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УДК 332.133.44 

Якушев О.В. 

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ 

Досліджено фактори інноваційно-наукової активності Черкаського регіону за період 2011-2015 рр.: 
наукові кадри в економіці, кількість організацій, які виконують наукові дослідження і розробки, структуру 
виконаних науково-технічних робіт, джерела фінансування інноваційної діяльності в даному регіоні. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, регіон, розвиток, наукова сфера, кластери. 

Постановка наукової проблеми. У сучасних умовах активних глобальних перетворень 
економічний розвиток держави та регіонів неможливо уявити без інноваційного розвитку. 
Впровадження наукових та інноваційних розробок, в першу чергу, відбувається на рівні регіонів, 
здійснює значний вплив на підвищення конкурентоспроможності української освіти, зростання 
її позитивного іміджу. Сьогодні в Україні рівень інноваційної активності, впровадження 
інновацій у різних сферах економіки та у сфері української освіти зокрема залишається 
недостатнім, щоб забезпечити інноваційний прорив та науковий розвиток країни. За таких умов 
для розробки необхідних напрямів та механізмів розвитку інноваційної української освіти 
необхідним є проведенням аналізу його діяльності та виявлення особливостей його розвитку, що 
надасть можливість здійснити структурну перебудову економіки та сприяти розвиткові 
економіки знань у країні. 

Аналіз публікацій. Науковці В. Адольф, О. Амоша, Г. Бекер, Е. Брукінг, М. Волинська, 
В. Лазарєв, Н. Лапін, В. Нечаєв у своїх працях активно розглядають проблеми створення й 
вживання інновацій у вищій школі, роблять аналіз умов ефективного їх функціонування, 
розробляють методики навчання, проектування інноваційних педагогічних технологій. У той же 
час спостерігається відсутність чіткої цільової спрямованості нововведень, неузгодженість 
інноваційних пошуків і недосконалість оцінки української освіти та її інноваційної діяльності. 

Мета статті полягає у дослідженні особливостей розвитку інноваційної діяльності в 
Черкаському регіоні. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. 
Термін «інновація» походить від латинського слова «innovatio, novo» (змінювати, поновлювати, 
винаходити) й означає введення нового [1, с.25]. У сучасній науковій літературі інновації 
розглядаються в цілому як нові форми організації праці й управління, новітні види технологій, 
які охоплюють не тільки різноманітні установи та організації, але й певні галузі соціальної 
життєдіяльності людей. Перспективне майбутнє України полягає в інноваційній моделі 
технологічного розвитку. Останнє десятиліття питома вага підприємств, що займається 
інноваційною діяльністю, у рази менше, ніж у США, Японії, Німеччині та Франції» [2, с.1]. 
Необхідно визначити особливості розвитку інноваційної діяльності в Черкаському регіоні з 
метою формування інноваційно-освітніх кластерних форм регіонального розвитку в Україні. 

Успішне вирішення різноманітних проблем і завдань модернізації за певними напрямами 
передбачає перехід української освіти та науки зі стану традиційного, сталого функціонування з 
елементами відставання від викликів часу в режим інноваційного розвитку, що забезпечує 
підготовку конкурентоспроможних спеціалістів у різних галузях економіки регіонів та країни. 

Для ефективного розвитку інноваційної інфраструктури повинні функціонувати: 
фундаментальна наука та ефективна освіта, прикладні розробки та винаходи, якісна система 
підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації, дослідні зразки, новітні технології, 
використання – впровадження, одержання результатів та прибутку. В кінцевому етапі – 
вкладення частки прибутку в науку і освіту [2, с.1]. Також фінансування може здійснюватися за 
рахунок державного бюджету. На практиці в Україні обсяги бюджетного фінансування наукової 
сфери у 2015 р., спрямовані за 48 бюджетними програмами 28 головних розпорядників 
бюджетних коштів – замовників, становили: за планом – 5659,04 млн. грн., у т.ч. 3960,19 млн. 
грн. або 70% за рахунок загального фонду; 1698,85 млн. грн. або 30,0% – спеціального фонду; 
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профінансовано – 5290,66 млн. грн., з них із загального фонду – 3926,39 млн. грн. (74,2% від 
профінансованого обсягу), спеціального – 1364, 27 млн. грн. (25,8%) [3, с. 20].  

Для дослідження проблем і особливостей розвитку української освіти та її інноваційної 
діяльності доцільним буде розглянути динаміку інноваційної активності в Черкаському регіоні 
за період 2011-2015 рр. (рис. 1) [4;5]. 

 
Рис. 1. Інноваційна активність Черкаського регіону за період 2011-2015 рр. 

Як ілюструє рис. 1, вагому частину у розробці інновацій Черкаського регіону займають 
придбання машин та обладнання, пов’язаних з упровадженням інновацій, але в динаміці його 
значення зменшується у незначному ступені. Частка внутрішніх науково-дослідних робіт (НДР) 
коливається циклічно за аналізований період та у 2015 р. зменшилась до 1 %. Частка зовнішніх 
НДР та частка придбання нових технологій також коливається до 1 %. Тобто, придбання 
обладнання та машин, що беруть участь у розробках інновацій визначають інноваційну 
активність Черкаського регіону та показують недостатність внутрішніх та зовнішніх НДР. 

Розглянемо кількість організацій, які виконують наукові дослідження та розробки в 
Черкаській області за період 2011-2015 рр. (рис. 2) [4; 5]. 

