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Вихідною передумовою розкриття сутності структурної стратегії 
регіонів як сукупності управлінських підходів та організаційних дій країни 
і для досягнення довгострокових, стратегічних цілей потрібен системний 
підхід. Вона являє собою результат активних і цілеспрямованих дій дер-
жави, господарюючих суб’єктів економіки з урахуванням впливу на них як 
національних, так і міжнародних економічних відносин. 

З	 одного	 боку,	 перехід	 від	 однієї	 еконо-
мічної	 системи	 до	 іншої	 без	 підготовки,	 без	
урахування	 специфіки	 регіонів,	 результатом	
якого	 довгий	 час	 була	 нестабільність,	 нерів-
номірність	 соціально-економічної	 ситуації	 в	
регіонах,	 а	 з	 іншого	 —	 розгортання	 світової	
економічної	кризи,	яка	негативно	впливає	на	
інноваційну	систему	регіонів	та	інвестиційну	
активність	в	них,	а	також	формування	струк-
тури	і	організації	економіки	регіонів	без	ура-
хування	 факторів	 світової	 тенденції	 розвит-	
ку,	 різке	 загострення	 екологічних	 проблем	
тощо	сильніше	загострили	існуючу	проблему	
сталого	розвитку	регіонів	і	зробили	її	рішен-
ня	 більш	 актуальним	 і	 необхідним.	 Сучасна	
регіонально-структурна	 стратегія	 країни	 по-
винна	 відповідати	 ряду	 вимог	 взаємодії	 су-
часної	світової	економічної	системи	та	націо-
нальної	економіки.	Вона	покликана,	перш	за	
все,	висловлювати	інтереси	країни	і	відповід-
ним	чином	адаптуватися	до	глобальної	світо-
вої	 економіки,	 бути	 достатньо	 еластичною,	
щоб	 реагувати	 на	 зміни,	 що	 відбуваються,	 і	
тенденції,	носити	довгостроковий	характер	 і	
враховувати	всі	новітні	науково-технічні	до-
сягнення	у	світі.

Загальнотеоретичний	 підхід	 щодо	 дослі-
дження	 сучасних	 економічних	 відносин	 дає	
змогу	 дати	 цілісне	 уявлення	 про	 закономір-
ності,	 основні	 процеси	 та	 тенденції,	 що	 від-
буваються	 у	 соціально-економічній	 сфері.	

Як	 зазначає	 академік	 А.	 Вукар,	 серед	 невід-
кладних	 проблем,	 що	 стоять	 перед	 держа-
вою,	 є	 забезпечення	 соціально-економічного	
зростання	 регіонів	 Азербайджану.	 На	 думку	
інших	економістів,	відправною	точкою	у	по-
літиці	 пріоритетного	 розвитку	 високотехно-
логічних	галузей	промисловості	регіонів	має	
стати	формування	національної	регіональної	
інноваційної	політики,	визначення	стратегіч-
но	 важливих	 галузей	 промисловості,	 більш	
відкритих	інноваційним	процесам	у	регіонах	
республіки.

Інноваційний	розвиток	у	сучасних	умовах	
є	невід’ємною	складовою	економічного	зрос-
тання	держави,	регіону,	підприємства.	Рушій-
ною	силою	такого	розвитку	є	інновації,	зміст	
яких	становлять	зміни.

Промислова	 революція	 XVIII–XIX	 ст.	
підтвердила,	що	розвиток	техніки	і	техноло-
гії	є	двигуном	економічного	розвитку	країни.	
Це	 підтверджує	 досвід	 розвитку	 ряду	 країн	
(США,	країни	ЄС	та	ін.),	які	задавали	і	про-
довжують	 ставити	 у	 даний	 час	 траєкторію	
технологічного	розвитку	в	усіх	видах	еконо-
мічної	 діяльності.	 Але	 технічний	 розвиток	
має	 бути	 забезпечено	 необхідною	 кількістю	
фінансових	ресурсів,	заповнити	які	поклика-
ні	інвестиції.

У	 макроекономічному	 масштабі	 сьогод-
нішній	 добробут	 є	 значною	 мірою	 резуль-
татом	 учорашніх	 інвестицій,	 а	 сьогоднішні	
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інвестиції,	своєю	чергою,	закладають	основи	
завтрашнього	 зростання	 валового	 внутріш-
нього	продукту	і,	відповідно,	більш	високого	
добробуту	країни	загалом.	Реальні	інвестиції,	
пов’язані	 з	 придбанням	 машин,	 обладнання,	
модернізацією	і	будівництвом	будівель	і	спо-
руд,	 сприяють	 збільшенню	 виробничого	 по-
тенціалу	економіки.

Інвестиції	 у	 нові	 технології	 створюють	
“точки	 зростання”	 на	 внутрішньому	 ринку	 і	
конкурентні	 переваги	 на	 зовнішньому.	 Звід-
си	 випливає,	 що	 підвищення	 інвестиційної	
активності	є	необхідною	умовою	економічно-
го	зростання	всього	народно-господарського	
комплексу	та	економіки	загалом,	а	затухання	
інвестиційної	 активності	 неминуче	 призво-
дить	до	рецесії.

