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У статті розглянуто головні напрями інно-
ваційної політики ЄС та побудова його інно-
ваційної системи. Проаналізовано та визна-
чено динаміку регіональної інноваційної та 
інвестиційної діяльності Запорізької області 
Виявлено головні проблеми зниження іннова-
ційно-інвестиційної активності в регіоні. На 
підставі аналізу досвіду інноваційного роз-
витку ЄС запропоновано шляхи активізації 
інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. 
Показано, що технологічні лідери країн-чле-
нів ЄС будують свою наукову і інноваційну 
політику при активній взаємодії влади, науко-
вих закладів, громадського суспільства і біз-
несу, створюючи єдину інноваційну систему, 
що привело до розбудови європейського 
дослідницького простору, який будується на 
відкритості до світу і парадигмах відкритої 
науки і інновацій. Встановлено, що ефек-
тивність та шляхи співпраці з головними 
країнами-продуцентами високих технологій 
з метою апроксимації передового досвіду 
до національних умов. Зроблено висновки 
щодо заходів з підвищення ефективності 
інноваційно-інвестиційних процесів з метою 
структурної перебудови економіки та соці-
ально-економічного розвитку країни.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, 
інноваційна політика, Європейський союз, 
Запорізький регіон, ефективність, розви-
ток, проблеми.

В статье рассмотрены основные направле-
ния инновационной политики и построение 

инновационной системи ЕС. Проанализиро-
вана и определена динамика региональной 
инновационной и инвестиционной деятель-
ности в Запорожской области. Выявлены 
основные проблемы снижения инноваци-
онно-инвестиционной активности в реги-
оне. На основании анализа европейского 
опыта инновационного развития предло-
жены пути активизации инновационных 
и инвестиционных процессов в Украине. 
Установлено, что технологические лидеры 
стран-членов ЭС строят свою научную и 
инновационную политику при активном вза-
имодействии власти, научных организаций, 
гражданского общества и бизнеса, создавая 
єдиную инновационную систему, что при-
вело к построению европейського исследо-
вательско пространства, которое стро-
ится на парадигмах открытости науки и 
инвестиций. Показана эффективность и 
пути сотрудничества с основными стра-
нами-продуцентами высоких технологий 
с целью апроксимации передового опыта к 
национальным условиям. Сделаны выводы 
о мероприятиях по повышению эффектив-
ности инновационно-инвестиционных про-
цессов с целью структурной перестройки 
экономики и социально- экономического раз-
вития страны.
Ключевые слова: прямые иностранные 
инвестиции, инновационная политика, 
Европейский Союз, Запорожский регион, 
эффективность, развитие, проблемы.

Regional economic development based on research, new technology and innovation is a priority. Geographical structure and dynamics of foreign direct 
investments (FDI) in the Zaporizhzhia region have been analyzed in the article. The structure of the innovation system and the main directions of the EU 
innovation policy have been considered. The dynamics of innovation and investment activity of the Zaporizhzhia region have been analyzed and deter-
mined. The analysis of the investment and innovative activities of the Zaporizhzhia region shows the need to intensify these activities for the economic 
growth of the region. In 2018, Zaporizhzhia oblast took eighth place in attracting foreign investment, and sixth per caput. According to the data of the credit 
rating agency EURO-RATING in 2018, the investment activity benchmark fell from level B (high) to level D (average). Significant goals in the development of 
regional innovation and investment policies can be achieved by the use and adaptation of world experience to regional conditions. At this stage, regional and 
national policies should organically combine and use European experience with the aim of using material resources, scientific potential and practical experi-
ence effectively, by creating a scientific space, sharing knowledge, technologies and ensuring the mobility of scientific personnel. The main problems of the 
reduction of innovative investment activity in the region have been identified. On the basis of the analysis of the European innovation development, ways 
for activating innovation and investment processes in Ukraine, effective cooperation with the main countries producing high technologies and adapting best 
practices to national conditions have been suggested. To solve the problems of regional innovation and investment, socially oriented policy, which ultimately 
provides for the economic growth, it is necessary to use the experience of the EU countries to create conditions and develop a program to attract invest-
ments and introduce innovations at the state and regional levels, which would provide the sufficient funding from the state budget with preferential taxation.
Key words: foreign direct investments, innovation policy, European Union, Zaporizhzhia region, effectiveness, development, problems.

РЕГІОНАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 
В РАКУРСІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС
REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE 
FROM THE PERSPECTIVE OF EU INNOVATION POLICY

Постановка проблеми. Соціально-економічну 
політику нині вважають пріоритетною сферою, яка 
гармонічно поєднує загальнодержавні інтереси з 
інтересами різних верст населення. Регіональний 
соціально-економічний розвиток, який передбачає 
реформування та європейську інтеграцію, є прі-
оритетним тому, що відповідає цім умовам. Важ-
ливим інструментом реалізації прискореного соці-
ально-економічного розвитку є перехід економіки 
до ефективної інноваційної політики з використан-
ням досвіду інноваційної політики Європейського 
Союзу. Сучасні тенденції економічного розвитку в 

країнах ЄС приділяють велику увагу інноваційної 
діяльності, яка забезпечує конкурентоспромож-
ність у світовому економічному просторі. Іннова-
ційна політика ЄС спрямована на удосконалення 
механізмів і засобів стимулювання інноваційної 
діяльності на всіх рівнях, належне фінансування, 
а також забезпеченні інституційної підтримки нау-
ково-технічного рівня розвитку з застосуванням 
таких механізмів як науково-технічні парки, нау-
кові, технічні, інвестиційні центри та інкубатори, 
венчурні компанії тощо [1]. Суттєве місце в інсти-
туційній системі інноваційного розвитку в ЄС слід 
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відвести інноваційним кластерам які разом з тех-
нологічними платформами є основним механіз-
мом впровадження інновацій. Стратегія розвитку 
ЄС побудована на пріоритетах інтелектуального, 
сталого та соціально-інтегрованого зростання в 
межах інноваційного союзу, що забезпечить не 
тільки розвиток науково-технічної і інноваційної 
політик, а буде сприяти вирішенню основних про-
блем людства, пов’язаних з охороною здоров’я, 
демографією, кліматом та ефективністю викорис-
тання ресурсів [2]. Промислово-розвинуті регіони, 
в тому числі і Запорізька область, мають значну 
частку в економічному потенціалі країни і явля-
ються регіонами-донорами, тому вирішення про-
блем регіонального інноваційно-інвестиційного 
розвитку, спрямованого на ефективне соціально-
економічне зростання, є актуальним і своєчасним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню впливу інноваційного розвитку і 
прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на соціально-
економічний розвиток економічних систем, окре-
мих регіонів і країни в цілому присвячено багато 
робіт вітчизняних і іноземних науковців. Роботи 
таких зарубіжних учених, як Н. Креспо, М. Блом-
стрем, Дж. Даннінг, Л. Алфаро зробили значний 
внесок у розроблення теоретичних та практичних 
концепцій ПІІ та інноваційного розвитку. Аналізу 
інноваційної та інвестиційної діяльності на загаль-
нодержавному та регіональному рівнях, фінан-
суванню і функціюванню інноваційних структур 
присвячені дослідження таких вітчизняних учених, 
як: О. Амоша, В. Геєць, А. Філіпенко, О. Шнирков, 
О. Рогач, Ю. Макогон, Л. Тимошенко, В. Денисюк, 
О. Андросов, А. Даниленко, Л. Федулова, І. Одо-
тюк та ін. Нині регіональна інноваційно-інвести-
ційна діяльність в Україні має низку проблем, тому 
дослідження інноваційної політики країн Євросо-
юзу може бути фактором активізації та зростання 
економічного розвитку.

