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фОРМУВАННя МЕХАНІЗМІВ ІННОВАцІйНОГО РОЗВиТКУ  
ТРАНСПОРТНОї СиСТЕМи РЕГІОНУ

Машканцева С.О. формування механізмів інноваційного розвитку транспортної системи регіону. 
у статті висвітлено визначення дефініції «механізм», яка являє собою систему прямих, опосередкованих 
взаємозв’язків між економічними явищами та процесами, насамперед між їх протилежними боками, а також 
підсистемами й елементами економічних систем. розглянуто вплив регіональних особливостей на іннова-
ційний розвиток транспортної системи регіону та доведено, що ефективність управління залежить від ура-
хування регіональних особливостей у механізмі регулювання розвитком транспортної системи, метою якого 
є максимально можливе врахування переваг кожного з регіонів у наданні транспортних послуг. запропоно-
вано основою концепції управління інноваційним розвитком транспортної галузі регіону сформувати відпо-
відний механізм регулювання, що визначає процедури взаємодії державних та місцевих органів виконавчої 
влади в контексті формування і реалізації регіональної стратегії розвитку, а також методи та інструменти 
визначення цілей інноваційного розвитку.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, регіон, механізм, транспортна система.
Машканцева С.А. формирование механизмов инновационного развития транспортной системы 

региона. в статье освещено определение дефиниции «механизм», которая представляет собой систему пря-
мых, косвенных взаимосвязей между экономическими явлениями и процессами, прежде всего между их 
противоположными сторонами, а также подсистемами и элементами экономических систем. рассмотрено 
влияние региональных особенностей на инновационное развитие транспортной системы региона и доказа-
но, что эффективность управления зависит от учета региональных особенностей в механизме регулирования 
развитием транспортной системы, целью которого является максимально возможный учет предпочтений 
каждого из регионов в предоставлении транспортных услуг. Предложено как основу концепции управления 
инновационным развитием транспортной отрасли региона сформировать соответствующий механизм регу-
лирования, который определяет процедуры взаимодействия государственных и местных органов исполни-
тельной власти в контексте формирования и реализации региональной стратегии развития, а также методы 
и инструменты определения целей инновационного развития.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, регион, механизм, транспортная система.
Mashkantseva Svetlana. Formation of the innovation development mechanisms of the region transport 

system. Innovative development and active implementation of innovation processes are the determining factors that 
will ensure the technical and technological level of its formation.Management efficiency depends on the consider-
ation of regional features in the mechanism of regulation of the development of the transport system, the purpose of 
which is to maximize the possible consideration of the advantages of each of the regions in the provision of transport 
services. The mechanism for regulating the innovative development of the transport industry in the region must take 
into account the basic principles of interregional communication. Regional aspects of the transport problem tend to 
be concentrated in areas that are significantly different in the provision of transport services. The regional develop-
ment system of the transport industry contributes to the integration of the efforts of the transport process partici-
pants. The scientific and regulatory direction of regulation should develop comprehensive and targeted programs for 
the development of the transport industry of the region, provide the necessary information and advice, and create a 
system of staffing. Implementation of innovative transport development should be reflected in regional programs. 
At the same time, achieving the goal is impossible without adequate financial support and the creation of an effec-
tive management structure. The identified methodological tools for the development of transport enterprises will 
facilitate effective work on the development and implementation of the development strategy at the regional level, 
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taking into account the requirements of today. The basis of the concept of management of innovative development 
of the transport industry of the region defines the proposed mechanisms of its regulation and implementation of the 
strategy, defining the procedures of interaction of state and local bodies of executive power in the context of the for-
mation and implementation of regional development strategy, as well as methods and tools for determining the goals 
of innovative development, monitoring system results positions of effective use of regional potential and resources.

