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ВСТУП
Визначення перспектив розвитку економіки

країни і її регіонів припускає оцінку інноваційно�
го потенціалу. У той же час саме поняття іннова�
ційного потенціалу внаслідок багатоаспектності в
економічній літературі трактується різними спо�
собами, наприклад, як:

— сукупність різних видів ресурсів, необхід�
них для здійснення інноваційної діяльності [1];

— здатність системи до трансформації в новий
стан з метою задоволення потреб (індивіда, ринку
і т. ін.) [2];

— структура, що об'єднує три складові потен�
ціалу: ресурсну, внутрішню і результативну, які
існують у взаємодії, припускають і зумовлюють
одна одну [3];

— можливість створення нововведень, здійс�
нення інновацій, готовність сприйняти нововведен�
ня для наступного ефективного використання на
рівні, що відповідає світовому [4].

У даному дослідженні автор орієнтувалася на
наведене нижче визначення інноваційного потен�
ціалу, яке, з одного боку, являє собою свого роду
симбіоз перерахованих вище визначень, а з дру�
гого — відповідає нашому розумінню досліджува�
ного предмета і відповідає відібраному нами на�
бору показників, які використовуються для оцін�
ки рівня інноваційного потенціалу.
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Інноваційний потенціал регіону являє собою
накопичений сукупний інноваційний ресурс, що
забезпечує інтенсивний розвиток економічних
суб'єктів регіону і сприяє отриманню ними дохо�
ду.

СТУПІНЬ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ
Проблему оцінки інвестиційного потенціалу

регіону піднімали у своїх роботах Ю. Максимов,
С. Митяков, О. Митякова, Д. Кокурин, С. Кравчен�
ко, І. Кладченко, Т. Федосеєва та ін., однак на сьо�
годні ця тема залишається відкритою, що визна�
чає необхідність подальших наукових пошуків у
даній сфері регіональної економіки.

 Таким чином, метою статті є аналіз можливо�
стей економіко�статистичної моделі оцінки інвес�
тиційного потенціалу регіону на прикладі м. Київ,
Львівської та Луганської областей України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В економічній літературі пропонуються різні

методологічні підходи до оцінки інноваційного
потенціалу регіону з погляду його здатності фор�
мувати інноваційно�активну економіку.

Зазначимо, що міжнародні організації розроб�
ляють власні системи показників, що відобража�
ють рівень інноваційного потенціалу країни (регі�
ону), наприклад, індекс науково�технічного потен�
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ціалу як складова інтегрального показника оцін�
ки рівня конкурентоспроможності країни. Відпо�
відно до методики експертів Всесвітнього еконо�
мічного форуму, можливість досягнення сталого
економічного росту в середньостроковій і довгос�
троковій перспективі рівною мірою залежить від
трьох категорій змінних: макроекономічного се�
редовища, державних інститутів і технологій. Як
інший приклад зазначимо систему показників
оцінки інноваційної діяльності Комісії європейсь�
ких співтовариств, використовувану для по�
рівняльного аналізу оцінки розвитку інноваційної
діяльності в країнах ЄС, а також зіставлення їх з
показниками США і Японії. Ця система ін�
новаційних показників містить у собі 16 індика�
торів, розділених на чотири групи: людські ресур�
си; генерація нових знань; трансфер і використан�
ня знань; фінансування інновацій, результати інно�
ваційної діяльності [5].

Таким чином, комплексна оцінка іннова�
ційного потенціалу регіону припускає, по�перше,
існування обгрунтованої й науково вивіреної сис�
теми показників; по�друге, наявність статистичної
бази. Найголовніше: показник інноваційного по�
тенціалу не лише визначає подальший розвиток
регіону, але й характеризує ступінь готовності
регіону до створення, освоєння і поширення різно�
го типу нововведень до реалізації результатів інно�
ваційної діяльності.

