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ВСТУП
Механізм державної підтримки інноваційної діяль&

ності перебуває в стадії формування. Безумовно, має
бути проведена більша робота зі створення ефективної
інфраструктури, спрямованої на повноцінне використан&
ня й розвиток інноваційного потенціалу в регіонах Ук&
раїни, без якої не видається можливим подальше вдос&
коналення [2].

Для виявлення та врахування всіх перешкод, що по&
стають на шляху розробки та реалізації ефективної дер&
жавної політки розвитку інноваційного потенціалу регі&
ону, необхідна комплексна оцінка, що дозволяє сфор&
мувати пріоритетні напрямки його розвитку.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Запропонувати методи оцінки рівня інноваційного

потенціалу з метою формування державної політики
розвитку інноваційного поетнціалк регіонів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
При розробці показників оцінки рівня інноваційно&

го потенціалу виникає проблема: інноваційний потенці&
ал не може бути охарактеризований будь&яким одним
показником. Ми пропонуємо оцінювати рівень іннова&
ційного потенціалу через систему показників (табл. 1).

Подані показники можуть бути використані при дос&
лідженні інноваційного потенціалу незалежно від виду
інновацій: продуктових, технологічних, організаційних.
Ці показники спрямовані на оцінку перспективи розвит&
ку регіону в умовах науково&технічного прогресу.
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Пропонується використовувати як кількісні, так і
якісні показники. Вони не вимагають докладного роз&
гляду, оскільки формули їх розрахунку відомі й ці по&
казники досить широко використовуються в різних на&
прямках економічного аналізу.

Для вирішення аналітичних завдань існує досить ве&
лика кількість методів [1—5]. Найпоширеніші з них —
графічні методи, регресійно&кореляційні методи, аналіз
динамічних рядів, метод розпізнавання образів, моде&
лювання, метод експертних оцінок. Кожному з цих ме&
тодів властиві як переваги, так і недоліки, які необхідно
враховувати, особливо при аналізі тенденцій розвитку
об'єкта дослідження. Інноваційний потенціал, який роз&
глядається у дослідженні, визначається більшою
кількістю неоднорідних факторів, що є серйозною пе&
решкодою для отримання узагальненої оцінки. Для виз&
начення рівня інноваційного потенціалу регіону най&
більш прийнятним, на наш погляд, є метод експертних
оцінок (у т.ч. — метод бальної оцінки), а найбільш ра&
ціональним у процесі аналізу — відносних показників&
індексів і методу середніх величін. Вибір даного підхо&
ду зумовлений тим, що середня величина є узагальню&
вальним показником, вираженням сутності ряду чисел
в одному числі. Найбільшого поширення отримала се&
редня арифметична величина, оскільки вона досить
об'єктивно визначається, середня загального зведено&
го статистичного ряду легко виводиться із середніх еле&
ментарних рядів, що утворюють зведений ряд. Вона в
незначною мірою піддається коливанням при застосу&
ванні до вибірковим даних, окрім того, розрахувати її
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досить просто. Використання
індексів зумовлене тим, що вони
одночасно характеризують і поря&
док величин членів ряду й динам&
іку змін.

Якщо розглядати зміни інди&
відуальних індексів, які характе&
ризують різні сторони інновацій&
ного потенціалу, можливо, що
тенденції будуть різними, можливі
досить великі розбіжності. При
цьому необхідно пам'ятати, що
різні фактори впливають на інно&
ваційний потенціал. Але завдання
полягає не в дослідженні динамі&
ки окремих факторів, що вплива&
ють на потенціал, а у визначенні
загальних тенденцій у зміні інно&
ваційного потенціалу, які можуть
бути охарактеризовані через зве&
дений індекс. На основі аналізу
інноваційного потенціалу можна
визначити сприйнятливість регіо&
ну до інновацій та відповідно
вплив на формування державної
політики.

На нашу думку, оцінка рівня
інноваційного потенціалу дозво&
ляє здійснювати цілеспрямовану
роботу в регіоні з управління та
використання інноваційного по&
тенціалу. Методика оцінки іннова&
ційного потенціалу дозволяє оці&
нити готовність і здатність регіо&
ну до використання наявних інно&
ваційних можливостей. Вона ха&
рактеризує рівень потенціалу й
ступінь рівномірності його розвит&
ку, націлена на виявлення пріори&
тетних напрямів удосконалення
управління інноваційним потенці&
алом.

У ході виконання даного дос&
лідження намічені підходи до визначення ступеня інно&
ваційності регіону, які є основою оцінки величини інно&
ваційного потенціалу.

Регіон можна вважати тим, що має високий ступніь
інноваційності, якщо його параметри мають наступні ха&
рактеристики.

По&перше, попит на продукцію (роботи, послуги) ре&
гіону має бути не менше обсягу його виробництва, тоб&
то буде описуватися нерівністю наступного виду:

(1),
де S

i
 — величина попиту на нову продукцію (робо&

ту, послугу) і&го виду, що випускається в регіоні,
і=1,2,3...n;

N
i
; — величина обсягу виробництва нової продукції

(роботи, послуги) i&го виду, що випускається в регіоні,
і=1,2,3...n;

n — кількість нових видів продукції, вироблених у
регіоні.