Постановка завдання. Метою роботи є дослі-
дження інноваційної політики ЄС, аналіз ефектив-
ності економічного розвитку, проблем інновацій-
них процесів та загальної динаміки надходження 
інвестицій у Запорізьку область, визначення 
шляхів підвищення темпів регіональної іннова-
ційно-інвестиційної діяльності, зростання соці-
ально-економічного добробуту регіону та країни 
загалом. Відповідно до мети у роботі було постав-
лено наступні завдання: дослідити побудову та 
особливості інноваційної політики ЄС, проаналі-
зувати сучасний стан інвестиційно-інноваційної 
діяльності у Запорізький області, розробити про-
позиції щодо регіонального інноваційно-інвести-
ційного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
В Україні рівень інноваційного розвитку не визнача-
ється згідно принципам Європейського інновацій-
ного табло, але ж динаміка економічного розвитку 

країни, яка тісно пов’язана з інноваційною актив-
ністю, показує недостатню державну підтримку 
інноваційної діяльності. В Європейському союзі 
інноваційний розвиток побудований на ефективній 
взаємодії організаційно-правових, інформаційних, 
фінансових та інституційних складових, а осно-
вою економічного розвитку є взаємодія регіональ-
ної влади, яка займається розвитком інноваційної 
інфраструктури і кластерною політикою, та дер-
жави, що задіяна у вирішенні національних про-
блем. При цьому регіональний економічний роз-
виток, започаткований на наукових дослідженнях, 
нової техніці та інноваціях є пріоритетним. Кожна 
з країн має переваги з того чи іншого критерію 
[3]. У Договорі про Європейський Союз політиці в 
галузі науки, техніки і технологій викреслена мета 
науково-технологічної та інноваційної консолідації 
для вирівнювання рівнів науково-технічного і тех-
нологічного розвитку країн співтовариства шляхом 
активної співпраці, а також участі у науково-техніч-
них програмах Європейської Комісії. Інноваційна 
політика ЄС основана на розробці нормативних 
документів призначених для підтримки інновацій 
та розвитку підприємницької діяльності і виваже-
ної стратегії розвитку яка передбачає стійке, все-
осяжне економічне зростання. Регулювання інно-
ваційної діяльності базується на скоординованій 
співпраці у наступних напрямках: розвиток інсти-
туційно-адміністративних структур, організація 
широкої інформаційної кампанії, інфраструктурне 
і фінансове забезпечення інновацій, аналіз та про-
гнозування пріоритетних напрямів розвитку інно-
ваційної стратегії;

Напрями та сучасна європейська науково-тех-
нічна політика в каїнах ЄС та асоційованих краї-
нах успішно реалізується у рамках програми роз-
будови європейського дослідницького простору 
(European Research Area) (ЄДП), Стратегії Європа 
2020, ініціатив «Інноваційний Союз», «Європей-
ський науковий простір» (ЄНП) та «Інноваційна 
ініціатива 2000» [4–6]. Однією з головних цілей 
Стратегії Європа 2020 є залучення витрат на нау-
кові дослідження та розробки в обсязі 3% від ВВП 
(інтенсивність R&D). Згідно інноваційному табло 
чотири каїни ЄС відносяться до лідерів інновації, 
досягають та перевищують даний показник: Фін-
ляндія (3,78 %), Швеція (3,37 %), Данія (3,09 %), 
Німеччина (2,84 %). Найменший показник у Кіпру, 
Словаччини, Румунії та Болгарії (від 0,48 до 0,68) 
[7]. Інноваційний розвиток країн ЄС характеризу-
ється такими показниками як людськи ресурси, 
підприємництво, фінансування та підтримка інно-
вацій, відкритість та ефективність наукових дослі-
джень, інтелектуальні активи та інш.

