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Враховуючи зазначене, Україна повинна працювати на майбутнє, 
опікуючись якістю робочої сили, забезпеченням та закріпленням 
прогресивних зрушень у регіональній та галузевій структурі зайнятості, 
забезпечуючи належні умови для гідної результативної праці. Саме цим 
держава повинна забезпечити практичну реалізацію людського 
потенціалу нації. 
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ДІАГНОСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Об’єктивна, достовірна діагностика інноваційної активності на 
усіх рівнях є запорукою ефективного управління інноваціями. Усі ме-
тоди оцінювання інновацій можна розділити на три рівні: міжнародний, 
рівень держави та оцінювання на рівні підприємств. 

На міжнародному рівні діагностика інноваційної активності 
здійснюється через розрахунок індексів, на основі яких вибудовуються 
річні рейтинги (таблиця*). 

Міжнародні індекси оцінювання інноваційної активності країн 

Назва індексу Призначення Місце України  
Глобальний індекс 
конкурентоспроможності 
(GCI) 

Найкомплексніший вимірник кон-
курентоспроможності країн 

82 (2011 р)/    
73 (2012 р) 

Глобальний іннова-
ційний індекс (GII) 

Частина дослідження комерцій-
них результатів інновацій та 
активність урядів щодо її 
підтримки 

60 (2011 р)/    
83 (2012 р) 

Індекс інноваційної 
ефективності (IEI) 

Характеризує наявність сприят-
ливих умов для інновацій 

40 (2011 р)/    
14 (2012 р) 

Індекс економіки 
знань (KEI) 

Визначає результативність науко-
во-технологічної сфери 

51(2011 р)/     
56 (2012 р) 

* Видання Міжнародного науково-технічного форуму “Наука, інновація, 
технологія – 2012”. 
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Кожна країна у внутрішній діагностиці бере до уваги інші 
показники, наприклад; Польща: витрати на інновації у промисловості за 
видами діяльності та територіями, людські ресурси у сфері науки і 
технологій; Російська Федерація: питома вага інноваційних підприємств 
в економіці, витрати на неї, обсяги результатів, активність суб’єктів 
малого підприємництва; Німеччина: витрати на інновації, кількість 
виданих патентів, міжнародна торгівля. 

В Україні підприємство, яке здійснює інноваційну діяльність, 
повинно раз в рік здавати місцевому органу статистики форму “Обсте-
ження інноваційної діяльності промислового підприємства” (форма №1 – 
інновація). На основі цього Державний комітет статистики складає річні 
звіти про інноваційну діяльність. 

На макрорівні підходи до діагностики також різняться. Іноземні 
автори зазначають, що інновації не завжди можна оцінити в числових 
показниках. Тому існуючі показники можна розділити на кількісні та 
якісні. Варіантами кількісної оцінки є використання коефіцієнтів 
рентабельності інвестицій (ROI), рентабельності витрат на розроблення 
нової продукції (RoPDE), а також відсоток доходу від реалізації інно-
вацій, чиста теперішня вартість інвестованих коштів, кількість задіяних 
працівників тощо. Якісні показники є суб’єктивними, оскільки до них 
зараховують експертні оцінки і бали, а також доцільність інновацій для 
споживача, вплив на екологію, загальну кількість інноваційних ідей, 
кількість прототипів нової продукції, патентів, обсяг часу, витрачений 
на усіх стадіях процесу. 

Показники на українських підприємствах також походять із 
закордонної практики і їх можна розділити на групи: з урахуванням 
фактора часу (чистий поточний ефект, внутрішня норма рентабельності 
тощо) та без урахування фактора часу (період окупності інвестицій, 
облікова норма рентабельності тощо). 

З вищенаведеного зрозуміло, що діагностуванню інноваційної 
активності надається важливе значення на усіх рівнях економіки. У 
міжнародних рейтингах Україна посідає доволі високі позиції, переважно 
завдяки потенціалу наукових і творчих кадрів. На рівні держав уряд може 
звертати увагу на різні інноваційні категорії через специфіку ведення 
інноваційної діяльності. Закордонні підприємства змістовніше підходять до 
інноваційного процесу, враховуючи велику кількість аспектів, що виходять 
за його межі. Тобто вітчизняним компаніям є до чого прагнути у розвитку 
своєї інноваційної діяльності. 

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua


