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Анализируя  индекс  конкурентоспособности 
и  развитость  финансового  рынка  Швейцарии 
и  стран  трансграничного  сотрудничества  Мол-
дова-Украина-Румыния,  мы  пришли  к  выводу, 
что  ни  одна  из  стран  трансграничного  региона 
не может сравниться по уровню со Швейцарией. 
А  внутри  трансграничного  региона  лидирующие 
места  занимают  попеременно  то  Украина,  то 
Румыния,  оставляя  последнее  место  Молдове. 
При  этом  основными  проблемами,  с  которыми 
сталкиваются  молдавские  предприятия  при  осу-
ществлении бизнеса, выступают следующие: кор-
рупция, политическая и правительственная неста-

бильность,  бюрократия, фискальная  политика,  а 
также неквалифицированная рабочая сила.
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Постановка проблеми.  Обов’язковими  умо-
вами реалізації інноваційної стратегії економічного 
зростання є прискорення розвитку високотехноло-
гічних виробництв, спроможних виробляти науко-
ємну продукцію з високою доданою вартістю, фор-
мування експортного потенціалу цих виробництв, 
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У статті обґрунтовано вибір ключових 
факторів, від яких безпосередньо залежить 
інноваційно-технологічний потенціал соці-
ально-економічного розвитку країни. Запро-
поновано оцінку ефективності державного 
управління інноваційною діяльністю визна-
чати за допомогою показників, які харак-
теризують її науково-технічну, виробничу, 
техніко-технологічну сфери. Розроблено 
методику оцінки обраних факторів. Вста-
новлено, що оцінка відповідності показни-
ків ефективності інноваційного розвитку 
країни повинна визначатися за допомогою 
методу експертних оцінок. Доведено, що 
застосування запропонованого методу 
допоможе визначити ключові пріоритети 
державного інноваційного та технологіч-
ного розвитку країни.
Ключові слова: інноваційні фактори, 
інноваційно-технологічний розвиток, дер-
жавне регулювання, мікрорівень, інте-
гральна оцінка.

В статье обоснован выбор ключевых фак-
торов, от которых напрямую зависит 
инновационно-технологический потен-
циал социально-экономического развития 
страны. Предложена оценка эффектив-
ности государственного управления инно-
вационной деятельностью определять с 
помощью показателей, характеризующих 
ее научно-техническую, производствен-
ную, технико-технологическую сферы. 

Разработана методика оценки избранных 
факторов. Доказано, что применение пред-
ложенного метода поможет определить 
ключевые приоритеты государственного 
инновационного и технологического разви-
тия страны.
Ключевые слова: инновационные фак-
торы, инновационно-технологическое раз-
витие, государственное регулирование, 
микроуровень, интегральная оценка.

The choice of key factors, which influence on the 
innovation and technological potential of socio-
economic development of the country are argu-
ment in the article. It is established that provid-
ing of information, scientific and technological, 
financial and investment resources, as well as 
the state of development of the socio-economic 
environment influenced by globalization factors 
are critical for innovation and technological devel-
opment of Ukraine. The method of evaluation of 
the effectiveness of state management of inno-
vative activity using parameters, which describe 
the technical and scientific, industrial, technical 
and technological spheres, are determined. The 
method of evaluation of selected factors are cre-
ated. It is proved that the application of the pro-
posed method will help identify the key priorities 
of innovation and technological development of 
the country.
Key words: innovation factors, innovation and 
technological development, government regula-
tion, а micro-level, integrated assessment.

підвищення  технологічного  рівня  підприємств 
завдяки  прогресивним  вітчизняним  та  світовим 
науково-технічним досягненням [2, с. 112].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Інноваційний  розвиток  країни,  регіону,  під-
приємства  та  управління  цим  процесом  дослі-
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джували  провідні  українські  вчені  та  фахівці, 
зокрема:  О.  Білоус,  А.  Гальчинський,  В.  Геєць, 
В.  Гриньова,  В.  Гусєв,  С.  Ілляшенко,  Т.  Кужда, 
О.  Лапко,  Д.  Лук’яненко,  Л.  Малюта,  В.  Понома-
ренко, Л. Федулова та  ін. Незважаючи на значну 
кількість праць і питань, що висвітлювалися у них, 
варто  виокремити  ключові  аспекти  інноваційного 
розвитку  як  підприємства,  так  і  країни  загалом, 
що потребують детальнішого їх вивчення, аналізу 
та доповнення в сучасних глобалізованих умовах 
розвитку економіки.