Причому	високорозвинені	країни	концен-
трують	увагу	саме	на	інвестиціях,	спрямова-
них	 на	 інновації,	 так	 як	 вони,	 в	 основному,	
вирішують	питання	реалізації	 інноваційного	
розвитку	країн,	модернізації	економіки,	фор-
мування	“точок	зростання”	 і	проривних	тех-
нологій,	і	на	цій	основі	зростання	ВВП	країни	
і	збільшення	частки	на	світовому	ринку.

Отже,	 інноваційні	 та	 інвестиційні	 проце-
си	в	економічному	розвитку	взаємопов’язані	
і	взаємозумовлені.	Тому	часто	дослідники	ці	
процеси	розглядають	у	комплексі	і	викорис-
товують	терміни	“інноваційно-інвестиційний	
розвиток”,	 “інноваційно-інвестиційний	 по-
тенціал”	та	ін.

Наукове	 обґрунтування	 впливу	 нововве-
день	 на	 розвиток	 економіки	 показав	 у	 своїх	
працях	 російський	 економіст	 Н.	 Д.	 Кондра-
тьєв	 [1],	 обґрунтувавши	 на	 основі	 емпірич-
них	досліджень	дію	“довгих	хвиль”	терміном	
від	 40	 до	 60	 років.	 Надалі	 Й.	 Шумпетер	 [2],	
спираючись	на	висновки	Н.	Кондратьєва	і	до-
слідження	 А.	 Афтальон,	 М.	 Ленуара,	 М.	 Ту-
ган-Барановського,	 В.	 Парето,	 які	 відкрили	
існування	 коротких	 і	 середніх	 хвиль,	 ство-
рив	 фундамент	 сучасної	 інноваційної	 теорії.	
Й.	Шумпетер	розглядав	інновації	як	зміни	в	
технології	 і	 управлінні	 виробництвом,	 нові	
комбінації	 використання	 виробничих	 ресур-
сів,	що	дають	змогу	долати	економічні	кризи.	
Вчений	 акцентував	 увагу	 на	 роботі	 підпри-
ємств,	 які	 впроваджують	 інновації.	 Напри-

клад,	 спочатку	 освоєння	 інновацій	 (на	 пер-
ших	етапах)	підприємства,	які	вже	витратили	
нові	 комбінації	 ресурсів,	 співіснують	 зі	 ста-
рими,	 але	 з	 часом	 вони	 їх	 витісняють,	 заво-
йовуючи	 переважну	 частину	 ринкових	 ніш.	
Таким	чином	Й.	Шумпетер	акцентував	увагу	
на	 підвищенні	 ефективності	 діяльності	 під-
приємств,	які	освоюють	інновації.

У	 XX	 ст.	 отримали	 розвиток	 нові	 еконо-
мічні	категорії	—	науково-технічний	прогрес	
і	науково-технічна	революція.	Названі	понят-
тя	 відображають	 процес	 взаємопов’язаного	
розвитку	науки	і	техніки.

Інтерес	бізнесу	до	придбання,	застосуван-
ня	 і	освоєння	нових	технічних	засобів	 і	тех-
нологій	привів	до	того,	що	багато	авторів,	які	
досліджують	 проблеми	 прискорення	 НТП,	
широко	 використовують	 результати,	 отри-
мані	 у	 цій	 області	 в	 розвинених	 країнах.	 Це	
сприяло	 поширенню	 термінів	 (в	 основному	
англійських),	 що	 відносяться	 до	 менедж-
менту	та	інших	економічних	дисциплін.	В	їх		
числі	 —	 “інноваційний	 менеджмент”,	 який	
замінив	“управління	науково-технічним	про-
гресом”.	 Така	 заміна	 зумовлена	 відображен-
ням	реалій	ринкової	економіки	та	дає	змогу	
фахівцям	 різних	 країн	 краще	 розуміти	 один	
одного.

Розвиток	 економіки	 сприяв	 появі	 у	 віт-	
чизняній	 науці	 і	 практиці	 нових	 категорій:	
інноваційна	 діяльність,	 інноваційний	 про-
цес,	 інноваційна	 політика,	 інноваційна	 ак-
тивність,	 інноваційна	сприйнятливість	та	 ін.		
Усі	ці	категорії	відносяться	до	інноватики	—	
області	знань,	що	включає	методологію	і	ор-
ганізацію	інноваційної	діяльності,	інновацій-
ного	перетворення	господарюючих	систем.

Дослідимо	 розвиток	 і	 актуалізацію	 тео-
ретичних	 положень	 у	 рамках	 розробки	 ме-
тодичних	 і	 практичних	 рекомендацій	 щодо	
вирішення	економічних	проблем	переходу	до	
інноваційного	розвитку.

