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Інститут проблем ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України, м. Одеса

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗІ
ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Побудова інноваційного вектору розвитку регіонів України ставить перед собою мету стимулювання нововведень задля імпортозаміщення та модернізації економіки.
Відповідно до Державної стратегії регіонального
розвитку (на період до 2020 року) визначено цілі державної регіональної політики та самоврядування,
спрямовані на досягнення широко спектру цілей, найбільш важливою з яких є підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. Дана ціль полягає у створенні оптимальних умов для розкриття регіонами
власного потенціалу та ефективного використання
конкурентних переваг регіональної економіки [5].
Усе це актуалізує пошук адекватного інструментарію, який був би адаптований під сучасні умови та
здатен не тільки виявляти проблеми в регіональному
інноваційному розвитку, а також дозволяв би всебічно
розуміти та здійснювати пошук конкретних заходів
для їх подальшого та цілеспрямованого розвитку.
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Аналіз останніх публікацій з даної проблеми. Вагомий внесок у теорію й практику регіонального інноваційного розвитку, управління інноваційними процесами у промисловості та стратегічного управління регіональною економікою внесли такі вітчизняні вчені,
як: Б. Буркинський [1], І. Вахович [2], В. Геєць [3],
О. Головченко [4], В. Дубницький [5], В. Захарченко
[6], С. Ілляшенко [7], С. Колодинський [8], О. Лайко
[9], В. Пілюшенко [14], В. Семенов [15], Т. Уманець
[10] тощо.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Змістовні наукові напрацювання як вітчизняних, так і зарубіжних вчених з питань управління
інноваційними процесами у промисловості створюють
основу для подальших досліджень. Однак для більш
гнучкого стратегічного планування інноваційного
розвитку регіону на основі рівня інноваційної привабливості певних галузей (підгалузей) даного виду економічної діяльності необхідно йому приділяти більше
уваги.
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Метою статті є формалізація методичних підходів
щодо комплексної оцінки інноваційної привабливості
галузей промисловості в регіоні за допомогою інтегральних індикаторів.
Виклад основних результатів та їх обґрунтування.
Для дослідження проблем соціально-економічного
розвитку сьогодні необхідно використовувати інструментарій, який складається із сукупності різних інструментів, що застосовуються у будь-якій діяльності
[13]. Таким сучасним інструментарієм є науково-обґрунтована розробка стратегії інноваційного розвитку
галузей промисловості регіону.
При формуванні інструментарію підтримки процесу розробки стратегії інноваційного розвитку галузей промисловості регіону необхідно, в першу чергу,
визначити рівень інноваційної, а, іноді, й інвестиційної привабливості промисловості регіону з урахуванням вимог сучасності. Визначення саме цієї галузі
промисловості (КВЕД-10) пояснюється тим, що як на
макро-, так і на мезорівнях саме промисловість є лідером за обсягом валової доданої вартості у структурі
ВВП України за видами економічної діяльності, а переробна промисловість — серед галузей промисловості
переважної більшості регіонів України.
Останніми роками у вітчизняній практиці актуальності для регіональної економіки та наукового забезпечення набуло питання обґрунтування та залучення необхідного обсягу коштів і у зв'язку з цим
спроби побудови механізму оцінки галузевої інноваційної привабливості регіону [14; 15]. Дана оцінка
здійснюється поряд з аналізом сприятливості інноваційного клімату у регіоні порівняно з існуючими умовами конкурентів-регіонів.
Однак існує декілька «слабких місць» при формуванні подальшого інноваційного вектору розвитку
держави та регіонів:
— низький попит на інновації, тобто середній та
крупний бізнес не проявляє достатнього інтересу до
інновацій;
— відсутній алгоритм бізнес-наука-влада. Наука,
особливо регіональна або галузева має серйозний науковий потенціал, однак технологічного потенціалу не
вистачає. Саме тому, компанії, які здійснюють модернізацію виробництва вимушені придбавати західні
технології та обладнання. ВНЗ України та наукові інститути повинні взаємодіяти з бізнесом та владою;
— низький рівень інфраструктури науково-технічної діяльності та регіональних інноваційних систем. Необхідним є формування виробничо-технологічної інфраструктури (техно-парки, бізнес-інкубатори, фабрики думок, центри колективного користування, центри передачі технологій, кластери, тощо), а