Поряд з оцінкою інноваційного потенціалу
існує досить велика кількість оцінок інвести�
ційного потенціалу регіонів, заснованих в остаточ�
ному підсумку на обчисленні інтегрального показ�
ника. Такого роду дослідження проводяться за
кордоном більше 30 років, і одними з перших у цьо�
му питанні були представники Гарвардської шко�
ли. Основу їхньої методики складають експертні
оцінки ряду характеристик, серед яких певні якісні
показники (наприклад, законодавчі умови для
інвесторів) і невелике коло макроекономічних по�
казників. Далі розробка методик йшла по шляху
розширення кола оцінюваних експертами показ�
ників. Нині комплексні рейтинги інвестиційної
привабливості країн світу публікуються провідни�
ми журналами "Euromoney", "Fortune", "The
Economist". Портфельні інвестори орієнтуються на
результати оцінок найбільш відомих експертних
агентств: "Moody's", "Arthur Andersen", "Standart
& Poor's", "IBCA" та ін. [6].

Як правило, для оцінки інноваційного потен�
ціалу пропонується використовувати набір показ�
ників, що характеризують окремі його компонен�
ти. Труднощі полягають у тому, щоб привести ці
показники до порівняного виду, оскільки без цьо�
го неможлива інтегральна оцінка інноваційного
потенціалу. Крім того, спостерігаються досить
істотні розходження інноваційної активності гос�
подарюючих суб'єктів залежно від їхньої регіо�
нальної приналежності, що пов'язане з неоднорі�
дністю інноваційної інфраструктури регіонів, а та�
кож з наявними розходженнями в забезпеченості

останніх науково�технічними, фінансовими, тру�
довими й іншими ресурсами. Іншими словами,
можна сказати, що рівень інноваційної активності
регіонів залежить від інноваційного потенціалу,
яким вони розташовують, і особливостей їхньої
інфраструктури. У свою чергу, існує й зворотний
вплив інноваційної активності господарюючих
суб'єктів регіону на його інноваційний потенціал
[2].

У цьому зв'язку здається доцільним визначити
залежність інноваційного потенціалу регіонів від
показників інноваційної активності його економ�
ічних суб'єктів. Інтерес також представляє й про�
ведення аналізу ступеня реалізації інноваційного
потенціалу.

Ми виділили показники і фактори, які, на наш
погляд, найбільш повно відображають і ха�
рактеризують інвестиційний потенціал і інвестиц�
ійний ризик регіонів України.

З урахуванням того, що кінцевим господарсь�
ким результатом діяльності регіонів (областей) є
валовий регіональний продукт (ВРП), оцінку інно�
ваційного потенціалу необхідно базувати на побу�
дові моделі ВРП залежно від показників інновац�
ійної діяльності підприємств.

До числа таких показників, на нашу думку,
можна віднести:

— валовий регіональний продукт, млн грн;
— кількість інноваційно�активних підприємств

і організацій, од.;
— обсяг інноваційної продукції, що піддава�

лася вдосконаленню, млн грн.;
— загальний обсяг інноваційної продукції, млн

грн.;
— інвестиції в основний капітал на душу насе�

лення, тис. грн./чол.:
— чисельність зайнятих в інноваційних галу�

зях, тис. чол.
У дослідженні використовувалася методика

оцінки інноваційного потенціалу на основі експер�
тного підходу.

У рамках даної методики визначаються зна�
чення базових показників інноваційного потенці�
алу регіонів за аналізований період, а потім роз�
раховуються інтегральні показники, виходячи зі
значень базових показників і їхніх ваг, обумовле�
них групою експертів. Для дослідження, резуль�
тати якого описані в даній статті, методика була
модифікована шляхом коректування значень ваг
базових показників, тобто розраховувалися по�
казники, які найбільш точно оцінюють інновацій�
ний потенціал регіону.

Для визначення ваги кожного базового по�
казника, використовуваного при розрахунку
комплексного інтегрального показника, засто�
совується метод експертної оцінки. Вагові кое�
фіцієнти виражаються в балах, значення ва�
ріюють у межах від 1 до 10 балів, (1 бал відпові�
дає найменшій значимості показника, 10 —
найбільшій). Визначення вагових коефіцієнтів
базових показників інноваційного потенціалу
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регіонів здійснюється з допущенням можливості
подальшої згортки оцінюваних показників у єди�
ний цілісний показник з використанням наступ�
ної формули:

 
L/

L

1i

i
k

A
k ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
α=α ∑

=
(1),

де A
kα  — агрегована оцінка вагового кое�

фіцієнта, що належить k�му базовому показнику;
L — число експертів, що беруть участь в оцінці;

 — ваговий коефіцієнт, привласнений k�му
базовому показнику 1�м експертом.