Суть	 інновації	 прийнято	 розглядати	 у	
двох	 аспектах.	 З	 одного	 боку	 —	 як	 пред-
мет	 (результат,	 продукт,	 об’єкт),	 отриманий	
у	 ході	 “уречевлення”	 або	 комерціалізації	
результатів	 науки	 і	 техніки	 (продуктів	 на-
уково-технічної	діяльності),	а	з	 іншого	—	як	
процес	 отримання	 результатів,	 як	 суспільне	
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(суб’єктно-об’єктне)	 відношення,	 що	 ство-
рює	умови	для	здійснення	даного	процесу.

Прихильники	 першої	 точки	 зору	 (П.	 Ле-
мерль)	 вважають,	 що	 поняття	 “інновація”	
поширюється	на	новий	продукт	або	послугу,	
спосіб	 їх	виробництва,	нововведення	в	орга-
нізаційній,	 фінансовій,	 науково-дослідній	 та	
інших	 сферах,	 будь-яке	 вдосконалення,	 що	
забезпечує	 економію	 витрат	 або	 створюють	
умови	для	такої	економії.

Послідовники	 “процесного”	 трактуван-
ня	 інновацій	 (А.	 Харман)	 розглядають	 її	 як	
впровадження	 нових	 або	 значно	 модернізо-
ваних	процесів	виробництва,	поява	нових	або	
вдосконалених	 старих	 процесів	 і	 продуктів	
у	 господарстві	 окремих	 фірм	 (Р.	 Джонсон).	
Найхарактернішим	 визначенням	 інновацій,	
узагальнюючим	 думки	 даної	 групи	 вчених,	
на	 наш	 погляд,	 слід	 вважати	 визначення	
угорського	економіста	Б.	Санто	[3].	Він	роз-
глядає	 інновацію	 як	 громадський	 технічно-
економічний	 процес,	 який	 через	 практичне	
використання	ідей	і	винаходів	приводить	до	
створення	 кращих	 за	 своїми	 властивостями	
виробів,	 технологій,	 і	 в	 разі,	 якщо	 інновація	
орієнтується	на	економічну	вигоду,	на	прибу-
ток,	її	поява	на	ринку	може	принести	додат-
ковий	дохід.	Причому	в	усіх	випадках	іннова-
ція	означає	нову	ініціативу,	яка	вимагає	тим	
глибших	змін,	чим	сильніше	вона	відхиляєть-
ся	від	колишнього	напряму	розвитку.

Методологія	 системного	 опису	 інновацій	
в	 умовах	 ринкової	 економіки	 базується	 на	
міжнародних	стандартах,	прийнятих	у	1992	р.	
в	 	 Осло.	 Вони	 розроблені	 стосовно	 техно-	
логічних	 інновацій	 і	 охоплюють	 нові	 про-
дукти	і	процеси,	а	також	значні	технологічні	
зміни.

У	 глобальному	 масштабі	 впровадження	
науки	 і	 високих	 технологій	 виводить	 краї-
ни	 на	 передові	 рубежі	 наукоємного	 вироб-
ництва,	 так	 як	 сучасні	 переваги	 споживачів	
концентруються	 не	 тільки	 на	 високоякісній,	
а	й	на	високотехнологічній	продукції.	Отже,	
на	 міжнародному	 ринку	 в	 конкурентній	 бо-
ротьбі	 виграють	 країни,	 орієнтовані	 на	 про-
гресивне	виробництво	і	впровадження	нано-
технологій,	 програмних	 продуктів	 та	 інших	
нововведень.

Необхідність	інноваційного	розвитку	еко-
номіки	стала	у	даний	час	загальноприйнятою	
позицією,	 що	 знайшла	 відображення	 в	 Кон-
цепції	 довгострокового	 соціально-економіч-
ного	розвитку	на	період	до	2020	р.	У	концеп-
ції	 визначено	 вектор	 розвитку	 національної	
конкурентоспроможності	 на	 основі	 іннова-
ційного	розвитку.

Основоположник	 введення	 у	 науковий	
обіг	 терміна	 “інновація”,	 австро-американ-
ський	учений	Й.	Шумпетер	зазначає	наступ-
ні	 типові	 зміни,	 які	 і	 складають	 основу	 но-	
вовведень:

•	 використання	нової	техніки,	нових	тех-
нологічних	 процесів	 або	 нового	 ринко-
вого	забезпечення	виробництва;

•	 впровадження	продукції	з	новими	влас-
тивостями;

•	 використання	нової	сировини;
•	 зміни	 в	 організації	 виробництва	 і	 його	

матеріально-технічного	забезпечення;
•	 поява	нових	ринків	збуту.
На	 сучасному	 етапі	 розвитку	 російської	

економіки	потрібні	інновації,	що	охоплюють	
усі	галузі	і	носять	регулярний	характер.

