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Âàæëèâèì àñïåêòîì óïðàâë³ííÿ áóäü-ÿêîþ åêîíîì³÷íîþ ñèñòåìîþ º íàÿâí³ñòü
³íñòðóìåíò³â äëÿ îö³íþâàííÿ áàçîâèõ ïîêàçíèê³â ¿¿ ðîçâèòêó òà äîñÿãíóòèõ
ðåçóëüòàò³â, ïîð³âíÿííÿ ç ³íøèìè ñóá’ºêòàìè, à òàêîæ êîíòðîëü çà òåíäåíö³ÿìè
çì³íè. Ñàìå íà îñíîâ³ ïðîâåäåííÿ òàêî¿ îö³íêè ñòàº ìîæëèâèì îáðàííÿ ä³ºâîãî
³íñòðóìåíòàð³þ âïëèâó íà äèíàì³êó ïîêàçíèê³â ðîçâèòêó åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì.
²ííîâàö³¿ º îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ âåêòîð³â, âèçíà÷åíèõ ó Ñòðàòåã³¿ ñòàëîãî
ðîçâèòêó «Óêðà¿íà–2020» [1], íà ï³äòðèìêó âïðîâàäæåííÿ ÿêèõ ìàº áóòè ðîçðîáëåíà
Ïðîãðàìà ðîçâèòêó ³ííîâàö³é. Àëå, íåçâàæàþ÷è íà öå, íàðàç³ íå ðîçðîáëåí³ òà íå
ôóíêö³îíóþòü â³äïîâ³äí³ çàãàëüíîäåðæàâí³ ö³ëüîâ³ ïðîãðàìè ï³äòðèìêè
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó.
Êð³ì òîãî, íà ñüîãîäí³ ó â³ò÷èçíÿí³é íàóö³ òà ïðàêòèö³ íå ñôîðìîâàíî ö³ë³ñíî¿
³ çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ (óí³âåðñàëüíî¿) ìåòîäèêè îö³íêè ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó
åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì (ó òîìó ÷èñë³ ðåã³îíàëüíèõ), ùî óíåìîæëèâëþº ôîðìóëþâàííÿ
àäåêâàòíèõ âèñíîâê³â òà ðîçðîáêó ä³ºâèõ ïðîãðàìíèõ äîêóìåíò³â.
Ïèòàííÿì îö³íþâàííÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó òà ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó
ïðèñâÿ÷åí³ íàóêîâ³ ïðàö³ òàêèõ â÷åíèõ ÿê Î. Àìîøà, Á. Áóðêèíñüêèé, Ñ. Âîâêàíè÷,
À. Ãàëü÷èíñüêèé, Â. Ãåºöü, Ì. Ãîí÷àðåíêî, À. Ãðàíáåðã, Â. Äåíèñþê, Ò. Êâàøà,
Í. Êîíäðàòåíêî, Ã. Êîïîíîñîâà, À. Í³êîëàºíêî, Â. Ïèëà, Â. Ñèçîíåíêî,
Ë. Ôåäóëîâà, Î. ×ìèð, Ì. Øàðêî òà ³íø³. Îäíàê ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê
ðîçãëÿäàºòüñÿ íàóêîâöÿìè ïåðåâàæíî íà ð³âí³ äåðæàâè, íàòîì³ñòü ïèòàííÿ
îö³íþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ àêòèâíîñò³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè ïðàêòè÷íî íå äîñë³äæóþòüñÿ.
Äèíàì³÷í³ óìîâè ôóíêö³îíóâàííÿ ñâ³òîâîãî ãîñïîäàðñòâà âèìàãàþòü ïîñò³éíîãî
êîðåãóâàííÿ é óäîñêîíàëåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ñòðàòåã³¿ ðåã³îí³â íà îñíîâ³ îö³íþâàííÿ
¿õ ñó÷àñíîãî ñòàíó. Òîìó îñîáëèâî àêòóàë³çóþòüñÿ ïèòàííÿ ïîøóêó óí³âåðñàëüíîãî
³íñòðóìåíòàð³þ îö³íþâàííÿ ðåàëüíîãî ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó.
Âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åíå, ìåòîþ öüîãî äîñë³äæåííÿ º îïðàöþâàííÿ
ìåòîäè÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ îö³íþâàííÿ ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó,
íà îñíîâ³ ÿêîãî ìîæíà ïðîâåñòè ðåéòèíãóâàííÿ ðåã³îí³â òà, îá’ºäíàâøè ¿õ ãðóïè,
îáðàòè áàçîâ³ ñòðàòåã³¿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó.
Ñóòí³ñòü òà ìåòîäè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é îö³íþâàííÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó
äîñ³ çàëèøàþòüñÿ äèñêóñ³éíèìè ïèòàííÿìè, ùî âèêëèêàº íåîáõ³äí³ñòü ¿õ íàóêîâîãî
äîñë³äæåííÿ òà îá´ðóíòóâàííÿ. Ñïåðøó âèçíà÷èìî ñóòí³ñòü ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó
ðåã³îíó, çì³ñòîâíå íàïîâíåííÿ ÿêîãî áóäå âïëèâàòè íà ñïîñîáè éîãî âèì³ðþâàííÿ
òà îö³íêè.
Äîñë³äæåííÿ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü
íàóêîâö³â çàéìàºòüñÿ ïðîáëåìàòèêîþ îö³íþâàííÿ ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó ðåã³îíó.
Çîêðåìà ñôîðìîâàíî äâà áàçîâèõ ï³äõîäè äî âèâ÷åííÿ öüîãî ÿâèùà — ðåñóðñíèé òà
äèíàì³÷íèé. Ïðèõèëüíèêè ðåñóðñíîãî ï³äõîäó [2; 3] äîñë³äæóþòü ³ííîâàö³éíèé
ïîòåíö³àë ðåã³îíó ÷åðåç ïðèçìó ñóêóïíîñò³ íàÿâíèõ ³ííîâàö³éíèõ ðåñóðñ³â.
Â³äïîâ³äíî ïðåäñòàâíèêè äèíàì³÷íîãî ï³äõîäó [4; 5; 6; 7; 8] àñîö³þþòü ³ííîâàö³éíèé
ïîòåíö³àë ðåã³îíó ç ïîºäíàííÿì ìîæëèâîñòåé (ðåñóðñíîþ áàçîþ) òà çàáåçïå÷åííÿì
¿õ ðåàë³çàö³¿. Îäíàê ìè ïîãîäæóºìîñü ç äóìêîþ, ùî ïîòåíö³àë õàðàêòåðèçóºòüñÿ
íå ëèøå îáñÿãàìè çàëó÷åíèõ ðåñóðñ³â òà îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â, à é ÿê³ñíèìè
ïîêàçíèêàìè, ùî õàðàêòåðèçóþòü åôåêòèâí³ñòü, äèíàì³÷í³ñòü òîùî [9]. Ó çâ’ÿçêó
ç öèì, ïðîïîíóºìî ðîçóì³òè ï³ä ³ííîâàö³éíèì ïîòåíö³àëîì ðåã³îíó ðàö³îíàëüíå
ïîºäíàííÿ ðåñóðñíî¿ áàçè òà ìîæëèâîñòåé ¿¿ âèêîðèñòàííÿ ç ìåòîþ ðîçâèòêó òà
âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é, çàáåçïå÷åííÿ ê³ëüê³ñíèõ òà ÿê³ñíèõ çì³í â óñ³õ ãàëóçÿõ
òà ñôåðàõ ðåã³îíàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Ïðîòå ïîòåíö³àë ñàì ïî ñîá³ âèçíà÷àº
ëèøå ïåâí³ ïîòåíö³éí³ ìîæëèâîñò³ ðåã³îíàëüíèõ åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì äîñÿãàòè
ïîñòàâëåíî¿ ìåòè â ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíî¿ ñêëàäîâî¿, à ñòóï³íü ïðîãðåñó ö³º¿ ñêëàäîâî¿
êîðåêòí³øå âèì³ðþâàòè çà äîïîìîãîþ äåô³í³ö³¿ «³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê».
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Äîñë³äæåííÿ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë, ÿê³ ïðèñâÿ÷åí³ òðàêòóâàííþ ³ííîâàö³éíîãî
ðîçâèòêó, äîçâîëèëî âèîêðåìèòè äâà íàïðÿìè éîãî äîñë³äæåííÿ. Òàê,
