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"Сутність та склад інноваційного потенціалу регіону"
Проаналізовано показники інноваційного розвитку України в цілому
та окремих регіонів, виявлено значні диспропорції, які, крім інших чинників, зумовлені недостатнім фінансовим забезпеченням.
Сучасна регіональна політика повинна передбачити розвиток інноваційного потенціалу регіону, що дозволить забезпечити створення та
реалізацію інноваційної продукції, сприятиме посиленню конкурентних
переваг як окремих виробників, так і регіонів та країни в цілому.
На сьогодні існує певний розрив між практикою інноваційного
розвитку і науковим забезпеченням цього процесу. Метою статті є розгляд різних підходів до визначення сутності та складу інноваційного
потенціалу регіонів для вдосконалювання методів управління їхнім розвитком.
Для вирішення поставлених завдань необхідно визначитись із сутністю інноваційного потенціалу регіону. На основі наведених обґрунтувань встановлено, що інноваційний потенціал регіону – це оптимальне
поєднання наявних ресурсів регіону та умов їхнього раціонального
використання для ефективної реалізації інновацій.
Із сутністю категорії "інноваційний потенціал" перегукується категорія "інноваційна привабливість". На думку автора, поняття "інноваційний потенціал" та "інноваційна привабливість" мають різний сенс. Інноваційний потенціал відображає сукупність усіх можливостей, ресурсів
в інноваційній сфері, тоді як інноваційна привабливість характеризує
мотиваційний фактор інноваційної діяльності.
З інноваційним потенціалом тісно пов'язана категорія "інноваційне
середовище", сутність якої трактують також неоднозначно. Автор вважає, що "інноваційне середовище" – категорія більш широка, ніж "інноваційний потенціал". Вона включає умови формування та використання
інноваційного потенціалу.
Для здійснення аналізу розвитку інноваційної діяльності необхідно
проаналізувати інноваційну активність регіону. Автор вважає, що інноваційна активність економіки в регіоні визначається за підсумками роботи
інноваційно активних підприємств у промисловості, сфері послуг, сільському господарстві та інших галузях господарювання.
Для аналізу наявного інноваційного потенціалу регіону необхідно
визначитися з його складом. Він поєднує ресурсну, в тому числі кадрову,
матеріально-технічну, фінансову, а також інфраструктурну та інституціональну складові.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці показників
оцінки інноваційної активності та ефективності використання інноваційного потенціалу регіону.
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