У	науковій	та	навчальній	літературі	наво-
дяться	різні	визначення	поняття	“інновація”,	
або	“нововведення”:

•	 перетворення	 потенційного	 науково-
технічного	 прогресу	 в	 реальний,	 що		
втілюється	у	нових	продуктах	і	техноло-
гіях;

•	 результат	 творчого	 процесу	 у	 вигляді	
організації	 зміни	 звичних	 стереотипів	
діяльності	та	навичок;

•	 результат	творчої	діяльності,	спрямова-
ний	на	розробку,	створення	і	поширення	
нових	 видів	 виробів,	 технологій,	 впро-
вадження	нових	організаційних	рішень	
і	т.	д.,	які	відповідають	мінливим	потре-
бам	людини	і	суспільства;

•	 новий	 спосіб	 задоволення	 сформова-
них	 суспільних	 потреб,	 що	 забезпечує	
приріст	корисного	ефекту	і,	як	правило,		
заснований	на	досягненнях	науки	і	тех-
ніки.

Таким	чином,	під	інновацією,	або	нововве-
денням,	розуміється	не	тільки	впровадження	
нової	технології	і	випуск	нової	продукції,	а	й	
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зміни	 в	 організації	 бізнесу,	 управлінні	 фір-
мою,	у	взаєминах	зі	споживачами	тощо.

Інноваційна	діяльність	приводить	світову	
спільноту	до	нового,	вищого	ступеня	розвит-	
ку.	Відповідно	до	концепції	сталого	розвитку,	
яка	була	розроблена	у	1983	р.,	в	економічній	
літературі	 з’явився	 термін	 “сталий	 розви-
ток”,	 що	 визначає	 модель	 тривалого	 безпе-
рервного	руху	вперед,	при	якому	досягається	
задоволення	 життєвих	 потреб	 нинішнього	
покоління	людей	без	позбавлення	такої	мож-
ливості	майбутніх	поколінь.

Матеріали	 конференції	 ООН	 з	 охоро-
ни	 навколишнього	 середовища	 та	 розвит-	
ку	 (Ріо-де-Жанейро,	 1992	 р.)	 орієнтують	
держави	 на	 створення	 вільного	 суспільства,		
яке	 здатне	 долати	 соціальні	 та	 екологічні	
проблеми	за	рахунок	розвитку	науки	і	техно-
логії	як	головного	джерела	суспільного	роз-
витку	 і	 забезпечення	 високої	 якості	 життя.	
Концепція	 сталого	 розвитку	 включає	 такі	
положення:

•	 у	 центрі	 уваги	 перебувають	 люди,	 які	
повинні	мати	право	на	здорове	і	плідне	
життя	в	гармонії	з	природою;

•	 охорона	навколишнього	середовища	по-
винна	 стати	 невід’ємною	 компонентою	
процесу	розвитку	і	не	може	розглядати-
ся	у	відриві	від	нього;

•	 право	 на	 розвиток	 повинно	 реалізову-
ватися	 таким	 чином,	 щоб	 у	 рівній	 мірі	
забезпечити	 задоволення	 потреб	 у	 роз-
витку	та	збереженні	навколишнього	се-
редовища	як	для	нинішнього,	так	 і	для	
майбутніх	поколінь;

•	 зменшення	розриву	в	рівні	життя	наро-
дів	світу,	викорінення	бідності	та	злид-
нів.

Стійке	 економічне	 зростання	 забезпечує	
збільшення	різноманітних	товарів	і	послуг,	а	
також	дає	можливість	ефективно	вирішувати	
соціальні	проблеми,	не	знижуючи	досягнуто-
го	життєвого	рівня.	Реальне	економічне	зрос-
тання	означає,	що	суспільство	знижує	витра-
ти	 виробництва	 і	 підвищує	 продуктивність	
праці.	 Економічне	 зростання	 ґрунтується	 на	
чотирьох	факторах:

•	 природні	 ресурси	 (корисні	 копалини,	
вода,	лісові	багатства,	родючі	землі);

•	 трудові	 ресурси	 (чисельність	 праце-	
здатного	 населення,	 освіта,	 професійна	
кваліфікація	тощо);

•	 капітал	 (основні	 виробничі	 фонди,	
об’єкти	інфраструктури	тощо);

•	 знання	 або	 технології	 (наукові	 й	 інже-
нерні	 знання,	 підприємництво,	 управ-
лінські	досягнення	тощо).

Впровадження	інноваційних	технологій	—	
найважливіша	умова	 їх	розвитку,	модерніза-
ції	на	базі	технічного	переозброєння,	застосу-
вання	інноваційних	методів	в	управлінні.