É. Øóìïåòåð [10], Ï. Çàâë³í [11], ². Áàëàáàíîâà [12] º ïðåäñòàâíèêàìè ïðåäìåòíîòåõíîëîã³÷íîãî ï³äõîäó òà ðîçãëÿäàþòü ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê ÿê ê³íöåâèé ðåçóëüòàò
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðèõèëüíèêè ôóíêö³îíàëüíîãî íàïðÿìó
Á. Ñàíòî [13] òà Á. Òâ³ññ [14] ïîâ’ÿçóþòü ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê ³ç ôóíêö³ÿìè
ñòâîðåííÿ, âïðîâàäæåííÿ, ïîøèðåííÿ íîâîââåäåíü òà ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ
ïðîåêò³â. Ïðîòå ÷àñò³øå ³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê òðàêòóºòüñÿ ç òî÷êè çîðó
ôîðìóâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ìîäåë³ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè íà ìàêðîð³âí³. ßê ïðàâèëî,
ï³ä ³ííîâàö³éíèì òèïîì ðîçâèòêó ðîçóì³þòü «ñïîñ³á åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ,
çàñíîâàíèé íà ïîñò³éíèõ ³ ñèñòåìàòè÷íèõ íîâîââåäåííÿõ, ñïðÿìîâàíèõ íà ñóòòºâå
ïîë³ïøåííÿ âñ³õ àñïåêò³â ä³ÿëüíîñò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ñèñòåìè, íà ïåð³îäè÷íîìó
ïåðåãðóïóâàíí³ ñèë, îáóìîâëåíîìó ëîã³êîþ ÍÒÏ, ìåòîþ ³ çàâäàííÿìè ðîçâèòêó
ñèñòåìè, ìîæëèâ³ñòþ âèêîðèñòàííÿ ïåâíèõ ðåñóðñíèõ ôàêòîð³â ó ñòâîðåíí³
³ííîâàö³éíèõ òîâàð³â ³ ôîðìóâàíí³ êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã» [15, ñ. 58–59], à
«³ííîâàö³éíîþ ââàæàþòü òàêó ìîäåëü ðîçâèòêó, ÿêà áåçïîñåðåäíüî ´ðóíòóºòüñÿ íà
îòðèìàíí³ íîâèõ íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â òà ¿õ òåõíîëîã³÷íîìó âïðîâàäæåíí³ ó
âèðîáíèöòâî, çàáåçïå÷óþ÷è ïðèð³ñò ÂÂÏ ãîëîâíèì ÷èíîì çà ðàõóíîê âèðîáíèöòâà
³ ðåàë³çàö³¿ íàóêîºìíî¿ ïðîäóêö³¿ òà ïîñëóã» [16, ñ. 31].
Íà äóìêó àâòîð³â, òåðì³í «ðîçâèòîê» äîö³ëüíî òðàêòóâàòè ÿê ïðîãðåñ îêðåìèõ
³íäèêàòîð³â ñòàíó åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè. Òîìó â îñíîâó ³äåíòèô³êàö³¿ ð³âíÿ
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó äîö³ëüíî ïîêëàñòè ïðåäìåòíî-òåõíîëîã³÷íèé ï³äõ³ä,
çîêðåìà éîãî ðåçóëüòàòèâíó ñêëàäîâó. Ó çâ’ÿçêó ³ç âèùåçàçíà÷åíèì, ï³ä ð³âíåì
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó ïðîïîíóºìî ðîçóì³òè ñòóï³íü ïðîãðåñó ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ðåã³îíàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ï³ä âïëèâîì íîâîââåäåíü
òà ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â.
Äëÿ îö³íþâàííÿ ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó äîö³ëüíî ïîáóäóâàòè
ìåòîäèêó, ÿêà àäåêâàòíî â³äîáðàæàòèìå ïðîãðåñ ó äîñÿãíåíí³ ïåâíîãî ð³âíÿ
³ííîâàö³éíî¿ àêòèâíîñò³ òà äàñòü çìîãó øëÿõîì òèï³çàö³¿ ðåã³îí³â ðîçðîáèòè
êîìïëåêñí³ ãðóïîâ³ ñòðàòåã³¿ ï³äòðèìêè òà ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³é. Çàñòîñóâàííÿ
îïðàöüîâàíîãî íàìè ìåòîäè÷íîãî ï³äõîäó ïðîïîíóºìî ïðîâîäèòè ó ïîñë³äîâíîñò³,
âèçíà÷åí³é íà ðèñ. 1.
Ïåðøèì åòàïîì îö³íêè º âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè ïîêàçíèê³â, ùî âïëèâàþòü íà
ð³âåíü ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó. Â îñíîâó îö³íþâàííÿ ïðîïîíóºìî ïîêëàñòè
ñèñòåìó ³íäèêàòîð³â ªâðîïåéñüêîãî ³ííîâàö³éíîãî òàáëî (òàáë. 1), àäàïòóâàâøè ¿õ
äî â³ò÷èçíÿíèõ ðåàë³é.
Íàâåäåí³ äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî çã³äíî ç âèìîãàìè ªÑ ïîêàçíèêè ðîçïîä³ëåí³ íà
òðè ãðóïè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü äîñë³äíèöüêèé ïîòåíö³àë, âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é
òà ¿õ ðåçóëüòàòèâí³ñòü. Ìè æ ïðîïîíóºìî îá’ºäíàòè ö³ ïîêàçíèêè ó äâ³ ãðóïè:
— ïåðøà ãðóïà îïèñóº íàóêîâèé ïîòåíö³àë ðåã³îíó, ùî â³äîáðàæàº ñòàí
ðîçâèòêó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ñôåðè ðåã³îíó â êîíòåêñò³ ïðîâåäåííÿ ïðèêëàäíèõ
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà îáñÿã³â ¿õ ô³íàíñóâàííÿ;
— äðóãà ãðóïà ðåïðåçåíòîâàíà ïîêàçíèêàìè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü ñòàí
âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é ó âèðîáíèöòâî â ìåæàõ êîíêðåòíîãî ðåã³îíàëüíîãî
óòâîðåííÿ.
Êîæíà ç ãðóï ïðåäñòàâëåíà ñ³ìîìà ïîêàçíèêàìè, ÿê³ ðîçðàõîâóþòüñÿ íà
îñíîâ³ îô³ö³éíèõ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ, àêóìóëüîâàíèõ òà îô³ö³éíî îïðèëþäíåíèõ
Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ ñòàòèñòèêè. Ïðè öüîìó ââàæàºìî çà íåîáõ³äíå âèçíà÷èòè
òàê³ êðèòåð³¿ âèáîðó ïîêàçíèê³â:
— ïî-ïåðøå, ïîêàçíèêè, ÿê³ îáèðàþòüñÿ, ïîâèíí³ áóòè ÷³òêèìè, çðîçóì³ëèìè
òà äîñòóïíèìè, òîáòî çà âèçíà÷åíèìè ïîêàçíèêàìè ìàþòü âåñòèñü ðåãóëÿðí³
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ñòàòèñòè÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â çàãàëüíîìó äîñòóï³ òà ìîæóòü áóòè
âèêîðèñòàí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ ñèñòåìàòè÷íîãî ìîí³òîðèíãó;
— ïî-äðóãå, ñèñòåìà îö³íþâàííÿ ïîâèííà áóòè îïòèìàëüíîþ ç òî÷êè çîðó
â³äñóòíîñò³ äóáëþâàííÿ ïîêàçíèê³â, íå ïåðåîáòÿæåíîþ äðóãîðÿäíèìè ³íäèêàòîðàìè
òà îá’ºêòèâíî â³äîáðàæàòè ð³âåíü ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó êîæíîãî ðåã³îíó.
Ïðîïîíîâàí³ íàìè ïîêàçíèêè îö³íêè ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó
ïðåäñòàâëåí³ â òàáë. 2.