Запорізька і Дніпропетровська області входять 
до складу Придніпровського суспільно-геогра-
фічного регіону, який об’єднує 11,5 % населення 
і 9,8 % території України. В регіоні знаходяться 
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Таблиця 1 
Обсяги ПІІ у економіку Запорізької області з 2013 по 2019 р. (млн. дол. США) 

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 на 
01,07.19

Обсяг ПІІ 1144,0 1124,7 885,2 931,7 915,7 908,8 912,7

Джерело: розраховано на основі [9–12]

Таблиця 2 
Прямі іноземні інвестиції у Запорізьку область з країн ЄС та СНД у період 2013–2018 рр. (у %)

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Країни ЄС 79,7 75,1 73,2 76,7 76,5 77,5
Країни СНД 0,9 0,9 _ _ _ _
Інші країни 19,4 24,0 26,8 23,3 23,5 22,5

Джерело: сформовано авторами на основі [9–12]

111 наукових організацій (8,5 % в Україні), в яких 
працює 16986 (12 % в Україні) наукових праців-
ників, 44,7 % з котрих є дослідники які виконують 
13 % обсягу наукових і науково-дослідних робіт 
в Україні. Запорізька область є однією з тих, які 
складають основу індустріального і аграрного 
потенціалу України. В області є майже всі осно-
вні галузі промисловості: електроенергетика, 
металургія, машинобудування, металообробка 
та хімія. В області діє понад 160 потужних про-
мислових підприємств. Протягом останнього часу 
інноваційно-інвестиційна політика місцевої влади 
і місцевого самоврядування регіону спрямована 
на збільшення обсягів залучення інвестицій і інно-
вацій в економіку області, реалізацію економіко- 
та соціально важливих для регіону інноваційно-
інвестиційних проектів, з залученням всіх джерел 
ресурсів, основними з яких залишаються власні 
кошти підприємств, кошти державного та місце-
вого бюджету, ресурси фінансово-кредитних уста-
нов, іноземні інвестиції тощо. Суттєвий поштовх 
у розвитку регіональної інноваційно-інвестиційної 
політики може надати використання та адапта-
ція до регіональних умов досвіду Європейського 
Союзу. На сучасному етапі регіональна і націо-
нальна інноваційна політика повинна органічно 
об’єднувати і використовувати європейський 
досвід сконцентрований при розробці ЄДП та 
ЄНП з метою ефективного використання матері-
альних ресурсів, наукового потенціалу, досвіду та 
досягнень регіональної та національної науково-
технічної діяльності, шляхом створення науко-
вого простору, обміну знаннями, технологіями та 
забезпечення мобільності наукових кадрів. Прямі 
іноземні інвестиції у Запорізьку область станов-
лять 97–98 % [8]. Таблиця 1 показує, що почина-
ючи з 2013 року у регіоні спостерігається тенден-
ція зменшення надходження прямих іноземних 
інвестицій.

Причинами зниження надходження інвестицій 
можна вважати зовнішню агресію, невизначеність 

економічної і банківської політики, нестабільність 
адміністративного, митного та податкового законо-
давства, що заважає залученню не тільки систем-
них, але і не великих іноземних інвесторів. 

В економіку області надходять інвестиції з понад 
50 країн світу. До десятки основних країн інвес-
торів, на які припадає 95% загального обсягу ПІІ 
входять: Кіпр, Швеція, Республіка Корея, Естонія, 
Ірландія, Панама, Словаччина, Швейцарія, Бер-
мудські Острови, та Нідерланди (млн. дол. США)
[12]. Обсяг інвестицій з Європейського Союзу зна-
чно перевищують інвестиції з країн СНД (табл. 2).

