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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Дослідженню питань інноваційного потенціалу регіону присвячено 

значну кількість наукових праць відомих українських науковців, таких 

як С. Ілляшенко, М. Данько, Л. Федулова, В. Денисюк. Водночас слід 

зазначити, що не зважаючи на досить високу активність науковців у цій 

тематиці, ще багато важливих аспектів, що стосуються різних складових 

інноваційного регіонального розвитку та створення дієвої системи управління 

ним потребують подальших детальних та ґрунтовних досліджень. 

Досліджуючи праці науковців щодо сутності інноваційного потенціалу 

доходимо до висновку, що єдиного визначення змісту цього поняття не існує, 

кожен науковець дає йому власне трактування. Одним з підходів 

до сутнісного визначення змісту досліджуваного терміну є розуміння 

потенціалу як міри єдності досягнутого, яке може бути використане з певною 

метою, і можливістю, тобто досяжного за певних умов. Тобто інноваційний 

потенціал це «сукупність елементів, які необхідні для вирішення певних 

виробничих проблем, і готовність суб’єкта господарювання до їх вирішення» 

[2, с. 176]. При цьому науковці розрізняють інноваційний потенціал 

економічно-господарської системи, галузі, регіону та окремого суб’єкта 

господарювання. Узагальнюючи можна сказати, що інноваційний потенціал 

регіону являє собою наявні та приховані ресурси певної території, які 

необхідно активізувати для досягнення прискорення інноваційного розвитку. 

Розглянемо інноваційний потенціал в контексті трьох найважливіших 

складових його потенціалів які необхідні для прискорення процесу 

інноватизації Черкаської області, а саме фінансового, науково-технічного 

та людського потенціалів. 

https://kr-rada.gov.ua/statut-teritorialnoyi-gromadi/
http://www.kr.ukrstat.gov.ua/
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1. Фінансовий потенціал. Дане поняття можна розглядати як «сукупність 

фінансових ресурсів і можливостей їх формування, нарощування та 

ефективного використання відповідно внутрішніх і зовнішніх умов для 

задоволення потреб суб’єктів регіону та забезпечення його соціально-

економічного та інноваційного розвитку» [3, с. 115]. З метою набуття 

розуміння щодо розміру і динаміки фінансового потенціалу, проаналізуємо 

витрати на виконання наукових досліджень і розробок та витрати інноваційної 

діяльності підприємств Черкаської області за період 2013-2019 рр., табл. 1. 

Наведені у таблиці фактичні фінансові витрати на виконання наукових 

досліджень і розробок, виражених в національній валюті та у дол. США, 

свідчать про те, що і так недостатній рівень фінансування проєктів у науковій 

сфері в Україні, ще з кожним наступним роком скорочується. Особливо це 

простежується за динамікою доларового еквіваленту розміру витрат на 

виконання наукових досліджень і розробок, де за досліджуваний період 

скорочення становило понад 3,3 рази. Такий стан є першим кроком до 

гальмування всіх тенденцій розвитку та послаблення економічних і соціальних 

позицій як окремого регіону, так і скорочення темпів соціально-економічного 

розвитку на рівні національної економіки. 

 

Таблиця 1 – Витрати на виконання наукових досліджень і розробок 

та витрати інноваційної діяльності підприємств Черкаської області 
 

Роки 

Витрати на виконання 

наукових досліджень 

і розробок, тис. грн. 

Витрати на виконання 

наукових досліджень 

і розробок, дол. США 

Загальна сума витрат 

на інноваційну діяльність 

підприємств, тис. грн. 

2013 57520,5 7199,1 28561,9 

2014 53428,9 4493,6 30351,2 

2015 98270,6 4499,6 53539,0 

2017 97350,6 3659,8 124705,4 

2019 52040,2 2168,3 84467,7 
 

Джерело: Побудовано за даними [4] 

 

Аналізуючи загальну суму витрат на інноваційну діяльність підприємств 

слід зазначити, що, по-перше, розміру цих витрат є недостатньо для 

інноваційного ривка, а, по-друге, близько 80% від цих коштів є власними 

ресурсами підприємств. Низький рівень зовнішніх по відношенню 

до підприємства інвестицій у інноваційну діяльність може бути поясненим 

високим ступенем ризикованості таких витрат, відсутністю гарантій 

та значними термінами окупності, що у комплексі веде до неефективного 

використання інноваційного потенціалу регіону. 