Зміст етапу

Етап 1

Визначення системи показників, що впливають на рівень
інноваційного розвитку регіону

Етап 2

Формування статистичного масиву оціночних показників

Етап 3

Нормування оціночних показників

Етап 4

Розрахунок коефіцієнтів вагомості по кожному з
показників із використанням експертного методу

Етап 5

Визначення проміжних та загального індексу рівня
інноваційного розвитку регіону

Етап 6

Інтерпретація результатів оцінки та рейтингування
регіонів за рівнем інноваційного розвитку

Ðèñ. 1. Ïîñë³äîâí³ñòü îö³íêè ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó
Ïðèì³òêà: ñêëàäåíî àâòîðàìè.
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Ïåðåë³ê ³íäèêàòîð³â ²ííîâàö³éíîãî òàáëî ªâðîñîþçó

1.Основні показники

Назва
групи

Категорії
індикаторів
1.1. Людські ресурси

1.2. Дослідницькі
системи

2.1. Інвестиції фірм
2. Діяльність підприємств

www.unz.km.ua Óí³âåðñèòåòñüê³ íàóêîâ³ çàïèñêè, 2017, ¹ 61, ñ. 44-61.

1.3. Фінанси та
підтримка

2.2. Зв’язки і
підприємництво

2.3. Інтелектуальні
активи

Òàáëèöÿ 1

Індикатори
1.1.1. Нові випускники докторантури й аспірантури
(МСКО 6) на 1000 населення у віці 25-34 роки;
1.1.2. Відсоток населення віком 30-34 роки, які отримали
закінчену вищу освіту;
1.1.3. Відсоток молодих людей віком 20-24 роки, які
мають принаймні повну середню освіту.
1.2.1. Міжнародні наукові видання, підготовлені спільно
представниками науки та бізнес- сектора, на мільйон
населення (база даних Science-Metrix (Scopus);
1.2.2. Наукові публікації країни серед кращих 10 %
найбільш цитованих світових публікацій, у % від
загального обсягу наукових публікацій країни у базі
даних Science-Metrix (Scopus);
1.2.3. Частка докторантів та аспірантів не з країн ЄС, у %
від усіх докторантів та аспірантів.
1.3.1. Витрати на дослідження і розробки в державному
секторі, у % від ВВП;
1.3.2. Венчурний капітал у загальному обсязі інвестицій,
у % від ВВП.
2.1.1. Витрати на дослідження і розробки в бізнес-секторі,
у % від ВВП;
2.1.2. Витрати на інновації, не пов’язані з дослідженнями
та розробками, у % від обороту.
2.2.1. Малі та середні підприємства (МСП), які самі
розробляють і впроваджують інновації, у % від МСП;
2.2.2. Інноваційні МСП, які співпрацюють з іншими, у %
від МСП;
2.2.3. Державно-приватні спільні публікації на мільйон
населення.
2.3.1. РСТ патенти на мільярд ВВП;
2.3.2. РСТ патенти в соціально-культурній сфері на
мільярд ВВП;
2.3.3. Торговельні марки ЄС (СTD) на мільярд ВВП;
2.3.4. Проекти та дизайни на мільярд ВВП.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 1

3. Результативність

3.1. Інноватори

3.2. Економічний
ефект

3.1.1 МСП, які запровадили інноваційні продукти чи
процеси, у % від МСП;
3.1.2 МСП, які запровадили маркетингові або
організаційні інновації, у % від МСП;
3.1.3 Зайнятість в інноваційних фірмах, які швидко
розвиваються.
3.2.1. Зайняті в наукомістких сферах (виробництва та
послуг), у % від загального числа зайнятих в економіці;
3.2.2. Частка середньо- і високотехнологічної продукції у
загальному обсязі експорту товарів;
3.2.3. Експорт наукомістких послуг, у % від загального
обсягу експорту послуг;
3.2.4. Продажі нових для ринку і нових для фірм товарів
(частка інноваційної продукції), у % від обороту;
3.2.5. Ліцензійні та патентні доходи з-за кордону, у % до
ВВП.

Äæåðåëî: [17, c. 56].
Òàáëèöÿ 2
Ïåðåë³ê ïîêàçíèê³â îö³íêè ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó
Показники

Коефіцієнти
вагомості

К вi
1. Показники оцінки рівня розвитку наукового потенціалу регіону

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Кількість наукових організацій, які виконують наукові та науково-технічні
роботи в регіоні, од.
Кількість дослідників на одну наукову організацію, яка виконує наукові та
науково-технічні роботи в регіоні, од/од.
Частка фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових та науковотехнічних робіт в регіоні у валовому регіональному продукті, %
Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами на
одну наукову організацію, яка виконує наукові та науково-технічні роботи у
регіоні, тис. грн./од.
Капітальні вкладення на виконання наукових та науково-технічних робіт на
одну наукову організацію, яка виконує наукові та науково-технічні роботи в
регіоні, тис. грн./од.
Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт на одну наукову
організацію, яка виконує наукові та науково-технічні роботи в регіоні,
од./од.
Кількість впроваджених та науково-технічних робіт на одну наукову
організацію, яка виконує наукові та науково-технічні роботи в регіоні, тис.
грн./од.

0,0714
0,0464
0,0964
0,1751

0,1607

0,2321

0,2179

2. Показники оцінки рівня розвитку наукового потенціалу регіону
2.1.
2.2.

Кількість промислових підприємств, які займаються інноваційною
діяльністю в регіоні, од.
Витрати на інновації на одне інноваційно-активне підприємство в регіоні,
тис. грн./од.