Key words: innovation, innovative development, region, mechanism, transport system.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. в умовах сьогодення функціонування 
транспортної системи регіону – один із пріоритетних век-
торів його розвитку. Проте залишаються невирішеними 
проблеми транспортної галузі, що характеризуються:

- спадом попиту на вантажні та пасажирські пере-
везення, багаторазовим зростанням цін на матеріальні 
ресурси, що призводить до значного зниження реаль-
них доходів транспорту; низькою конкурентоспромож-
ністю транспортно-дорожнього комплексу на зовніш-
ньому і внутрішньому ринках; невирішеністю питань 
щодо джерел фінансування;

- відсутністю іноземних та вітчизняних інвестицій 
у фінансуванні техніко-технологічної модернізації роз-
витку транспорту;

- недостатньою ефективністю функціонування 
транспортно-дорожнього комплексу, яка пов’язана 
насамперед із повільним вирішенням питань приве-
дення у відповідність з обсягами виконуваної роботи 
експлуатаційного персоналу та основних фондів, 
транспортної інфраструктури, а також з утриманням 
непрофільних для галузі об’єктів, низькими темпами 
впровадження ресурсоощадних технологій;

- недосконалістю нормативно-правового забезпе-
чення діяльності транспортно-дорожнього комплексу, 
повільним вирішенням питань уніфікації транспорт-
ного законодавства відповідно до міжнародного права.

інноваційний розвиток та активне впровадження 
інноваційних процесів є визначальними чинниками, 
які забезпечать техніко-технологічний рівень її фор-
мування. необхідність прискореного техніко-техно-
логічного розвитку зумовлює перехід на модель інно-
ваційно-інвестиційного розвитку, у якій розроблення 
та впровадження інновацій стимульовано достатнім 
інвестиційним забезпеченням. чинниками, які перед-
усім перешкоджали здійсненню інноваційної діяль-
ності, були вартісні, а саме: нестача власних коштів, 
великі витрати на нововведення, недостатня фінансова 
підтримка держави, високий економічний ризик, три-
валий термін окупності нововведень, недосконалість 
законодавчої бази, відсутність попиту на продукцію та 
кваліфікованого персоналу.

Огляд (аналіз) останніх досліджень і публікацій 
з цієї проблеми, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор. теоретичні 
засади інноваційного розвитку підприємств досліджу-
ються у наукових працях а. аткінсона, і. алєксєєва, 
і. александрова, с. біра, П. дойля, М. кизима, т. кле-
банової, с. ілляшенка, М. крупки, о. лапко, Г. Пашути, 
в. Петренка, о. Пушкаря, Ю. Маленкова, к. Плетньова, 
П. Хорвата, к. крістенсена, М. рейнора, М. рогози, 
б. санто, л. саломатіної, б. твісса, о. тридіда, М. Фрід-
мена, о. Ястремської та ін. Питання стану та розвитку 
транспортної галузі, сучасних технологій перевезення 

вантажів вивчали о. бакаєв, в. сергєєв, л. Міротін, 
в. назаренко, д. ніколаєв, о. Проценко. в економічній 
науці фундаментальні засади дослідження управління 
регіональним розвитком, теорії та методи регіональної 
політики сталого розвитку висвітлено в працях з. вар-
налія, в. Геєця, М. долішнього, Я. жаліла, в. кравціва, 
в. лагодієнка, а. Мельник, н. Павліхи, в. Поповкіна, 
М. чумаченка, л. Шевчука. Проте, незважаючи на висо-
кий теоретико-методологічний та практичний рівень 
досліджень, наукова проблема формування механізмів 
інноваційного розвитку транспортної галузі регіону 
залишається недостатньо вивченою. нерозвиненість 
наукових підходів до розроблення механізмів іннова-
ційного розвитку транспортної системи регіону визна-
чила актуальність дослідження.

формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є вивчення поняття «механізм» та обґрунтування 
чинників впливу на формування механізму інновацій-
ного розвитку транспортної системи регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. дефініція «механізм» у вітчизняній науці 
почала використовуватися у ХХ ст. у природничих 
і технічних науках поняття «механізм» означає внут-
рішню будову, систему, сукупність станів і процесів, 
з яких складається звичайне явище, як це визначено 
у великому тлумачному словнику сучасної україн-
ської мови [2]. в економічній енциклопедії механізм 
розуміється як система, пристрій, спосіб, що визначає 
порядок діяльності, а також як система певних елемен-
тів, що приводить у дію внутрішній пристрій машини, 
устаткування [3].