також інформаційну та експертно-консалтингову, фінансову, кадрову та збутові інфраструктури;
— низька інноваційна активність регіонів. Основна частина об’єктів інноваційної інфраструктури
зосереджена у таких регіонах: Київська, Харківська,
Дніпропетровська та Одеська області [23]. Для вирішення даної проблеми необхідні зусилля держави у
напряму стимулювання контролю в інноваційному
розвитку суб’єктів господарювання: створити сприятливі умови для ведення бізнесу, прийняття участі у фінансуванні інновацій регіональний та державних органів влади, сформувати ефективні механізми інноваційного розвитку. Різні регіони України мають різний
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інноваційний потенціал, який має максимальний розліт — по індексу якості інноваційної політики;
— низький рівень якості інноваційної політики
регіонів. Створення сприятливих умов фінансування
інноваційної діяльності та поліпшення нормативнозаконодавчого регулювання, що доволі стимулює підприємства;
— недосконалий рівень маркетингових досліджень, який проявляється у слабкому просуванні ідей,
розробок та інноваційних продуктів на ринках. Потрібна маркетингова підтримка на ринках інноваційної продукції, формування позитивного іміджу України та її регіонів на європейській та міжнародній арені;
— відсутність обміну досвідом та кооперації спеціалістів-новаторів. Обмін інформацією та досвідом,
підвищення ефективності комунікацій між різними
структурами, заінтересованість в інноваційному розвитку, визначення основних напрямів в інноваційному розвитку, визначення основних напрямів вирішення проблем, створення в цілому умов для формування інноваційної моделі розвитку регіонів повинно
здійснюватись на базі чітко визначеної інноваційної
платформи.
Отже, інноваційна привабливість галузі промисловості — це узагальнююча характеристика певної галузі промисловості з погляду перспективи її розвитку,
прибутковості вкладених коштів та рівня фінансових
ризиків.
Контент-аналіз існуючих методик оцінки галузевої інноваційної привабливості свідчить про те, що у
них в основі розрахунку рівня інноваційної привабливості галузі лежать зміни у структурі інвестицій будьякої галузі [4; 8; 10; 14].
На погляд автора, при визначені методичного
підходу щодо рівня інноваційної привабливості галузей промисловості доцільно використовувати комплексний підхід з урахуванням таких характерних
особливостей:
— обґрунтовано визначення інноваційної привабливості підгалузі переробної промисловості на основі
її кількісної оцінки;
— при кількісній оцінці використовується двоблокова система статистичних показників: специфічні
і неспецифічні;
— на відміну від показників потенціалу, некомерційного ризику та активності, що використовують в
методиках [4; 8; 10; 14], пропонується враховувати показники, що цілісно відображають всі складові інноваційної привабливості підгалузей переробної промисловості регіону;
— заснована на використанні статистичних показників та показників щодо соціально-економічного
розвитку регіону, які дозволяють дати більш адекватну оцінку, ніж показники, що засновані на методі
експертних оцінок. Це виключає фактор суб'єктивізму;
— маловитратна, тому, що використовує щорічні
показники, які збираються і публікуються офіційно
Державною службою статистики України та показники, що розраховуються згідно оприлюднених програмних документів;
— оперативна, тому, що використовує показники
Держслужби статистики України, які розраховуються
максимум за 1 квартал і показники з програмних документів, які розраховуються за один рік; а також
показники, які за короткий термін часу дозволяють
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розрахувати інтегрований показник інноваційної привабливості підгалузі переробної промисловості регіону;
— включені різноспрямовані за впливом на підгалузеву інноваційну привабливість показники такі, як:
стимулятори та дестимулятори. Дестимулятори доводяться з стимуляторами до порівнянного виду із збереженням вихідної диференціації їх числових значень
по регіонах за допомогою процедури нормування;
— основана на методі інтегральної оцінки;
— рекомендована для інвестиційного новатора, що планує працювати у переробній промисловості та для державних адміністрацій всіх рівнів управління;
— базується на доступному алгоритмі розрахунку.
Як вже зазначалось раніше, усі показники доцільно поділити на два блоки «специфічні» та «неспецифічні» показники.
Під специфічними показниками розуміємо показники функціонування галузей та підгалузей про-