0,0571
0,0607
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 2
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Обсяги фінансування інновацій за рахунок власних джерел на одне
інноваційно-активне підприємство в регіоні, тис. грн./од.
Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації в регіоні, %
Кількість впроваджених інноваційних видів продукції на одне інноваційноактивне підприємство в регіоні, од./од.
Частка реалізованої інноваційної продукції у валовому регіональному
продукті, %
Частка реалізованої інноваційної продукції в регіоні, яка була новою для
ринку, %

0,2036
0,0964
0,1857
0,2179
0,1786
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Ïðèì³òêà: ñêëàäåíî àâòîðàìè.
Íàñòóïíèì åòàïîì º ôîðìóâàííÿ ñòàòèñòè÷íîãî ìàñèâó îö³íî÷íèõ ïîêàçíèê³â.
Äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ âèñòóïàþòü îô³ö³éí³ äàí³ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñòèêè, íà
îñíîâ³ ÿêèõ ðîçðàõîâóþòü âèõ³äí³ çíà÷åííÿ âñ³õ ÷îòèðíàäöÿòè ïîêàçíèê³â. Ïðè
öüîìó îö³íêà ïîâèííà çä³éñíþâàòèñü çà â³äïîâ³äíèé êàëåíäàðíèé ð³ê íà îñíîâ³
ñèñòåìàòèçîâàíèõ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàïðîïîíîâàí³ íàìè ïîêàçíèêè îö³íêè ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî
ðîçâèòêó ðåã³îíó ìàþòü ð³çíó ðîçì³ðí³ñòü, òîìó äëÿ àãðåãàö³¿ â ³íòåãðàëüíèé
êîåô³ö³ºíò íåîáõ³äíèì º çàñòîñóâàííÿ ïðîöåäóðè íîðìóâàííÿ (óí³ô³êàö³¿). Âàð³àíòè
íîðìóâàííÿ çíà÷åíü äîñòàòíüî ð³çíîìàí³òí³ òà ïåðåäáà÷àþòü äåê³ëüêà âàð³àíò³â
óí³ô³êàö³¿: äî ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åííÿ, ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ, åòàëîíó òîùî.
Äåòàëüíî âàð³àíòè íîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â îõàðàêòåðèçîâàíî ó
ïðàö³ [18]. Îñê³ëüêè ìè âèêîðèñòîâóºìî â ìåòîäèö³ ëèøå ïîêàçíèêè-ñòèìóëÿòîðè,
çðîñòàííÿ ÿêèõ º áàæàíèì äëÿ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, òî ïðè ðîçðàõóíêó
áóäåìî çàñòîñîâóâàòè ñòàíäàðòíèé ï³äõ³ä, ÿêèé ðåïðåçåíòîâàíèé ³íñòðóìåíòàð³ºì
ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè. Ç ö³ºþ ìåòîþ ñåðåä óñ³õ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ çíàõîäÿòü
ì³í³ìàëüíå xmin òà ìàêñèìàëüíå xmax — çíà÷åííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è ÿê³ ïðîâîäÿòü
íîðìóâàííÿ çà ôîðìóëîþ:

x

ij

äå



x x
x x
ij

min

max

х

ij

,

(1)

min

— íîðìîâàíå çíà÷åííÿ i-òîãî ïîêàçíèêà â j-ìó ðåã³îí³;

xij — çíà÷åííÿ i-òîãî ïîêàçíèêà â j-ìó ðåã³îí³;
xmin — ì³í³ìàëüíå çíà÷åííÿ i-òîãî ïîêàçíèêà ïî âñ³õ ðåã³îíàõ;
xmax — ìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ i-òîãî ïîêàçíèêà ïî âñ³õ ðåã³îíàõ [19].
Ïðè öüîìó

х

ij

= 0, êîëè xij = xmin , òà

х

ij

= 1, êîëè xij = xmax.

Íàñòóïíîþ ïðîöåäóðîþ îö³íþâàííÿ ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó º
âñòàíîâëåííÿ âàãîâèõ êîåô³ö³ºíò³â îö³íî÷íèõ ïîêàçíèê³â. Öå çóìîâëåíî ð³çíèì
ð³âíåì âïëèâó ïîêàçíèê³â íà ðîçâèòîê òà äèíàì³êó â³äïîâ³äíîãî ÿâèùà. Ç ö³ºþ
ìåòîþ âèêîðèñòîâóþòü ð³çí³ ï³äõîäè, çîêðåìà ìåòîä óïîðÿäêóâàííÿ ðàíã³â òà
åêñïåðòíå îö³íþâàííÿ. Íà ïðàêòèö³ íàéá³ëüø âæèâàíèì º åêñïåðòíèé ìåòîä
âñòàíîâëåííÿ âàãîâèõ çíà÷åíü ïîêàçíèê³â, ùî îáóìîâëåíî â³äíîñíîþ ïðîñòîòîþ
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éîãî çàñòîñóâàííÿ. Îäíàê öüîìó ìåòîäó ïðèòàìàííèé âèñîêèé ð³âåíü ñóá’ºêòèâ³çìó
òà òðóäîì³ñòê³ñòü çáîðó ðåçóëüòàò³â.
Ùîá çàáåçïå÷èòè êîðåêòí³ñòü îö³íþâàííÿ, ìè çàïðîïîíóâàëè äåñÿòüîì
åêñïåðòàì (ôàõ³âöÿì ó ãàëóç³ ðåã³îíàëüíèõ äîñë³äæåíü òà ³ííîâàö³é) âèçíà÷èòè
ñòóï³íü çíà÷èìîñò³ ïîêàçíèê³â, òîáòî âñòàíîâèòè ñòóï³íü ¿õ âïëèâó íà çàáåçïå÷åííÿ
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó. Åêñïåðòè ïðîðàíæóâàëè âñ³ ïîêàçíèêè çà ñòóïåíåì
âàæëèâîñò³ ïî øêàë³ â³ä 1 äî 7 áàë³â (7 — çä³éñíþº íàéá³ëüøèé âïëèâ; 1 — âïëèâ
öüîãî ïîêàçíèêà íàéìåíøèé). Ó ðåçóëüòàò³ âàãîì³ñòü êîæíîãî ïîêàçíèêà ìè
ðîçðàõóâàëè çà ôîðìóëîþ:
m 

  Б id  Бcd 

 ,
 j 1
К вi 
c

äå

К вi

(2)

— êîåô³ö³ºíò âàãîìîñò³ ³-ãî ïîêàçíèêà;

d — íîìåð åêñïåðòà;
c — ê³ëüê³ñòü åêñïåðò³â ó ãðóï³;

Бid

— áàë, ïðèâëàñíåíèé ³-ìó ïîêàçíèêó d-ì åêñïåðòîì;

Ïðè ïðîâåäåíí³ ðîçðàõóíê³â ñóìà âàãîìîñò³ âñ³õ ïîêàçíèê³â ïåâíî¿ ãðóïè
áóäå äîð³âíþâàòè 1. Îòðèìàí³ íàìè â ïðîöåñ³ îá÷èñëåíü êîåô³ö³ºíòè âàãîìîñò³
ïðåäñòàâëåíî â òàáë. 3.
Òàáëèöÿ 3

Êîåô³ö³ºíòè âàãîìîñò³ ïîêàçíèê³â îö³íêè ð³âíÿ
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó
№
з/п

Показники

Коефіцієнти
вагомості

К вi
1. Показники оцінки рівня розвитку наукового потенціалу регіону

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Кількість наукових організацій, які виконують наукові та науково-технічні
роботи в регіоні, од.
Кількість дослідників на одну наукову організацію, яка виконує наукові та
науково-технічні роботи в регіоні, од/од.
Частка фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових та науковотехнічних робіт в регіоні у валовому регіональному продукті, %
Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами на
одну наукову організацію, яка виконує наукові та науково-технічні роботи у
регіоні, тис. грн./од.
Капітальні вкладення на виконання наукових та науково-технічних робіт на
одну наукову організацію, яка виконує наукові та науково-технічні роботи в
регіоні, тис. грн./од.
Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт на одну наукову
організацію, яка виконує наукові та науково-технічні роботи в регіоні,
од./од.

