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У статті визначено сутність регіону як складової національної економічної системи. На 
основі забезпечення ефективного відтворювального процесу виявлено об’єктивні напрями 
соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реалізації трансформаційних процесів ре-
гіонального розвитку. Ураховуючи суперечності розподілу продуктивних сил економічного 
розвитку, розкрито матеріальну основу розвитку виробничо-технологічних трансформацій 
економічної системи на основі технологічних укладів. Відповідно до структурно-інноваційної 
моделі економічного розвитку національної економіки та впливу зміни технологічних укладів 
розроблено загальну схему трансформаційного процесу виробничо-технологічного розвитку 
регіону. 
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I. Вступ0 
Сучасні світові тенденції економічної 

глобалізації і конвергенції потребують гли-
бокого аналізу регіоналізму як на світогос-
подарському рівні, так і на рівні національ-
них економік, де об’єктом аналізу стає її 
складова – регіон. Найбільш сильним фак-
тором сучасного розвитку національної еко-
номіки є соціально-економічний розвиток 
регіонів. Так, процеси соціально-
економічного розвитку регіону на основі те-
риторіального розподілу праці, формування 
економічних ринків, галузевої та функціона-
льної диференціації, торгівлі всіх рівнів і 
типів, вільного руху капіталів, трудових ре-
сурсів і товарів, інтересів суб’єктів господа-
рювання забезпечують економічну зацікав-
леність територіальних еліт у розвитку регі-
оналізму на рівні національної економіки. 

Сучасні тенденції регіоналізму зумовлені 
структурною перебудовою матеріальної ос-
нови соціально-економічного розвитку еко-
номічних систем. Матеріальна основа, яка 
формує виробничо-технологічні зв’язки для 
створення регіонального продукту, транс-
формується в умовах циклічного економіч-
ного розвитку національної економіки, що є 
складовою світового господарства. Транс-
формація матеріальної основи спрямована 
на створення якісно нового регіонального 
продукту, значною частиною якого має бути 
інновація. Тому в контексті сучасного еко-
номічного розвитку світової економіки доці-
льним є залучення регіонів України до ви-
робничо-технологічного циклу нового цивілі-
заційного порядку шляхом зміни їх соціаль-
но-економічного розвитку, враховуючи регі-
ональний розподіл праці на основі техноло-
гічних укладів. 
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Дослідженням аналізу розвитку регіонів 
займались такі провідні вчені, як: А. Алімов, 
З. Герасимчук, Б. Данілішин, М. Долішній, 
С. Дорогунцов, Л. Зайцева, С. Злупко, О. Ка-
литка, В. Кравців, О. Крайник, А. Мошенець, 
В. Павлов, В. Пила, Р. Тринько, Й. Тюнен, 
О. Фіщук, О. Фурдичко та ін. Більшість нау-
кових досліджень стосується теоретичних і 
практичних питань регіонального розвитку, 
адаптації зарубіжного досвіду, проте про-
блемам інноваційно-технологічного розвит-
ку регіону у працях вітчизняних учених не 
приділено належну увагу. 

II. Постановка завдання: 
– визначити сутність регіону як складової 

національної економічної системи; 
– виявити об’єктивні напрями соціально-

економічного розвитку регіонів в умовах 
реалізації трансформаційних процесів 
регіонального розвитку; 

– розкрити матеріальну основу розвитку 
виробничо-технологічних трансформа-
цій економічної системи на основі тех-
нологічних укладів; 

– розробити схему трансформаційного 
процесу виробничо-технологічного роз-
витку регіону. 

III. Результати 
Перспективи соціально-економічного 

оновлення України визначаються реаліями 
сьогодення: економічною політикою держа-
ви, її нормативно-правовим забезпеченням, 
особливостями політичної ситуації, рівнем 
життя населення тощо. Еволюція соціально-
економічних формацій в Україні зумовлює 
необхідність трансформацій відповідно до 
ринкових відносин соціально-економічного 
розвитку на рівні національної економіки та 
регіонів. 
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Серія: Економіка та підприємництво, 2012 р., № 2 (65) 
Регіон як складова національної економі-

