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Економіка України в контексті загальносвітових тенденцій може 

ефективно розвиватись лише за умови постійного впровадження інноваційних 
ідей і проектів. Альтернативи інноваційній моделі поступу для країни, яка 
прагне досягти рівня високо розвинутих держав світу, на даний час не існує. 

Як показують наукові дослідження регіональна інноваційна система є 
достатньо складним і комплексним утворенням, що складається із сукупності 
підсистем, серед яких найбільш важливими є: підсистема генерації і 
трансферу знань і технологій, підсистема впровадження і використання знань 
і технологій, підсистема фінансового забезпечення інноваційної діяльності та 
підсистема проведення регіональної інноваційної політики. Усі підсистеми 
тісно взаємодіють як між собою, так і з зовнішнім середовищем: іншими 
регіональними інноваційними системами, національною інноваційною 
системою, іноземними компаніями, міжнародними фондами.  

Одним з головних елементів регіональної інноваційної інфраструктури є 
інфраструктура підтримки інновацій. Відповідно до Закону України про 
інноваційну діяльність, інноваційна інфраструктура – це сукупність 
підприємств, організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми 
власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності 
(фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, 
юридичні, освітні тощо) [1].  

У 2015 році Україна стала асоційованим членом Рамкової програми 
Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» [2]. Дане 
членство надало українським учасникам рівноправний статус з їхніми 
європейськими партнерами, а також відкрило можливості впливу на 
формування змісту Програми. 

«Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма Європейського Союзу 
з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 мільяр- 
дів євро, розрахована на 2014–2020 роки. 

Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань: 
− зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців; 
− сприяти розвитку інноваційності та конкурентноспроможності 

європейської промисловості й бізнесу; 
− за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного 

європейського суспільства. 
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Відповідно до цих завдань, Програму «Горизонт 2020» поділено на три 
основні напрямки: 

1. Передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних та 
командних дослідницьких проектів в усіх галузях знань, включаючи 
гуманітарні. 

2. Лідерство у галузях промисловості, у яких фінансується розробка 
нових технологій і матеріалів, включно з IКT, та космічні дослідження; крім 
того, в межах цього напряму доступні фінансові інструменти для 
впровадження інновацій у малому та середньому бізнесі. 

3. Суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проектів: від 
поліпшення якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до 
питань європейської ідентичності і культурної спадщини. 

Для регіонів з низьким, середнім та високим рівнем можливостей 
реалізації інноваційного потенціалу та високим рівнем його використання, 
пріоритетним напрямком регіональної політики буде збереження та підтримка 
з боку органів регіонального управління існуючого стану розвитку 
інноваційного потенціалу та пошук шляхів удосконалення його використання 
в майбутньому. Досягнення цієї мети можливе за умов захоплення 
конкурентної позиції за рахунок принципово нових технологій використання 
інноваційних ресурсів та надання інноваційних послуг. Цього можна досягти 
за допомогою: високої компетентності та мобільності наукових кадрів, 
створення умов, які б стимулювали науково-дослідну діяльність, забезпечення 
пріоритетного розвитку матеріально-технічної бази, створення винаходів 
світового рівня та прискорення впровадження результатів у виробництво 
посилення та підтримка взаємодії науки з виробництвом, забезпечення 
доступу до глобальних інформаційних мереж та ресурсів, підтримка 
фінансової самостійності та інноваційної безпеки регіону.  

Цей тип політики повинен забезпечувати підтримку високого рівня 
інноваційного потенціалу регіону та створення нових передумов для його 
підвищення. Він передбачає спрямування зусиль на підтримку збалансова- 
ного, диверсифікованого розвитку економіки регіону, підвищення ролі фінан- 
сово-кредитних механізмів, розширення відтворювальних процесів у регіоні. 

Така політика передбачає створення інноваційної моделі розвитку, яка б 
забезпечувала формування та розвиток бази інноваційних знань (економіки 
знань) та їх використання з метою зростання валового регіонального 
продукту, а завдяки цьому – підвищення інноваційного потенціалу регіонів 
країни. Важливе значення при цьому належить створенню адекватної 
інфраструктури інноваційного розвитку регіонів, зокрема розвиток малого 
інноваційного бізнесу через стимулювання розвитку діючих та створенню 
нових форм організації науково-дослідних, матеріально-технічних, науково-
виробничих циклів: бізнес центрів, інноваційних бізнес-інкубаторів, 
венчурних фірм, технопарків на базі провідних навчальних закладів. 

Ще одним важливим елементом інноваційної інфраструктури регіону є 
наукова та освітня підсистема. Ця підсистема поряд із виробничо-
технологічною носить визначальну роль у можливості регіональної економіки 
продукувати і тиражувати інновації. Освітня і наукова підсистема включає в 
себе мережу університетів, науково-дослідних установ, тренінгових центрів, 
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інших закладів, які здійснюють продукування нових знань, проводять 
науково-дослідні роботи, підготовку та перепідготовку кадрів, забезпечуючи 
при цьому підвищення якості людського капіталу. Окрім створення нового 
знання, важливою задачею цієї підсистеми є забезпечення адаптації знань, 
технологій, наукових досліджень, що продукуються у інших країнах та 
регіонах країни для подальшого використання в межах регіональної 
економіки [3]. 

Слід зазначити, що в Україні, як і у більшості європейських країн питання 
управління у освітній і науковій галузі відноситься до компетенції 
центральних органів влади. Однак, регіональна влада у цьому напрямі має 
певні важелі впливу, зокрема, в частині підтримки і співфінансування 
університетів у створенні спеціалізованих підрозділів, що займаються 
інноваціями, центрів трансферу технологій, підрозділів міжнародної технічної 
і технологічної кооперації. Окрім того, важливим завданням регіональної 
влади є забезпечення мобільності людського капіталу, що сприяє як 
підвищенню економічної активності, так і його якості через участь у 
міжнародних обмінах студентами, міжнародному науково-технічному 
співробітництві, тощо. 

Також, до компетенції регіональної влади відносяться питання управління 
професійно-технічною освітою. Саме цілеспрямована і ефективна політика у 
сфері профтехосвіти може забезпечити вирішення актуальних проблем 
інноваційно активних підприємств, що пов’язані із гострим дефіцитом 
середнього технічного персоналу і кваліфікованих працівників; старінням 
кадрів, що є носіями ключових, в тому числі інноваційних технологій. 

Головним інструментом вирішення зазначених проблем є реалізація 
обласних програм із комплексного розвитку професійно-технічної освіти.  
У Вінницькій області діє програма у цій сфері – Регіональна програма 
підготовки кваліфікованих робітників на 2016–2020 роки. Основна частина 
заходів програми направлена на фінансування заходів із модернізації і 
покращення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти 
області. При цьому, програма не дає комплексної відповіді на питання 
підготовки висококваліфікованих робітників для інноваційних галузей 
економіки. 
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