У 2018 році за надходженнями прямих інозем-
них інвестицій Запорізька область посіла восьме 
місце, а в розрахунку на одну особу шосте. Але 
згідно даних рейтингового агентства Євро-Рей-
тинг у 2018 році показник інвестиційної активності 
з рівня ine B (високий), третє місце серед регіо-
нів України у 2017 році, опустилась на 14 місце до 
рівня ine D (середній) [13]. А за рейтингом Regional 
Doing Business-2018 привабливості інвестиційного 
клімату, який проводився «Спілкою українських 
підприємців» (СУП) Запорізька область разом 
з Одеською Луганською та Чернівецькою стала 
аутсайдером. [14]. Рейтинг визначався за наступ-
ними напрямами взаємодії підприємців з владою: 
створення підприємств, сплата місцевих податків, 
отримання дозволів на будівництво, оформлення 
земельної ділянки під об’єкт нерухомості, при-
єднання до електромереж та якість електронних 
сервісів. Згідно цього рейтингу області можна 
поділити на чотири групи :

1) пріоритетної привабливості інвестиційного 
клімату (Вінницька, Івано-Франківська, Житомир-
ська, м. Київ, Львівська, Рівненська);

2) досить високої привабливості інвестиційного 
клімату (Чернігівська Волинська, Донецька, Кіро-
воградська, Тернопільська, Дніпропетровська);

3) середньої привабливості інвестиційного клі-
мату (Полтавська, Миколаївська, Сумська, Хмель-
ницька, Черкаська, Херсонська);
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4) низької привабливості інвестиційного клі-
мату (Кіровоградська, Закарпатська, Київська, 
Харківська, Одеська, Луганська, Запорізька, Чер-
нівецька).

У Запорізький області працює 2,7% вкладе-
ного в країну прямого іноземного капіталу [12], 
для прискорення соціально-економічного розви-
тку цього недостатньо. Регіон досі сприймається 
іноземними інвесторами як не зовсім сприятли-
вий для інвестування. Серед основних причин, 
з яких інвестори не проявляють зацікавленості у 
розміщенні капіталу, як у Запорізький, так і в інші 
регіони є територіальна близькість до військового 
конфлікту на сході, недостатньо розвинута інвес-
тиційна інфраструктура, не дуже сприятливий 
діловий клімат та діловий оптимізм, недостатня 
відкритість влади та високий рівень корупції, нее-
фективність державних органів та складні адмі-
ністративні процедури, відсутність дієвого меха-
нізму правового захисту інвесторів від боржників 
та недобросовісних партнерів, відсутність рефор-
мування судової системи, непередбачуваність 
економічної політики Уряду та НБУ.

Не досить високий рівень надходження іно-
земних інвестицій в інноваційні проекти можна 
пояснити невідповідністю сучасного стану техно-
логічного розвитку виробництва в регіоні вимо-
гам створення та функціювання інноваційної 
моделі економіки. Більшість галузей виробництва 
має низький технологічний уклад, морально та 
фізично застаріле обладнання, технології що не 
забезпечують конкурентоспроможності продукції 
та послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках 
і матеріальних основ для підвищення життєвого 
рівня населення і його добробуту, не створюючи 
при цьому науково-технічних та економічних пере-
думов до європейської інтеграції. Крім того низькі 
темпи інноваційної діяльності пов’язані з недо-
статністю фінансування інноваційних проектів в 
галузях виробництва та на підприємствах.

У таблиці 3 наведені відомості про інноваційну 
активність промислових підприємств Запорізької 
області а в таблиці 4 кількість працівників зайня-
тих у виконанні наукових досліджень та витрати 
на виконання наукових досліджень та розробок.

Інноваційна активність промислових підпри-
ємств Запорізької області починаючі з 2013 року 
стало знижувалась (табл. 3). Питома вага підпри-
ємств, що були зайняті інноваціями знизилась з 
18,0% у 2013 р. до 16,8% у 2017 р., а на іннова-
ційну діяльність витрачались переважно власні 
кошти підприємств. Низькою є також питома вага 
реалізованої інноваційної продукції в обсязі про-
мислової (у середньому 2,2%).