ки визначається як історично еволюціоную-
ча, компактна територіальна спільнота, яка 
складається з фізичного оточення, соціое-
кономічного, політичного і культурного се-
редовища, а також просторової структури, 
що є різною для всіх регіонів і територіаль-
них одиниць, таких як місто чи нація. З пог-
ляду соціально-економічного розвитку гос-
подарства країни регіон, не враховуючи ад-
міністративно-територіальний розподіл пра-
ці, вивчається як велика частина території 
країни з відносно однорідними природними 
умовами, характерною спрямованістю роз-
витку продуктивних сил на основі поєднання 
комплексу природних ресурсів з наявною і 
перспективною соціальною інфраструкту-
рою [5]. В. Долятовський [2] пропонує 
розглядати регіон як складний територіаль-
но-економічний комплекс, що має обмежені 
внутрішні ресурси, власну структуру вироб-
ництва, певні потреби у зв’язках із зовнішнім 
середовищем. В. Поповкін [7] вважає, що 
регіон становить цілісність природного се-
редовища, матеріального, створеного лю-
диною, середовища, а також соціуму. При-
чому різні типи регіонів формуються й існу-
ють завдяки певним типам взаємозв’язків 
між цими трьома середовищами. Тобто 
йдеться про специфічні триєдності. Міцність 
і сталість таких зв’язків залежить від масш-
табів регіонів. Вони збільшуються разом зі 
зменшенням масштабів регіонів за інших 
рівних умов, скажімо, загальних потенціалів, 
рівнів господарської освоєності територій. 

Як таксономічна одиниця виробничо-
територіального устрою країни й форма ор-
ганізації виробничо-суспільного життя насе-
лення регіон відрізняється геоекономічними, 
геополітичними, виробничо-
господарськими, культурно-етнічними та 
іншими характеристиками. Водночас регіон 
повинен розглядатися як підсистема соціа-
льно-економічного комплексу країни й одно-
часно як відносно самостійна його частина 
із завершеним циклом відтворення, що має 
свою специфіку [6, с. 188]. 

Отже, регіон у соціально-економічному 
вимірі розвитку національного господарства 
визначається як територіально відокремле-
на сукупність продуктивних сил економіки, 
які використовуються або перетворюються у 
процесі виробництва для подальшого спо-
живання людиною. 

Процеси розвитку регіону, перш за все, 
включають соціально-економічний розвиток 
як процес, який повинен забезпечити зрос-
тання економічного добробуту населення 
регіону шляхом ефективного використання 
наявних регіональних ресурсів. При цьому 
соціальна компонента регіонального розви-
тку задовольняє базові потреби населення, 
а економічна – матеріальні потреби вироб-

ництва, які у цілому забезпечують ефектив-
ний відтворювальний процес. Тому транс-
формація соціально-економічного розвитку 
регіону має враховувати закономірності змі-
ни соціальних і виробничих потреб як регіо-
нального, так і національного господарства. 

Реалізація трансформаційних процесів 
соціально-економічного розвитку регіонів 
має враховувати такі напрями розвитку ре-
гіонів в економічній сфері [12, с. 75]: 
– раціональне використання економічного 

потенціалу; 
– укріплення економічної інтеграції регіо-

нів; 
– збалансований розвиток, який має здій-

снюватися на основі оптимального спів-
відношення регіональних і адміністрати-
вно-господарських механізмів; 

– структурна перебудова економіки регіо-
нів; 

– економічна безпека. 
У соціальній сфері регіону існуючі меха-

нізми соціально-економічної дії на економіку 
і населення спрямовані на реалізацію захо-
дів щодо суттєвого покращення параметрів 
якості та рівня життя. 

Слід підкреслити, що реалізована в Укра-
їні модель суспільних трансформацій повніс-
тю не забезпечила не лише соціальної ком-
поненти розвитку регіонів, а й, що важливі-
ше, дотримання цивілізаційних стандартів і 
норм суспільної поведінки громадян та утве-
рдження їх як господарів власної країни. Су-
часний розвиток світових продуктивних сил 
відбувається під впливом виробничо-техно-
логічних та соціальних трансформацій в інте-
грованих національних економіках і їх регіо-
нах. Зокрема, поглиблення суспільного роз-
поділу праці, прогрес технологічного способу 
виробництва, урізноманітнення типів і форм 
економічної власності, динамізація процесів 
нагромадження капіталу, розвиток ринків, 
поява нових видів трудової діяльності, а та-
кож дія демографічних, економічних, соціа-
льних, природних та інших факторів зумови-
ли формування постіндустріальної моделі 
розвитку, економічна структура якої характе-
ризується превалюванням нематеріального 
сектора економіки та ключовою роллю інно-
ваційно-технологічного компонента в її фун-
кціонуванні. 

Системні зміни економічної структури 
національної економіки виявляються в якіс-
них трансформаціях економічної системи, 
тобто у формуванні нових її структурних 
елементів та зв’язку між ними, ускладненні 
внутрішніх взаємозв’язків та загостренні су-
перечностей між структурними елементами 
системи, що свідчить про перехід технологі-
чного базису суспільства на вищий щабель 
розвитку. В основі таких глибинних структу-
рних перетворень лежить циклічна зміна 
технологічних укладів [9, с. 91]. 
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Технологічний уклад – сукупність техно-
логій, характерних для певного рівня розвит-
ку виробництва; у зв’язку з науковим і техні-
ко-технологічним прогресом відбувається 
перехід від нижчих укладів до вищих, прогре-
сивних [1]. Технологічний уклад охоплює за-
мкнутий відтворювальний цикл від видобутку 
природних ресурсів та професійної підготов-
ки кадрів до невиробничого споживання. 

Технологічний уклад розуміють як ком-
плекс технологічних процесів, у межах якого 
здійснюється замкнений виробничий цикл 
та забезпечується найбільш ефективне по-
єднання матеріально-речового та особисті-
сного факторів виробництва на тому чи ін-
шому історичному етапі розвитку суспільст-
ва [9, с. 92]. Тому у рамках кожного техноло-
гічного укладу формується унікальний тех-
нологічний спосіб виробництва, виробнича 
галузева структура, економічна система з 
притаманними лише йому структурними 
елементами, типами взаємозв’язків між ни-
ми, а також відповідною інфраструктурою та 
інституційною системою. 

Зміна технологічного укладу збігається зі 
зміною інноваційних хвиль Й. Шумпетера. 
Відповідно до цієї концепції, світова еконо-
міка перебуває на порозі нового – шостого 
технологічного укладу, основою якого є роз-
виток нанотехнологій. Причиною існування 
попередніх п’яти технологічних укладів на-
зиваються особливості, притаманні продук-
тивним силам у різні епохи капіталізму. 
Провідні галузі та види діяльності, завдяки 
яким капітал має максимальне зростання, 
становлять ядро технологічного укладу, а 
технологічні нововведення, завдяки яким 
виникло ядро, називають ключовими фак-
торами. Кожному укладу властиві свої 
особливості соціального життя суспільства, 
роль держави в управлінні виробництвом, 
країни-домінанти, їхня політика, перспек-
тивні наукові напрями та рівень їхньої зна-
чущості у виробництві [8]. 

На основі “хвильової теорії” М. Кондра-
тьєва пояснюється циклічність технологічно-
го укладу в економічній системі світу, країни 
чи окремої території. Так, кожний технологіч-
ний уклад триває доти, доки зберігаються 
можливості для прибуткового вкладання ка-
піталу в розширення його виробництв споча-
тку в масштабі національного ринку, а по-
тім – світових ринків. При цьому, як зазначає 
Я. Столярчук [9], його розвиток характеризу-
ється двома протилежними тенденціями. 

Перша тенденція – відбувається зрос-
тання кількісної і якісної функціональної за-
лежності між елементами економічної сис-
теми, що зумовлює відносну одноманітність 
їхнього технологічного оновлення, пропор-
ційність нагромадження капіталу між ними 
та забезпечення оптимального співвідно-
шення між різними підсистемами економіч-

ної системи та між окремими елементами 
цих підсистем. За таких умов економічна 
система суспільства до досягнення техно-
логічним укладом свого піку перебуває у 
стані відносної рівноваги. 

Друга тенденція – розвиток технологіч-
ного укладу спричиняє посилення тенденції 
до диференціації окремих галузей і сфер 
економіки та зростання їхньої відносної са-
мостійності. У результаті досягнення піку в 
економіці починають нагромаджуватися 
структурні асиметрії. Тобто галузі, які базу-
ються на технологіях нового укладу, дося-
гають стрімкого зростання продуктивності 
суспільної праці, стають новими центрами 
тяжіння капіталу, який, вивільняючись із за-
старілих галузей, починає порушувати про-
порційність між основними елементами 
продуктивних сил суспільства та складови-
ми технологічного способу виробництва. 

