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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

METHODOLOGICAL BASIS OF EVALUATION  
AND MANAGEMENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE 
DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
Функціонування та динамічний розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки виступає 

одночасно як необхідною умовою, так і результатом інноваційного розвитку підприємств національної 
економіки. У дослідженні авторами надається методика оцінки інноваційного розвитку сфери інфокому-
нікацій як складової інноваційної інфраструктури національної економіки, оскільки зазначена сфера явля-
ється найбільш інноваційною в її структурі. Розроблено методичний інструментарій якісної та кількісної 
оцінки ефективності інноваційного розвитку, який враховує рівень наукової інтеграції суб'єктів, стан роз-
витку спільного інноваційного центру знань, рівень комунікаційного розвитку, рівень інноваційного техно-
логічного відновлення, інноваційності послуг, інноваційної активності підприємств, рівень інвестиційної 
активності суб'єктів, та ін. 

Ключові слова: управління інноваційним розвитком, інновації, інноваційна інфраструктура, національ-
на економіка, інноваційна активність підприємств.

Функционирования и динамичное развитие инновационной инфраструктуры национальной экономи-
ки выступает одновременно как необходимым условием, так и результатом инновационного развития 
предприятий национальной экономики. В исследовании авторами предоставляется методика оценки 
инновационного развития сферы инфокоммуникаций как составляющей инновационной инфраструкту-
ры национальной экономики, поскольку указанная сфера является самой инновационной в ее структуре. 
Разработан методический инструментарий качественной и количественной оценки эффективности 
инновационного развития, учитывающий уровень научной интеграции субъектов, состояние развития 
общего инновационного центра знаний, уровень коммуникационного развития, уровень инновационного 
технологического обновления, инновационности услуг, инновационной активности предприятий, уро-
вень инвестиционной активности субъектов, и др.

Ключевые слова: управления инновационным развитием, инновации, инновационная инфраструкту-
ра, национальная экономика, инновационная активность предприятий.
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Держава та регіони

The functioning and dynamic development of the innovation infrastructure of the national economy is both 
a necessary condition and a result of the innovative development of enterprises of the national economy. The 
study provides a method of assessing the innovative development of infocommunications as part of the innovation 
infrastructure of the national economy, as this area is the most innovative in its structure. Only with effective 
management, organization and coordination of scientific assistance it is possible to ensure the development not 
only of the field of infocommunications, but also of the national economy as a whole, increasing its competitiveness. 
Methodical tools for qualitative and quantitative assessment of the effectiveness of innovative development in the field 
of infocommunications, which takes into account the organizational (level of scientific integration of entities, the state 
of development of the joint innovation center, level of communication development), innovative (level of innovative 
technological renewal, innovative services, innovative activity of enterprises) , economic (level of investment activity 
of subjects, tariff rate of infocommunication services, degree of commercialization), social (level of professional 
development of employees, changes in wages, unemployment rate), consumer (indicator of innovation literacy, 
tolerance of consumers of infocommunication services, level of satisfaction with infocommunication services ), digital 
(level of digitalization of spheres of economic activity, coverage by digital innovation infrastructure, frequency of its 
use) and macroeconomic (innovation of economic development, change of productive work, integration of innovation 
infrastructure) aspects of its development. The use of tools allows not only to assess the current situation, but also to 
determine further strategic directions of development of the sphere and its potential to generate excess profitability 
by using digitalization of enterprises in various spheres of economic activity, thereby stimulating competitiveness of 
all national economies and the world market.

Keywords: management of innovative development, innovations, innovation infrastructure, national economy, 
innovative activity of enterprises.

Постановка проблеми. Інфокомунікаційна сфе-
ра є невід’ємною складовою частиною інноваційної 
інфраструктури національної економіки, яку дослі-
джують вчені у цілому, виокремлюючи для оцінки 
тільки її складові елементи. Враховуючи те, що саме 
ступінь впровадження та використання інфокомуні-
кацій в інших сферах економічної діяльності забез-
печує найбільш ефективне їхнє функціонування, то 
інноваційний розвиток інфокомунікаційної сфери 
виступає вирішальним фактором економічного зрос-
тання і розвитку національної економіки. В період 
інтенсифікації розвитку сфери інфокомунікацій як 
складової науково-технічної революції, входження 
обчислювальних машин у всесвітню мережу при-
скорить глобальну інтеграцію інфокомунікаційної  
сфери.

