
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Концептуальним положенням розвитку фер-
мерства в Запорізькій області є необхідність фор-
мування фермера товарного типу, що допов-
нюється кооперуванням з переробки і збуту 
сільськогосподарської продукції, постачання за-
собами виробництва та надання їм сервісних 
послуг. Фермерство, як рівноправна форма гос-
подарювання, повинне зайняти своє місце на 
ринку продовольства і сировини. 

Література 

1. Фермерські господарства Запорізької області 
в 2009 році / [Головне управління статистики у 

Запорізькій області]. — Запоріжжя : Поліграф, 
2010. — 79 с. 

2. Фермерські господарства Запорізької області 
у 2007 році / [Головне управління статистики у 
Запорізькій області]. — Запоріжжя : Поліграф, 
2008. — 69 с. 

3. Месель-Веселяк В. Я. Реформування аграрно-
го виробництва / В. Я. Месель-Веселяк. — К. : 
Інститут аграрної економіки УААН, 1999. — 272 с. 

4. Економічний довідник аграрника / [Алек-
сійчук В. М., Березовик В. М., Бойко М. Ф. та ін.] ; 
за ред. Ю. Я. Лузана, П. Т. Каблука ; Ін-т аграр. 
економіки УААН. — К., 2003. — 798, [1] с. : табл. 

УДК 330.354:330.341.1(477) О. Б. Жихор, 

Т. М. Куценко 

ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІННОВАЦІЙНОГО КЛІМАТУ В РЕГІОНІ 

Анотація. На основі аналізу підходів до визначення поняття «інноваційний клімат» обґрунтовано ав
торське визначення поняття «інноваційний клімат» як сукупність факторів, що визначають сприятливість 
регіону до інновацій та можливості залучення фінансових ресурсів для їх упровадження. 
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Summary. Based on an analysis of approaches to the definition of «innovation climate», the authors’ definition 
of «innovation climate» as a combination of factors that determine the susceptibility of the region to innovate and 
ability to attract financial resources for their implementation. 

Key words: innovative climate in the region, the susceptibility of the region to innovation, region. 

Постановка проблеми. Стратегічною метою 
«Програми економічних реформ на 2010–2014 
роки» є входження України через десять років до 
двадцяти найрозвиненіших країн світу. Одним із 
головних пріоритетів є підвищення конкуренто-
здатності національної економіки шляхом поліп-
шення бізнес-клімату і залучення інвестицій для 
стимулювання інноваційного розвитку [1]. Клю-
човими проблемами в науково-технічній та інно-
ваційній сфері є невідповідність темпів її розвит-
ку структурі попиту на передові технології з боку 
економіки, низька сприятливість підприємниць-
кого сектора до інновацій, втрата висококваліфі-
кованих кадрів і скорочення матеріально-техніч-
них засобів. Тому формування сприятливого інно-
ваційного клімату забезпечить умови для підви-
щення інноваційної активності підприємств, залу-
чення додаткових фінансових ресурсів в іннова-
ційну сферу та досягнення окреслених програм-
ними документами стратегічних цілей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми інноваційного розвитку економіки як на 
національному, так і на регіональному рівнях 
досліджують такі зарубіжні та українські вчені: 
Д. Гамалій, В. Струніна, В. Гусєв, Н. Гладинець, 
Н. Лебедєва, В. Воротін, Я. Жаліло. Причому ос-
таннім часом спостерігається тенденція до 
зміщення акцентів саме на аналіз особливостей 
інноваційного розвитку регіонів з позицій забез-
печення конкурентоспроможності сектора науко-
вих досліджень і розробок та подальшого станов-
лення інноваційної моделі розвитку національної 
економіки в цілому. У більшості робіт, присвяче-
них проблемам інноваційного розвитку, наголо-
шується на необхідності забезпечення сприятли-
вого інноваційного клімату, однак не наводиться 
чіткого визначення цієї категорії. 

Незважаючи на велику кількість публікацій 
та низку послідовних заходів, спрямованих на 
активізацію інноваційної діяльності на регіональ-
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ному рівні шляхом поліпшення інноваційного 
клімату, окремі аспекти цього питання до кінця 
не з’ясовані. Особливо потребує уточнення по-
няття інноваційного клімату та його складових 
при обґрунтуванні напрямів удосконалення ме-
ханізмів інноваційного розвитку регіону. 