0,0714
0,0464
0,0964
0,1751

0,1607

0,2321
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Ácd — ñóìà áàë³â, ïðèâëàñíåíèõ d-ì åêñïåðòîì âñ³ì ïîêàçíèêàì [20, ñ. 128].
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 3
1.7.

Кількість впроваджених та науково-технічних робіт на одну наукову
організацію, яка виконує наукові та науково-технічні роботи в регіоні, тис.
грн./од.

0,2179

2. Показники оцінки рівня розвитку наукового потенціалу регіону
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Кількість промислових підприємств, які займаються інноваційною
діяльністю в регіоні, од.
Витрати на інновації на одне інноваційно-активне підприємство в регіоні,
тис. грн./од.
Обсяги фінансування інновацій за рахунок власних джерел на одне
інноваційно-активне підприємство в регіоні, тис. грн./од.
Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації в регіоні, %
Кількість впроваджених інноваційних видів продукції на одне інноваційноактивне підприємство в регіоні, од./од.
Частка реалізованої інноваційної продукції у валовому регіональному
продукті, %
Частка реалізованої інноваційної продукції в регіоні, яка була новою для
ринку, %

0,0571
0,0607
0,2036
0,0964
0,1857
0,2179
0,1786

www.unz.km.ua Óí³âåðñèòåòñüê³ íàóêîâ³ çàïèñêè, 2017, ¹ 61, ñ. 44-61.

Ïðèì³òêà: ðîçðàõîâàíî àâòîðàìè.
Ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè àäåêâàòíîñò³ åêñïåðòíî¿ îö³íêè, âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ
îá’ºêòèâíîñò³ âèñòàâëåíèõ âàãîìèõ çíà÷åíü ïîêàçíèê³â òà âñòàíîâëåííÿ ñòóïåíÿ
óçãîäæåíîñò³ äóìîê çà âñ³ìà ïàðàìåòðàìè âèêîðèñòîâóºòüñÿ êîåô³ö³ºíò êîíêîðäàö³¿
(Êêîí):

К

кон



n
2
 d j
j 1
m
1 2 3
,
m n  n  m  T i 

i 1
12 


(3)

äå dj — â³äõèëåííÿ ñóìè áàë³â j-ãî ôàêòîðà â³ä ñåðåäíüî¿ ñóìè;
m — ê³ëüê³ñòü åêñïåðò³â;
n — ê³ëüê³ñòü ôàêòîð³â;
Ti — ðåçóëüòàòè ïðîì³æíèõ ðîçðàõóíê³â [21].
Ó ñâîþ ÷åðãó, â³äõèëåííÿ ñóìè áàë³â j-ãî ôàêòîðà â³ä ñåðåäíüî¿ ñóìè
ðîçðàõîâóºòüñÿ çà ôîðìóëîþ:

d S
j

j



n
 Sj
j 1

,

(4)

n

äå Sj — ñóìà ðàíã³â, ÿêó ðîçðàõîâóþòü ³ç âèêîðèñòàííÿì ôîðìóëè 4:

ÌÅÒÎÄÈ×ÍÈÉ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀÐ²É ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß
Ð²ÂÍß ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÐÅÃ²ÎÍ²Â

S

m
  R ij ,
i 1

j
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(5)

äå Rij — ìàòðèöÿ îö³íîê ôàêòîð³â åêñïåðòàìè.
Ïðîâåäåííÿ ïðîì³æíèõ ðîçðàõóíê³â çä³éñíþºòüñÿ òàêèì ÷èíîì:

T

i

L
  t3
l t l ,
l 1





(6)

äå L — ê³ëüê³ñòü ãðóï çâ’ÿçàíèõ (îäíàêîâèõ) ðàíã³â;
tl — ê³ëüê³ñòü çâ’ÿçàíèõ ðàíã³â ó êîæí³é ãðóï³.

І рнп

п
  К x ,
ijн
j
і 1 ві

(7)

äå ²ðíïj — ³íòåãðàëüíèé ³íäåêñ ðîçâèòêó íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó j-ãî ðåã³îíó;

x

ijн

— íîðìîâàíå çíà÷åííÿ ³-ãî ïîêàçíèêà ðîçâèòêó íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó

j-ãî ðåã³îíó;
К вi — êîåô³ö³ºíò âàãîìîñò³ ³-ãî ïîêàçíèêà.

І рвп

п
 К x ,
ijв
j
і 1 ві

(8)

äå ²ðíïj — ³íòåãðàëüíèé ³íäåêñ ðîçâèòêó âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó j-ãî ðåã³îíó;
— íîðìîâàíå çíà÷åííÿ ³-ãî ïîêàçíèêà ðîçâèòêó âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó
j-ãî ðåã³îíó;

x

ijв
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Êîåô³ö³ºíò êîíêîðäàö³¿ ïðèéìàº çíà÷åííÿ â³ä 0 äî 1. ×èì á³ëüøå çíà÷åííÿ
êîåô³ö³ºíòà êîíêîðäàö³¿, òèì âèùå ñòóï³íü óçãîäæåíîñò³ äóìîê åêñïåðò³â. Ïðè
Êêîí=1 º ïîâíà óçãîäæåí³ñòü äóìîê åêñïåðò³â; ÿêùî Êêîí = 0, òî óçãîäæåí³ñòü
ïðàêòè÷íî â³äñóòíÿ. Ðîçðàõóíîê êîåô³ö³ºíòà êîíêîðäàö³¿ ïî ãðóï³ ïîêàçíèê³â
îö³íêè ð³âíÿ ðîçâèòêó íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó (ôàêòè÷íå çíà÷åííÿ ñêëàäàº 0,63)
ñâ³ä÷èòü ïðî äîñòàòí³é ð³âåíü óçãîäæåíîñò³ äóìîê åêñïåðò³â òà ìîæëèâ³ñòü
âèêîðèñòàííÿ îá÷èñëåíèõ êîåô³ö³ºíò³â âàãîìîñò³ äëÿ ðîçðàõóíêó ³íòåãðàëüíèõ
ïîêàçíèê³â. Ïðàêòè÷íî àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³ ïî ãðóï³ ïîêàçíèê³â
îö³íêè ð³âíÿ ðîçâèòêó âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ðåã³îíó — ðîçðàõóíêîâå çíà÷åííÿ
êîåô³ö³ºíòà êîíêîðäàö³¿ ñêëàäàº 0,64.
Íàñòóïíèé åòàï ïåðåäáà÷àº âèçíà÷åííÿ ïðîì³æíèõ òà çàãàëüíîãî ³íäåêñó
ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó. Ñïî÷àòêó íåîáõ³äíî ðîçðàõóâàòè ³íòåãðàëüí³
³íäåêñè ðîçâèòêó íàóêîâîãî òà âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó. Äëÿ öüîãî ïðîïîíóºìî
âèêîðèñòîâóâàòè ôîðìóëè 7 ³ 8.
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К вi

— êîåô³ö³ºíò âàãîìîñò³ ³-ãî ïîêàçíèêà.

