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ї і ш т о с т Г  УПРАВЛШНЯ В СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ

■м к. ГНАТЕНКО
Щтвська національна академія міського господарства

Забезпечення соціально-економічного розвитку України потоебує 
«НІЧНОГО посилення інноваційно-інвестиційної Д ІЯЛ ЬН О С ТІ. В иріш енн і цієї 
нмуально, для наш ої держави проблеми потребує регіонального “ у Т о
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врахування всього комплексу факторів, що обумовлюють розвиі 
інноваційної діяльності.

Для забезпечення інноваційного розвитку регіону необхЦ 
створювати сприятливі умови для ефективної співпраці між ви і ди 
навчальними закладами -  науково-дослідними установами -  виробництв 
Також необхідно створювати такі організаційні форми в галузі дослідженії 
розробки інновацій, як регіональні виробничо-інноваційні структу 
(технологічні парки, технополіси, кластери, бізнес-інкубатори, інноваці 
центри), діяльність яких направлена на виготовлення і поширення ноі 
технологій, а також проведення маркетингових досліджень для визнач«« 
доцільності їх створення.

Ефективне функціонування цих структур можливе за ум 
цілеспрямованої регіональної, інноваційно-інвестиційної, промислової 
політики розвитку людських ресурсів, підкріплених нормативно-правово 
системою, а також необхідним фінансовим, кадровим, інформаційним 1 
матеріально-технічним забезпеченням.

Формування цих структур має бути передбачене при розробі 
регіональних стратегій та інноваційної стратегії розвитку України, оскільї 
формування виробничо-інноваційних структур має узгоджуватись 
галузевим профілем регіону та сприяти виникненню спеціалізованії 
регіональних кластерів. і

Для удосконалювання системи управління у сфері інноваційне 
діяльності на регіональному рівні повинні бути розроблені та реалізоваї 
наступні заходи:
•  розробка програми щодо формування і розвитку регіональної інноваційні 
системи;

•  формування цілісної системи організаційно-правових, економічних і інши) 
норм стимулювання, підтримки і регулювання інноваційної діяльності;
•  розробка науково-технологічної та інноваційної політики, зміцненні 
інноваційного потенціалу регіону на основі створення об’єкті 
інфраструктури, інноваційних кластерів, спеціальних структур;
•  розробка програм міжнародного науково-технічного обміну;
•  створення мережі підтримки венчурних проектів, лізингу виробничиі 
площ і устаткування, кваліфікованого менеджменту, інжинірингу 
консалтингу й аудиту, інформаційних мереж, систем страхування ризиків;
• реформування форм власності інститутів інноваційної діяльності, розвито 
ринку прав інтелектуальної власності, сучасних систем менеджменту 
маркетингу, комерціалізації нововведень;
•  удосконалення механізмів взаємодії учасників інноваційної діяльності;
• підвищення ступеня інноваці йності підприємств регіонів шляхоїі
використання нових методів управління у підготовці та перепідготовці кадрії 
у галузі інноваційного менеджменту і комерціалізації нововведень; |
•  створення регіональної системи науково-технологічного прогнозування 
розробка механізмів її кооперації та інтеграції;
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і (їм (Ниток умов для створення державно-приватного партнерства в 
ініи'нііційній діяльності у межах регіонів;
і нрії і н ація податкової, фінансової, антимонопольної, інвестиційної, 
м  і|іиііої політики на втілення інновацій.

Тож удосконалювання системи управління у сфері інноваційної 
ш  .».поеті на регіональному рівні вимагає проведення низки попередніх 
|н кіі шційних і управлінських заходів.