Функціонування та динамічний розвиток інно-
ваційної інфраструктури національної економіки 
виступає одночасно як необхідною умовою, так і 
результатом інноваційного розвитку підприємств 
національної економіки. У дослідженні авторами 
надається методика оцінки інноваційного розвитку 
сфери інфокомунікацій як складової інноваційної 
інфраструктури національної економіки, оскільки за-
значена сфера являється найбільш інноваційною в 
її структурі. 

Всі сфери економічної діяльності та суспільство 
країни використовують інфокомунікаційні послуги 
тією чи іншою мірою, формуючи тим самим попит 
на них, а також підвищують зацікавленість різних 
користувачів сфери інфокомунікацій з огляду на ін-
вестиційну привабливість та доходи від такого роду 
інвестицій на різних етапах реалізації інновацій: ви-
никнення ідеї, її наукова розробка та впровадження 
у користування. Тобто формується критерії еконо-
мічної ефективності інноваційного розвитку сфери 
інфокомунікацій, що проявляється у збільшенні до-
ходності сфери та впливу на розмір ВВП країни че-
рез комерціалізацію наукових ідей і доробок, під-
вищення інвестиційної активності та тарифікацію 
інфокомунікаційних послуг. 

Саме потенціал інноваційного розвитку сфери 
інфокомунікацій формує нові соціальні та політич-
ні явища суспільства через розгалужені горизон-
тальні зв’язки всіх користувачів інфокомунікацій, 
що дозволяє провести структурні зміни у формах 
ефективної самоорганізації, нівелює традиційні об-
меження. Тобто інфокомунікації сприяють розши-
ренню та поліпшенню соціальних взаємозв'язків, 
що, в свою чергу, відкриває більш широкі можли-
вості на основі загальних інтересів, приводячи до 
змін бізнес процесів.

Як зазначає [1], технологічні інновації лежать в 
основі найбільш результативного інноваційного роз-
витку підприємства та здатні створювати додатковий 
імпульс для генерування інших різновидів інновацій 
підприємствами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
виток інноваційної інфраструктури сфери інфокому-
нікацій без сумнівів сприяє розвитку не тільки іннова-
ційної інфраструктури всієї національної економіки, а 
й стимулює й прискорює її розвиток шляхом прирос-
ту частки сфер економічної діяльності у ВВП країни 
через підвищення продуктивності їхньої діяльності. 
Багатьма вченими досліджується питання залежнос-
ті приросту ВВП країни за рахунок інноваційного роз-
витку з метою підвищення конкурентоспроможності 
економіки країни та стимулювання інтеграційних 
процесів із світовою спільнотою.

Інноваційний розвиток В.М. Геєц [2] розглядає як 
своєрідний важіль, який може вносити кардинальні 
зміни в економічну організацію суспільства, матері-
ально-технічну базу виробництва, а також економі-
ко-господарські функції держави.

Й. Шумпетер [3] визначав інноваційний розвиток 
як якісно нові зміни господарського відтворення, які 
викликані підприємницькою ініціативою, як форму та 
вміст розвитку.

Питання інноваційного розвитку, та його вплив на 
економічне зростання досліджуються такими зару-
біжними вченими, як Т. Менш [4], У. Ростоу [5], Р. Фос-
тер [6] та ін. 



125

Серія: Економіка та підприємництво, 2021 р., № 4 (121)

Автор [1] стверджує думку про те, що управління 
інноваційним розвитком підприємства слід розгля-
дати як самостійний вид управлінської діяльності, зі 
специфічними особливостями, та які важливо врахо-
вувати в процесі управління підприємствами. Саме 
управління інноваційним розвитком підприємства 
відрізняється від традиційного управління високою 
нестабільністю та зміною стану його елементів. 

Визначення понять стратегічного управління ін-
новаційним розвитком підприємств, системи іннова-
ційного розвитку промислових підприємств, надання 
методів формування системи управління інновацій-
ним розвитком сучасного виробничого підприємства 
відображено у працях зарубіжних та вітчизняних 
учених: П. Друкера [7], Питерса Т. та Уотермена В. 
[8], Т.В. Гринько [9], Л.Я. Малюти [10] та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Незважаючи на достатню кількість на-
укових досліджень щодо управління інноваційним 
розвитком підприємств, питання розробки методики 
оцінки та управління розвитком інноваційної інфра-
структури національної економіки на основі застосу-
вання інструменту оцінювання якісного та кількісного 
інноваційного розвитку підприємств залишаються 
недостатньо розробленими, що і визначило мету до-
слідження статті.

