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АНОТАЦІЯ
У статті визначено концептуальну схему впливу вико-

ристання інформаційних ресурсів на розвиток регіональної 
економіки. Відображено досягнення технолого-сингуляр-
них цілей на процесах інноваційного розвитку регіональної 
економіки. Охарактеризовано основні типи інформаційних 
технологій в контексті їх впливу на інтелектуалізацію сус-
пільства й регіональної економіки. Виділено напрями і вка-
зано на суперечливі наслідки впливу інформаційних техно-
логій на розвиток регіональної економіки, які обумовлюють 
можливості інтелектуалізації суспільства. Сформовано мо-
дель прискореного виходу з кризи на основі інноваційного 
регіонального розвитку та стимулювання технолого-сингу-
лярного переходу.
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нології, Карпатський регіон, розвиток регіональної економіки, 
інтелектуалізація. 

АННОТАЦИЯ
В статье определена концептуальная схема использова-

ния информационных ресурсов на развитие региональной 
экономики. Отражены достижения технолого-сингулярных 
целей на процессах инновационного развития региональ-
ной экономики. Охарактеризированы основные типы ин-
формационных технологий в контексте их влияния на гар-
монизацию общества и региональной экономики. Выделены 
направления и указано на противоречивые последствия 
влияния информационных технологий на развитие регио-
нальной экономики, которые обусловливают возможности 
интеллектуализации общества. Сформирована модель 
ускоренного выхода из кризиса на основе инновационного 
регионального развития и стимулирования технолого-сингу-
лярного перехода.

Ключевые слова: информационные ресурсы, информа-
ционные технологии, Карпатский регион, развитие региональ-
ной экономики, интеллектуализация.

ANNOTATION
The article defines the conceptual scheme of the impact of the 

use of information resources on the development of the regional 
economy. Reflected the achievements of technology and singu-
lar goals on the processes of innovative development of regional 
economy. Implemented the characteristics of the main types of 
information technology in the context of their impact on the intel-
lectualization of society and the regional economy. Highlighted di-
rections and indicated on the contradictory effects of information 
technologies on the development of the regional economy, which 
determine the possibility of intellectualization of society. Formed 

a model of accelerated exit from the crisis on the basis of innova-
tive regional development and stimulate technological and singular 
transition.

Keywords: information resources, information technology, 
Carpathian region, development of regional economy, intellectu-
alization.

Постановка проблеми. У нинішніх умовах 
розвиток регіональної економіки набуває дещо 
інших, стратегічних ознак. Це обумовлено 
концептуальною зміною характеру загального 
розвитку людства, його входженням в епоху 
постіндустріальної економіки, яка базується на 
інтенсивному інноваційному типі економічного 
зростання, що призводить до лавиноподібного 
збільшення кількості все нових наукових від-
криттів, видів продукції та галузей [1, с. 18]. 
Відтак розвиток економіки регіону при цьому 
також зазнає часто стихійних впливів. Усе час-
тіше перед нею постають нові виклики, на які 
вона просто не встигає реагувати і в резуль-
таті втрачає конкурентні позиції, що надалі 
позначається на рівні матеріального добробуту 
населення. Тому при розумінні розвитку регі-
ональної економіки слід враховувати загальні 
процеси динамічності змін з наростаючими тен-
денціями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Інноваційний розвиток завжди активно дослі-
джували вітчизняні вчені. Знаними іменами 
у цій царині є Л. Ващенко, О. Гринькевич, 
Д. Дзвінчук, О. Другов, Г. Зелінська, В. Кре-
мень, Т. Лукіна, С. Ніколаєнко, Л. Семів, 
А. Шевчук та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас дуже мало дослі-
джень, що стосуються аналізу економічних 
систем та бізнес-середовища в контексті детер-
мінацій інноваційного розвитку і технолого-
сингулярного переходу. Така проблематика у 
поточних умовах повинна завойовувати більшу 
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увагу теоретиків і практиків в контексті обґрун-
тування розвитку регіонів та їхньої функціо-
нальної значимості для виходу країни з кризи. 
Інноваційний розвиток регіональної економіки 
передбачає посилення значимості інноваційних 
процесів у вдосконаленні системи відносин, які 
виникають з приводу перерозподілу і мобіліза-
ції ресурсів.