Розрахунок інтегральних показників, у свою
чергу, містить у собі наступні етапи.

1. Приведення базових показників інвестицій�
ного потенціалу окремого регіону у такий же виг�
ляд шляхом їх нормування щодо середніх значень
по всім регіонам України. Для кожного базового
показника інвестиційного потенціалу регіону роз�
раховується середнє по Україні значення за фор�
мулою:
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де U
kX  — середнє по Україні значення k�го ба�

зового показника;
Q  — число регіонів;

 — k�й базовий показник і�го суб'єкта Ук�
раїни.

Всі базові показники інноваційного потенціа�
лу регіону поділять на дві групи. До групи А нале�
жать базові показники, пов'язані зворотною за�
лежністю з комплексним інтегральним показни�
ком, у розрахунку якого вони беруть участь. У
методиці оцінки інноваційного потенціалу до по�
казників групи А належить тільки один базовий
показник — ступінь зношування основних фондів
підприємств і організацій. До групи В належать всі
інші базові показники, які пов'язані прямою за�
лежністю з інтегральним показником.

Нормування базового показника групи А про�
водиться за такою формулою:

(3).

Нормування базового показника групи В про�
водиться за такою формулою:

U
kkk X/XX~ = (4).

У формулі (3) і (4)   kX~  — нормований щодо се�
редньоукраїнського k�й базовий показник;  —
k�й базовий показник.

2. Визначення значень інтегральних показників
(ІП) на основі відповідних нормованих базових
показників вагових коефіцієнтів:

(5).

На основі використання базових показників
інвестиційного показника за формулами, що ана�
логічні формулам (3) і (4), були розраховані нор�

мовані показники  
kX~ , які потім були перемножені

на відповідні значення вагових коефіцієнтів.
На основі багатофакторного кореляційно�рег�

ресійного аналізу, розрахунку й перебору різних
моделей вдалося виявити та обгрунтувати рівнян�
ня, що задовольняє установлені критерії залеж�
ності валового регіонального продукту, від систе�
ми показників, що характеризують інноваційну
активність областей України

За допомогою методики з використанням кла�
стерного аналізу дані послідовно поєднуються в
кластери. На підставі матриці відстаней групують�
ся найбільш близькі об'єкти.

Кластерний аналіз проводився методом Уор�
да [1] — найбільш часто вживаним в кластерному
аналізі, що базується на середніх величинах. Для
кожного кластера розраховувалася квадратична
евклідова дистанція від середніх величин змінних
всередині кластеру і середніх величин змінних,
приєднаних до нього.

У табл. 1 наведені середні значення розрахун�
кових показників за кластерами.

Про тісний зв'язок між виявленими фактора�
ми й валовим регіональним продуктом свідчить
високий рівень коефіцієнта кореляції, що набли�
жається до одиниці (R = 0,98). Варіабельність Y на
96% пояснюється змінами включених у модель по�
казників�факторів X1, X2, X3, X4 і X5, про що мож�
на судити за коефіцієнтом детермінації (D =
0,9583). На частку інших факторів, не врахованих
у рівняння регресії, доводиться лише 4%.

Отримана модель є основою для оцінки рівня
інноваційного потенціалу областей України й на�
ступного їхнього ранжирування за даним кри�
терієм. При визначенні рівня інноваційного потен�
ціалу в інтегральному вигляді була використана
методика рейтингового аналізу, яка заснована на
розрахунку стандартизованих коефіцієнтів. Суть
методики зводиться до наступного.

На першому етапі найкращому показнику (у
нашому випадку — який має найбільше значення)
серед регіонів привласнюється максимальне зна�
чення — 1, стосовно якого розраховуються в час�
тках одиниці величини показників інших регіонів.
Такий підхід дозволяє зрівноважити значення ана�
лізованих показників і привести їх до порівнянно�
го вигляду.

На другому етапі отримані значення зводять�
ся у квадрат.