Метою статті є обґрунтування авторського 
підходу до визначення поняття «інноваційного 
клімату» з позиції сприятливості регіону до впро-
вадження інновацій. 

Виклад основного матеріалу. При обґрунтуванні 
напрямів забезпечення інвестиційно-інноваційної 
привабливості регіонів переважно зосереджується 
увага на загальних проблемах, характерних для інве-
стиційної діяльності та відповідно забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату. А саме [2, 
с. 131–132] відсутності в країні науково обґрунто-
ваної інвестиційно-інноваційної стратегії, обмеже-
ності потенціалу залучення іноземних інвестицій, 
посилення негативного впливу інфляції, недієздат-
ності механізмів забезпечення високого рівня кон-
курентоздатності, низькому рівні захисту прав 
інвесторів та ефективності законодавства з питань 
корпоративного управління. Тобто загалом дослі-
джується інвестиційний клімат, під яким розумі-
ють ступінь сприятливості ситуації, що складаєть-
ся в тій чи іншій країні, регіоні або галузі для 
ймовірного надходження інвестицій без урахуван-
ням їх впливу на інноваційну сферу. 

Поняття «інноваційний клімат» розглядаєть-
ся переважно на рівні окремого підприємства або 
особи як зовнішнє середовище, яке формує їх 
ставлення до інновацій. Так, російські вчені [3, 
с. 22] інноваційний клімат визначають як сфор-
мовану відповідним чином обстановку, яка доз-
воляє людині почувати себе вільною, готовою до 
творчої роботи. При цьому виділяють наступні 
умови, які в повному обсязі дозволяють викори-
стовувати творчий потенціал колективу: 

1) підтримка інноваційної діяльності керів-
ництвом; 

2) сприяння створенню інновацій на всіх 
рівнях; 

3) високий рівень комунікацій та їх постійне 
удосконалення; 

4) використання комплексних мотиваційних 
систем; 

5) постійне поповнення працівниками влас-
них знань. 

У роботі [4, с. 22] «інноваційний клімат» роз-
глядається як стан зовнішнього середовища 
підприємства, яке сприяє або перешкоджає до-
сягненню інноваційних цілей, у структурі якого 
виділяють макроклімат та мікроклімат. Форму-
вання сприятливого інноваційного макрокліма-
ту передбачає одночасне зростання попиту на 
інновації (схильність економіки і суспільства до 
інновацій) та їх пропозиції (наявності об’єктив-
них передумов для створення та продукування 

інновацій). Формування сприятливого іннова-
ційного мікроклімату — це одночасне зростання 
креативних можливостей суб’єкта господарюван-
ня і його готовності їх реалізувати. На думку 
Н. Гладинця «інноваційний клімат» можна ототож-
нювати з поняттям «інноваційної привабливості 
регіону», яка, з одного боку, свідчить про рівень 
активності інноваційної діяльності у регіоні, а з 
іншого — визначає можливості припливу фінан-
сових ресурсів та їх інвестування в ті чи інші ре-
гіональні інноваційні об’єкти, проекти, програми. 
При оцінці ступеня сприйнятності регіону до 
впровадження нововведень потрібно враховувати 
фактичний стан економіки країни та окремих ре-
гіонів, тенденції економічного зростання впро-
довж визначеного терміну тощо. Важливим є та-
кож урахування географічного фактора та транс-
портного освоєння території регіону, рівня розвит-
ку соціальної інфраструктури, рівня життя і до-
ходів населення, науково-освітнього потенціалу, 
екологічного становища регіону, рівня технічного 
розвитку господарюючих суб’єктів. Означені па-
раметри достатньо тісно між собою взаємопов’я-
зані і у своїй сукупності формують «інноваційний 
клімат» регіону, або «інноваційної привабливості 
регіону». Під «інноваційною привабливістю», або 
«інноваційністю», регіону слід розуміти ступінь 
готовності регіону до впровадження нововведень 
у всі сфери суспільно-господарського життя за 
рахунок забезпечення повноти використання його 
ресурсного, науково-технічного та економічного 
потенціалу з метою покращення соціально-еконо-
мічного розвитку відповідної території. Однак 
подібне трактування інноваційного клімату досить 
наближене до поняття інноваційного потенціалу 
як спроможності і готовності регіону здійснювати 
ефективну інноваційну діяльність. 