Постановка завдання. В процесі управління, а 
саме, під час планування реалізації будь-яких проек-
тів та після їх завершення, необхідним є встановлен-
ня загальної ефективності із подальшим визначенням 
стратегічних напрямів розвитку. Тому постає питання 
щодо розробки методики оцінки та управління розви-
тком інноваційної інфраструктури національної еконо-
міки на основі застосування інструменту оцінювання 
якісного та кількісного інноваційного розвитку підпри-
ємств за визначеними результуючими показниками.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Наукові досягнення сфери інфокомунікацій, серед 
яких слід відмітити технічне, технологічне, програм-
не забезпечення, обчислювальну техніку, покоління 
та стандарти зв'язку, постійно удосконалюються та 
розвиваються під впливом низки сфер економічної 
діяльності, що мають опосередкований вплив на до-
сліджувану сферу, та потребують організаційного 
узгодження та співпраці через створення банку інно-
ваційних знань для комунікаційних зв'язків з метою 
продукування інновацій та подальшої їхньої комер-
ціалізації, що формує організаційний критерій оцінки 
інноваційного розвитку сфери інфокомунікацій. 

Адже тільки при ефективному управлінні, орга-
нізації та координації сприяння науковій діяльності 
можливе забезпечення розвитку не тільки сфери ін-
фокомунікацій, а й національної економіки в цілому 
підвищуючи її конкурентоспроможність [11].

Інтенсивний розвиток сфери інфокомунікацій ви-
рішує соціальні проблеми, а певною мірою розв'язує 
деякі проблеми споживчого характеру через розви-
ток інноваційної інфраструктури національної еконо-
міки. Підвищення цифрової та інноваційної обізна-
ності суспільства, а також формування толерантного 
ставлення до інфокомунікаційних послуг перетво-
рює суспільство та робить його адаптивним, гото-
вим до змінам, лояльним, прийнятним державних та 

суспільних цінностей, відкритим, комунікабельним 
відповідальним, сприяє зворотному психологічному 
зв'язку, схильності до командної роботи тим самим 
формуючи лояльні відносини між суб'єктами сфери 
інфокомунікацій, інноваційну та інвестиційну ініціа-
тивність, а також здатність до організації ефективних 
процесів управління.

На нашу думку, інноваційний розвиток сфери ін-
фокомунікацій доцільно оцінювати за допомогою 
системи показників, що враховують організаційний, 
інноваційний, економічний, соціальний, споживчий, 
цифровий та макроекономічний аспекти [12]. Роз-
глянемо більш детально кожен із пропонованих ас-
пектів оцінки ефективності інноваційного розвитку 
сфери інфокомунікацій.

1. Організаційний аспект ґрунтується на визна-
ченні рівня комунікаційного розвитку, стану розвитку 
спільного інноваційного центру знань та рівня на-
укової інтеграції суб'єктів інфраструктури сфери ін-
форматизації, тобто визначається результативність 
та дієвість організаційних моментів розвитку сфери 
інформатизації. До складу показників, які характери-
зують цей аспект доцільно віднести: 

1.1. Рівень комунікаційного розвитку інфраструк-
тури сфери інформатизації ІКР� �  характеризується 
ступенем ефективності налагодження функціону-
вання основних елементів інфраструктури, зв'язків 
між ними, дієвості нормативно-правового та інфор-
маційного забезпечення. Даний показник доцільно 
розраховувати за допомогою методу експертних оці-
нок шляхом опитування всіх суб'єктів інфраструкту-
ри сфери інформатизації: 

І В ВКР
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,                       (1)

де Пij  – j-ий показник на і-тої складової;
Вj  – ступінь впливу j-го показника на і-ту скла-

дову рівня комунікаційного розвитку інфраструктури;
Ві  – ступінь впливу і-тої складової на загальний 

рівень комунікаційного розвитку інфраструктури;
n – кількість показників j-их показників у і-тій скла-

довій;
m – кількість складових показника рівня комуніка-

ційного розвитку інфраструктури.
1.2. Стан розвитку спільного інноваційного цен-

тру знань �ІСІП� � щодо формування інноваційної 
інфраструктури характеризується ступенем готов-
ності виконання ним своїх функцій, тобто кількісне 
вираження даного показника може бути виражено як 
обсяг виконаних завдань відносно побудови такого 
центру СІПвик� � до загального обсягу поставлених за-
вдань СІПзаг� �:

�І СІП

СІПСІП
вик

заг

= .                              (2)

1.3. Рівень наукової інтеграції суб'єктів інновацій-
ної інфраструктури сфери інформатизації �ІНДДКР� �  
характеризується відношенням вартості сумісних 
НДДКР НДДКРсумісні� � до загальної вартості викона-
них НДДКР із розвитку інноваційної інфраструктури 
інфокомунікацій у різних сферах економічної діяль-
ності НДДКРзагальні� �:

�І
НДДКР

НДДКРНДДКР
сумісні

загальні

= .                       (3)
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2. Інноваційний аспект оцінки ефективності роз-
витку інноваційної інфраструктури сфери інфоко-
мунікацій ґрунтується на діагностуванні зміни рівня 
інноваційної активності підприємств сфери інфор-
матизації, рівня інноваційності послуг, що надаються 
цими підприємствами, та технологічного відновлен-
ня сфери інфокомунікацій, тобто визначення саме 
новаторського прогресування розвитку інноваційної 
інфраструктури сфери інфокомунікацій. До складу 
показників, які характеризують цей аспект доцільно 
віднести:

2.1. Показник зміни (приросту) рівня інноваційної 
активності підприємств сфери інформатизації �ІІАП� �  
характеризується зміною частки інноваційно актив-
них підприємств �ІІАП� �  в періоді t до періоду t-1, при 
цьому частка таких підприємств визначається як від-
ношення інноваційно активних підприємств ІАП� �  до 
загальної кількості підприємств сфери ПСІ� �:

 � � � �І І І І
ІАП

ПСІІАП ІАП ІАП ІАПt t
� � �

�1
; .                     (4)

При дослідженні інноваційності економічного роз-
витку окремої території країни слід використовувати 
показник валового регіонального продукту.

2.2. Показник зміни (приросту) рівня інновацій-
ності послуг �ІІП� �, що надаються підприємствами 
сфери інформатизації за рахунок розвитку іннова-
ційної інфраструктури, характеризується як різниця 
частки послуг сфери інфокомунікації �ІІП� �, що нада-
ються за рахунок інноваційного розвитку СІ, у періоді 
t до періоду t-1. При цьому частку інноваційних по-
слуг доцільно вимірювати за їх доходністю, тобто ви-
значати як відношення доходів від інноваційних по-
слуг �ДІП� �, до загального обсягу доходів від надання 
послуг сфери інфокомунікацій �ДСІ� �:

 � � � �І І І І
Д

ДІП ІП ІП ІП
ІП

СІ
t t

� � �
�1
; .                    (5)

2.3. Показник зміни (приросту) рівня інноваційно-
го технологічного відновлення сфери інфокомуніка-
цій за рахунок розвитку інноваційної інфраструктури 
�ІІТВ� �  характеризується як різниця частки інновацій-

ного технологічного обладнання (програмного за-
безпечення) у періоді t до періоду t-1, частку інно-
ваційного технологічного обладнання (програмного 
забезпечення) доцільно розраховувати як вартість 
такого обладнання �АІТВ� �, до загальної вартості акти-
вів сфери інфокомунікацій �ВА� �:

 � � � �І І І І
А

ВІТВ ІТВ ІТВ ІТВ
ІТВ

А
t t

� � �
�1
; .                   (6)

3. Економічний аспект проявляється через пряму 
економічну вигоду від розвитку інноваційної інфра-
структури сфери інформатизації та ґрунтується на 
визначенні економічної ефективності такого роз-
витку шляхом дослідження ступеню комерціаліза-
ції, рівня тарифікації та інвестиційної активності.  
До складу показників, які характеризують цей аспект 
доцільно віднести:

3.1. Ступінь комерціалізації НДДКР �ІК� � щодо ін-
новаційного розвитку сфери інформатизації харак-
теризується відношенням доходу (прибутку), який 
отримано від надання інноваційних інфокомуніка-
ційних послуг, до витрат, витрачених на інноваційний 
розвиток сфери інформатизації:

 �І
Д П

ВК
РІІСІ

РІІСІ

�
� � .                             (7)

Даний показник доцільно розраховувати з ура-
хунням груп суб'єктів розвитку інноваційної інфра-
структури: розробників, реалізаторів (суб'єктів, що 
надають відповідно послуги), посередників, спожи-
вачів, суспільства.