Формулювання цілей статті. Мета статті поля-
гає у виокремленні ключових факторів впливу на 
управління  інноваційно-технологічним  розвитком 
країни на різних рівнях та обґрунтування методич-
ного підходу до оцінки впливу обраних чинників на 
інноваційний розвиток господарюючого суб’єкта.

Виклад основного матеріалу.  На  думку 
О. Білоуса та В. Гусєва  [3; 6], у сучасних умовах 
глобалізації  світової  економіки,  державна  інно-
ваційна  політика  країнах,  має  враховувати  такі 
принципи:  модернізація  та  структурна  реорга-
нізація  виробничої  бази,  підвищення  сприйнят-
ливості  економіки  до  радикальних  інновацій,  які 
забезпечують  докорінні  технологічні  зрушення 
у  системі  національного  виробництва;  моделю-
вання  альтернативних  варіантів  інтенсифікації 
інноваційного  розвитку,  враховують  національні 
соціально-економічні,  структурні  та  виробничі 
особливості,  науково-дослідний  та  інноваційний 
потенціал; диверсифікація джерел інвестиційного 
забезпечення  інноваційного  процесу;  вдоскона-
лення  системи  контролю  використання  держав-
них  коштів  і  мотивування  іноземних  інвесторів 

Таблиця 1
Показники складових інноваційної діяльності держави, які визначають її ефективність

№ з/п Показник Формула розрахунку
Науково-технічна складова:

1. Коефіцієнт витрат на проведення науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

ВНДДКР = РНДДКР / К, де РНДДКР – річний обсяг витрат на НДДКР, 
тис. грн; К – кількість виконавців НДДКР, осіб.

2. Частка розробок технологій ЧРТ = ВРТ / ƩВТЕХН, де ВРТ – витрати на розробку технологій, 
тис. грн; ƩВТЕХН – загальна сума витрат на технології, тис. грн

3. Коефіцієнт використання наукового карого 
потенціалу

КНКП = ЧНДР / ЧНР, де ЧНДР – чисельність працівників, зайнятих у 
НДДКР, тис. грн; ЧНР – чисельність наукових кадрів, тис. осіб.

Виробнича складова:

4. Коефіцієнт створення та впровадження 
інноваційної продукції

КСВІП = (ƩКСІП + ƩКВІП) / КП, де КСІП – кількість створеної інно-
ваційної продукції, тис. од; КВІП – кількість впровадженої 
інноваційної продукції, тис. од; КП – загальна кількість під-
приємств, тис. од. 

5. Коефіцієнт впровадження інновацій

ВВІП = РВІП / КП, де РВІП – річний обсяг витрат на впрова-
дження інновацій (у т.ч. витрати на придбання технологій 
і нових продуктів), тис. грн; КП – загальна кількість підпри-
ємств, тис. од.

6. Частка експорту інноваційної продукції в 
загальному обсязі товарної продукції

ЧЕКП = ІПЕК / ƩТП, де ІПЕК – обсяг експорту інноваційної про-
дукції, тис. грн; ƩТП – загальний обсяг товарної продукції, 
тис. грн

Техніко-технологічна складова:

7. Питома кількість отриманих розробок нових 
технологій і продукції

НР = КР / ЧНР, де КР – річна кількість розробок (нової техніки, 
продукції), створеної у рамках виконання НДДКР, од.; ЧНР – 
чисельність наукових кадрів, тис. осіб. 

8. Продуктивність праці при створенні іннова-
цій

ПІН = ОІП / ЧІП, де ОІП – обсяг інноваційної продукції, тис. грн.; 
ЧІП – чисельність осіб, зайнятих у створенні інноваційної 
продукції, тис. осіб.

9. Коефіцієнт продуктивності інформації при 
створенні інновацій

КІПІ = ЧІМ / ЗІМ, де ЧІМ – частка використання інформаційних 
матеріалів у процесі створення інновацій, %; ЗІМ – середній 
залишок частки інформаційних матеріалів, од. 

Результативна складова:

10. Коефіцієнт ефективності інноваційної діяль-
ності

КЕФ = ПІД / ІНВ, ПІД – прибуток від реалізації інноваційної про-
дукції, тис. грн; ІНВ – обсяг інвестицій в інноваційну діяль-
ність, тис. грн

11. Рентабельність створення та комерціаліза-
ції інноваційної продукції

РІП = (ЧПІП / СІП)* 100%, ЧПІП – чистий прибуток від реалізації 
інноваційної продукції, тис. грн; СІП – собівартість виробни-
цтва інноваційної продукції, тис. грн

12. Коефіцієнт приросту обсягу інноваційної 
продукції

КПР = ОІПЗ / ОІПБ, ОІПЗ – обсяг реалізації інноваційної продукції 
за звітний період, тис. грн; ОІПБ – обсяг реалізації інновацій-
ної продукції за базовий період, тис. грн

Джерело: розроблено автором
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до вкладень у вітчизняну економіку; партнерство 
між державним та приватним сектором економіки 
і сфері інноваційної діяльності; підвищення рента-
бельності й ефективності діяльності господарюю-
чих суб’єктів у сфері науково-дослідних робіт  і  їх 
апробації;  розвиток  національних  та  регіональ-
них,  галузевих  інноваційних  систем,  інноваційної 
інфраструктури;  інституційно-правове,  організа-
ційно-управлінське, інформаційно-аналітичне, від-
повідність  цілей  державної  інноваційної  політики 
інтересам, цінностям суспільства.

Тому  вважаємо,  що  визначальними  для  інно-
ваційного  розвитку  України  є  забезпеченість 
інформаційними,  науково-технологічними,  фінан-
сово-інвестиційними ресурсами, а також розвитку 
соціально-економічного середовища під впливом 
глобалізаційних чинників.

З огляду на це, доцільно сформувати методику 
визначення впливу кожної зі складових інновацій-
ної діяльності на її загальну ефективність. На наш 
погляд,  вона  повинна бути  універсальною,  яка б 
могла  визначати  дієвість  інноваційної  діяльності 
країни, регіону та підприємства.

Розрахунок загального значення ефективності 
ведення  інноваційної  діяльності  країни  слід  про-
водити  на  основі  інтегрального  показника,  який 
характеризує  науково-технічну,  виробничу,  тех-
ніко-технологічну та результативну складову. Для 
такого розрахунку пропонуємо обчислювати зага-
лом  дванадцять  показників  за  формулами,  оха-
рактеризованими у таблиці 1.

Саме  таку  кількість  показників  вважаємо 
оптимальною,  оскільки  наявність  великої  кіль-
кості  вихідних  показників  ускладнює  процедуру 
побудови  інтегрального  показника,  робить  його 
громіздким,  знижує його  інформативність  та дис-
кримінуючи  здатність,  негативно впливає на  зна-
чущість вагових коефіцієнтів [4, с. 35].

Показники, які входять до системи оцінки, пови-
нні відповідати кільком основним вимогам: комплек-
сність – мають охоплювати всі прояви інноваційної 
діяльності як об’єкта дослідження; об’єктивність – 
передбачає  використання  переважно  статистично 
підтверджених показників, а також матеріалів опи-
тувань та експертиз, які відповідають вимогам щодо 
репрезентативності;  компактність,  яка  обумовлює 
використання  обмеженої  кількості  показників,  які 
є незалежними один від одного; гнучкість – повинна 
бути передбачена можливість заміни показників, їх 
доповнення та уточнення [8, с. 145-146].

Оскільки всі рекомендовані показники оцінки за 
складовими розмірні, тому їх варто нормалізувати. 
Як  нормуючі  дільники  використовуються  макси-
мальне  значення  часткового  показника  з  метою 
приведення  його  в  діапазон  від  0  до  1,  при  зна-
ченні нормалізованого показника біля одиниці – це 
добре, а що ближче до нуля, то гірше [1; 7]. Нор-
малізація показників здійснюється за формулою:

                      (1)

де  F(Х)i  –  числове  значення  i-го  часткового 
показника;  max F(Х)i  –  максимальне  значення 
часткового показника.

Далі  варто  визначити  коефіцієнт  вагомості  як 
кожного показника  (а1, а2, …, а12),  так  і  загальної 
вагомості  окремих  складових  на  основі  методу 
експертних  оцінок.  Сумарно  значення  коефіцієн-
тів  кожного показника  (подані  у  табл. 1) повинно 
дорівнювати 1, а сума коефіцієнтів окремих скла-
дових в інтегральній оцінці теж має бути рівною 1.

До  експертної  оцінки  пропонуємо  залучати 
науковців, працівників сфери освіти, представни-
ків профільних відомств та регіональної, місцевої 
влади, керівників підприємств, які здійснюють інно-
ваційну діяльність, виконавців науково-дослідних 
та  дослідно-конструкторських  робіт,  розпорядни-
ків державних коштів та  іноземних  інвесторів, які 
вкладають  кошти  у  розвиток  інноваційної  сфери 
в Україні.

Такі коефіцієнти дозволяють узагальнити кожну 
складову для точнішого визначення інтегрального 
значення дієвості інноваційного розвитку на основі 
розрахунку  середньої  арифметичної  зваженої 
величини:

                       (2)

де  ЗПij  –  загальний  показник  (інтегральний) 
оцінки відповідної складової; Xi – коефіцієнти, які 
характеризують відповідну складову; ai – коефіці-
єнти вагомості і-го показника кожної складової.

Таким  чином,  формули  розрахунку  узагаль-
неного  показника  кожної  із  складових  матимуть 
такий вигляд:

1. Оцінка науково-технічної складової (ЗПНТ):

           (3)

де  ВНДДКР  –  коефіцієнт  витрат  на  проведення 
науково-дослідних  і  дослідно-конструкторських 
робіт; ЧІТ – частка розробок технологій; КНКП – кое-
фіцієнт  використання  наукового  карого  потенці-
алу; а1, а2, а3 – коефіцієнти вагомості відповідного 
показника – ВНДДКР, ЧІТ, КНКП.

2. Оцінка виробничої складової (ЗПВ):

          (4)

де  КСВІП  –  коефіцієнт  створення  та  впрова-
дження  інноваційної  продукції;  ВВІП  –  коефіцієнт 
впровадження  інновацій;  ЧЕКП  –  частка  експорту 
інноваційної продукції в загальному обсязі товар-
ної продукції; а4, а5, а6 – коефіцієнти вагомості від-
повідного показника – КСВІП, ВВІП, ЧЕКП.

3. Оцінка техніко-технологічної складової (ЗПТТ):

             (5)

де НР  –  питома  кількість  отриманих  розробок 
нових технологій  і продукції; ПІН – продуктивність 
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праці  при  створенні  інновацій;  КППІ  –  коефіцієнт 
продуктивності  інформації  при  створенні  іннова-
цій; а7, а8, а9 – коефіцієнти вагомості відповідного 
показника – НР, ПІН, КППІ.

4. Оцінка результативної складової (ЗПР):

,             (6)

де  КЕФ  –  коефіцієнт  ефективності  інновацій-
ної  діяльності;  РІП  –  рентабельність  створення 
та  комерціалізації  інноваційної  продукції;  КПР – 
коефіцієнт приросту обсягу інноваційної продукції.

Підсумкові оцінки відносно кожної групи одер-
жано завдяки синтезу одиничних оцінок, які прина-
лежні до відповідної складової (науково-технічна, 
виробнича, техніко-технологічна, результативна), 
а  інтегральний  показник  отримано  через  синтез 
підсумкових  оцінок  за  допомогою  середнього 
оцінювання.  Так,  інтегральний  показник  ефек-
тивності інноваційної діяльності визначається за 
формулою:

,       (7)

де ЗПНТ – узагальнюючі показники оцінки нау-
ково-технічної  складової;  ЗПВ  –  узагальнюючі 
показники  розрахунку  виробничої;  ЗПТТ  –  уза-
гальнюючі показники оцінки техніко-технологічної; 
ЗПР – узагальнюючі показники оцінки результатив-
ної  складової; КНТ, КВ, КТТ, КР  –  коефіцієнти ваго-
мості відповідно згаданих складових.

Для  інтерпретації  отриманого  у  результаті 
запропонованої  методики  значення  рівня  ефек-
тивності ведення інноваційної діяльності в Україні 
рекомендуємо  застосовувати  ступеневу  систему, 
яка включає чотири рівні: високий, середній, низь-
кий, критичний (табл. 2).

Високий рівень ефективності інноваційної діяль-
ності передбачає, що частка витрат на інноваційну 
діяльність у ВВП перевищує 2%, вітчизняні підпри-
ємства  активно  впроваджують  інновації  та  виро-
бляють  інноваційну  продукцію,  науковці  створю-
ють  нові  технології,  винаходи,  методи  та  теорії, 
які  дозволяють  суттєво  підвищити  технологічність 
національної  економіки,  країна  експортує  іннова-
ційну продукцію, тим самим підвищуючи свою кон-
курентоспроможність на зовнішньому ринку.

Таблиця 2
Шкала інтерпретації результатів інтегрального 

показника оцінки ефективності інноваційної 
діяльності України

№ 
з/п

Рівень ефективності 
інноваційної діяльності

Значення 
інтегрального 

показника
1. Високий  (0,75-1]
2. Середній (0,5-0,75]
3. Низький (0,25-0,5]
4. Критичний [0-0,25]

Джерело: розроблено автором

З  іншого  боку,  критичний  рівень  ефективності 
інноваційної  активності  на  рівні  країни  свідчить 
про  те, що економіка  країни сировинна, а рівень 
державної підтримки інноваційної діяльності міні-
мальний.  Він  вимагає  негайної  переорієнтації 
соціально-економічного розвитку на технологічне 
оновлення,  впровадження  нових  зразків  техніки 
та технологій для підвищення ефективність наці-
онального виробництва.

Отже,  запропонована  методика  оцінки  стану 
інноваційної діяльності  країни допомагає встано-
вити, які саме складові такої активності є «слабким 
місцем»  та  потребують  невідкладного  удоскона-
лення. Загалом особливості та цілі соціально-еко-
номічного  розвитку  є  головними  в  державному 
регулюванні  національної  економіки  та  стають 
визначальними щодо  вибору  науково-технологіч-
них та  інноваційних пріоритетів. Основними фак-
торами,  які  мають  бути  враховані  при  розробці 
головних завдань політики інноваційно-технолоіч-
ного розвитку, мають бути: рівень науково-техніч-
ного та інноваційного потенціалу; загальний рівень 
соціально-економічного  розвитку  (ВВП  на  душу 
населення);  темпи  економічного  розвитку,  рівень 
та  перспективи  розвитку  галузей  національної 
економіки [5, с. 235].

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, виключна участь держави в процесі 
інноваційного становлення країни полягає у тому, 
що  її  кроки  повинні  спрямовуватися  на  розробку 
ефективних методик аналізу реального стану роз-
витку  науково-технологічного  та  інноваційного 
потенціалу  ключових  галузей  економіки,  регіонів 
та  суб’єктів  господарювання,  оцінку  ризиків  від 
ведення  інноваційної  діяльності  і  на  цій  основі 
виявлення  проблемних  питань  та  формування 
завдань  для  їх  поліпшення,  зміцнення  наявного 
потенціалу  та  нарощування  конкурентоспромож-
ності національної економіки в цілому.
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Постановка проблеми.  У  сучасних  умовах 
функціонування економіка України є недостатньо 
конкурентоспроможною  на  світових  та  міжнаціо-
нальних  ринках.  Окремо  необхідно  відзначити  її 
явний акцент  на  продукуванні  низькомаржиналь-
них товарів з переважанням сировини та напівфа-
брикатів.  У  той же  час  практика  економічно  роз-

ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
INDICATORS OF THE EFFECTIVENESS OF NATIONAL INNOVATION SYSTEM

УДК 332.1:338.2

Рибальченко К.В.
аспірант кафедри міжнародних 
економічних відносин
Київський національний  
торговельно-економічний університет

Стаття присвячена вирішенню проблема-
тики підбору та використання індикаторів 
оцінки результативності національної інно-
ваційної системи (НІС) України. Зазначено, 
що ефективність та конкурентоспромож-
ність національної економіки у сучасних 
умовах її функціонування в рамках світового 
економічного простору залежить від ефек-
тивності побудови національної інновацій-
ної системи (НІС). Для чого було надано 
визначення терміну «результативність 
національної інноваційної системи» та роз-
крито сутність індикаторів результатив-
ності НІС. Також у роботі були досліджені 
індикатори оцінки результативності націо-
нальних інноваційних систем на світовому, 
міжнаціональному та національному рівнях. 
Констатовано, що оцінка результатив-
ності національної інноваційної системи 
за допомогою Глобального інноваційного 
індексу включає в себе 25 індикаторів, і базу-
ються на 57 вхідних індикаторах (показ-
никах). Окремо у роботі було виявлено 
проблеми на шляху розробки якісного комп-
лексу індикаторів оцінки результативності 
НІС в Україні та запропоновано шляхи їх 
вирішення.
Ключові слова: індекси, індикатори, іннова-
ції, оцінка, національна інноваційна система, 
результативність.

Статья посвящена решению проблема-
тики подбора и использования индикаторов 
оценки результативности национальной 
инновационной системы (НИС) Украины. 
Отмечено, что эффективность и конку-
рентоспособность национальной экономики 
в современных условиях ее функционирова-
ния в рамках мирового экономического про-
странства зависит от эффективности 
построения национальной инновационной 
системы (НИС). Для чего дано определение 
термина «результативность националь-
ной инновационной системы» и раскрыта 
сущность индикаторов результативности 

НИС. Также в работе были исследованы 
индикаторы оценки результативности 
национальных инновационных систем на 
мировом, межнациональной и националь-
ном уровнях. Констатировано, что оценка 
результативности национальной иннова-
ционной системы с помощью Глобального 
инновационного индекса включает в себя 
25 индикаторов, и базируются на 57 вход-
ных индикаторах (показателях). Отдельно 
в работе было выявлено проблемы на пути 
разработки качественного комплекса инди-
каторов оценки результативности НИС в 
Украине и предложено пути их решения.
Ключевые слова: индексы, индикаторы, 
инновации, оценка, национальная инноваци-
онная система, результативность.

The paper deals with the problem of selection 
and use of indicators for assessing the effective-
ness of the National Innovation System (NIS) of 
Ukraine. It is noted that the efficiency and com-
petitiveness of the national economy in the cur-
rent conditions of its functioning within the world 
economic space depends on the effectiveness 
of building a national innovation system (NIS). 
For this purpose, the definition of the term 
«effectiveness of the national innovation sys-
tem» was provided and the essence of the indi-
cators of the NIS’s effectiveness was covered. 
The indicators of assessing the effectiveness of 
national innovation systems at the global, trans-
national and national levels were studied in the 
paper. It is stated that evaluation of the effec-
tiveness of the national innovation system using 
the Global Innovation Index includes 25 indica-
tors, and is based on 57 input indicators. The 
problems on the way of developing a qualitative 
set of indicators for assessing the effectiveness 
of NIS in Ukraine were separately identified in 
the paper, and the ways to address them were 
suggested.
Key words: indexes, indicators, innovations, 
assessment, the national innovation system, per-
formance.

винених країн свідчить, що ефективного розвитку 
та  високої  конкурентоспроможності  можливо 
досягти  лише  в  рамках  переходу  до  «економіки 
знань»,  де  на  перше  місце  виходить  генерація 
та  комерціалізація  великої  кількості  інноваційних 
рішень  і  розробок  у  різних  галузях  національ-
ного  господарства.  Таким  чином,  ефективність 