Îá÷èñëåííÿ ³íòåãðàëüíîãî êîåô³ö³ºíòà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó
ïðîïîíóºìî ïðîâîäèòè ³ç âèêîðèñòàííÿì ìóëüòèïë³êàòèâíî¿ ìîäåë³ çà
ôîðìóëîþ 9:

І ірр


j

І рнп  І рвп
j

j

,

(9)

äå ²ðíïj — ³íòåãðàëüíèé ³íäåêñ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó j-ãî ðåã³îíó.
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Íàñòóïíèé êðîê ïåðåäáà÷àº ³íòåðïðåòàö³þ ðåçóëüòàò³â îö³íêè òà
ðåéòèíãóâàííÿ ðåã³îí³â çà ð³âíåì ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó. Ïðè âèçíà÷åíí³ òèïó
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó âàæëèâèì º âèçíà÷åííÿ êëþ÷îâèõ òî÷îê, äîñÿãíåííÿ
ÿêèõ îçíà÷àòèìå ïåâíèé ð³âåíü ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó. Îïðàöüîâàíà ìîäåëü
³íòåãðàëüíîãî ³íäåêñó (ôîðìóëà 9) ïåðåäáà÷àº, ùî ïðè ²³ððj =0 ð³âåíü ³ííîâàö³éíîãî
ðîçâèòêó j-ãî ðåã³îíó çíà÷íî íèæ÷èé çà ñåðåäí³é ïî ñóêóïíîñò³, à ïðè ²³ððj =1,
íàâïàêè, çíà÷íî âèùèé. Äëÿ á³ëüø ´ðóíòîâíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â
ïðîïîíóºìî øëÿõîì ³íòåðâàëüíîãî ðîçïîä³ëó çíà÷åíü ³íòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà
âèä³ëÿòè òðè ãðóïè ðåã³îí³â, ùî â³äïîâ³äàòèìóòü íèçüêîìó, ñåðåäíüîìó òà âèñîêîìó
ð³âíþ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó (òàáë. 4).
Ãðóïóâàííÿ ðåã³îí³â â³äïîâ³äíî äî ðîçì³ðó ³íòåðâàëó

Інтервальні
значення індексу
інноваційного
розвитку регіону
(0-0,33)
(0,34-0,66)
(0,67-1)

Òàáëèöÿ 4

Інтерпретація значень показника
Регіони з низьким рівнем інноваційного розвитку
Регіони з середнім рівнем інноваційного розвитку
Регіони з високим рівнем інноваційного розвитку

Ïðèì³òêà: ðîçðîáëåíî àâòîðàìè.
Êð³ì òîãî, îòðèìàí³ ÷èñëîâ³ çíà÷åííÿ ³íòåãðàëüíîãî ³íäåêñó äîçâîëÿþòü
ïðîâåñòè ðåéòèíãóâàííÿ ðåã³îí³â çà ð³âíåì ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó â³ä íàéìåíøîãî
÷èñëîâîãî çíà÷åííÿ (íàéáëèæ÷îãî äî 0) äî íàéâèùîãî (òàêîãî, ùî íàáëèæàºòüñÿ
äî 1).
Äëÿ îäíî÷àñíîãî â³äîáðàæåííÿ äâîõ ðîçðàõîâàíèõ ³íòåãðàëüíèõ ³íäåêñ³â ìè
ïðîïîíóºìî äîäàòêîâî âèêîðèñòîâóâàòè ìàòðè÷íèé ìåòîä òà äâîâèì³ðíó ñèñòåìó
êîîðäèíàò, êîæíà â³ñü ÿêî¿ â³äîáðàæàº òèï ðîçâèòêó íàóêîâîãî òà âèðîáíè÷îãî
ïîòåíö³àëó (ðèñ. 2). Âðàõîâóþ÷è, ùî äëÿ êîæíîãî ³íòåãðàëüíîãî ³íäåêñó íàìè
âèçíà÷åíî òðè òèïè îö³íêè (íèçüêèé, ñåðåäí³é, âèñîêèé), îòðèìàíà ìàòðèöÿ
ðîçáèâàºòüñÿ íà 9 êâàäðàíò³â, êîæíîìó ç ÿêèõ â³äïîâ³äàº ïåâíèé òèï ³ííîâàö³éíîãî
ðîçâèòêó òåðèòîð³é.

ÌÅÒÎÄÈ×ÍÈÉ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀÐ²É ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß
Ð²ÂÍß ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÐÅÃ²ÎÍ²Â

високий
Інтегральний індекс розвитку
наукового потенціалу j-го регіону

1

низький

0,67
0,66

0,34
0,33

0
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Регіони з середнім
Регіони з високим
Регіони з високим
рівнем
рівнем інноваційного рівнем інноваційного
інноваційного
розвитку
розвитку
розвитку
Регіони з низьким
Регіони з середнім
Регіони з високим
рівнем
рівнем інноваційного рівнем інноваційного
інноваційного
розвитку
розвитку
розвитку
Регіони з низьким
Регіони з низьким
Регіони з середнім
рівнем
рівнем інноваційного рівнем інноваційного
інноваційного
розвитку
розвитку
розвитку
0,33 0,34
0,66 0,67
1
Інтегральний індекс розвитку виробничого потенціалу j-го регіону

низький

високий

Ðèñ. 2. Ìàòðèöÿ ñåãìåíòàö³¿ ðåã³îí³â çà ð³âíåì ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó
Ïðèì³òêà: ðîçðîáëåíî àâòîðàìè.

Òàáëèöÿ 5
Ïîêàçíèêè îö³íêè ð³âíÿ ðîçâèòêó íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó ðåã³îí³â
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Регіон
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська

1.1
19
10
58
20
9
10
26
18
26
15
17
68
25
49
20

1.2
15,16
12,00
77,40
85,70
15,11
28,90
42,92
15,83
43,42
19,13
6,88
38,87
23,68
34,96
31,35

Умовні позначення показників
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
0,08 1 861,50
5,64 16,21
8,63
0,07 1 732,37
1,70 16,90
4,70
0,82 26 969,53
668,20 34,74 26,52
0,14 8 733,49
71,61 22,55
8,45
0,07 2 161,10
52,43 15,89
9,11
0,17 4 027,83
150,93 12,90
2,30
0,79 21 477,68 1 552,07 33,42 21,85
0,11 2 251,78
58,59 22,22
7,83
0,27 8 332,43
74,26 24,23 14,35
0,21 4 138,07
158,85 129,93 124,73
0,09 1 917,75
9,16 20,29 16,12
0,42 4 546,34
44,79 30,09 16,44
0,88 14 445,81
119,18 20,76 11,76
0,34 4 904,01
43,52 38,69 30,63
0,08 2 881,53
41,14 39,60 28,45
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Ê³íöåâà ïðîöåäóðà îö³íþâàííÿ ïåðåäáà÷àº âñòàíîâëåííÿ ñåãìåíòó, äî ÿêîãî
íàëåæèòü äîñë³äæóâàíèé ðåã³îí íà îñíîâ³ çíà÷åíü îòðèìàíèõ ³íòåãðàëüíèõ ³íäåêñ³â.
Ç ìåòîþ çãëàäæóâàííÿ íàÿâíèõ òåðèòîð³àëüíèõ äèñïðîïîðö³é, ó ³ííîâàö³éíîìó
ðîçâèòêó â³äïîâ³äíèõ òåðèòîð³é ìîæóòü ðîçðîáëÿòèñü ñòðàòåã³¿ ³ííîâàö³éíîãî
ðîçâèòêó ç â³äïîâ³äíîþ ñèñòåìîþ çàõîä³â ùîäî ¿õ ðåàë³çàö³¿.
Àïðîáóºìî íàøó ìåòîäèêó, âèêîðèñòîâóþ÷è äàí³ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè
ñòàòèñòèêè, àãðåãîâàí³ ó çá³ðíèêó «Íàóêîâà òà ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³ ó
2015 ð.» [22]. Âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ðîçðàõóíêó íîðìîâàíèõ çíà÷åíü ïîêàçíèê³â òà
³íòåãðàëüíèõ ³íäåêñ³â çà ðåã³îíàìè Óêðà¿íè íàâåäåíî ó òàáë. 5 òà òàáë. 6.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 5
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