Процес триває до відновлення рівноваги 
між основними елементами продуктивних 
сил економічної системи. Цей процес охоп-
лює економічні системи на мега-, макро- і 
мезорівнях. Розроблення і впровадження 
Стратегії економічного і соціального розвит-
ку України (2004–2015) “Шляхом європейсь-
кої інтеграції”, очевидно, стало узагальню-
вальним наслідком певних соціальних та 
економічних процесів у національній еконо-
міці, зокрема і на регіональному рівні. Стра-
тегічне планування регіонального розвитку 
в Україні було запроваджено Законом Укра-
їни “Про стимулювання розвитку регіонів” 
[4]. З цією метою розроблено Державну 
стратегію регіонального розвитку України на 
період до 2015 р., у якій було визначено 
ключові проблеми розвитку регіонів: 

1) низькі інвестиційна привабливість та 
інноваційна активність регіонів; 

2) нерозвинена виробнича та соціальна 
інфраструктура; 

3) зростання регіональних диспропорцій 
у сфері соціально-економічного розвитку 
регіонів; 

4) слабкі міжрегіональні зв’язки (дезінте-
грація соціально-економічного розвитку ре-
гіонів); 

5) нераціональне використання людсько-
го потенціалу. 

Ураховуючи, що основою стратегії випе-
реджального розвитку, яка визначена у 
Стратегії як перспективна для України, є 
“... структурно-інноваційна модель економі-
чного зростання, ... утвердження України як 
високотехнологічної держави” [11], на особ-
ливу увагу заслуговують форми і методи 
досягнення цієї мети. Як уже визначалося, 
розвиток виробничо-технологічних зв’язків 
економічних систем пов’язаний з циклічніс-
тю технологічних укладів. Трансформацій-
ний процес виробничо-технологічного роз-
витку регіонів зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Трансформаційний процес виробничо-технологічного розвитку регіонів 
 
Результатом вищенаведених тенденцій є 

формування якісно нового глобального еко-
номічного середовища, еволюція та функціо-
нування якого ґрунтується на інноваційній 
парадигмі економічного розвитку. За цих 
умов постає проблема створення економіч-
ного середовища регіонів, яке б сприяло ро-
звитку структурно-інноваційних процесів, 
особливо на рівні окремих регіонів, що за-
безпечувало б якомога ефективніше викори-
стання інноваційного потенціалу суспільства. 

Інноваційно-технологічний процес розви-
тку технологічних укладів відображає вико-
ристання і нагромадження продуктивних сил 
для створення матеріально-речового проду-
кту чи створення інновації на регіональному 
рівні. Завдяки результатам реалізації струк-
турно-інноваційної моделі розвитку регіонів 
на основі циклу технологічних укладів мож-
лива ліквідація проблеми диспропорції соці-
ально-економічного розвитку регіонів за ра-
хунок переливання капіталів та невпрова-
джених інновацій чи технологій у регіони, де 
продуктивні сили використовуються не на 
повну потужність або дезінтегровані. 

Системний підхід до компонентів про-
блеми та наведене узагальнення механізмів 
стимулювання інноваційно-технологічного 
процесу включає: 
– необхідність органічного поєднання рин-

кових і позаринкових засобів стимулю-
вання інноваційної діяльності; 

– визнання першочергової значущості під-
тримки розвитку фундаментальної науки 
як чинника національної безпеки; 

– реалізацію механізму позабюджетного 
фінансування НТП з боку недержавних 
фінансово-банківських установ, залу-
чення приватизаційних коштів до інвес-
тування у цій сфері; 

– побудову державної системи стимулю-
вання інвестиційного процесу з допомо-
гою прискореної амортизації, податко-
вих преференцій для інноваційної дія-
льності та наукоємного експорту; 

– реалізацію механізму комерційного та 
промислового використання об’єктів 
промислової власності на основі конце-
нтрації фінансового та науково-техніч-
ного потенціалу у формі вітчизняних ко-

рпорацій, інноваційних структур різних 
типів, технопарків, технополісів, розвит-
ку малого інноваційного підприємницт-
ва, істотного зростання вартості робочої 
сили до світового рівня; 

– створення ефективної державної систе-
ми міжнародного співробітництва в ін-
новаційній сфері, запобігання ризикам 
багатостороннього наддержавного регу-
лювання економічних відносин та конку-
ренції; 