Виходячи з цього, інноваційний клімат слід 
розглядати як сукупність економічних, правових, 
регуляторних, інформаційних та інших факторів, 
які визначають схильність регіону до інновацій 
та можливість залучення фінансових ресурсів для 
їх ефективного впровадження. 

В. А. Гусєва [5] вважає, що через складність 
та невизначеність науково-технологічного бізне-
су його успішний розвиток потребує наявності 
особливих умов. З одного боку, оточення, в яко-
му формується такий бізнес, повинно носити 
конкурентний характер. З іншого боку, воно по-
винно бути достатньо сприятливим та компенсу-
вати підвищення ризиків, з якими пов’язана інно-
ваційна діяльність. Для перетворення науково-
технічного комплексу регіону в джерело інно-
вацій необхідно створити інноваційний клімат, 
який буде стимулювати вчених вести розробки, 
які користуються попитом на ринку, а з іншого 
боку, стимулювати місцевих споживачів техно-
логій (промисловість регіону) до технологічної 
співпраці з науковими інститутами та ВНЗ. 

72 



 

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Відповідно до огляду MсKinsey «Криза — рік 
потому», серед найважливіших структурних зру-
шень у галузях промисловості в найближчі п’ять 
років до 2015 р. керівники транснаціональних 
корпорацій вказують на подальшу консолідацію 
активів (54 %), інтенсивніші інновації (45 %), 
жорсткіші регулювання (36 %) і посилення кон-
куренції (35 %) [6]. Пошук зовнішніх джерел 
фінансування посідає серед пріоритетів світових 
ТНК лише десяте місце (10 %), а лобіювання за-
конодавства в інтересах компанії — останнє, 13-е 
місце (6 %). Понад 50 % респондентів вважають, 
що роль інновацій в економічному зростанні 
після кризи буде набагато істотнішою, ніж рані-
ше. Отже, у середньостроковій перспективі гло-
бальний бізнес перебуватиме під впливом визна-
чених чинників, основними з яких будуть: 

1) ключове значення інновацій; 
2) зростання ролі держави; 
3) нижчі темпи зростання економіки; 
4) зниження темпів глобалізації; 
5) наростання скептицизму відносно вільно-

го ринку. 
Наявність інноваційної стратегії також є 

ключовим показником, за яким оцінюється ефек-
тивність діяльності ради директорів іноземних 
компаній. З тих компаній, які заявили, що їхнє 
керівництво успішно справляється з кризою, 68 % 
пов’язували це саме з інноваційними стратегія-
ми управління ризиками й пошуком нових мож-
ливостей розвитку [7]. Отже, підтримка інновацій 
та створення сприятливого інноваційного кліма-
ту має стати центральною складовою державних 
та регіональних антикризових програм. 

З причини невизначеності поняття іннова-
ційного клімату існують певні труднощі з його 
оцінкою. Розроблені методики визначення інве-
стиційного або бізнес-клімату [8] базуються на 
оцінці різноманітних індикаторів регулювання 
підприємницької діяльності на підставі узагаль-
нення й експертизи даних, отриманих за резуль-
татами опитування. 

В Україні ініціатором створення системи оцін-
ки інвестиційної привабливості регіонів стала ком-
панія «Омета-Інвест», яка вперше провела аналіз 
за даними Держкомстату України за 1997 рік. 
Оцінку було проведено шляхом ранжування регіо-
нів за наступними синтетичними показниками: 
рівень загальноекономічного розвитку, рівень роз-
витку інвестиційної інфраструктури, оцінка демог-
рафічної характеристики регіону, рівень розвитку 
ринкових відносин, рівень екологічних та кримі-
ногенних ризиків [9, с. 52]. Моніторинг інвести-
ційного клімату України та її регіонів здійснено 
рядом компаній та наукових центрів [10, с. 12]. 
Рейтинговий центр «Експерт Україна» починаючи 
з 2005 р. щорічно здійснює рейтингову оцінку інве-
стиційної привабливості регіонів України [11]. Го-
ловна відмінність методики дослідження полягає 

в тому, що одночасно враховуються показники та 
фактори, які характеризують інвестиційний потен-
ціал регіону щодо можливості залучення інвес-
тицій та інноваційний ризик стосовно імовірності 
втрати інвестицій та доходів від них. 