мисловості регіону. Вони відображають усі результати
їх діяльності, які пов'язані з випуском продукції або
послуг на інноваційній основі за конкретний період
(рік). Дані показники залишаються постійними протягом доволі тривалого періоду часу.
Вони відображені в регіональних статистичних
збірниках, які представлено територіальними органами Державної служби статистики України.
Під неспецифічними показниками будемо розуміти показники, які не мають безпосередній вплив на
випуск готової продукції чи послуг. Дана група показників є відносною. Склад показників змінюється більшою мірою, ніж група специфічних показників. В регіональних статистичних щорічниках, які представлено територіальними органами Держслужби статистики України, та нормативно-правових актах і додатках до них представлені дані за цими показниками.
Перелік показників за вищезазначеними групами
доцільно використовувати при оцінці галузевої інноваційної привабливості (табл. 1).
Таблиця 1

Показники оцінки інноваційної привабливості галузей переробної промисловості регіону
Специфічні показники

Неспецифічні показники

1. Число підприємств галузі переробної
промисловості.
2. Обсяг реалізованої продукції галузі
переробної промисловості, млн грн.
3. Ланцюговий темп росту фізичного
обсягу продукції галузі переробної промисловості, %
4. Власний зареєстрований капітал галузі переробної промисловості, млн
грн.
5. Питома вага підприємств галузі переробної промисловості, що одержали
прибуток, відносно загальної кількості
підприємств галузі, %.
6. Питома вага обсягу виробленої продукції на підприємствах галузі переробної промисловості за інституціональним підходом, %.
7. Питома вага обсягу виробленої продукції на підприємствах галузі переробної промисловості за функціональним
підходом, %.
8. Частка матеріальних витрат у загальному обсязі витрат на виробництво
продукції галузі переробної промисловості, %.
9. Наявність основних засобів та нематеріальних активів за залишковою вартістю на підприємствах галузі переробної промисловості, млн грн.
10. Знос основних фондів на підприємствах галузі переробної промисловості,
млн грн.
11. Додана вартість за витратами виробництва на підприємствах галузі переробної промисловості, млн грн.

1. Питома вага працівників, зайнятих в акціонерних товариствах
галузі переробної промисловості відносно загальної кількості працівників, зайнятих на підприємствах за усіма організаційно-правовими формами господарювання даної галузі, %.
2. Питома вага працівників, зайнятих в товариствах з обмеженою
відповідальністю галузі переробної промисловості відносно загальної кількості працівників, зайнятих на підприємствах за усіма
організаційно-правовими формами господарювання даної галузі,
%.
3. Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах галузі переробної промисловості, тис. осіб.
4. Коефіцієнт прийняття на підприємствах галузі переробної промисловості, %.
5. Коефіцієнт вибуття на підприємствах галузі переробної промисловості, %.
6. Середньомісячна номінальна заробітна плата працюючих на
підприємствах певної галузі переробної промисловості, грн.
7. Коефіцієнт плинності на підприємствах галузі переробної промисловості, %.
8. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на підприємствах галузі переробної промисловості, млн грн.
9. Дебіторська заборгованість за розрахунки з бюджетом на підприємствах галузі переробної промисловості, млн грн.
10. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на підприємствах галузі переробної промисловості, млн грн.
11. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на підприємствах галузі переробної промисловості, млн
грн.
12. Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці на підприємствах галузі переробної промисловості, млн грн.
13. Поточні фінансові інвестиції на підприємствах галузі переробної промисловості, млн грн.
14. Питома вага реалізованої продукції на підприємствах галузі
переробної промисловості за інституціональним підходом, %.
15. Питома вага реалізованої продукції на підприємствах галузі
переробної промисловості за функціональним підходом, %.