Формулювання цілей статті. Інноваційний 
розвиток регіональних економічних систем 
має передбачати орієнтацією на забезпечення 
процесів інтелектуалізації (тобто щоб інтелек-
туалізація суспільства трасформовувалась і 
супроводжувалась процесами інтелектуаліза-
ції економіки) та, як наслідок, підвищувати 
можливості переходу до технолого-сингуляр-
ного етапу. Вважаємо, що функції економіки 
регіону повинні спрямовуватись на виконання 
таких завдань:

1. Створення умов для реалізації інтелек-
туальних здібностей людини через розвиток 
знаннємістких видів економічної діяльності, 
залучення творчої, обдарованої молоді, ство-
рення інноваційних робочих місць (ключове 
завдання).

2. Забезпечення трансформації інтелекту-
ального потенціалу в капітал через ринкові 
механізми з умовами добросовісної конкурен-
ції та максимальним залученням внутрішніх 
ресурсних можливостей (тобто без надмірної 
залежності від, для прикладу, іноземного інвес-
тування з подальшим відтягування інтелекту-
ального потенціалу та капіталу за кордон).

3. Формування попиту на фахівців і робітни-
ків з відповідними інтелектуальними здібнос-
тями та супровідними психоемоційними влас-
тивостями;

4. Підтримка конкуренції у сфері зайнятості 
з доланням інтелектофобії та сприянням інте-
лектуалізації управління розвитком регіону 
через використання фінансових ресурсів.

5. Балансування спрямованості результатів 
інтелектуальної діяльності на суспільно зна-
чимі цілі (концепція соціальної відповідальної 
бізнесу);

6. Підтримка формування електронного 
економічного простору з новими (віртуалізова-
ними) формами бізнесу, що вимагають фахів-
ців з вищими інтелектуальними здібностями та 
надають змогу доступу до інформації для бага-
тьох осіб.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Передумови технолого-сингулярного переходу 
(або формування технолого-сингулярного етапу: 
1) проявляються як в глобальному вимірі, так і 
більш предметно, відображаючи окремі аспекти 
економічного зростання та розвитку регіонів. 
Такі передумови тісно взаємопов’язані між 
собою. Регіоналістичні детермінанти можли-
вого переходу до технолого-сингулярного етапу 
в розвитку економіки є важливими у розумінні, 
оскільки вони дозволять осягнути роль регіо-
нів у спричиненні прогресивних інноваційних 

змін. Саме на рівні регіонів та їх економічних 
систем повинні створюватись такі умови, які б 
дозволяли оптимізувати використання й роз-
виток інтелектуальних здібностей населення, 
спрямовувати результати праці людини на 
досягнення технолого-сингулярних цілей. Фор-
мування у межах регіонів та їх економічних 
систем потужних осередків інноваційної, інте-
лектуальної діяльності дозволить одержувати 
переваги від реалізації соціального капіталу, 
нагромадження знань та налагодження внутрі- 
та міжпрофесійних знаннєвих трансфертів.

Нині спостерігаємо концептуалізацію твер-
джень вчених стосовно трансформації біологіч-
ної еволюції у технологічну, яка може завер-
шитись невтішно для людства у сучасному 
осмисленні його розвитку.

