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Вступ

Реальний стан справ із реалізацією стратегічного вектора розвитку 
економіки України шляхом упровадження інноваційно-інвестиційної мо
делі свідчить, що активізація та розвиток інноваційної діяльності кожного 
окремого підприємства України і господарської системи в цілому висту
пають суттєвою проблемою на сучасному етапі. Для України найбільш 
актуальним є стимулювання інноваційної діяльності саме на рівні підпри
ємства, оскільки позитивним фактором при цьому виступає фаза пожва
влення п’ятого циклу М. Кондратьева як найбільш сприйнятлива умова 
активізації інноваційної діяльності.

На основі комплексного й системного підходу до формування, функ
ціонування та розвитку системи в цілому та її складових з урахуванням 
мети, завдання та її інноваційності необхідно розглядати таку систему, 
яка реагує на зміни її середовища, вдосконалюється та динамічно розви
вається.

На сьогодні в найбільш розвинених країнах світу активно форму
ється сучасний тип економіки, заснований на знаннях, і тому виникла та 
активно розвивається глобальна інноваційна система (ГІС). ГІС об’єднує 
основних суб’єктів (ТНК), які стають важливими структурними одиницями 
нової економіки у світі. Більшість провідних виробників високотехнологіч- 
них товарів (послуг) із найбільш інноваційних галузей є суб’єктами гло
бальних ринків. Світовий процес глобалізації одночасно стимулює інно
ваційний розвиток та базується на ньому. Саме науково-технологічний 
прогрес сприяє насиченню глобальних ринків та розвитку цих ринків 
у країнах.

На сьогодні досить актуальним є формування інституту інтелектуаль
ної власності в Україні. Створення національної інноваційної системи 
(НІС) передбачає розбудову існуючих складових та формування відсут
ніх. Це, насамперед, стосується інституції інтелектуальної власності, що 
потребує особливої уваги в Україні з урахуванням національних особли
востей.

Інноваційний шлях розвитку економіки України може бути забезпе
чено на основі завдань і, насамперед, через створення НІС. На сьогодні 
існує криза НІС України. Курс України на євроінтеграцію зумовлює не
обхідність формування НІС як основи розвитку високотехнологічних ви
робництв, і це потребує виокремлення особливостей її формуван
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ня і створення чи трансформацію існуючих складових та відповідного 
механізму функціонування регіональної інноваційної системи як складо
вої НІС.

Об’єкт дослідження -  процес формування регіональної інновацій
ної системи (РІС) як складової національної інноваційної системи Укра
їни. Предмет дослідження -  регіональна інноваційна система та її скла
дові, теоретико-методологічні засади її функціонування й подальшого 
розвитку в умовах глобалізації економіки. Суть дослідження полягає 
у вивченні та аналізі існуючих підходів до формування, функціонування 
й розвитку РІС як підсистеми національної інноваційної системи; уза
гальненні та систематизації точок зору на дану проблему з урахуванням 
стану економіки, науково-технологічної та інноваційної сфер і особли
востей країни.

Проведення досліджень, систематизація та узагальнення потребу
ють вирішення таких завдань: 1) визначити основні концептуальні засади 
формування НІС та перспективи її вбудовування в глобальну інноваційну 
систему; 2) виявити фактори та особливості впливу циклічності розвитку 
економіки на формування НІС-РІС; 3) обґрунтувати концепцію форму
вання РІС як складової НІС України; 4) визначити основні складові інно
ваційної системи регіону у складі НІС; 5) систематизувати та використати 
досвід розвинених країн щодо формування, функціонування й розвитку 
РІС-НІС; 6) узагальнити стартові умови, підґрунтя для розбудови РІС (чи 
створення окремих складових); 7) вивчити закордонний досвід щодо фор
мування інституту інтелектуальної власності як складової НІС-РІС; 8) вив
чити інфраструктуру інноваційної сфери діяльності в Україна та по регіо
нах; 9) систематизувати підходи до особливостей формування НІС-РІС в 
Україні, ефективне функціонування та забезпечення подальшого її роз
витку; 10) сформувати комплекс заходів і рекомендацій (пропозицій) що
до формування регіональної інноваційної системи з урахуванням впливу 
факторів внутрішнього та зовнішнього характеру; 11) обґрунтувати під
ходи до формування індустрії об’єктів інтелектуальної власності.

Мета даної роботи -  сформувати концептуальні засади формуван
ня РІС як теоретико-методологічне обґрунтування та розроблення орга
нізаційно-методичних і практичних рекомендацій щодо процесу форму
вання інноваційної системи конкретного регіону.
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