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Проблема забезпечення сталого розвитку економіки регіонів 
та України загалом вимагає розроблення інноваційної моделі розвитку 
національної економіки. З урахуванням тенденцій світових тенденцій 
уряд України поставивши за мету трансформувати весь спектр 
економічних можливостей і відносин держави відповідно до обраного 
курсу інноваційного розвитку. Але низка структурних реорганізацій у 
сфері інновацій і практичних заходів з налагодження інноваційного 
бізнесу носила не системний характер, стратегії й механізми його 
розвитку на перспективу практичність не розроблені. У першому чергу 
це стосується методів формування інноваційної стратегії регіону та 
оцінки ефективності її реалізації.  

Оцінка інноваційного розвитку регіону здійснюється 
відповідно до вимог методології системного вивчення ефективності 
(результативності) і характеристикою оцінюваного об'єкта - 
інноваційної стратегії регіону.  

Для формування системи показників ефективності 
інноваційної стратегії регіону пропонується використовувати 
відповідну складність оцінюваного об'єкта систему показників. Для 
стратегії в цілому слід оцінювати ступінь досягнення її цільових 
установок.  

Виходячи з визначення категорії «стратегія», для її оцінки слід 
описати і виміряти результати і витрати по кожній стратегічній 
альтернативі (на етапі формування) і результати реалізації стратегії. 
Для кожного напряму стратегії ці цільові установки слід представити 
системою відповідних індикаторів, що представляють собою 
комплексні показники, що характеризують стан певного процесу.  

Інноваційна стратегія складається з пріоритетних напрямків, 
на основі яких здійснюється планування конкретної діяльності з 
реалізації інноваційної стратегії:  



1. Стимулювання існуючих регіональних компаній до 
використання інновацій.  

2. Удосконалення нормативно-правової бази інноваційної 
діяльності.  

3. Державна підтримка реалізації інноваційних проектів у 
регіоні.  

4. Розвиток міжнародного співробітництва та залучення 
зовнішніх інвестицій (переважно у високотехнологічну сферу).  

5. Розвиток інфраструктури для підтримки інновацій.  
6. Удосконалення і розвиток кадрового потенціалу в науково-

технічній та інноваційних сферах.  
Основний результат інноваційної стратегії регіону досить 

повно може бути описано системою показників (індикаторів), що 
відповідають вимогам методології оцінки ефективності та дієвості 
критеріям, економічності, продуктивності, якості трудового життя, 
впровадження нововведень, продуктивності ресурсів.  

 