Вивчення	 розвитку	 інновацій	 в	 Азербай-
джані	почалося	з	1994	р.	Обстеження	прово-
дились	у	формі	щорічного	вимірювання	залу-
чення	 грошових	 ресурсів	 у	 промисловість.	 З	
1998	р.	дослідження	доповнилися	сферою	по-
слуг	і	розвитком	малих	підприємств.	З	2000	р.	
і	по	теперішній	час	здійснюється	модернізація	
інновацій	 відповідно	 до	 міжнародних	 стан-
дартів	CIS-3,	CIS-4,	CIS-2008.	У	міру	розвит-	
ку	 інноваційної	 діяльності	 вивчається	 вплив	
організаційних,	 маркетингових,	 екологічних	
нововведень	на	зростання	виробництва.

Вочевидь,	 необхідне	 рішення	 наступних	
завдань:

•	 використовуючи	 природні	 ресурси	 і	
сільськогосподарську	 продукцію	 регіо-
нів,	створення	 інноваційних	промисло-
вих	 і	 агропромислових	 галузей,	 різних	
територіальних	 господарств	 на	 основі	
засад	сталого	розвитку;

•	 відновлення	 і	 створення	нових	підпри-
ємств,	 які	 виробляють	 інноваційні	 та	
стратегічні	товари;

•	 повне	 забезпечення	 населення	 вітчиз-
няними	 продуктами	 харчування,	 про-
гнозуючи	 виробничі	 можливості	 з		
експортованих	 сільськогосподарських	
продуктів	 стимулювати	 розширення	
цих	 можливостей	 за	 рахунок	 закупі-
вель,	постачання,	державного	замовлен-
ня	та	послуг;

•	 забезпечення	 сталого	 розвитку	 регіонів	
на	основі	прогнозування	необхідної	рин-
кової	та	виробничої	інфраструктури;

•	 реконструкція	 промислової	 системи	 з	
урахуванням	 факторів	 економії	 ресур-
сів,	антропогенного	впливу,	тобто	ство-
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рення	 безвідходного	 виробничого	 про-
цесу	та	ін.

Як	 показує	 практика	 успішної	 реалізації	
регіональної	 політики,	 необхідно	 правильно	
визначити	 пріоритетні	 галузі	 та	 напрями	 їх	
розвитку	з	урахуванням	їх	економічного	по-
тенціалу.	А	це,	в	першу	чергу,	залежить:

1)	від	того,	наскільки	ця	політика	правиль-
но	вибрана	і	визначені	завдання	регіонально-
го	 розвитку	 для	 кожного	 конкретного	 істо-
ричного	періоду;

2)	 наскільки	 правильно	 взаємопов’язані	
принципи	 справедливості	 й	 ефективності	 у	
соціально-економічному	 розвитку	 регіонів	 і	
загалом	у	республіці;

3)	 наскільки	 враховані	 зв’язки	 між	 роз-	
витком	 пріоритетних	 галузей	 країни	 і	 роз-	
витком	пріоритетних	галузей	та	інфраструк-
тури	регіонів.

Саме	облік	зазначених	умов	і	факторів	дає	
можливість	переосмислити	і	оцінити	важли-
вість	більш	благополучного	забезпечення	ін-
новаційного	розвитку	на	локальному	рівні.

Дослідженням	 підтверджується,	 що	 для	
реалізації	 завдання	 інноваційного	 розвитку	
конкретного	регіону,	а	за	рахунок	цього	і	всієї	
соціально-економічної	системи	країни,	необ-
хідно	визначити:

•	 які	 соціально-економічні	 сектори	 ре-
гіону	 можуть,	 застосовуючи	 інновації,	
знизити	навантаження	на	природне	се-
редовище,	а	також	за	рахунок	зниження	
матеріаломісткості,	 енергоємності	 та	
забруднюючих	 відходів,	 і	 поліпшення	
якості	 підвищити	 конкурентоспромож-
ність	регіону;

•	 які	нові	інноваційні	товарні	ринки	мож-
на	 створити	 всередині	 регіону	 та	 яким	
буде	попит	на	дані	товари	(цими	товара-
ми	можуть	бути	техніка,	технологія,	ре-
зультати	науково-технічних	досліджень	
і	т.	д.),	як	можуть	позначитися	дані	то-
варні	 ринки	 на	 забезпеченні	 та	 підви-
щенні	стійкості	регіону;

•	 чи	 володіють	 внутрішньорегіональні	
носії	і	виразники	економічних	інтересів	
фінансовими	 засобами	 для	 придбання	
цих	 інновацій	 або	 інноваційних	 това-
рів	 і	 наскільки	 вони	 їх	 потребують,	 чи	

є	 необхідність	 агітації,	 фінансової	 під-
тримки,	заохочення	та	інших	механізмів	
стимулювання.