Термін «технологічна сингулярність» виник 
в умовах наростаючої значимості техніки для 
розвитку суспільства незалежно від його соці-
ально-економічної структури. Перехід людства 
до шостого технологічного укладу засвідчив 
про стрімкий розвиток багатьох технологій, що 
належать до нанокомплексу (наносистемна тех-
ніка, нанометрологія, наногетерогенні системи, 
нанопорошки, наноматеріали, нанофотоніка), 
біокомплексу (генна інженерія, клітинні техно-
логії) й інформатики (скануючі системи) [2]. Усі 
вони підтримуються розвитком комп’ютерних 
технологій, що вже зараз є вирішальним 
фактором технічного й економічного розви-
тку [3, с. 116]. У таких умовах технологічна 
сингулярність постає процесом наростаючого 
впровадження та використання інноваційних 
роботизованих технологій, які з відповідним 
програмним супроводом можуть призвести до 
створення штучного інтелекту та подальшого 
стрімкого нарощування темпів технологічного 
розвитку. Поширеними є твердження, що таке 
експоненціальне зростання технічного прогресу 
повинне призвести до точки в часі, після якої 
він стане настільки швидким та складним, що 
виявиться недоступним розумінню людини [4]. 
Мається на увазі, що будуть створені більш 
розумні системи, які й створюватимуть ще 
більш розумні системи і зроблять це швидше, 
аніж «початкові конструктори-люди» [5]. Окрім 
того, ведуться дискусії про штучний розум, 
інтелект як проблему глобальну, вищої міри 
складності, за своїми технічно-технологічними, 
гуманітарно-філософськими, світоглядними 
вимірами [6]. У таблиці 1 узагальнено основні 
сфери впливу наближення до технолого-сингу-
лярних цілей на інноваційний розвиток регіо-
нальної економіки, окремі з яких описувались 
вище.

Складність комплексного аналізу технолого-
сингулярних ознак в Україні та її регіонах 
окрім недоліків статистичного відображення 
зумовлена поточними кризовими умовами. 
Важко говорити про технологічний вектор еко-
номічного розвитку при прогнозних оцінках 
падіння ВВП у 2015 р. на 5,5% (прогноз МВФ). 
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При цьому уряд прогнозує три сценарії розви-
тку: падіння ВВП на 5,5% при темпах інфляції 
6,7%; падіння ВВП на 8,6% при темпах інфля-
ції 38,1%; падіння ВВП на 11,9% при темпах 
інфляції 42,8% [7].

Дуже складно передбачити сценарій подій на 
східному прикордонні, що колосально впливають 
на бізнес-активність в Україні. Окрім того, вини-
кають численні споживчі проблеми, адже насе-
лення України зубожіє і стає все менше спромож-
ним споживати інноваційний продукт, розвивати 
свою технологічну культуру, інвестувати в роз-
виток особистісного людського капіталу. Суттєво 
трансформується структура споживчих витрат 
населення, яке змушене оплачувати вартісні кому-
нальні платежі. Зростання вартості тарифів на газ 
і світло з 2015 р. передбачено майже вчетверо. 
З іншого боку, це дозволить поступово долати 
зовнішню енергетичну залежність та формувати 
на цій основі розвинене ринкове середовище різ-
них сфер суспільного й економічного життя. 

Отож, хоча говорити про технолого-сингу-
лярний перехід у поточних вітчизняних умо-

вах вкрай важко, з наукової позиції важли-
вий інший підхід з можливістю обґрунтування 
прискореного виходу з кризи на основі інно-
ваційного регіонального розвитку. Це можна 
забезпечити через цільову підтримку розвитку 
бізнес-середовища зі стимулюванням діяльності 
в знаннємістких сферах господарювання, ефек-
тивізації використання інтелектуально-трудо-
вого потенціалу, а також його формування в 
нових реформованих умовах науково-освітньої 
діяльності (рис. 1).

Модель прискореного виходу із кризи пока-
зує, що базовими детермінантами прогресивних 
інноваційних змін є бізнес, наука й освіта, а 
також інтелектуально-трудовий потенціал насе-
лення. У фокусі цих сфер необхідно обґрунто-
вувати перспективність формування технолого-
сингулярних регіональних економічних систем 
на основі посилення процесів інтелектуаліза-
ції суспільства. Це актуально здійснювати на 
прикладі Карпатського регіону України. Цей 
регіон обраний з причин відносної стабіль-
ності його соціально-економічного розвитку, 

Таблиця 1
 Відображення досягнення технолого-сингулярних цілей  

на процесах інноваційного розвитку регіональної економіки
№ 
з/п Економічні зміни Сутність Ризик Потенційні переваги

1 Формування попиту 
на інформацію 

Розвиток нового сег-
менту ринку зі специ-
фічними ринковими 
умовами

Неконтрольованість 
через поширеність 
інформації в мережі 
Інтернет 

Додаткові можливості 
розвитку економіки без 
прямої просторової прина-
лежності її суб’єктів 

