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Характерними рисами дрібних інноваційних фірм, що сприяють підвищенню 
продуктивності праці є: незначний апарат управління; ототожнення працівників 
з фірмою, з її результатами діяльності. До того ж матеріальний добробут 
працівників дрібних венчурних фірм залежить від результатів їх праці, адже 
при низькій ефективності їх праці фірма може бути ліквідованою. Що 
стосується великих фірм, то останні для підвищення ефективності інноваційної 
діяльності у межах відповідного структурного підрозділу можуть створювати 
відділи розробки нового продукту або нового напряму. Особливістю цієї 
організаційної форми венчурної діяльності є сильний адміністративний 
контроль та обмежені зв’язки з виробничою структурою 

Перспективи венчурного інвестування мають полягати у використанні 
коштів венчурних фондів у загальнодержавних інтересах, що має проявлятись у 
спрямуванні інвестиційних потоків в інноваційну економіку. Особливої уваги 
заслуговує при цьому впровадження наукових розробок у контексті створення 
виробничих, сільськогосподарських систем. Нові технології, створені за 
рахунок венчурного інвестування дають можливість економити енергію. 
затрати праці та матеріальних ресурсів. 
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СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
 
Сучасний етап цивілізації характеризується особливим впливом науки на 

господарський розвиток, конкурентоспроможність та рівень добробуту країн. 
У народному господарстві зменшується значення традиційних факторів, таких як 
земля, капітал, природні ресурси; падають ціни на сировину, надвиробництво 
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продуктів харчування спостерігається в усіх промислове розвинених країнах. 
Натомість капітал на прибуткові заходи є затребуваним і без обмежень доступним 
на міжнародних ринках. Названі вище види засобів, які в минулому були джерелом 
зростання добробуту суспільств, сьогодні витісняються факторами іншого – 
якісного – характеру: це наука, освіта, культура підприємницької діяльності, 
організаційні системи, мотивація. Ці тенденції підкреслюють прогресуюче 
значення людського капіталу та відхід від традиційних методів масового 
виробництва. Для розвитку нових продуктів і технологій необхідним є один-
єдиний ресурс – людський геній, активізований на ринку в технологічних фірмах. 

В умовах інтернаціоналізації великих корпорацій досягнення окремими 
країнами конкурентної переваги дедалі більше залежить від досвіду інноваційних 
механізмів, що діють в економіці. Побудова інноваційних здібностей та 
формування сприятливих умов для підприємництва на початку третього 
тисячоліття стали основою стратегій конкуренції. Опрацювання стратегій цього 
типу дедалі більше залежить від місцевих передумов, але, водночас, від 
позитивного сприйняття глобалізації господарських та еволюційних процесів. 

Новим у підході до інноваційної політики є задіяння місцевих особливостей, 
які впливають на покращення загальної ситуації в масштабах місцевої громади, 
міста чи регіону. Основи підтримки інноваційності економіки генерують еластичні 
мережеві системи, що створюють регіональні системи інновацій (РСІ). Не існує 
єдиної універсальної моделі такої системи. Передусім ідеться про еластичну 
регіональну соціально-економічну систему широких взаємозв’язків, яка спроможна 
використати місцеві ресурси й особливості, що визначають виробничі процеси, 
продукти та послуги, відповідно до потреб місцевого/регіонального ринку. 

Головною ідеєю будівництва РСІ є новий підхід до стратегій економічного 
розвитку, направлений на пошук у власних ресурсах регіонів безпечних і тривалих 
засад розвитку за використання активної участі місцевих середовищ. 
Завершуються часи окремих інвесторів, які б могли стати рушійною силою всього 
регіону. Регіональна система базується на такому стимулюванні процесів 
розвитку, вектор якого направлений знизу згоду. Досвід високорозвинених країн 
вказує на тенденції раціоналізації інноваційних потенціалів та денаціоналізації 
систем інновації. Протягом останнього часу хороших економічних результатів 
досягали держави з федеральним устроєм (або такі, де принаймні господарські 
зв’язки децентралізовано на користь регіонів). 