Як	 показує	 вітчизняний	 і	 зарубіжний	 до-
свід,	 результативність	 системи	 регулювання	
різних	сфер	залежить,	насамперед,	від	праце-	
здатності	 системи	 управління,	 яка	 визна-
чається	 чіткістю	 розподілу	 повноважень	 і	
відповідальності	 між	 центральними,	 регіо-
нальними	 та	 галузевими	 органами	 влади	 і	
управління.	 “Регіональна	 адміністрація	 для	
формування	 фундаменту	 довгострокового	
перспективного	 розвитку	 повинна	 відійти	
від	тотального	“мобілізаційного”	управління,	
що	 ігнорує	 економічні	 та	 культурні	 особли-
вості,	 що	 використовує	 активний	 “позаеко-
номічний”,	а,	по	суті,	політичний	примус,	що	
не	враховує	місцевої	та	тимчасової	специфі-
ки.	 Однак	 використання	 “мобілізаційного”	
управління	як	високо	організуючого	фактора	
дозволу	 крайніх	 критичних	 ситуацій	 не	 ви-
кликає	сумнівів,	якщо	таке	його	застосуван-
ня	об'єктивно	обумовлено”.	Тут	головне,	щоб	
діяльність	 з	 управління	 і	 регулювання	 була	
системно	 організована.	 Ця	 система	 повинна	
не	тільки	визначати	предмети	управління,	а	й	
регламентувати	порядок	заходів	контролю	за	
виконанням	рішень	органів	влади	і	управлін-
ня,	належати	до	сфери	економічної,	соціаль-
ної	та	екологічної	політики.	Варто	зазначити,	
що	особливе	місце	займають	цільові	програ-
ми,	спрямовані	на	вирішення	конкретної	про-
блеми.	Саме	у	зв’язку	із	соціально-економіч-
ним	 розвитком	 регіонів	 Азербайджану	 були	
прийняті	 комплексні	 програми,	 що	 врахову-
ють	цілі	країни	та	інтереси	регіонів.	Державна	
програма	 соціально-економічного	 розвитку	
регіонів	у	2004–2008	рр.	і	Програма	соціаль-
но-економічного	 розвитку	 регіонів,	 що	 охо-
плює	 2009–2013	 рр.,	 2014–2018	 рр.,	 врахо-
вують	 особливості	 територій	 і	 передбачають	
сталий	 розвиток	 регіонів.	 Реалізація	 заходів	
у	 цій	 сфері,	 мабуть,	 у	 найближчому	 майбут-
ньому	 інтенсифікуватиметься,	 що	 приведе	
до	більш	стійкого	і	динамічного	розвитку	на-	
ціональної	економіки	Азербайджану	в	цілому.

Порівняльний	аналіз	реалізації	регіональ-
ної	політики	дає	змогу	зробити	висновок,	що,	
незважаючи	 на	 безліч	 прийнятих	 норматив-
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но-правових	 актів	 є	 необхідність	 вдоскона-
лення	 механізмів	 регулювання	 територіаль-
ного	розвитку,	для	кожного	регіону	доцільно	
прийняти	 ряд	 цільових	 програм	 і	 саме	 для	
забезпечення	сталого	розвитку	регіонів	необ-
хідно	реалізувати	наступні.

По-перше,	 для	 формування	 незалежної	
господарської	 системи	 регіону	 потрібно	 за-
безпечити	 розвиток	 підприємництва.	 А	 для	
цього	 необхідно	 залучити	 приватні	 інвести-
ції	 на	 оздоровлення,	 розширення,	 перебудо-
ву	 і	 реконструкцію	 підприємств.	 Тобто	 при-
ватизація	 повинна	 проводитися	 на	 підставі	
інвестиційно-інноваційних	проектів	з	метою	
подальшого	 функціонування	 і	 розширення	
підприємств.

По-друге,	 необхідно	 проводити	 селектив-
ну	 структурну	 політику	 в	 регіонах	 і	 розши-
рити	міжрегіональні	економічні	зв’язки.	Для	
підвищення	 ефективності	 структурної	 полі-
тики	необхідно	враховувати	фази	відтворен-
ня	на	регіональному	рівні.	Розвиток	пріори-
тетних	галузей	і	захист	виробництва	повинні	
орієнтуватися	 на	 сталий	 розвиток	 регіону,	
тобто	збереження	його	природного	середови-
ща,	ландшафту,	раціонального	використання	
природних	ресурсів.

По-третє,	 система	 регуляторів	 повинна	
підтримувати	 рівновагу	 між	 соціальною	
справедливістю,	 економічною	 доцільністю	 і	
екологічною	 безпекою,	 формуватися	 в	 галу-
зях	і	регіонах	не	стихійно,	а	строго	відповідно	
з	їх	сумісністю.

По-четверте,	 потрібно	 під	 кожну	 галузь	
регіону	 обґрунтувати	 добрані	 набори	 еконо-
мічних	регуляторів,	а	для	визначення	збоїв	і	
їх	усунення	строго	контролювати	хід	реформ	
у	регіонах.

По-п’яте,	 необхідно	 забезпечити	 еконо-
мічну	 безпеку	 регіонів,	 визначити	 зовнішні	
та	внутрішні	загрози.