2 Структурні зміни
Посилення вагомості 
знаннємістких видів 
економічної діяльності

Надмірна залежність 
від одних видів еконо-
мічної діяльності (моно-
функціональність)

Прогресивна орієнтація 
на здобуття конкурентних 
переваг завдяки інтелекту-
альному потенціалу

3
Зміна системи 
економічних 
відносин

Домінування у виробни-
цтві, розподілі, обміні, 
споживанні інформа-
ційних ресурсів

Штучна трансформація 
системи відносин в умо-
вах відстаючого стану 
підприємництва

Можливості технологіч-
ного прориву

4 Зміна системи 
виробничих відносин

Усталення знання й 
інтелектуальних мож-
ливостей як блага та 
рушія виробництва

Надмірна експлуатація 
інтелектуальних мож-
ливостей з націленістю 
на економічні резуль-
тати та без стратегіч-
ного бачення їх розви-
тку

Підвищення цінності знань 
й інтелекту в системі фак-
торів розвитку бізнесу та 
економіки

5 Зміна попиту на 
кваліфіковані кадри

Виникнення потреби 
у кадрах, спроможних 
розробляти, вдоскона-
лювати, обслуговувати 
роботизовані технології

Структурні деформації 
освітньо-кваліфікацій-
ного характеру, роз-
риви міжпоколінних 
знаннєвих трансфертів

Прискорена ефективіза-
ція використання поки 
наявного інтелектуального 
потенціалу суспільства 

6

Модернізаційна 
залежність від 
інновацій у 
робототехніці

Рушійність подальших 
змін в економічних 
процесах з боку техно-
логічних змін у роботи-
зованих системах

Міжгалузеві розриви 
(дисбаланси) унаслідок 
різного рівня залучення 
у виробничі процеси 
робототехніки

Можливості стрімкого 
розвитку окремих видів 
економічної діяльності 
завдяки роботизованим 
технологіям та подаль-
шого стимулювання ними 
загального економічного 
розвитку економіки регі-
ону

7
Нові чинники 
конкурентних 
переваг 

Спроможність еконо-
міки продукувати не 
стільки автоматизовані, 
як роботизовані системи

Труднощі регулювання 
добросовісних конку-
рентних відносин

Підвищення ролі регіону 
та його економіки у спри-
янні переходу до техно-
лого-сингулярного етапу 
розвитку суспільства

Джерело: складено автором
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наближення до кордонів ЄС (Польща, Руму-
нія, Молдова, Угорщина, Словаччина) з мож-
ливостями транскордонного співробітництва, а 
також з авторським баченням потужності його 
потенціалу технологічного прориву з концен-
трацією основних ресурсних можливостей у 
моноцентричному агломераційному утворенні –  
м. Львів. Вважаємо, що зазначений економічний 
регіон має стати на нинішньому етапі розвитку 
України базовим просторовим рушієм прогре-
сивних змін на противагу пріоритету цільового 
стимулювання у 2008–2013 рр. Донбасу. 

Останній не може виконувати провідну інно-
ваційну функціональність не лише через зброй-
ний конфлікт на його територіях, хоча на його 
частку припадає близько 30% промислового 
виробництва країни, зокрема 63% паливної 
промисловості, близько 45% чорної металур-
гії, 22% хімічного комплексу, 13% загального 
виробництва електроенергії, 12% національ-
ного виробництва цементу і 20% скла [8]. Річ 
у тім, що економіка Донецького регіону орієн-
тована на сировинні, часто екстенсивні, під-
ходи і є дуже залежною від вугільних дотацій, 
які формували до 30% обласних бюджетів. 
Такий економічний пріоритет з колосальними 
бюджетними асигнуваннями не зміг би забезпе-
чити інноваційний вектор розвитку економіки. 
Оновлення сфер господарювання в Донецькому 
економічному регіоні вимагає тривалого пері-
оду і фінансових затрат та може бути зреалізо-
ваним на фоні загального соціально-економіч-
ного зростання. З урахуванням такого досвіду 
цільовий пріоритет просторового соціально-еко-
номічного розвитку Карпат-
ського регіону видається 
цілком логічним та очевид-
ним.