Регіональна система інновацій – це публічно-приватний форум співпраці 
сфер бізнесу, місцевої та державної адміністрацій, науково-дослідних установ 
та навчальних закладів, а також неурядових організацій з метою активізації 
місцевих факторів зростання й ефективнішого використання наявних ресурсів. 

Функціонування системи направлене на ініціативи в таких сферах як: 
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- трансфер технологій і систем взаємозв’язків підприємств (передусім 
малих) з науковими установами; 

- організаційна та фінансова підтримка інноваційних заходів; 
- мотивація, пошук і підготовка до самостійного працевлаштування та 

підприємницької діяльності в широкому розумінні слова; 
- ініціювання мережевих взаємозв’язків між фірмами, адміністрацією та 

громадськими організаціями (третім сектором); 
- створення еластичних продуктивних систем (кластер, промисловий 

район) на межі науки й економіки; 
- підвищення якості людських ресурсів шляхом освіти, навчань, надання 

консалтингових послуг, інформування та поширення прикладів позитивної 
діяльності. 

Для РСІ характерною є взаємодоповнюваність регіональних економічних 
структур та комплексність реалізованих заходів у рамках регіонів. Виникає 
своєрідна функціональна мережа, яка об’єднує всі суб’єкти в галузі трансферу 
знань і технологій. Загал такої системи є зорієнтованим на підтримку 
інноваційного потенціалу малих фірм. Наявний досвід показує, що ефективний 
трансфер і комерціалізація технології потребують або самостійного 
підприємця, або такого, який діє в рамках великої фірми. 

Основними проблемами створення регіональних систем інновацій є 
досягнення консенсусу та розширення синергії. Перший вимагає залучення до 
співпраці різних громадських і приватних суб’єктів, які мають різні цілі та 
інтереси. Синергія є продуктом спільної діяльності, контактів, спроб розв’язати 
проблеми разом. 

Ключову роль у створенні й поширенні нових продуктів відіграють 
комунікація, координація та кооперація між учасниками інноваційного процесу. 
Сьогодні в рамках підтримки мережевих та інноваційних процесів особлива 
увага приділяється взаємодії суб’єктів та установ, другорядну роль відіграє 
інфраструктура, яка є тільки засобом для досягнення мети. 

Через інфраструктуру підприємництва та трансферу технологій 
здійснюється інноваційна взаємодія між бізнесом, наукою, організаціями, що 
надають підтримку (центрами інновацій та підприємництва). 

Регіон розглядається як ідеальний ґрунт для інноваційних середовищ. Це 
є результатом існування локалізованої можливості розвитку людського 
потенціалу, взаємодії між фірмами, навчальними закладами, адміністрацією та 
громадським сектором. Істотну роль відіграють формальні й неформальні 
контакти, обмін інформацією та досвідом, культурні зв’язки, традиції. 

Значну роль для функціонування РСІ відіграють місцеві, регіональні та 
державні програми підтримки технологій і розвитку підприємництва, що є 
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джерелом додаткового фінансування поточної діяльності організацій, які 

утворюють системи. 

Регіональні інноваційні стратегії є ендогенним процесом адресованим до 

середовища бізнесу. Це діяльність, орієнтована на довгострокове планування, її 

успіх залежить від розбудованих взаємозв’язків між регіональними діячами у 

сфері інновації. 

РІС мають за мету надання допомоги регіональним або місцевим владам 

та організаціям регіонального розвитку в упровадженні ефективної системи 

підтримки інноваційності в регіоні. Для виконання цього завдання стратегія має 

визначати напрями політики інновацій та способи оптимізації регіональної 

інфраструктури допомоги інноваційності, особливо в контексті її відповідності 

потребам малих підприємств. 

Опрацьована стратегія разом із механізмами оцінки, моніторингом, 

фінансуванням та широкою підтримкою, що є наслідком досягнутого 

консенсусу, – все це стає інструментом, завдяки якому регіональний 

інноваційний потенціал може впевнено розвиватися. 
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Задля нормального існування нашої країни, їй необхідно розвиватись. Одним 

із найбільш дієвих механізмів будь-якої політики держави, в тому числі 

інноваційної та науково-технічної є визначення пріоритетів, на реалізації яких 

зосереджуються максимально можливі ресурси і зусилля. Згідно з українським 
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