Чисельність працівників задіяних у виконанні 
науково-дослідних робіт з 2013 по 2018 рік знизи-
лась майже на 20 %.Кандидатів наук зменшилось 
на 176 осіб а докторів наук на 22 (табл. 4).

Зниження інноваційної активності підприємств 
при зростанні загальної суми витрат на інновації 
можливо пов’язане зі зростанням цін на облад-
нання, комплектуючі та матеріали а також коруп-
ційним складником. 

Таким чином, аналіз інвестиційно-інновацій-
ної діяльності Запорізького регіону показує необ-
хідність розбудови та активізації інноваційного 
напрямку інвестиційних процесів, що сприятиме 
економічному зростанню регіону. До головних про-
блем, що перешкоджають ефективному переходу 
регіональної економіки на розвиток інноваційної 
політики можна віднести наступні:

– проблеми трансформаційного періоду, які 
викликали суттєве зменшення доходів та, відпо-
відно потоків капіталів суб’єктів господарювання 
і занепад на цій основі крупних наукових та нау-
ково-промислових комплексів, які не відновили 
свій потенціал і до теперішнього часу;

– проблеми адаптації національних іннова-
ційних пріоритетів до стратегії інноваційного 
розвитку ЄС;

– відсутність розвинутого ринку прогнозів тех-
нологічного розвитку, формування спектру пріори-
тетів у традиційних галузях економіки;

– недостатність фінансування фундаменталь-
них наукових досліджень з боку держави;

– відсутність уваги до соціально спрямованих 
інноваційних проектів;

– недостатнє розуміння природи інновацій як 
системного процесу, який реалізується та управ-
ляється такими інструментами, як вільні еконо-

Таблиця 3 
Інноваційна активність промислових підприємств Запорізької області з 2013 по 2017 р.

Роки 2013 2014 2015 2017
Питома вага підприємств, що займались інноваціями, % 28,8 22,9 20,9 19,1
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, % 18,0 15,9 19,2 16,8
Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі 
промислової, % 2,3 1,7 2,6  -

Загальна сума витрат на інновації, тис. дол. США 37380,7 28590,7 14693,4 49638,7
Власні кошти підприємств витрачені на інновації, 
тис. дол. США 37380,1 28236,3 14693,4 41381,2

Джерело: сформовано авторами за [15]
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мічні зони, території пріоритетного розвитку, тех-
нопарки, венчурні компанії, інвестиційні центри та 
інкубатори.

– недосконала податкова система, високі ціни 
кредитів, нерозвиненість фондового ринку;

– низькі реальні доходи населення, що звужує 
базу кредитних ресурсів та внутрішні ринки через 
низький рівень споживання;

Таким чином породжується ефект самогаль-
мування, який створюється сукупністю екзоген-
них (дефіцит ресурсів, відсутність бажання змін, 
фінансова та кредитна політика тощо) та ендо-
генних (сама інновація) факторів і який виража-
ється у повільності розвитку нового технологічного 
устрою, недостатності забезпечення ресурсами, 
недостатнім фінансуванням тощо. 

Досвід передових економічно розвинених 
країн-членів ЄС можна застосувати для вирішення 
проблем регіонального та державного інвестицій-
ного розвитку стимулюючі інноваційні процеси в 
Україні у наступних напрямках. По-перше розви-
нути ефективну співпрацю з головними країнами 
продуцентами і споживачами високих технологій 
у сфері інноваційної діяльності. По-друге впрова-
дити ефективний досвід фінансування науково-
дослідних робіт і інновацій:

– створити механізм венчурного фінансу-
вання та кредитування, який забезпечував би 
можливість входження банків у власний капітал 
підприємств;

– розробити пакети для інноваційного біз-
несу які передбачають дешеві кредити, субсидії, 
гранти, кредити з відтермінуванням сплати відсо-
тків, можливість поєднання позики з процентними 
ставками, які обраховуються на плановому фінан-
совому результаті нововведення;

– розробити дієвий механізм державного фінан-
сування нововведень, а також науково-дослідних 
робіт у Вищих навчальних закладах.