 
Рис. 2. Кількість організацій, які виконують наукові дослідження та розробки в 

Черкаській області за період 2011-2015 рр. 



Соціально–економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції № 23 (12)’2016 

65 

У динаміці за п’ять років кількість організацій, які виконують наукові дослідження та 
розробки в Черкаській області зменшились на 8, що може бути викликане, в першу чергу 
проблемами фінансового забезпечення, а також проблемами кадрового забезпечення та ін., які 
потребують більш детального дослідження.  

Розглянемо кількість наукових кадрів та їх динаміку в економіці Черкаській області за 
період 2011-2015 рр. (рис. 3) [4; 5]. 

 
Рис. 3. Наукові кадри в економіці Черкаській області за період 2011-2015 рр. 

Кількість кандидатів та докторів наук з кожним роком збільшується, а кількість науковців 
навпаки – зменшується, що свідчить про неефективність наукового персоналу та відсутність 
мотивації для проведення наукових розробок. 

Розглянемо структуру науково-технічних робіт виконаних в Черкаській області за період 
2011-2015 рр. (рис. 4) [4; 5]. 

  
Рис. 4. Структура науково-технічних робіт виконаних в Черкаській області  

за період 2011-2015 рр. 
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Структура науково-технічних робіт включає в себе: фундаментальні дослідження, 
прикладні дослідження, розробки та надання науково-технічних послуг. Досліджуючи структуру 
НТР на рис. 4 можна сказати, що пріоритетна частина наукових розробок припадає на прикладні 
дослідження, які у динаміці зменшуються та складають близько 24,0%. Значно збільшилась 
частка наукових розробок та складає близько половини від усіх НТР Черкаського регіону. 
Найменшу частку складають науково-технічні послуги, які у динаміці дещо збільшуються та в 
звітному році складають 4,26%.  

Однією з основних причин низького рівня інноваційної активності не тільки української 
освіти, а й будь-якого підприємства в Україні, є неналежне фінансування інновацій та вкрай 
низький рівень її державного фінансування. Основне джерело фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності – це власні кошти установ, підприємств, які займають більше половини 
всіх витрат, спрямованих на інноваційну діяльність. Через кризове становище, в якому перебуває 
нині українська економіка, тенденції до зростання обсягів фінансування за рахунок іноземних 
інвестицій також не простежується.  

На рис. 5 наведено джерела фінансування інноваційної діяльності в Черкаській області за 
період 2011-2015 рр. [4; 5]. Частка власних коштів, виділених на інноваційну діяльність з кожним 
роком зростає, а частка коштів від інвесторів з кожним роком зменшується, що показує 
негативну тенденцію щодо фінансування інноваційної діяльності в Черкаському регіоні та 
потребує розробки ефективних напрямів щодо удосконалення фінансування інноваційної 
діяльності в регіоні. 

 
Рис. 5. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Черкаському регіоні  

за період 2011-2015 рр. 
Успішний розвиток інноваційної діяльності повинен об’єднувати зусилля держави, бізнесу 

та наукових організацій. Тому основними пріоритетом для вдалого впровадження інноваційної 
діяльності є: зменшення відриву науки від економічної практики; формування стабільної 
законодавчої бази; фінансування державою або надання пільг підприємствам, які працюють у 
науково-технічній галузі, відновлення роботи Державного інноваційного фонду, стимулювання 
іноземних інвестицій, розроблення системи кредитного забезпечення [6]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Особливості розвитку інноваційної 
діяльності в Черкаському регіоні у сучасних умовах повинні включати в себе участь не тільки 
центральних органів влади та управління, а й галузевих, обов’язково за підтримкою влади 
Черкаського регіону, що сформовано попитом на реалізацію регіональних та галузевих 
замовлень інноваційного характеру. В даних процесах ключову роль мають відігравати 
інструменти забезпечення інноваційно-освітніх форм розвитку, особливо фінансові та кадрові. 

Прискорення формування нового технологічного укладу в Україні дозволять зробити 
новостворені кластерні моделі розвитку регіонів (за рахунок реалізації всіх видів замовлень 
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інноваційного характеру, що включають в себе: науково-технічні розробки, технічні та 
організаційні нововведення, інноваційні проекти), які доречно включати до складу програм 
стратегії розвитку Черкаського регіону. 

Інноваційно-освітні кластерні форми регіонального розвитку повинні включати у себе весь 
цикл «ідея-ринок» за рахунок уведення до себе науково-дослідних установ, вищих навчальних 
закладів, торговельно-промислових палат, різних організацій та підприємств, бізнес-структур, 
що здійснюють свою діяльність в Черкаському регіоні. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННО-НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРКАССКОГО РЕГИОНА. 

Исследованы факторы инновационно-научной активности Черкасского региона за период 2011-
2015 гг .: научные кадры в экономике, количество организаций, выполняющих научные исследования и 
разработки, структуру выполненных научно-технических работ, источники финансирования 
инновационной деятельности в данном регионе. 
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ANALYSIS OF INNOVATION AND SCIENTIFIC POTENTIAL OF THE CHERKASY REGION. 

The factors of innovation and scientific activity of the Cherkasy region for the period of 2011-2015 are 
investigated: scientific personnel in economics, number of organizations performing scientific researches and 
developments, structure of performed scientific and technical works, sources of financing of innovation activity in 
the given region. 
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