3.2. Показник тарифікації інфокомунікаційних 
послуг �ІТ� � характеризується зміною рівня тарифів 
на послуги, що надаються сферою інформатизації 
юридичним та фізичним особам, та показує вплив 
розвитку інноваційної інфраструктури сфери інфор-
матизації на формування попиту на ці послуги з ура-
хуванням рівня адміністративно-територіальної сис-
теми їх надання:

 � � �І
Т

Т
k ВТ

i

n
ij
ФО

ij
ЮО i ij� � �

�
�

1

,                       (8)

де ТijЮО  – обсяг інфокомунікаційних послуг, які на-
дані за j-ими тарифами юридичним особам, на і-ому 
рівні адміністративно-територіальної системи країни;

Тij
ФО – обсяг інфокомунікаційних послуг, які надані 

за j-ими тарифами фізичним особам, на і-ому рівні 
адміністративно-територіальної системи країни;

�ki  – коефіцієнт, що відображає частку послуг, які 
надані на і-ому рівні адміністративно-територіальної 
системи країни, наприклад:

�k1  – коефіцієнт, що відображає частку послуг, які 
надані на вищому рівні адміністративно-територі-
альної системи (Автономна Республіка Крим, облас-
ті, міста Київ і Севастополь);

�k2 – коефіцієнт, що відображає частку послуг, які 
надані на середньому рівні адміністративно-терито-
ріальної системи (райони, міста обласного значення);

�k3 – коефіцієнт, що відображає частку послуг, які 
надані на первинному рівні адміністративно-терито-
ріальної системи (міста районного значення, райони 
у містах, селища, села);

�Вij – ступінь впливу j-го тарифу і-го рівня адміні-
стративно-територіальної системи країни на форму-
вання попиту на відповідному рівні адміністративно-
територіальної системи;

n – кількість коефіцієнтів, що відображають част-
ку послуг, які надані на і-ому рівні адміністративно-
територіальної системи країни.

3.3. Показник зміни рівня інвестиційної активності 
суб'єктів інноваційного розвитку сфери інфокомуні-
кацій �ІІА� �  у періоді t по відношенню до періоду t-1 та 
відображає вплив розвитку останньої на схильність 
інвесторів до процесу інвестування:

 �І ІА

ІАІА
t

t

�
�1

,                                (9)

де ІАt  та ІАt −1  – обсяг інвестиційних вкладень у 
розвиток інноваційної інфраструктури сфери інфор-
матизації відповідно у поточному t� �  та попередньо-
му періодах t �� �1 .

4. Соціальний аспект ґрунтується, перш за все, 
на розвитку кадрової складової інноваційної інф-
раструктури через підвищення рівня професійності 
персоналу суб'єктів цієї інфраструктури та рівня їх-
ньої заробітної плати, а також зниженні рівня без-
робіття за рахунок розвитку інноваційної інфра-
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структури сфери інформатизації. Соціальний аспект 
відображає вплив розвитку інноваційної інфраструк-
тури на якісні зміни у соціальній сфері, які проявля-
ються у суспільних відносинах, соціальній структурі 
країни тощо, та спрямовані на забезпечення соціаль-
ного добробуту. До складу показників, які характери-
зують цей аспект доцільно віднести: 

4.1. Рівень підвищення професійності працівників 
суб'єктів інноваційної інфраструктури, що надають 
інфокомунікаційні послуги �ІПП� �,  характеризується 
кількістю працівників, що підвищували професійний 
спеціалізований рівень освіти ШПП� �, до загальної 
кількості задіяних працівників Шзаг� �:

 �І Ш

ШПП
ПП

заг

= .                            (10)

4.2. Рівень зміни (підвищення) заробітної плати 
працівників за рахунок інноваційного розвитку СІ 
�ІЗП� � через підвищення професійно-спеціалізовано-

го рівня освіту персоналу представляє собою від-
ношення розміру заробітної плати, що виплачується 
персоналу після відповідного підвищення професій-
но-спеціалізованого рівня освіту ЗППП� �, до розміру 
заробітної плати до такого підвищення ЗП� � з ура-
хуванням частки професійного рівня персоналу до 
та після підвищення професійно-спеціалізованого 
рівня ki� �, де і – відповідний професійний рівень (на-
приклад, керівники, менеджери, професіонали, спе-
ціалісти, технічні службовці тощо):

 �І ЗП k

ЗП kЗП
ППi i

i i

�
�
�

.                        (11)

4.3. Показник зміни рівня безробіття в країні (або 
окремої території країни) �ІРБ� � за рахунок інновацій-
ного розвитку сфери інфокомунікацій характеризує 
вплив останньої на наявну кількість робочих місць у 
періоді t по відношенню до періоду t-1:

 �І РБ

РБ

ЗПр

ЗПрРБ
t

t

t

t

� �
� �1 1

,                     (12)

де РБt  та РБt −1  – рівень безробіття відповідно у 
періоді t та у періоді t-1 відповідно;

ЗПрt −1 та ЗПрt −1 – кількість зайнятих працівників 
у суб'єктів господарювання сфери інфокомунікацій 
відповідно.