12
15
11
166
16
8
20
20
15
305

9,83
43,13
11,91
55,60
20,69
13,00
17,50
15,80
16,53
87,89

0,04
931,78
0,42 8 362,05
0,05 1 012,41
2,15 13 128,11
0,15 2 388,66
0,05 1 963,05
0,26 5 364,29
0,31 3 504,44
0,19 3 482,80
1,75 20 559,34

0,75
270,03
0,00
394,02
35,03
16,13
62,89
26,84
42,73
560,88

7,83
79,93
15,36
44,64
11,63
11,25
11,60
12,60
54,47
58,89

4,92
54,27
9,27
34,68
5,69
6,50
10,45
4,50
1,73
42,99

Ïðèì³òêà: ðîçðàõîâàíî àâòîðàìè íà îñíîâ³ [22].
Íàâåäåí³ äàí³ çàñâ³ä÷óþòü, ùî ïîêàçíèêè ðîçâèòêó íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó
ðåã³îíó äîñòàòíüî ð³çí³: òàê, îäí³ ðåã³îíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ
íàóêîâèõ îðãàí³çàö³é, ³íø³ — íàéá³ëüøèì îáñÿãîì ïðîâåäåíèõ íàóêîâèõ òà íàóêîâîòåõí³÷íèõ ðîá³ò.
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Òàáëèöÿ 6
Ïîêàçíèêè îö³íêè ð³âíÿ ðîçâèòêó âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ðåã³îí³â
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Регіон
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

Умовні позначення показників
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
25 23 010,46 23 010,46 14,71
2,76
12
5 440,03
5 440,03 11,54
0,67
63 120 140,94 119 089,76 13,02
2,38
28 29 559,05 29 272,38 11,72
5,46
28
1 165,24
962,46 15,47
0,46
14
1 609,33
1 594,59 10,14
0,64
49
6 552,07
6 552,07 20,94
8,10
27
3 414,41
2 596,50 21,60
4,33
44
3 290,26
3 281,39 13,33
2,20
25
5 108,76
5 108,76 24,75
2,04
9
2 694,90
2 694,90 11,25
1,56
64
4 340,57
3 228,20 19,34
3,92
29 10 054,43
9 750,42 31,18
0,97
36
1 379,74
1 101,19 19,35
1,61
30
4 284,19
3 997,99 16,22
3,20
13
528,15
528,15 10,57
0,54
23
7 058,67
7 056,98 19,83
7,70
16
909,86
825,29 17,39 36,25
117
5 700,92 45 755,94 28,61
1,78
19
3 691,08
3 205,29 20,65
2,16
18
3 703,30
3 052,89 12,33
1,33
25
2 141,56
2 017,36 17,24
2,00
9
2 084,09
2 084,09 16,98
3,44
15
2 333,15
804,70 13,27
3,73
86 25 221,19 25 158,04 17,30
5,24

Ïðèì³òêà: ðîçðàõîâàíî àâòîðàìè íà îñíîâ³ [22].

2.6
0,44
1,59
0,65
3,83
1,25
2,42
4,79
0,64
0,78
1,23
1,19
1,64
0,20
0,73
2,78
0,23
5,76
1,11
2,84
0,75
0,40
0,75
0,66
0,34
0,47

2.7
38,00
2,90
17,70
11,70
23,80
0,00
21,60
16,90
38,30
19,90
96,70
34,90
15,50
36,70
0,00
26,70
71,10
30,00
78,60
5,70
1,60
13,70
0,00
40,60
45,60
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Â³äîáðàæåí³ â òàáë. 7 äàí³ õàðàêòåðèçóþòü íåîäíîð³äí³ñòü ðåã³îí³â çà ð³âíåì
âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é ó âèðîáíèöòâî, õî÷à çà ïåðåâàæíîþ á³ëüø³ñòþ ïîêàçíèê³â
ë³äèðóþòü Õàðê³âñüêà òà Ñóìñüêà îáëàñò³.
Ç ìåòîþ óí³ô³êàö³¿ íàâåäåíèõ ïîêàçíèê³â, ïðîâåäåìî ¿õ íîðìóâàííÿ çà
ôîðìóëîþ 1 òà çä³éñíèìî ðîçðàõóíîê ³íòåãðàëüíèõ ³íäåêñ³â ðîçâèòêó íàóêîâîãî
òà âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó, çàñòîñóâàâøè âàãîâ³ êîåô³ö³ºíòè, íàâåäåí³ â òàáë. 3,
ôîðìóëè 7 òà 8. Ðåçóëüòàòè îá÷èñëåíü ïðåäñòàâèìî â òàáë. 7.
Íà îñíîâ³ äàíèõ òàáë. 7, âèêîðèñòîâóþ÷è ôîðìóëó 9, ïðîâåäåìî îá÷èñëåííÿ
³íòåãðàëüíîãî ³íäåêñó ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó òà ïðîðàíæóºìî ðåã³îíè
Óêðà¿íè çà ñòóïåíåì ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é (ðèñ. 3).

Ïðèì³òêà: ðîçðàõîâàíî òà ñêëàäåíî àâòîðàìè.
Íàâåäåí³ íà ðèñ. 3 äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî ëèøå ï’ÿòü ç äâàäöÿòè ï’ÿòè ðåã³îí³â
Óêðà¿íè õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïîñåðåäí³ì ð³âíåì ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó. Äî íèõ,
çîêðåìà, â³äíîñÿòü ì. Êè¿â, Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Çàïîð³çüêó, Ñóìñüêó òà Õàðê³âñüêó
îáëàñò³. Ðåøòà äâàäöÿòü ðåã³îí³â äåìîíñòðóþòü äîñòàòíüî íèçüêèé ð³âåíü
³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòó. Äî òð³éêè ðåã³îí³â ç íàéíèæ÷èì ð³âíåì ðîçðîáêè ³
âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é â³äíîñÿòü Ð³âíåíñüêó, Õìåëüíèöüêó òà Âîëèíñüêó îáëàñò³.
²íòåãðàëüíèé ³íäåêñ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó öèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè íå ïåðåâèùóº
0,05.
Êð³ì òîãî, çàíåñåìî ðåã³îíè ó êâàäðàòè çàïðîïîíîâàíî¿ íàìè ìàòðèö³ ç ìåòîþ
³äåíòèô³êàö³¿ ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó òà ïîäàëüøî¿ ðîçðîáêè â³äïîâ³äíèõ
³ííîâàö³éíèõ ñòðàòåã³é.
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Ðèñ. 3. Ðåéòèíãóâàííÿ ðåã³îí³â Óêðà¿íè
çà ð³âíåì ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ó 2015 ðîö³
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високий