По-третє впровадити стратегію інноваційного 
розвитку яка передбачає економічне стимулю-
вання інноваційної діяльності, захист прав інте-
лектуальної власності, фінансову допомогу пер-
спективним науковим розробкам та створення 

державних і недержавних інноваційних фондів, що 
акумулюватимуть засоби науки. По-четверте роз-
робити механізм стимулювання інвестицій у нау-
комісткі технології шляхом удосконалення законо-
давчої бази, податкової політики, впровадження 
пільгового лізингу і кредитування придбання тех-
ніки для організації науково-дослідних робіт.

Важливість проблеми забезпечення інновацій-
ного розвитку регіонів і країни загалом породжує 
необхідність якомога швидше вирішувати питання 
координації та адаптації інноваційної політики ЄС 
до загальної національної інноваційної стратегії і 
державної інноваційної політики.

Висновки з проведеного дослідження. Пока-
зано, що технологічні лідери країн-членів ЄС 
будують свою наукову і інноваційну політику за 
активної взаємодії влади, наукових закладів, гро-
мадського суспільства і бізнесу, створюючи єдину 
інноваційну систему, що привело до розбудови 
європейського дослідницького простору, який 
будується на відкритості до світу і парадигмах 
відкритої науки і інновацій. Реалізація пріоритет-
ного завдання для України, яке полягає у розвитку 
інноваційної діяльності, пов’язано з розбудовою 
українського дослідницького простору на підставі 
Національного плану дій, який передбачав би від-
криту науку, відкриті інновації та підтримку ЄС з 
імплементації Дорожньої карти ЄДП до національ-
них пріоритетів.

Досліджено, що сучасний стан інноваційно-інвес-
тиційної діяльності Запорізького регіону потребує 
покращення. Обсяг прямих іноземних інвестицій в 
економіку області, починаючі з 2013 року постійно 
знижується (з 1144,2 млн. дол. США у 2013 р. до 
908,8 млн. дол. США у 2018 р.). За рейтингом при-
вабливості інвестиційного клімату регіон у 2018 році 
посів передостаннє місце в Україні. В області зни-
жується інноваційна активність промислових під-
приємств. Питома вага підприємств, що займались 
інноваціями також знизилась (з 28,8% у 2013 р. до 
19,1 у 2017 р.). Питома вага підприємств, що впро-
ваджували інновації також знизилась (з 18,0% у 
2013 р. до 16,8% у 2017 р.) Відбулось скорочення 
загальної кількісті працівників і наукових кадрів 

Таблиця 4 
Кількість працівників зайнятих у виконанні наукових досліджень та витрати  

на наукові дослідження і розробки в Запорізький області з 2013 по 2018 р.

Роки Кількість осіб 
усього Докторів наук Кандидатів наук Витрати,  

тис дол. США
2013 4880 100 391 63120,9
2014 4428 88 375 37440,7
2015 4116 77 272 22896,6
2016 4203 78 288 27882,7
2017 4216 88 284 32563,7
2018 3913 78 215 48869,8

Джерело: сформовано авторами за [15]
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задіяних у виконанні наукових досліджень і розро-
бок. Кількість працівників з 2013 року по 2018 рік 
знизилась майже на 20%. Низькою залишається 
питома вага реалізованої інноваційної продук-
ції в обсязі промислової ( в середньому з 2013 по 
2017 рік вона складає 2.2% ).