Так, з метою запровадження принципів та 
механізмів функціонування національної системи 
моніторингу інвестиційного клімату України Дер-
жінвестицій розробив індекс інвестиційної при-
вабливості областей України на підставі «Методич-
них рекомендацій до розрахунку індексу інвести-
ційного клімату областей України» (далі — індекс 
IRRU). Ця методика базується на розрахунку 
індексу IRRU, який дозволяє на підставі аналізу 
результатів експертних опитувань та статистичних 
даних зробити висновок щодо впливу на інвести-
ційний клімат п’яти груп факторів — політичних, 
правових, економічних, податкових та регулятор-
них. На початку 2010 р. Держінвестицій було про-
ведено одноразове експериментальне анкетуван-
ня, за результатами якого планується зробити роз-
рахунок індексу інвестиційного клімату областей 
України за 2009 рік та провести презентацію вка-
заної методики з метою запровадження регуляр-
ного (щорічного) розрахунку індексу інвестицій-
ного клімату областей України. 

Вказана методика сприятиме започаткуван-
ню принципів та механізму функціонування на-
ціональної системи моніторингу інвестиційного 
клімату для збільшення припливу інвестицій в 
економіку України, однак питання щодо розроб-
ки подібної методики для оцінки інноваційного 
клімату з метою забезпечення інноваційного роз-
витку регіонів країни залишається відкритим. 

Висновки. З огляду на це, потребує подаль-
ших досліджень визначення груп факторів, які 
впливають на інноваційний клімат та обґрунту-
вання індексу, який може слугувати основою для 
побудови рейтингу регіонів відповідно до їх спри-
ятливості до інновацій. 
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УДК 338.24 Л. М. Каліна 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Анотація. У статті розглянуто особливості формування стратегії розвитку регіонів, основні перешко
ди ефективному розвитку регіонів України, запропоновано основні напрями вдосконалення державної по
літики стратегіїї розвитку регіональних економічних систем. 

Ключові слова: Стратегічне управління, стратегічне планування, регіональний розвиток, регіон, дер
жавна політика. 

Summary. The article considers the pecularities of forming the strategies of the regions developmend in Ukraine. 
The main directions of the government politiques, the strategy of the regional economic systems development are proposed 
in a better way of doing. 

Key words: Strategic developmens, strategic planning, regional development, region, government politiques. 

Постановка проблеми. Економічна криза, яка 
охопила Україну восени 2008 року та продовжує 
впливати на економіку й сьогодні, поставила на 
порядок денний низку актуальних питань та зас-
відчила недосконалість моделей розвитку регіо-
нальних соціально-економічних систем, їхню 
нестійкість, структурну диспропорційність, знач-
ну залежність від зовнішніх впливів. 

Сучасний стан економіки України є відобра-
женням багатьох соціально-економічних про-
цесів, що відбуваються у світовому суспільстві. 

На нинішньому етапі розвитку нашої країни 
актуальною проблемою стає проблема економіч-
ного зростання кожного з її регіонів. 

У цих умовах важливо проаналізувати особ-
ливості прояву кризових явищ у розвитку регі-
онів. Це допоможе визначити пріоритетні завдан-
ня державної регіональної політики та адекватні 
механізми регулювання процесів регіонального 

розвитку в країні для подолання наслідків еко-
номічної кризи. 

Згідно із сучасною теорією управління, транс-
формація економічної системи забезпечується стра-
тегічним управлінням, але цілісна теорія стратегіч-
ного управління соціально-економічною трансфор-
мацією регіону перебуває в стадії становлення. 

Так, Державна стратегія регіонального роз-
витку на період до 2015 року передбачає: 

1. Забезпечення сталого економічного зрос-
тання на сучасній технологічній основі з високою 
продуктивністю праці та зайнятістю. 

Основні цілі Державної стратегії [1]: 
1) підвищення конкурентоспроможності ре-

гіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу; 
2) розвиток людського потенціалу; 
3) розвиток міжрегіональної співпраці; 
4) створення інституційних умов регіональ-

ного розвитку. 

© Л. М. Каліна, 2011 
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