Головним рушієм інно-
ваційних змін, безумовно, 
є бізнес. З аналізу бізнес-
середовища Карпатського 
регіону можна зробити 
висновки, які доводять про 
потенціал його розвитку:

1. Збільшення кіль-
кості суб’єктів ЄДРПОУ 
за 2005–2013 рр. для регі-
ону є більш повільним, 
аніж середнє значення по 
Україні (за винятком Чер-
нівецької області). Най-
більша кількість суб’єктів 
ЄДРПОУ традиційно зосе-
реджена на території Львів-
щини: в середньому за 
2005–2013 рр. 50,8% (або 
5,12% від загальної кіль-
кості суб’єктів по Укра-
їні). На Івано-Франківську 
область припадає менше ніж 
20% від усіх суб’єктів Кар-
патського регіону і менше 

ніж 2% по Україні. Для Закарпаття кількість 
суб’єктів ЄДРПОУ Карпатського регіону скла-
дає близько 16%, для Буковини – 13%. Їхня 
частка в загальноукраїнських показниках ста-
новить у середньому за аналізований період 
1,6% та 1,3% відповідно. Водночас зазначимо, 
що хоча для Чернівецької області характерний 
найнижчий рівень кількості суб’єктів ЄДРПОУ, 
проте регіон характеризується найбільш стрім-
кою динамікою їх зростання. Це частково дово-
дить про підприємницький потенціал регіону та 
потребу його подальшого цільового розвитку.

2. Конкурентність бізнес-середовища част-
ково визначено на основі аналізу кількості 
підприємств залежно від їх розміру. Дані офі-
ційної статистики показують, що для регіону 
притаманна вкрай низька частка великих під-
приємств – 0,1% від їх загальної чисельності 
для всіх областей, причому найбільша їх кіль-
кість (25 одиниць) зосереджена на Львівщині, 
а в решти регіонах розташовано лише 16 вели-
ких підприємств. Основна частина підпри-
ємств є малими за розміром. Їх частка коли-
вається в межах 95,1% (для Львівської області 
17 849 одиниць у 2013 р.) – 95,9% (для Івано-
Франківської області 7 668 одиниць). Окрім 
того, згадаємо про значну частку серед малих 
підприємств так званих мікропідприємств: в 
Івано-Франківській області – 88,2%, в Закар-
патській – 86,6%, Львівській – 84,4%, Чер-
нівецькій – 83,9%. Це вищий показник, аніж 
середній по Україні – 81,0%.

3. Достатність інноваційного розвитку регі-
ональної економіки допомагає визначити ана-

 
 

Поточні  
кризові  
умови 

− демотивація бізнесу, праці, розвитку; 
− валютна, цінова нестабільність; 
− низька купівельна спроможність населення, соціальна напруга 

Посткр
изовий 
перехід 

− мобілізація внутрішнього ресурсного потенціалу регіонів; 
− пільгове оподаткування й кредитування бізнесу; 
− трансформація системи освіти й наукової діяльності; 
− стабілізація інфляційних процесів 

Пост-  
кризові  
умови 

− розвиток бізнесу, стимулювання високотехнологічних сфер 
господарювання; 
− формування конкурентного середовища науково-освітньої 
діяльності 

    

Техноло-
гічний 
перехід 

− структурні зміни в економіці з посиленням частки технологічних 
сфер господарювання; 
− інституційна значимість науково-освітнього середовища у 
генеруванні й реалізації інноваційних ідей; 
− інституціоналізація технологічної споживчої культури 

Умови технолого-
сингулярного 

переходу 

− спроможність бізнес-, науково-освітнього середовища 
продукувати прогресивні, конкурентоспроможні в глобальному 
масштабі технології; 
− висока конкурентність ринків праці з використанням у системі 
соціально-трудових відносин роботизованих механізмів, інших 
автоматизованих підходів реалізації людського потенціалу; 
− висока споживча культура щодо прогресивних технологій 

Рис. 1. Модель прискореного виходу з кризи  
на основі інноваційного регіонального розвитку та стимулювання 