Таким чином, для вирішення завдань регі-
ональної інноваційно-інвестиційної соціально 
спрямованої політики, яка в кінцевому результаті 
передбачає зростання економіки регіону і всієї 
країни, необхідно використовуючи досвід країн-
членів ЄС створити умови та розробити програму 
залучення інвестицій і впровадження інновацій на 
державному і регіональному рівнях, яка б перед-
бачала достатнє фінансування із коштів Держбю-
джету із значним пільговим оподаткуванням і кре-
дитуванням.
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REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE  
FROM THE PERSPECTIVE OF EU INNOVATION POLICY

Purpose of the article. The purpose of the article is to study EU innovation policy, analyze the effective-
ness of economic development, problems of innovation processes and the overall dynamics of investment flow 
into the Zaporizhzhia region, to identify ways for increasing the pace of regional innovation and investment 
activities, to increase the socio-economic well-being of the region and the country as a whole. In accordance 
with the purpose, the following tasks were set in the work: to study the construction and features of the EU 
innovation policy, to analyze the current state of investment and innovation activity in Zaporizhzhia region, to 
develop proposals for regional innovation and investment development.

Results. The experience of the advanced economically developed EU Member States can be applied 
to solve the problems of regional and state investment development by stimulating innovative processes in 
Ukraine in the following directions. Firstly, to develop effective cooperation with the main countries producing 
and consuming high technology in the field of innovation. Secondly, to introduce effective experience in financ-
ing scientific research projects and innovations:

– to create a venture financing and lending mechanism that would allow banks to enter the equity capitals 
of enterprises;

– to develop bundles for innovation businesses that include low-interest credits, subsidies, grants, deferred 
loans, the ability to combine loans with interest rates, which are calculated on the planned financial result of 
the innovation;

– to develop a practical mechanism public financing of innovations and scientific research projects in higher 
educational institutions. 

Thirdly, to implement a strategy of innovative development which provides the economic stimulation of 
innovative activity, protection of intellectual property rights, financial assistance to advanced scientific devel-
opments and creation of state and non-state innovation funds, which will accumulate the means of science. 
Fourthly, to develop a mechanism for stimulating investment in science-intensive technologies by improving 
the legislative framework, tax policy, introducing preferential leasing and lending to purchase equipment for the 
organization of scientific research projects.

The importance of the problem of ensuring the innovation development of the regions, and of the country 
as a whole, raises the need to resolve the issue of coordination and adaptation of EU innovation policy to the 
overall national innovation strategy and national innovation policy as soon as possible.

Conclusions. It has been established that the technological leaders of the EU member states build their 
scientific and innovation policy with the active interaction of the authorities, scientific organizations, civil society 
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and business, creating a single innovation system, which led to the construction of a European research area, 
created on the paradigms of openness of science and investments. The implementation of the priority objective 
for Ukraine, to develop innovation, is related to the development of the Ukrainian research area on the basis of 
the National Action Plan, which envisages open science, open innovation and EU support for the implementa-
tion of the ERA Roadmap to national priorities.

It is researched that the current state of innovation and investment activity of Zaporizhzhia region needs 
improvement. From 2013, the amount of foreign direct investments in the region's economy is constantly 
reducing (from 1144.2 mln USD in 2013 to 908.8 mln USD in 2018). According to the rating of attractiveness 
of the investment climate, the region took the second place in Ukraine in 2018. The innovation activity of the 
region's industrial enterprises is decreasing. The share of enterprises engaged in innovation also decreased 
(from 28.8% in 2013 to 19.1% in 2017), as well as the share of enterprises to implement the innovations (from 
18.0% in 2013 to 16.8% in 2017). There was a reduction in the total number of employees and scientific per-
sonnel involved in the implementation of research and development. The number of employees decreased by 
almost 20% from 2013 to 2018. The share of sold innovation products in the volume of industrial remains low 
(averagely 2.2% from 2013 to 2017).

Thus, in order to meet the challenges of regional innovation and investment social-oriented policy, which 
ultimately implies the growth of the economy of the region and the whole country, it is necessary to use the 
experience of the EU Member States to create conditions and develop a program of attracting investment and 
innovations at national and regional levels, which would provide sufficient funding from the state budget with 
significant preferential taxation and lending.