Азербайджан,	 маючи	 сприятливі	 кліма-
тичні	умови,	природно-ресурсний	потенціал,	
з	переходом	на	ринкові	відносини	намагаєть-
ся	 усунути	 регіональні	 диспропорції.	 Саме	
стійкість	економіки	Азербайджану	в	умовах	
глобальної	економічної	кризи	багато	в	чому	
було	визначено	економічною	політикою	кра-
їни	в	області	регіонального	розвитку.

Сучасний	 етап	 розвитку	 світового	 госпо-
дарства	 характеризується	 високим	 ступенем	
глобалізації.	 Тут	 важливу	 роль	 відіграє	 не	
величина	 зовнішньоторговельного	 балансу	
країни,	 а	 місце	 азербайджанської	 економіки	
у	глобальному	“ланцюгу”	створення	додатко-
вої	 вартості.	 Азербайджанська	 економіка	 на	
даний	 момент	 характеризується	 дуже	 низь-
ким	рівнем	диверсифікації	експорту,	неефек-
тивним	 використанням	 конкурентних	 пере-
ваг	в	експорті	продукції	наукоємних	галузей.	
Слід	 змінити	 структуру	 азербайджанської	
економіки,	знизити	її	залежність	від	зовніш-
нього	впливу.

Відсутність	 ефективного	 зв'язку	 між	 на-
укою	 і	 виробництвом	 не	 дає	 можливості	
азербайджанській	 економіці	 ефективно	 кон-
курувати	 у	 високотехнологічних	 сферах	 з	
отриманням	 високих	 доходів	 і	 додаткової	
вартості.	 В	 Азербайджані	 впровадження	 на-
укових	розробок	у	виробництво	залишається	
на	 дуже	 низькому	 рівні.	 Для	 вирішення	 за-
значених	 проблем	 азербайджанський	 уряд	 у	
майбутньому	має	провести	ряд	реформ,	спря-
мованих	 на	 стимулювання	 темпів	 економіч-
ного	 зростання	 і	 здійснення	 інституційних	
перетворень.	 Слід	 вжити	 негайних	 заходів	
щодо	 вдосконалення	 інституційного	 середо-	
вища,	 що	 забезпечить	 підвищення	 рівня	 до-
віри	всіх	суб’єктів	економічної	та	політичної	
діяльності	 в	 азербайджанському	 суспільстві	
і	 створення	 та	 затвердження	 рівноправних	
“правил	гри”,	точних	і	ясних	для	всіх	членів	
цього	товариства.

Аналіз	даних	дає	можливість	зробити	ви-
сновок,	що	азербайджанському	уряду	поки	не	
вдалося	 переломити	 тенденцію	 і	 активніше	
залучити	іноземних	інвесторів	у	ненафтовий	
сектор	 економіки	 в	 потрібній	 кількості.	 Як	
справедливо	 зазначає	 Ш.	 Т.	 Алієв,	 в	 еконо-
мічному	розвитку	кожної	країни	виділяють-
ся	традиційно	важливі	пріоритетні	напрями,	
які	 впливатимуть	 на	 прискорений	 розвиток	
власної	 економічної	 моделі.	 В	 економічних	
процесах	 Азербайджану	 важливе	 місце	 на-
лежить	 промисловим	 галузям.	 Цей	 фактор	
пояснюється	 можливістю	 промислових	 сек-
торів	Азербайджану	застосовувати	капітало-
місткі	та	інноваційні	проекти,	в	яких,	на	дум-
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ку	 світових	 експертів,	 успішно	 поєднуються	
сучасні	 елементи	 високотехнологічних	 роз-
робок,	 інновацій,	нововведень	науки	 і	 техні-
ки,	застосування	нових	економічних	засобів,	
у	тому	числі	інноваційних	кластерів	та	спеці-
альних	економічних	зон.

Забезпечення	 відкритості	 азербайджан-
ської	економіки	є	істотним	чинником	руху	в	
напрямі	 постіндустріалізації.	 Причому	 тезу	
про	відкритість	як	чинник	обмеження	моно-
полістичних	 тенденцій	 і	 стимул	 до	 іннова-
ційної	діяльності	корпорацій	—	лише	один	із	
аспектів	цієї	проблеми.	Саме	на	постіндустрі-
альний	 прорив,	 а	 не	 на	 примітивний	 захист	
“вітчизняних	виробників”	повинні	бути	наці-
лені	переговори	щодо	приєднання	до	СОТ,	а	
потім	і	з	питань	формування	спільного	євро-
пейського	економічного	простору.	Відповідні	
заходи	повинні	бути	спрямовані	не	на	захист	
неефективних	 галузей,	 а	 на	 забезпечення	
проникнення	на	світові	ринки	перспективних	
виробництв	і	високотехнологічних	послуг.