класична економічна теорія визначає «механізм» як 
систему прямих, опосередкованих взаємозв’язків між 
економічними явищами та процесами, насамперед між 
їх протилежними боками, а також підсистемами й еле-
ментами економічних систем. більшість дослідників 
розглядає «механізм» як систему, в основу якої вклада-
ють сукупність окремих елементів, а саме цілі, функ-
ції, принципи, методи, прийоми, інструменти і форми, 
що становлять цілісну систему. так, а. кульман харак-
теризує механізм як систему взаємозв’язків економіч-
них явищ, які виникають за певних умов під впливом 
початкового імпульсу, їх послідовність; складовими ж 
елементами механізму водночас виступають початкові 
та завершальні явища і весь процес, що відбувається 
в інтервалах між ними [5, с. 14].

н. зіновчук стверджує, що механізм – це певна 
сукупність економічних процесів або суспільних явищ, 
згрупованих так, що вони можуть сприяти або безпо-
середньо трансформувати інші економічні процеси чи 
суспільні явища [4, с. 196].

відзначимо, що велике значення у дослідженні 
інноваційного розвитку транспортної галузі має 
визначення інституційного середовища регіону, яке 
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складається з макро- і мікросередовища. Макросере-
довище регіону включає такі інститути:

- політичні – сукупність взаємовідносин між орга-
нами державної влади;

- економічні – процеси, що забезпечують товарно-
грошовий обіг та перерозподіл благ;

- юридичні – множина нормативно-правових актів, 
що в сукупності регулюють усі сфери життєдіяльності 
людини;

- соціальні – сукупність правил щоденної взаємодії 
у соціумі.

Мікросередовище регіону включає такі інститути:  
- інститут ринку регіону – механізм взаємодії еко-

номічних інтересів, що породжує конкуренцію та сти-
мулює економічне зростання;

- норми поведінки та етнокультура населення – 
специфіка у взаємовідносинах між людьми, що пере-
дана генетично та надбана історично;

- неформальні інститути – це наслідки впливу та 
взаємодії культури, релігії та ментальності.

ефективність управління залежить від урахування 
регіональних особливостей у механізмі регулювання 
розвитком транспортної системи, метою якого є макси-
мально можливе врахування переваг кожного з регіонів 
у наданні транспортних послуг. отже, механізм регу-
лювання інноваційного розвитку транспортної галузі 
регіону – це чинники, принципи, регулятори впливу, 
сукупність яких спрямована на досягнення конкурен-
тоспроможності надання транспортних послуг. слід 
зазначити, що важливу роль у регулюванні інновацій-
ного розвитку транспортної галузі регіону відіграють 
зовнішні чинники:

- доступність використання ресурсного потенціалу;
- формування сприятливого конкурентного сере-

довища;
- розвиненість кон’юнктури ринку;
- інституційне середовище;
- державна науково-технічна політика;
- інвестиційний клімат;
- цінова і податкова політика;
- природно-кліматичні умови;
- коопераційно-інтеграційні зв’язки в транспорт-

ній системі;
- зовнішньоекономічна діяльність регіонів.
серед внутрішніх чинників виділяють: наявність 

кваліфікованих керівників, які приймають ефективні 
рішення, використовуючи сучасні прогресивні техно-
логії для модернізації і диверсифікації виробництва 
продукції за раціонального використання ресурсного 
потенціалу; внутрішню виробничу і соціальну інфра-
структуру; якість і конкурентоспроможність послуг; 
організаційно-господарські форми підприємств.

Механізм регулювання інноваційного розвитку 
транспортної галузі регіону має враховувати основні 
принципи міжрегіональних зв’язків. регіональні 
аспекти транспортної проблеми, як правило, сконцен-
тровані в областях, які суттєво відрізняються у наданні 
транспортних послуг.