технолого-сингулярного переходу
Джерело: складено автором
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ліз кількості підприємств за видами економіч-
ної діяльності, які характеризується різною 
знаннємісткістю і технологічністю (здатність 
продукувати, поширювати високі і середні 
технології високого рівня). Для Закарпат-
ської області характерна найвища частка під-
приємств, що здійснюють свою діяльність у 
сільському господарстві. 20% від загальної 
кількості підприємств у регіоні є сільськогос-
подарськими (або 28,8% від усіх сільськогос-
подарських підприємств Карпатського регіону). 
Також лідируючими сферами господарювання 
тут є торгівля (22,9% усіх підприємств), про-
мисловість (15,5%), операції з нерухомим май-
ном (9,4%). Частка Закарпаття в загальній 
кількості підприємств Карпатського регіону 
за всіма видами економічної діяльності коли-
вається в межах 8,1% (освіта) – 17,0% (мис-
тецтво, спорт, розваги та відпочинок). Отож, 
потенціал розвитку цієї області є значним та 
вимагає цільової підтримки зі збереженням 
базової сільськогосподарської спеціалізації. 
Щодо Івано-Франківської області, то в загаль-
ній кількості підприємств, які тут зосереджені, 
27,8% є торгівельними. Частка промислових 
підприємств складає 17,7%, будівельних – 
13,3%, сільськогосподарських – 11,2%. На 
Івано-Франківщину припадає 28,9% від усіх 
будівельних підприємств Карпатського регіону, 
25,5% підприємств, котрі займаються фінансо-
вою та страховою діяльністю, 24,4% промис-
лових підприємств. На Львівщині найбільша 
частка підприємств в усіх сферах господарю-
вання серед областей Карпатського регіону. Тут 
зосереджено 58,5% підприємств українських 
Карпат, що спеціалізуються на інформації та 

телекомунікації, 57,9% – тимчасовому роз-
міщуванні й організації харчування, 57,6% – 
освіті, 56,9% – охороні здоров’я та наданні 
соціальної допомоги, 56,9% – що займаються 
професійною, науковою та технічною діяль-
ністю. Серед загальної кількості підприємств 
Львівського регіону домінують торговельні 
(28,2%), промислові (15,2%), що здійснюють 
операції з нерухомим майном (10%), будівельні 
(9,5%). Чернівецька область також характе-
ризується домінуванням торговельних підпри-
ємств – 23,7% від загальної кількості. 18% від 
загальної кількості суб’єктів бізнесу Буковини є 
сільськогосподарськими, 14% – промисловими. 
Для області властива дуже низька частка кіль-
кості суб’єктів у загальній їх частці від Карпат-
ського регіону. Тут зосереджено лише 17,9% 
сільськогосподарських підприємств Карпат, що 
є «найкращим» показником для області. Частка 
суб’єктів в інших сферах господарювання є ще 
нижчою (рис. 2).

4. Оскільки для активізації інноваційних 
процесів у регіоні особливо значимими є сфери 
інформації та телекомунікації, а також про-
фесійна, наукова та технічна діяльність, про-
аналізовано кількість спеціалізованих підпри-
ємств серед областей Карпатського регіону. Тут 
домінують малі форми господарювання, осо-
бливо у сфері інформації та телекомунікації. 
Привертає увагу той факт, що темпи зростання 
кількості підприємств аналізованих сфер гос-
подарювання за 2012–2013 рр. в Карпатському 
регіоні повільніші, аніж в цілому по Укра-
їні (інформації та телекомунікації – 1,3% по 
Україні і 1,01% в регіоні; професійна, наукова 
та технічна діяльність – 1,11% по Україні і 

1,09% у регіоні). Найбільша кіль-
кість підприємств у сфері інформа-
ції та телекомунікації зосереджена 
на Львівщині – 730 одиниць, або 
58,5% усіх спеціалізованих підпри-
ємств регіону, або 0,8% України. 
Щодо суб’єктів, котрі займаються 
професійною, науковою та техніч-
ною діяльністю, то на Львівську 
область припадає 56,9% від усіх 
підприємств Карпатського регіону 
та 1,5% України (табл. 2). Загалом 
у межах Карпатського регіону роз-
ташовано лише 1,44% підприємств 
у сфері інформації та телекомуні-
кації і 2,92%, що займаються про-
фесійною, науковою та технічною 
діяльністю. Наразі це дуже низька 
кількісна вагомість областей Кар-
патського регіону, які мають зна-
чний потенціал розвитку в зна-
ннємістких високотехнологічних 
сферах.

5. Розуміючи кількісну основу 
формування бізнес-середовища Кар-
патського регіону, яка потребує зна-
чного розвитку з метою підтримки 
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Рис. 2. Розподіл підприємств Карпатського регіону за видами 
економічної діяльності (2013 р.), %

Джерело: складено автором на основі [9]
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високої конкуренції інноваційної діяльності, 
проаналізовано рівень інноваційності еконо-
міки досліджуваних областей. Проблемність 
посилення інноваційності бізнес-середовища 
Карпатського регіону зумовлюють загальний 
макроекономічний спад на фоні поточних кри-
зових подій та попередньо спадних тенденцій. 
За даними статистики, у 2013 р. кількість під-
приємств і організацій України, які займалися 
створенням та використанням передових техно-
логій і об’єктів права інтелектуальної власності, 
а також використанням раціоналізаторських 
пропозицій, порівняно з 2012 р. зменшилась 
на 2,6% та становила 2 224, з яких дві тре-
тини – промислові підприємства. Залишається 
дуже низькою частка підприємств, які створю-
вали передові технології – менше 8%. 1/3 їх 
частина зосереджена в м. Київ. Серед областей 
Карпатського регіону вирізняється Львівщина, 
на яку припадає 5,1% підприємств, що ство-
рювали передові технології, та Івано-Франків-
щина – 3,4% [10, с. 1–2]. Отже, хоча зазна-
ченим областям не властива достатня частка 
на фоні України за кількістю підприємств, 
зайнятих в «інформаційних» сферах господа-
рювання, однак якість результатів їх діяльності 
є більш вагомою. Якщо розглядати створення 
технологій, то макротенденції тут також доволі 
проблемні – частка принципово нових техно-
логій становить лише 13,6%. Основний потен-
ціал належить Києву, Харківській, Дніпропе-
тровській, Донецькій, Житомирській областям. 
Жодна з областей Карпатського регіону тут не 
фігурує. Водночас Івано-Франківська область 
фігурує серед провідних областей, які отримали 
найбільшу кількість охоронних документів на 
корисні моделі (13,3%) і на промислові зразки 
(50,9%), а частка Львівської області щодо остан-
нього показника становить 32,4% [10, с. 3–4]. 
Це лідерські позиції, про що засвідчує розви-
ток механізму одержання авторського права на 
теренах Карпатського регіону та формує висо-
кий рівень правової культури підприємств, 
котрі займаються інноваційною діяльністю. 

Стратегічно важливою сферою господарю-
вання з активізації інноваційних процесів, без-
умовно, є промисловість. На макрорівні тут 
також спостерігаються регресивні тенденції: 
у 2013 р. інноваційною діяльністю у промис-
ловості займалися 16,8% підприємств, коли 
у 2012 р. – 17,4% [12, с. 1]. Частка іннова-
ційно активних підприємств для областей 
Карпатського регіону є різною. При середньо-
українському значенні у 2013 р. – 16,8%, для 
Закарпаття цей рівень становив лише 6,9%, 
для Івано-Франківської області – 21,4%, Львів-
ської – 16,6%, Чернівецької – 16,5% (рис. 3). 
Середній показник Карпатського регіону щодо 
частки інноваційно активних підприємств 
коливається у межах 11,0% (2005 р.) – 18,2% 
(2007 р.). У 2013 р. він склав 15,4%.
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Рис. 3. Частка інноваційно активних промислових 
підприємств областей Карпатського регіону  
на фоні макротенденцій (2005–2013 рр.), %

Джерело: складено автором на основі [11]

Як бачимо, при однозначних лідерських 
позиціях Львівщина втрачає позиції за рів-
нем інноваційності у промисловій сфері. Отже, 
Львівська область є основним регіоном розви-
тку знаннємістких видів економічної діяльності 
у сфері послуг, а Івано-Франківська область 
вирізняється потенціалом інноваційного розви-
тку промисловості. 