Значимість показників у рівнянні регресії
різна, тому на третьому етапі ми вважаємо за не�
обхідне розрахувати вартість кожного показника
за ступенем впливу на ВРП і використовувати от�
римані вагові коефіцієнти (множачи їх на відпо�
відні стандартизовані коефіцієнти, розраховані на
другому етапі) для визначення середньозважених
значень рівнів інноваційного потенціалу розгляну�
тих регіонів. Результати проведених розрахунків
представлені у табл. 2.

Далі значення коефіцієнтів, що містяться в табл. 1
були додані по кожному регіону. Отримані в такий
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спосіб інтегральні показники
рівня інноваційного потенціалу
були використані для ранжиру�
вання регіонів України (табл. 3).

Як видно з табл. 2, інновац�
ійний потенціал областей коли�
вається від 93,46 балів у м.
Києві до 0,39 балів у Лу�
ганській області.

Лідируючі позиції за су�
марним інвестиційного потен�
ціалу по праву займає Київ,
який випереджає інших за
всіма складовими інвести�
ційної активності.

Луганська область, яка є
найбільш промислово розвинутою, за нашими оці�
нками, має низький інвестиційний потенціал і підви�
щений ризик для вкладення інвестицій. Це зумов�
лено негативними регіональними тенденціями у фі�
нансовому секторі, а також низькою інноваційною
активністю в регіоні.

 Львівська область може бути віднесена до об�
ластей із середнім інвестиційним потенціалом, що
пов'язано з достатнім рівнем інвестиційної актив�
ності і високою часткою інвестиційно�привабли�
вих секторів економіки (туризм, сфера харчуван�
ня тощо). Таким чином, спостерігається досить
великий розрив між максимальним і мінімальним
значеннями даного показника.

ВИСНОВКИ
Отже, для України характерні істотні розход�

ження в рівні інноваційного потенціалу регіонів.
При цьому зазначимо наступне.
1. Для оцінки рівня інноваційної діяльності рег�

іонів необхідний такий комплексний показник, як
інноваційний потенціал. Цей параметр може допо�
могти у виборі стратегії інноваційного розвитку
відповідного регіону, а також у виробленні зваже�
них управлінських рішень по її реалізації. При цьо�
му важливим моментом є погодженість таких рішень
як на регіональному, так і на державному рівні.

2. Контрольований Держкомстатом набір ста�
тистичних показників, що визначає компоненти
інноваційного потенціалу, не дозволяє одержати
чітко виражені регіональні кластери, оскільки мат�
ричні відстані, що вийшли в результаті аналізу, між
окремими регіонами незначні. У свою чергу, зап�
ропонований вище підхід дозволяє не тільки ран�
жирувати оцінювані регіони, але й простежити
зміни рівня їхнього інноваційного потенціалу в
динаміці.

3. Оптимальних методик оцінки інноваційно�
го потенціалу нині не існує, тому доцільно дослід�
ження відомих і часто застосовуваних експертних
оцінок. Нагромадження досвіду у цій сфері доз�
воляє надалі виробити рекомендації з удоскона�
лювання методів присвоєння регіональних рей�
тингів інноваційного потенціалу.

 На закінчення зазначимо, що моніторинг інно�

ваційного потенціалу регіонів створює передумо�
ви для коригування інноваційної політики, додан�
ня їй більшого динамізму, що в кінцевому підсум�
ку сприяє підвищенню її результативності.
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Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6 

185384  13179  18,52  2,67 917,3  159,76 

 

Таблиця 1. Середні значення розрахункових показників за
кластерами

Області Показники - фактори 
X1 X2 X3 X4 X5 

Львівська 
область 0,01085 0 0,00153 0,01290 0,00016 

Луганська 
область 0,00335 0 0,00008 0,00032 0,00016 

м. Київ 0,92308 0,00008 0,00089 0,01001 0,00051 

Таблиця 2. Вихідні дані для оцінки інноваційного потенціалу
регіонів України

Регіон Бал Оцінка 
м. Київ  93,46  Високий  

 Львівська область  2,54  Середній  

 Луганська область  0,39  Низький  

Таблиця 3. Рівень інноваційного потенціалу
регіонів України