При цьому параметри співвідношення попиту та про&
позиції повинні вважатися більш важливим фактором,
ніж ступінь новизни продукції, яка визначається за да&
тою початку її виготовлення.

По&друге, розміри інноваційного потенціалу регіо&
ну залежать істотно від двох факторів:

— кількості інновацій, які використовуються для за&
безпечення його нормального функціонування;

— кількості нововведень, вироблених у регіоні у виг&
ляді кінцевої основної продукції.

Таким чином, інноваційний потенціал регіону визна&
чається як рівнодіюча двох названих факторів і може
бути описана наступним чином:

(2),

де  — величина інноваційного потенціалу рег&
іону;

 — величина інноваційної сприйнятливості регі&

Таблиця 1. Показники, які характеризують інноваційний
потенціал регіону

 Складено автором.
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ону;
 — величина інноваційності результатів функці&

онування регіону.
По&третє, величина інноваційної сприйнятливості ре&

гіону оцінюється за вартістю ресурсів, незалежно від їх
виду, які можна вважати нововведеннями. Відповідно
показник інноваційної сприйнятливості регіону можна
визначити як частку нововведень у загальних розмірах
його ресурсного забезпечення, тобто записати у вигляді
наступного вираження:

(3),

де R
i
 — вартість ресурсів, які використовуються ре&

гіоном, які можна вважати нововведеннями;
R

0
 — загальна вартість ресурсів, якими володіє ре&

гіон для забезпечення свого функціонування.
По&четверте, величина інноваційності резуль&

та тів  функ ціо нув ан ня рег іо ну оцінює ть ся за
кількістю продуктів, які можна вважати нововве&
деннями. Даний параметр оцінюється з погляду
масштабів виробництва нової продукції, величини
її затребуваності з боку споживачів і відповідності
світовому рівню. У загальному вигляді його можна
представити у вигляді рівняння функціональної за&
лежності наступного виду:

(4),
де Е

0
 — параметри аналогічної продукції, які відпо&

відають світовому стандарту;
I
n
 — показник масштабу новизни продукції, яка ви&

роблена в регіоні;
I
S
 — ступінь затребуваності нововведень, які вироб&

лені в регіоні.
 На нашу думку, кожну з визначальних величин інно&

ваційності результатів функціонування регіону можна
визначити таким чином.

Масштаби виробництва нової продукції визначають&
ся як відношення вартості виробленої нової продукції,
яку визначають як нововведення до загальної вартості,
що вироблено регіоном продукції й описуються рівнян&
ням наступного виду:

(5),
де N

0
 — загальна вартість продукції, яка вироблена

в регіоні.
Величина затребуваності вироблених нововведень

(нової продукції, робіт, послуг) визначається відношен&
ням вартості реалізованих нововведень до загальної
вартості вироблених регіоном нововведень і описуєть&
ся рівнянням наступного виду:

(6),
де N

ir
 — вартість реалізованих нововведень (нової

продукції), вироблених в регіоні.
Відповідність вироблених нововведень світовому

рівню визначається за ступенем їх затребуваності з боку
світового співтовариства, тобто являє собою показник,
що характеризує розміри експорту нововведень, зроб&
лених регіоном, щодо загального обсягу їх реалізації
та може бути представлена наступним чином:

(7),
де N

ii
 — вартість нововведень, які експортуються за

кордон.
Отримані, таким чином, коефіцієнти дозволяють оц&

інити розміри інноваційного потенціалу в регіоні. На
нашу думку, величина інноваційного потенціалу, яка оц&
інюється за вищепереліченими параметрами, у свою
чергу, представляє коефіцієнт, величина якого змі&
нюється в межах від 0 до1. Його величина визначається
як добуток всіх перелічених вище показників і, отже,
може бути представлена наступним чином:

  (8).
Таким чином, розмір інноваційного потенціалу

регіону, що оцінюється у вигляді відносного показ&
ника, визначається як добуток частки нових ре&
сурсів, що забезпечують функціонування на частку
нововведень, експортованих за кордон. Даний по&
казник в ідеалі дорівнює одиниці, що дозволяє
сформулювати головну вимогу до визначальних його
параметрів, що у формалізованому вигляді можна
записати в наступним чином:

           (9).

На нашу думку, запропонований підхід дозволяє
одержати обгрунтовану оцінку інноваційного потенці&
алу будь&якого регіону, незалежно від рівня його
складності, галузевої або національної належності та
місця знаходження.

Необхідно відмітити, що для визначення розміру
інноваційного потенціалу регіону буде потрібний більш
великий обсяг інформації. Тому ми припускаємо мож&
ливість розширення інформаційної бази, додавши відо&
мості про обсяг виробництва нової продукції (робіт,
послуг); вартість ресурсів, які можна вважати нововве&
деннями в регіоні; загальну вартість ресурсів, якими
розташовує регіон; вартість реалізованих нововведень,
вироблених в регіоні; вартість нововведень, які експор&
туються за кордон.

ВИСНОВОК
Отже, знаючи величину інноваційного потенціалу,

можна здійснювати ним управління, впливаючи на на&
ступні параметри: інноваційну сприйнятливість ( );

кількість ресурсів (R
i
); новизну продукції (I

n
); загальну

кількість продукції, яка вироблена в регіоні (N
0
);

кількість реалізованих нововведень (N
ir
).
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