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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні особливої актуальності набуває визначення порівняльної методики
оцінки інноваційної діяльності з метою визначення сильних та слабких сторін
інноваційної системи в країні або певному регіоні. Така методика має аналізувати
інноваційних процес з точки зору дослідження поточної інноваційної діяльності
(тобто аналіз безпосереднього процесу продукування інновацій), а також з точки зору
реалізації та комерціалізації результатів такої діяльності. Інновації є ключовою
рушійною силою підприємницької та регіональної конкурентоспроможності і вони
сприймаються як інтерактивний процес навчання, за участю різних соціальних та
економічних учасників, які мають справу з різноманітною інформацією та знаннями.

Пропонується розглянути європейську систему оцінки інноваційної діяльності
[1], яка у своєму аналізі використовує 3 три основні типи індикаторів та 8
інноваційних сфер, що в результаті відображається у 25 різних індикаторах (рис.).
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Рис. Система вимірників інноваціної діяльнсоті

Перший тип індикаторів передбачає дослідження систем забезпечення, до
складу якої входить три основні сфери інноваційної діяльності. Перша сфера
«Людські ресурси», включає дослідження наступних індикаторів: нові випускники
докторантури та аспірантури; населення віком 30-34 роки з вищою освітою; молодь з
середньою освітою. Друга сфера «Відкриті та привабливі пошукові системи»
передбачає дослідження за наступними індикаторами: інтернаціональні наукові
співавторства; кількість найбільш цитованих наукових публікацій; здобувачі з
неєвропейський країн. Третя сфера «Фінансування та підтримка» включає
дослідження таких індикаторів як: витрати державного сектору у сфері НДДКР;
інвестиції у венчурний капітал.

Другий тип індикаторів дозволяє провести аналіз діяльності підприємств у трьох
сферах. Перша сфера передбачає дослідження категорії «Інвестиції підприємств», що
включає аналіз наступних індикаторів: витрати бізнесу у сфері НДДКР; витрати на
інновації не в сфері НДДКР. Друга сфера «Зв’язки та підприємництво» аналізу
діяльності підприємств передбачає аналіз наступних індикаторів: замовлення
інновацій для малих та середніх підприємств; співробітництво у сфері інновацій
малих та середніх підприємств; державно-приватне партнерство. Третя сфера
«Інтелектуальні активи» вивчає наступні індикатори: використання патентів
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Міжнародної патентної системи (МПС); використання патентів МПС у вирішенні
соціальних проблем; спільноти торгових марок; спільні задуми.

Третій тип індикаторів здійснює дослідження виходів у двох сферах. Перша
сфера «Новатори» вивчає наступні аспекти: інноваційні вироби або процеси малих та
середніх підприємств; інновації у маркетингу та організаційному процесі малих та
середніх підприємств; швидко зростаючі інноваційні підприємства. Друга сфера
«Економічні ефекти» передбачає дослідження: зайнятості у науково-освітній
діяльності; експорт наукомістких послуг; продажі інновацій на нових ринках для
нових фірм; закордонні доходи від ліцензій та патентів.

Якщо розглядати показники вітчизняної загальнодоступної статистичної
інформації, то вони є досить обмеженими для здійснення повноцінного аналізу рівня
інноваційної активності в Україні [2]. За даними показниками є неможливим
дослідження рівнів зв’язків у сфері інноваційної діяльності та шляхів комерціалізації
інновацій.

Таким чином наведений комплексний підхід до аналізу інноваційної активності,
що застосується в Європі, дозволяє здійснити якісне дослідження рівня інноваційної
діяльності, з метою визначення можливостей зростання та недоліків даної сфери, які
необхідно подолати шляхом впровадження ефективних механізмів регулювання та
активізації інноваційної діяльності в країні чи в певному регіоні.
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