– реалізацію інноваційних програм у пріо-
ритетних галузях та секторах економі-
ки – сільському господарстві, міжнарод-
ній транспортно-транзитній сфері, інфо-
рмаційних послугах, авіакосмічній та су-
днобудівній галузях, оборонно-промис-
ловому комплексі, окремих напрямах 
науково-технічного прогресу (біотехно-
логіях, фізиці низьких температур, яде-
рній фізиці, електрозварюванні, розроб-
ленні нових матеріалів); 

– збереження і підвищення якості людсь-
кого потенціалу інноваційного розвитку, 
модернізації системи освіти та її інтег-
рації з наукою і виробництвом; 

– створення ефективної системи забезпе-
чення державних інтересів у сфері захи-
сту інтелектуальної власності. 

Таким чином, у сучасних умовах доціль-
ним є формування агресивної моделі інно-
ваційно-технологічного розвитку, яка спря-
мована на: активізацію інноваційної діяль-
ності та створення привабливого інвести-
ційного клімату на регіональному рівні; про-
ведення інституційних змін на державному 
та регіональному рівнях; посилення міжрегі-
онального та міжнародного науково-техніч-
ного співробітництва і трансферу техноло-
гій; підготовку фахівців з трансферу техно-
логій для потреб економіки регіону. 

IV. Висновки 
Суперечності розвитку регіонів, пов’язані 

з проблемами диспропорцій та дезінтеграції 
їх соціально-економічного розвитку, потре-
бують системного підходу до реалізації 
стратегії регіонального розвитку в умовах 
структурно-інноваційної моделі розвитку 
України. Основними напрямами соціально-
економічного розвитку регіону у контексті 
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трансформаційних процесів є економічна і 
соціальна сфери, які охоплюють раціональ-
не використання економічного потенціалу, 
укріплення економічної інтеграції регіонів, 
збалансований розвиток, який здійснюється 
на основі оптимального співвідношення ре-
гіональних і адміністративно-господарських 
механізмів, структурну перебудову економі-
ки регіонів, регіональну економічну безпеку. 
Механізми соціально-економічної дії на еко-
номіку і населення спрямовані на реаліза-
цію заходів щодо суттєвого покращення па-
раметрів якості та рівня життя. 

Матеріальною основою трансформацій-
них процесів соціально-економічного розви-
тку регіонів є циклічний характер розподілу 
продуктивних сил регіонів, що відповідає 
еволюції розподілу праці, продуктивних сил 
і регіонального економічного потенціалу. 
Об’єктивною основою трансформаційних 
процесів є зміна технологічних укладів ви-
робничо-технологічних ланцюгів економічної 
системи регіону, яка змінюється відповідно 
до національної структурно-інноваційної 
моделі економічного розвитку. 
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Томарева-Патлахова В.В. Стимулирование инновационно-технологического развития 
регионов 

В статье определена сущность понятия “регион” как составляющей национальной эко-
номической системы. На основе обеспечения эффективного воспроизводственного процесса 
обнаружены объективные направления социально-экономического развития регионов в усло-
виях реализации трансформационных процессов регионального развития. Учитывая проти-
воречия распределения производительных сил экономического развития, раскрыта матери-
альная основа развития производственно-технологических трансформаций экономической 
системы на основе технологических укладов. В соответствии со структурно-иннова-
ционной моделью экономического развития национальной экономики и влияния изменения 
технологических укладов разработана общая схема трансформационного процесса произ-
водственно-технологического развития региона. 

Ключевые слова: регион, экономическая система, производительные силы, социально-
экономическое развитие, технологический уклад, структурно-инновационная модель, регио-
нализм. 

Tomareva-Patlahova V. Promoting innovation and technological development of the regions 
The article considers the essence of region as an element of national economic system. Concern-

ing of providing an effective reproductive process the objective directions of region socio-economic 
development are found out. The contradictions of distributing of productive forces of economic 
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development determine the material basis of production-technological development transformations of 
the economic system according to the technological mode evolution. Regarding to national structurally 
innovative models of economic development and impact the technological mode shift the author offers 
a general chart of transformating production-technological development of region. 

Key words: region, economic system, productive forces, socio-economic development, technolog-
ical mode, structurally innovative model, regionalism. 
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