2. Науково-технічний потенціал визначається наявними у країні 

можливості в галузі науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок. 

Це досягнення фундаментальної та прикладної науки, нові технології, 

дослідно-експериментальна база, а також науково-технічні й конструкторські 

кадри високої кваліфікації [5, с. 154]. Науково-технічний потенціал є однією з 
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найважливіших складових інноваційного потенціалу тому, що саме тут 

відбувається створення і обґрунтування нового знання, що сприяє посиленому 

інноваційному розвитку території. Наглядним показником науково-технічного 

потенціалу є число науковців, задіяних у виконання наукових досліджень та 

розробок, табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Кількість осіб, задіяних у виконання наукових 

досліджень та розробок за 2015-2019 рр. в Черкаській області 
 

Роки 2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість 

осіб 
2038 780 705 676 485 

 

Джерело: Побудовано за даними [4] 

 

Отже можна констатувати, що з кожним наступним роком число 

працівників, задіяних у науковій сфері зменшується великими темпами, така 

негативна тенденція може вказувати на те, що відбувається витік наукових 

кадрів до інших регіонів України чи за її межі, що є першим сигналом настання 

кризи у сфері науки регіону. 

3. Людський потенціал, який виступає соціально-економічною 

категорією, зміст якої розкривається у «прояві якісних і кількісних 

біологічних, фізіологічних, духовних, моральних, творчих, соціальних, 

економічних та інтелектуальних властивостей індивіда, соціальних груп або 

населення країни, які лише за умови їх ефективного використання забезпечать 

його розширене відтворення» [1, с. 15]. Розвиваючи всі перераховані якості з 

раннього віку і на протязі всього свого життя кожна людина може зробити 

суттєвий вклад у розвиток свого міста, регіону, країни. Результатом 

позитивного впливу обсягу нагромадженого людського капіталу на 

інноваційний розвиток регіону має стати зростання числа створених 

та запроваджених інновацій, отриманих охоронних документів на винаходи.  

За даними Українського інституту інтелектуальної власності Черкаська 

область належить до типу регіонів в яких не висока патентна активність 

і за останні роки не перевищувала 1,5% від загального показника в Україні, що 

вказує про недостатню активізацію людського потенціалу [6]. 

Висновок. Отже, оцінюючи три основних складових інноваційного 

потенціалу Черкаській області можна стверджувати, що фінансування 

наукових досліджень, інноваційної діяльності, кількість наукових працівників 

у щороку зменшується, що тягне за собою відставання інноваційного та 

економічного розвитку. Для того, щоб прискорити інноваційний розвиток 

потрібно, перш за все, зібрати та почати активізовувати ввесь наявний 

та прихований інноваційний потенціал регіону, виробити стратегію 

інноваційного розвитку регіону та створити механізм інноваційного розвитку 

регіону. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

Проблема оцінки освітнього потенціалу актуальна не тільки в світовому 

аспекті, вона представляється значущою і для окремого регіону, так як сучасна 

економіка характеризується зростаючою роллю знань. Розвиток регіональної 

економіки визначається ефективністю використання потенціалу території, в 

першу чергу, регіонального освітнього потенціалу. 

В останні роки різко зріс інтерес до вивчення оцінки процесів 

інтелектуального розвитку, науково-освітнього та інноваційного потенціалів 

суспільства. Для вимірювання інтелектуального потенціалу суспільства 

виділяються дві головні характеристики: наука і освіта, які прямо або побічно 

відображають інтелектуальний потенціал всього суспільства. 

Для оцінки освітнього потенціалу з урахуванням соціально-

економічного стану регіону нами був розроблений індекс, що включає: 

навантаження освітніх установ, фінансову забезпеченість в сфері освіти, стан 

трудових ресурсів і індекс освіти [1]. 

Для кожного суб’єкта центру фінансової відповідальності було 

розраховано 11 показників, на основі яких побудовані оцінки кожного 

з 4 рівнів. За формулою середньої арифметичної був отриманий інтегрований 

показник оцінки освітнього потенціалу регіону [2]. 

За розробленою методикою були розраховані індекси для регіонів:  

https://ukrpatent.org/uk
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