За показником обсягу реалізованої іннова-
ційної продукції вирізняється Закарпатська 
область – 15,5% від загального обсягу реалізо-

Таблиця 2
 Кількість підприємств Карпатського регіону в сферах «інформації та телекомунікації», 

«професійна, наукова та технічна діяльність», 2013 р.

№ 
з/п Регіон

Кількість підприємств
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1 Закарпатська область 184 1,08 14,74 0,21 355 1,09 14,05 0,37
2 Івано-Франківська область 183 1,09 14,66 0,21 457 1,04 18,09 0,47
3 Львівська область 730 1,09 58,49 0,85 1438 1,11 56,93 1,48
4 Чернівецька область 151 1,02 12,10 0,17 276 1,10 10,93 0,28
5 Карпатський регіон 1248 1,08 - 1,44 2526 1,09 - 2,92
6 Україна 86377 1,30 - - 97052 1,11 - -

Джерело: складено автором на основі [9]
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ваної продукції (1 363 892,4 тис. грн у 2013 р.) 
є інноваційною [12, с. 200]. Для Івано-Фран-
ківської області цей показник становить 4,3%, 
Львівської – 3,0%, Чернівецької – лише 2,6% 
при середньоукраїнському значенні 3,3%. На 
жаль, для областей Карпатського регіону при-
таманна низька практика реалізації інновацій-
ної продукції за кордон, що особливо деструк-
тивно з огляду на їх геополітичне розташування 
і можливості транскордонного співробітництва 
з регіонами ЄС. Зокрема, при середньоукра-
їнському значенні 44,8% частка реалізованої 
інноваційної продукції за межі України в 
загальному обсязі інноваційної продукції для 
Закарпаття становила 26,7% (96,0% у 2012 р.), 
Івано-Франківщини – 33,0% (6,4% у 2012 р.), 
Львівщини – 8,4% (10,3% у 2012 р.), Буко-
вини – 28,1% (26,1% у 2012 р.) [12, с. 203]. 
Отже, важливо відновлювати потенціал Закар-
патської області та посилювати в інших облас-
тях щодо експортної орієнтації інноваційної 
діяльності. Це має бути чи не головний показ-
ник ефективності інноваційної діяльності біз-
нес-середовища Карпатського регіону.

Висновки. Отже, для активізації інновацій-
них процесів у Карпатському регіоні, що міг 
би на перспективу бути спроможним забезпе-
чити технолого-сингулярний перехід, слід під-
тримувати розвиток малого бізнесу, особливо 
мікропідприємництва у сфері інформаційних 
технологій. Натомість вимагає покращення 
інноваційна складова діяльності промисло-
вого сектора економіки регіону. Цього можна 
досягти за умов жорсткого контролю добро-
совісної конкуренції з гарантування безпеки 
бізнес-середовища. Для областей Карпатського 
регіону спостерігаються диференційовані тен-
денції розвитку бізнесу. Львівщині притаманні 
лідируючі позиції щодо розвитку сфери послуг 
з супроводжуючою інформаційною діяльністю. 
Натомість Івано-Франківська область зберігає 
потенціал інноваційності промислового вироб-
ництва. Закарпатська область характеризується 
досвідом реалізації інноваційної продукції за 
кордон та має величезний сільськогосподар-
ський потенціал. Чернівецька область на фоні 
аутсайдерських позицій має позитивну дина-
міку зростання кількості суб’єктів бізнесу. 
Різновекторний потенціал цих областей слід 
синергувати задля формування потужного інно-
ваційного економічного регіону, що здатний 
продукувати конкурентоспроможні, нові тех-
нології зі значними соціально-економічними 

ефектами. Для підсилення цих процесів необ-
хідно формувати розвинуте науково-освітнє 
середовище, що забезпечувало б економіку регі-
ону висококваліфікованими кадрами з достат-
нім рівнем інноваційної культури. 
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