Алгоритм розрахунку інтегральної оцінки інноваційної привабливості галузі промисловості регіону базується складається з таких кроків:
1. Визначення рівня деталізації оцінки (галузі
промисловості або підгалузі).
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2. Підбір економіко-статистичних показників та
показників з деяких програмних документів (програм
соціально-економічного розвитку регіону) та їх розрахунків до конкретних показників-індикаторів.
3. Структуризація за блоками показників-індикаторів у відповідності із рівнем специфічності їх впливу
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на підгалузеву інноваційну привабливість та виявлення показників-стимуляторів і показників-дестимуляторів за блоками специфічних показників і неспецифічних.
4. Формування інформаційної бази даних, тобто
формування матриці вихідних даних.
5. Ранжування показників у порядку збільшення
для визначення максимального (найкращого) і мінімального значення показників.
6. Вибір в якості базових так званих «найкращих»
даних за кожним з показників-індикаторів: для показників-стимуляторів — максимального, а для показників-дестимуляторів — мінімального.
7. Розрахунок часткових індексів за блоком «Специфічні показники», тобто нормування специфічних
показників за формулами [1; 2] ( КіСП )
для показників-стимуляторів: К іС П =

У іС П
У іС П

для показників-дестимуляторів: К іСП =

; (1)

н ай кр

У іСП min
У іСП

, (2)

де УіСП min — рівень і-го показника за блоком «Специфічні показники»;
У іСП
— найкращий результат за і-м показникомнайкр

стимулятором блоку «Специфічні показники»;
УіСП min — мінімальний результат за і-м показникомдестимулятор блоку «Специфічні показники».
8. Розрахунок групового інтегрального індексу,
що характеризує блок «Специфічні показники»:

Кгр.спец = 11 К1СП * К2 *...К11СП ,
СП

(3)

де 11 — кількість показників за блоком «Специфічні
показники».
9. Розрахунок часткових індексів за блоком «Неспецифічні показники» ( К jНСП ), тобто нормування неспецифічних показників за формулами 4, 5:
для показників-стимуляторів: К jНСП =

У j НСП
Уj

для показників-дестимуляторів: К jНСП =

; (4)

НСП найкр .

У j НСП min
Уj

, (5)

НСП

де У j НСП — рівень j-го показника за блоком «Неспецифічні показники»;
— найкращий результат за j-м показникомУj
НСП найкр .

стимулятором блоку «Неспецифічні показники»;

Уj

НСП min.

— мінімальний результат за j-м показником-

дестимулятором блоку «Неспецифічні показники»
10. Розрахунок групового інтегрального індексу,
що характеризує блок «Неспецифічні показники»:

Кгр.нспец = 15 К1нСП * К2н *...К15нСП ,
СП

(6)

де 15 — кількість показників за блоком «Неспецифічні
показники».
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11. Розрахунок загального інтегрального індексу
інноваційної привабливості галузей промисловості
( К заг ) розраховується як корінь квадратний добутку
групового інтегрального індексу за блоками «Специфічні показники» та «Неспецифічні показники»:

Кзаг. 2 = КгрСП * Кгр

нсП

.

(7)

12. Ранжування галузей промисловості за загальним інтегральним індексом інноваційної привабливості.
Потенційними споживачами вищезазначеної методики можуть бути: державні службовці та службовці
регіональних органів влади, науковці, викладачі, аспіранти, студенти ВУЗів.
На основі даної методики було проведено ранжування галузей промисловості Одеської області у
2017 р. за рівнем інноваційної привабливості (табл. 2)
[20, 21, 22].
У результаті даних розрахунків бачимо, що найбільш інноваційно привабливими серед підгалузей переробної промисловості регіону є: виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, хімічних
речовин і хімічної продукції, коксу та продуктів нафтоперероблення, основних фамацевтичних продуктів
і фармацевтичних препаратів, а найменш — виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, металургійне виробництво,
виробництво готових металевих виробів, крім машин
і устаткування, виробництво меблів, іншої продукції,
ремонт і монтаж машин і устаткування.
У харчовій промисловій Одеської області сконцентрована найбільша кількість промислових підприємств. Для даних підприємств характерним є: доволі
високий рівень продуктивності праці; доволі великий
обсяг продукції; невеликий знос і коефіцієнт вибуття
виробничих основних фондів; високий рівень фінансової збалансованості у розрахунках між постачальниками та покупцями; великий обсяг фінансових вкладень у галузеві великі та середні підприємства; пріоритети у підтримці з державного бюджету у рамках
державних цільових програм, що в підсумку і зумовило
лідируюче положення у рейтингу.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Одним з інструментів підтримки інноваційного регіонального розвитку запропоновано використання методики комплексної статистичної оцінки інноваційної
привабливості галузей промисловості регіону, яка має
відмінні характеристики: відповідає сутності визначення інноваційної привабливості певної галузі промисловості, припускає кількісну оцінку; заснована на
двоблоковій системі показників (специфічних і неспецифічних) та використовує інформацію не тільки статистичних органів Державної служби статистики України, але й інформацію з програмних документів, що
дає змогу розрахувати інтегральний показник кожної
галузі промисловості; базується на індексному методі
розрахунку; має доступний алгоритм моделі розрахунку.
У результаті даних розрахунків бачимо, що найбільш інноваційно привабливими серед підгалузей переробної промисловості регіону є: виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, хімічних
речовин і хімічної продукції, коксу та продуктів нафтоперероблення, основних фармацевтичних продуктів
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Таблиця 2
Рейтинг інноваційної привабливості галузей промисловості Одеської області у 2017 р.
Загальний
Зведений
Зведений
інтегральний
інтегральний
Галузь
інтегральний
індекс інноваіндекс по
переробленої промисловості
індекс по
блоку «Специ- блоку «Неспе- ційної привабливості
цифічні показфічні показники»
ники»
Виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
0,28883
0,54469
0,27235
Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та ін. матеріалів
0,32388
0,32885
0,16442
Виготовлення виробів з деревини, паперу та
поліграфічна діяльність
0,39339
0,33524
0,16762
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
0,40837
0,34672
0,17336
Виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції
0,34995
0,47305
0,23653
Виробництво основних фамацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
0,84446
0,42055
0,21028
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
0,35607
0,32975
0,16488
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин
і устаткування
0,55698
0,31654
0,15827
0,22444
0,34555
0,17278
Машинобудування
Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт
і монтаж машин і устаткування
0,24922
0,31512
0,15756
і фармацевтичних препаратів, а найменш — виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, металургійне виробництво,
виробництво готових металевих виробів, крім машин
і устаткування, виробництво меблів, іншої продукції,
ремонт і монтаж машин і устаткування.
У харчовій промисловій Одеської області зосереджена найбільша кількість промислових підприємств,
для яких характерним є: високий рівень продуктивності праці; великий обсяг продукції, що випускається;
незначний знос та коефіцієнт вибуття основних фондів; найвища ступінь фінансової збалансованості у
розрахунках між постачальниками та покупцями; найбільший обсяг фінансових вкладень, у тому числі довгострокових, у великі та середні підприємства галузі;
пріоритети у підтримці з державного бюджету у рамках
державних цільових програм, що в підсумку і зумовило
лідируюче положення у рейтингу.
Подальші дослідження стосуються таких нерозкритих питань, як інноваційна безпека регіону та методика її розрахунку.
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