забезпечення інноваційного розвитку транспорт-
ної галузі регіону, на нашу думку, тісно пов’язане 
з формуванням ефективного специфічного механізму 
його управління. досліджуючи це поняття, науковці 
запропонували значну кількість його визначень, які 
розкривають сутність, складники, сфери та напрями 

його використання. структурний склад механізмів 
управління реалізується багатьма українськими вче-
ними. так, М.а. латинін та в.в. лагодієнко виділяють 
у складі механізмів управління процесам розвитку еко-
номічних систем функціональні механізми: правовий, 
економічний, адміністративний та інформаційний [6-8].

с.б. бєлай пропонує використовувати одночасно 
сукупність механізмів: інформаційно-аналітич-
ний, моніторинговий, правовий, адміністративний, 
об’єднуючи їх у комплексний механізм регулювання 
кризових явищ [1, с. 176]. за визначенням а.а. саде-
кова механізм управління – це система впливу на об’єкт 
управління з метою досягнення бажаного результату, 
система організації господарського процесу, що пред-
ставлена комплексом чинників, що є взаємодоповнюю-
чими і взаємозалежними та мають власні форми управ-
лінського впливу [9, с. 64].

найбільш поширене трактування визначає меха-
нізм управління як сукупність організаційних, еконо-
мічних, технологічних, соціально-психологічних і пра-
вових засобів виробництва продукції з характерними 
для нього формами та методами впливу, спрямованими 
на реалізацію обґрунтованих цілей.

організаційна і правова підсистеми спрямовані на 
забезпечення умов створення правової бази, що регла-
ментує взаємне представництво інтересів і розподіл 
повноважень між центральними та місцевими орга-
нами виконавчої влади й органами місцевого само-
врядування; зацікавленості в ефективній роботі всіх 
підприємств території незалежно від форм власності; 
формування системи управління стратегічним розви-
тком транспортної системи та її інституційного сере-
довища. основним завданням фінансової підсистеми 
є налагодження фінансово-бюджетних відносин між 
центром та регіонами, формування критеріїв і меха-
нізмів надання державної підтримки, фінансування 
за рахунок коштів державного й місцевого бюдже-
тів завдань та напрямів стратегії розвитку. значення 
інформаційної підсистеми полягає у застосуванні спе-
ціалізованого програмного забезпечення для ефектив-
ного внутрішнього регіонального управління, подаль-
шому розвитку інформаційних технологій і систем для 
надання даних щодо багатоваріантних аспектів функ-
ціонування економіки регіону, всебічній інформати-
зації населення, автоматизації систем господарського 
управління, глобалізації комп’ютерних мереж через 
інтернет та використанні зарубіжного досвіду інфор-
маційного регулювання регіональних систем.

своєю чергою, інноваційна підсистема сприяє 
запровадженню кластерного підходу до забезпечення 
інноваційного розвитку транспортної галузі регіону 
та реалізації заходів щодо інноваційного, високотех-
нологічного виробництва продукції. економічна під-
система як взаємопов’язана сукупність економічних 
важелів і методів спрямована на ефективну діяльність 
суб’єктів управління завдяки бюджетно-податковій, 
фінансово-кредитній, митно-валютній, ціновій, інвес-
тиційній політиці держави. соціальна підсистема 
передбачає підвищення рівня й якості життя насе-
лення, запровадження соціальних стандартів та роз-
витку соціальної інфраструктури, реалізації програм 
зайнятості населення.

економічні інструменти механізму управління 
являють собою економічні методи, важелі та стимули 
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регулювання інноваційного розвитку транспортної 
галузі регіону як системи. економічні важелі включа-
ють податки, штрафи, субсидії, дотації, субвенції, ком-
пенсації, інші санкції; економічні стимули – заробітну 
плату, дивіденди, премії тощо. Перелік економічних 
методів та важелів не може бути вичерпним, оскільки 
динамічність змін сучасного господарського життя, 
нові виклики і проблеми змушують суб’єктів управ-
ління знаходити й нові форми впливу на об’єкти.