В	 Азербайджані	 повинна	 бути	 вироблена	
спеціальна	 програма	 економічного	 зростан-
ня,	яка	буде	містити	як	довгострокові	заходи	
структурної,	 демографічної,	 науково-техніч-
ної	 політики,	 так	 і	 заходи	 короткостроково-
го	 характеру:	 стимулювання	 сукупного	 по-
питу	 (у	 тому	 числі	 на	 інвестиційні	 товари),	
стимулювання	 пропозиції	 за	 рахунок	 зміни	
якості	використовуваних	факторів	виробни-
цтва.	Надалі	навіть	при	найсприятливішому	
сценарії	 високі	 ціни	 і	 збільшення	 експорту	
сировини	забезпечать	приріст	ВВП	не	більше	
ніж	на	0,5	%	на	рік.	При	несприятливому	роз-
витку	 подій	 ця	 величина	 стане	 негативною.	
Таким	чином,	у	найближчій	перспективі	весь	
приріст	ВВП	можна	отримати	тільки	за	раху-
нок	 експансії	 несировинних	 компаній.	 При	
проходженні	 траєкторії	 7-відсоткового	 річ-
ного	зростання	(подвоєння	ВВП	за	10	років)	
навантаження	на	такі	компанії	збільшується	
в	два	рази,	тобто	до	6	%.	Ситуація	ускладню-
ється	з	входженням	Азербайджану	в	глобаль-
ну	 економіку,	 що	 підсилює	 тиск	 глобальної	
конкуренції,	 насамперед,	 у	 сферах	 спожи-
вання	 і	 звернення.	 Вимоги	 конкурентоспро-
можності	можуть	призвести	до	ефекту	інсти-
туційного	розриву,	коли	запити	споживання	

і	 звернення	 не	 будуть	 відповідати	 умовам	 і	
можливостям	 виробництва	 товарів	 і	 послуг.	
Кластерна	 політика	 повинна	 звернутися	 до	
“нової	 азербайджанської	 економіки”.	 Це	 се-
редні	 компанії	 (оборот	 100–200	 млн	 дол.	 на	
рік),	що	виросли,	як	правило,	з	торгових	то-
чок	і	забезпечують	більшу	частину	зростання	
в	 реальному	 секторі.	 Вони	 відповідають	 су-
часній	 інноваційній	 економіці	 з	 її	 латераль-
ним	мисленням	і	орієнтовані	на	конкуренцію	
із	Заходом.

Зростання	 економічного	 розвитку	 Азер-
байджану	у	найближчій	перспективі	значною	
мірою	буде	залежати	від	його	макрофінансо-
вої	 стабільності.	 Згідно	 з	 офіційними	 дани-
ми	 уряду	 Азербайджану,	 республіка	 може	 у	
найближчі	10	років	суттєво	диверсифікувати	
свою	 національну	 економіку,	 зменшити	 за-
лежність	від	нафтогазового	сектору,	створити	
нові	потужні	сектори	економіки,	такі	як	ІКТ	
і	 туризм,	 і	 тим	 самим	 забезпечити	 стабільне	
надходження	державних	доходів	і	фінансових	
ресурсів.	 На	 думку	 міжнародних	 експертів,	
Азербайджан	може	зміцнити	своє	регіональ-
не	лідерство	і	в	найближчі	10–15	років	увійти	
до	числа	конкурентоспроможних	країн	світу.

Вчені	Азербайджану	досягли	великих	на-
укових	успіхів,	які	можуть	бути	застосовані	у	
різних	 секторах	 економіки	 країни.	 Азербай-
джан	щорічно	займає	передові	місця	у	звітах	
ряду	авторитетних	форумів	за	досягнуті	успі-
хи.	Наша	основна	мета	—	звести	до	мінімуму	
залежність	 економіки	 від	 нафти.	 Політика	
інноваційного	 розвитку	 в	 Азербайджані	 бу-
дується	 на	 трьох	 колонах,	 які	 мають	 назву	
“золотий	 трикутник”	 —	 людський	 ресурс,	
сприятливе	середовище	і	капітал.

Пріоритетним	 напрямом	 вважається	 під-
готовка	 кадрів	 за	 сферами	 ІКТ,	 нанотехно-
логій,	 космічної	 промисловості,	 мікроелек-
троніці,	 ядерної	 промисловості	 та	 ін.	 Для	
розвитку	 науки	 одним	 із	 важливих	 умов	 є	
зміцнення	 фінансово-технічної	 та	 інформа-
ційної	бази,	підтримка	молодих	учених	і	фа-
хівців,	отримання	ними	досвіду	в	зарубіжних	
вищих	 школах,	 проведення	 спільних	 дослі-
джень	і	створення	інтелектуальної	власності.	
Зараз	одним	з	основних	пріоритетів	є	розви-
ток	економічного	сектору	з	наукової	складо-



145

вої,	 диверсифікація	 економіки,	 розвиток	 ін-
новаційної	 продукції	 та	 її	 експорт.	 Важливо	
застосування	 наукових	 досліджень	 в	 еконо-
міці.	У	цей	час	зв’язок	між	економікою	і	на-
укою	 дуже	 слабкий,	 що	 є	 великим	 бар’єром	
для	розвитку	інноваційної	сфери.
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