1
Інтегральний індекс розвитку наукового
потенціалу j-го регіону

низький

59

0,67
0,66
Кіровоградська,
м. Київ

0,34
0,33

Дніпропетровська,
Запорізька, Сумська,
Харківська,

Вінницька, Волинська,
Донецька, Житомирська,
Закарпатська, ІваноФранківська, Київська,
Луганська, Львівська,
Миколаївська, Одеська,
Полтавська, Рівненська,
Тернопільська,
Херсонська, Хмельницька,
Черкаська, Чернівецька,
Чернігівська

0

0,33 0,34

0,66 0,67

1

Інтегральний індекс розвитку виробничого потенціалу j-го регіону

низький

високий

Ðèñ. 4. Ìàòðèöÿ ñåãìåíòàö³¿ ðåã³îí³â Óêðà¿íè
çà ð³âíåì ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ó 2015 ðîö³

Ïðîâåäåíà ñåãìåíòàö³ÿ çàñâ³ä÷óº íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ðîçðîáêè ³ âïðîâàäæåííÿ
³ííîâàö³é â Óêðà¿í³. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ðåã³îí³â õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê íèçüêèì
ð³âíåì íàóêîâîãî, òàê ³ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó (19 îáëàñòåé Óêðà¿íè).
Ê³ðîâîãðàäñüêà îáëàñòü òà ì. Êè¿â õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïîñåðåäí³ì ð³âíåì äîñë³äæåíü
ó ñôåð³ ðîçðîáêè íàóêîâèõ òà íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîäóêò³â, íàòîì³ñòü
³äåíòèô³êóþòüñÿ íèçüêèì ïîêàçíèêîì âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é ó âèðîáíèöòâî.
Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Çàïîð³çüêà, Ñóìñüêà òà Õàðê³âñüêà îáëàñò³ âîëîä³þòü ïîñåðåäí³ì
íàóêîâèì òà âèðîáíè÷èì ïîòåíö³àëîì ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó. Ôëàãìàíîì ðîçðîáêè
³ âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é â Óêðà¿í³, çà íàøèìè äîñë³äæåííÿìè, âèÿâèëàñü
Õàðê³âñüêà îáëàñòü, ³íòåãðàëüíèé ïîêàçíèê ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ÿêî¿ ñêëàäàº
0,47. Òàêà ñèòóàö³ÿ ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ ä³ºâèõ
ñòèìóë³â àêòèâ³çàö³¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê íà ð³âí³ äåðæàâè, òàê ³ ¿¿ ðåã³îí³â.
Òàêèì ÷èíîì, îïðàöüîâàíèé íàìè ìåòîäè÷íèé ï³äõ³ä º â³äíîñíî ïðîñòèì ó
çàñòîñóâàíí³, äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè ñèñòåìàòè÷íèé ìîí³òîðèíã ð³âíÿ ³ííîâàö³éíîãî
ðîçâèòêó ðåã³îí³â Óêðà¿íè ç ïîäàëüøèì ¿õ ðåéòèíãóâàííÿì òà ãðóïóâàííÿì çà
ð³âíåì ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é. Ðåçóëüòàòè îö³íêè âèñòóïàòèìå îñíîâîþ
äëÿ ðîçðîáêè ä³ºâèõ ñòðàòåã³¿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³é òà äîçâîëèòü
ñôîðìóâàòè â³äïîâ³äí³ ïð³îðèòåòè ó ö³é ñôåð³ ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíèõ óìîâ
ðåã³îíó.
Ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ ìîæëèâ³ â êîíòåêñò³ óòî÷íåííÿ ñóêóïíîñò³ ïîêàçíèê³â
îö³íþâàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ìåòîäîëîã³ºþ â³ò÷èçíÿíî¿ ñòàòèñòèêè. Êð³ì òîãî,
îêðåìå äîñë³äæåííÿ âàðòî ïðèñâÿòèòè ïèòàííÿì, ïîâ’ÿçàíèì ³ç ðîçðîáêîþ
ìåõàí³çì³â ñòèìóëþâàííÿ ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é.
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Ïðèì³òêà: ñêëàäåíî àâòîðàìè íà îñíîâ³ äàíèõ òàáë. 7.
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Àðçÿíöåâà Ä. À., Çàõàðêåâè÷ Í. Ï. Ìåòîäè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé îöåíêè
óðîâíÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ
Íà îñíîâå àíàëèçà ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ îáîáùåííî ñóùíîñòü
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Ïðåäëîæåí àâòîðñêèé ìåòîäè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé
îöåíêè óðîâíÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà ïóòåì ðàñ÷åòà èíòåãðàëüíîãî
êîýôôèöèåíòà. Ïðåäëàãàåìàÿ ìåòîäèêà ðàñ÷åòà âêëþ÷àåò øåñòü ïîñëåäîâàòåëüíûõ
ýòàïîâ: îïðåäåëåíèå ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé, âëèÿþùèõ íà óðîâåíü èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà; ôîðìèðîâàíèå ñòàòèñòè÷åñêîãî ìàññèâà îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé;
íîðìèðîâàíèå îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé; ðàñ÷åò êîýôôèöèåíòîâ âåñîìîñòè ïî êàæäîìó
èç ïîêàçàòåëåé ñ èñïîëüçîâàíèåì ýêñïåðòíîãî ìåòîäà; îïðåäåëåíèå ïðîìåæóòî÷íûõ è
îáùåãî èíäåêñà óðîâíÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà; èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ
îöåíêè è ðåéòèíãîâàíèå ðåãèîíîâ ïî óðîâíþ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ. Íà îñíîâå
ïðåäñòàâëåííîãî ìåòîäè÷åñêîãî èíñòðóìåíòàðèÿ ïðîâåäåíà îöåíêà èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ Óêðàèíû â 2015 ãîäó, îñóùåñòâëåíî èõ ðàíæèðîâàíèå è ãðóïïèðîâêà
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòðè÷íîãî ïîäõîäà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èííîâàöèè, èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, íàó÷íûé ïîòåíöèàë,
ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöèàë, èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü îöåíêè óðîâíÿ èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.
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Arziantseva, D. A.; Zakharkevych, N. P. The Methodical Tools of Assessment of the
Level of Innovative Development of Regions
On the basis of the scientific literature the essence of the innovative development of the
region has been summarized. The author’s methodological tools of assessment of the level of
innovative development of the region by means of calculating the integral index have been
worked out. The proposed calculation method includes six successive stages: the definition of
the system of indicators that have an impact on the level of innovative development of the
region; the formation of the statistical array of performance indicators; the rationing of the
performance indicators; the calculation of weighting coefficients for each of the indicators by
using the expert method; the determination of the intermediate and overall indexes of the level
of innovative development of the region; the interpretation of the results of assessment and
rating of regions in terms of innovative development. On the basis of the methodological tools,
the innovative development of the regions of Ukraine in 2015 has been assessed, and their
ranking and grouping by using the matrix approach have been carried out.
Keywords: innovation, innovative development, scientific potential, production capacity,
integral index of assessing the level of innovative development of the region.