основними адміністративними інструментами є 
адміністративна, цивільно-правова і кримінальна від-
повідальність за невиконання вимог нормативів; інстру-
менти матеріального стимулювання та підтримки, 
тобто інструменти, пов’язані з природоохоронною 
діяльністю держави; пряме й непряме державне стиму-
лювання підприємств; багатофункціональна система 
з елементами взаємостимулювання і взаємофінансу-
вання та інші. Правові важелі механізму регіонального 
управління визначають спектр нормативно-правового 
забезпечення, що забезпечує легітимність функціону-
вання транспортних підприємств та визначає порядок 
реалізації відносин усередині та ззовні.

Формування механізму управління розвитком 
транспортної галузі регіону здійснюється за допомо-
гою науково обґрунтованих принципів:

- цілеспрямованості (передбачає створення ціле-
спрямованої системи, в якій усі елементи становлять 
єдиний механізм, спрямований на вирішення одного 
завдання);

- безперервності і надійності (проявляється 
у створенні таких організаційних, економічних, пра-
вових та інших умов, за яких досягаються стабіль-
ність і безперервність ефективного функціонування 
об’єкта управління);

- планомірності (передбачає, що система (меха-
нізм) повинна бути націлена на вирішення як поточ-
них, так і довготермінових завдань);

- динамізму (допускає, що механізм управління 
має високу адаптивність до внутрішнього і зовніш-
нього середовища);

- несуперечливості законам управління (передбачає 
комплекс заходів, спрямованих на подолання конфлік-
тно-антагоністичних форм розвитку суперечностей);

- цілісності, який є вихідним принципом будь-якої 
системи;

- моделювання (складна система може бути пред-
ставлена кінцевою множиною моделей, кожна з яких 
відображає певні грані її суті. Цей принцип дає мож-
ливість дослідити певну властивість або групу влас-
тивостей складної системи за допомогою однієї або 
декількох спрощених);

- ефективності управління (пов’язаний із можли-
вістю використати безліч варіантів досягнення однієї й 
тієї самої мети, і завдання полягає у тому, щоб вибрати 
з них найкращі).

отже, до механізму розвитку транспортної галузі 
пропонуємо включати державні важелі та регіональну 
систему регулювання розвитку. Як відомо, до системи 
державних важелів розвитку сільського господарства 
регіону належить інвестиційно-інноваційна, цінова, 
кредитна, фінансово-бюджетна, податкова, зовнішньо-
економічна політика.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. регіо-
нальна система розвитку транспортної галузі сприяє 
інтеграції зусиль учасників перевізного процесу. нау-
ково-консультаційний напрям регулювання повинен 
розробляти комплексні та цільові програми розвитку 
транспортної галузі регіону, надавати необхідну інфор-
мацію та консультації, створити систему забезпечення 
кадрами. реалізація інноваційного розвитку транс-
порту повинна знайти практичне відображення в регіо-
нальних програмах. необхідною умовою є формування 
інтеграційних структур із надання різних послуг.

стратегічне планування інноваційного розвитку 
транспортної галузі на рівні регіонів має стати інте-
груючою силою, яка спрямовує процес розроблення 
стратегічних цілей і створює основу для управління 
наданням послуг та підвищення якості й рівня життя 
населення. елементами процесу стратегічного пла-
нування є оцінка переваг і недоліків функціонування 
транспортної системи, а також можливостей та загроз 
щодо його подальшого розвитку. стратегічні пріори-
тети, визначені в стратегії розвитку регіону, розкрива-
ються постановкою стратегічних завдань, розроблен-
ням механізмів їх досягнення. водночас досягнення 
мети неможливе без відповідного фінансового забез-
печення та створення ефективної управлінської струк-
тури. визначений методологічний інструментарій 
розвитку транспортних підприємств сприятиме ефек-
тивній роботі з розроблення та реалізації стратегії 
розвитку на регіональному рівні з урахуванням вимог 
сьогодення. основою концепції управління інновацій-
ним розвитком транспортної галузі регіону визначено 
запропоновані механізми його регулювання та реа-
лізація стратегії, що визначають процедури взаємодії 
державних та місцевих органів виконавчої влади в кон-
тексті формування і реалізації регіональної стратегії 
розвитку, а також методи та інструменти визначення 
цілей інноваційного розвитку, системи моніторингу 
результатів із позиції ефективного використання регі-
онального потенціалу і ресурсів.

Список використаних джерел:
1. бєлай с.в. державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методоло-

гія, практика : монографія. Харків : національна академія нГу, 2015. 349 с.
2. великий тлумачний словник сучасної української мови. київ ; ірпінь : Перун, 2001. 186 с.
3. економічна енциклопедія : у 3-х т. / уклад. б.д. Гаврилишин та iн. ; ред. с.в. Мочерний. київ : академія, 2001. 

т. 2. 848 с.
4. зіновчук н.в. екологічна політика в аПк: економічний аспект. львів : львівський держ. аграр. ун-т, ннвк 

«атб», 2007. 394 с.
5. кульман а. Экономические механизмы : монография. Москва : Прогресс-универс, 1993. C. 13–14.
6. латинін М.а. теоретичні підходи щодо визначення механізму державного регулювання розвитку аграрного сек-

тору економіки україни. Галузеве управління. URl : http://www. http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/galuz/05lmaseu.pdf (дата 
звернення: 01.09.2019).



166

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

7. лагодієнко в.в. логістика по-японськи: підвищення ефективності діяльності підприємств. Культура народов
Причерноморья. 2014. № 275. с. 207–210.

8. лагодиенко в.в. Понятие сущности и функцій управления в логистических системах. Балтийский гуманитарный
журнал. 2014. № 4(9). с. 145–147.

9. садеков а.а., Цурик в.в. управление предприятием в условиях кризиса : монография. донецк : донГуЭт,
2006. 178 с.

References:
1. Byelay S.v. (2015) Derzhavni mekhanizmy protydiyi kryzovym yavyshcham sotsialʹno-ekonomichnoho kharakteru: teo-

riya, metodolohiya, praktyka [State mechanisms of crisis response of socio-economic nature: theory, methodology, practice]. 
Kharkiv: National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian)

2. Busel v.T. (ed.) (2001) Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinsʹkoyi movy [A great explanatory dictionary of
modern Ukrainian]. Irpin: Perun.

3. Mochernyy S.v. (ed.) (2001) Ekonomichna entsyklopediya : u 3-kh t. [Economic encyclopedia: in 3 volumes]. T. 2.
Kyiv: Academy.

4. zinovchuk N.v. (2007) Ekolohichna polityka v APK: ekonomichnyy aspekt [Environmental policy in agroindustrial
complex: an economic aspect]. lviv: lviv State. agrarian. Univ., Scientific-Production Company "ATB".

5. Kuhlman A. (1993) Ekonomicheskiye mekhanizmy: monografiya [Economic mechanisms: monograph]. Moscow: Prog-
ress-Univers.

6. latynin M.A. (2016) Teoretychni pidkhody shchodo vyznachennya mekhanizmu derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku
ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny [Theoretical approaches to the mechanism definition of state regulation of development 
of agrarian sector of economy of Ukraine]. Branch management (electronic journal), vol. 11, no. 115, pp. 10−14. Available at: 
http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/galuz/05lmaseu.pdf (accessed 10 September 2019).

7. lahodiienko v.v. (2014) lohistyka po-yaponsʹky: pidvyshchennya efektyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstv [logistics in
Japanese: Increasing Business Efficiency]. Culture of the peoples of the Black Sea. no. 275, pp. 207−210.

8. lahodiienko v.v. (2014) Ponyatiye sushchnosti i funktsíy upravleniya v logisticheskikh sistemakh [The concept of
essence and management functions in logistics systems]. Baltic Humanitarian Journal. vol. 4, no. 9, pp. 145−147.

9. Sadekov A.A., Tsurik v.v. (2006) Upravleniye predpriyatiyem v usloviyakh krizisa: monografiya [Enterprise manage-
ment in a crisis: a monograph]. donetsk: Publishing house of donGUET.