5. Споживчий аспект оцінки ефективності розви-
тку інноваційної інфраструктури сфери інфокому-
нікацій більшою мірою пов'язаний з формуванням 
попиту на послуги зазначеної сфери, який є пере-
думовою їхнього виникнення й об'єктом діяльності 
окремих елементів інноваційної інфраструктури, 
тобто ґрунтується на ступені сприйняття інновацій 
різними групами споживачів інфокомунікаційних по-
слуг, їх толерантності, інноваційної грамотності (обі-
знаності) та задоволеності від використання таких 
послуг. До складу показників, які характеризують цей 
аспект доцільно віднести:

5.1. Показник інноваційної грамотності (обізна-
ності) �ІІГ� �  споживачів та їхніх компетенцій щодо 
інфокомунікаційних послуг відображає рівень воло-
діння і використовування інноваційних послуг та обі-
знаності РІГ� � у можливостях, які формує розвиток 
інноваційної інфраструктури сфери інформатизації у 
періоді t по відношенню до періоду t-1:

 �І Р

РІГ
ІГ t

ІГ t

�
�1

.                               (13)

5.2. Показник толерантності споживачів інфоко-
мунікаційних послуг �ІТС� � відображає вірогідність 
ігнорування споживачів інноваційних послуг сфери 
інфокомунікацій та характеризується відношенням 
кількості опитаних споживачів, що мають негатив-
не ставлення до інноваційних послуг Снег� �, в складі 
яких доцільно виокремлювати фізичних та юридич-
них осіб, до загальної кількості опитаних споживачів 
послуг сфери інфокомунікацій Сзаг� �:

 �І С

СТС
нег

заг

= .                             (14)

5.3. Рівень задоволеності використання іннова-
ційної інфраструктури сфери інфокомунікацій різ-
ними групами споживачів �ІРЗ� � характеризу якісну, 
адаптивну, комунікаційну, емоційну та інші види за-
доволеності, тобто математично цей показник відо-
бражає кількість задоволених споживачів РЗ� � з ура-
хування виду і рівня задоволеності ki� � до загальної 
кількості споживачів СПзаг� �:

 �І
РЗ k

СПРЗ
i

n

i i

заг

�
�

�� 1 .                        (15)

6. Цифровий аспект оцінки розвитку інновацій-
ної інфраструктури сфери інфокомунікацій харак-
теризує рівень цифровізації економіки країни че-
рез рівень покриття такою інфраструктурою площі 
країни, обсяг та частоту її використання у бізнес-
процес підприємницьких суб'єктів господарювання.  
До показників, що визначають даний аспект можна 
віднести:

6.1. Рівень цифровізації сфер економічної ді-
яльності відмінних від сфери інфокомунікацій �ІЦД� � 
характеризує ступінь використання цифрових тех-
нологій сферами економічної діяльності відмінних 
від сфери інфокомунікацій забезпечення шляхом за-
безпеченості доступності до обчислювальної інфра-
структури (наприклад, хмарні технології, віртуальна 
або додаткова реальність), використання цифрових 
технологій в автоматизації та оптимізації техноло-
гічних процесів тощо. Розрахувати показник доціль-
но як частка обсягів бізнес-процесів, трансакцій та 
бізнес взаємодії, що виконуються із використанням 
цифрових технологій БПЦ� �, у загальному обсязі біз-
нес-процесів БПзаг� �:

 �І
БП

БПЦД
Ц

заг

= .                           (16)

6.2. Покриття цифровою інноваційною інфра-
структурою країни �ІЦП� �  доцільно розраховувати за 
окремими населеними пунктами із визначенням зна-
чення показника по всій країні. Розрахувати даний 
показник можливо як ступінь доступності до циф-
рової інноваційної інфраструктури на всій території 
країни з урахуванням щільності населення на відпо-
відній території:

 �І
S

S

P

P
ЦП

ЦП

заг

НТ

ЗТ

� � ,                        (17)

де SЦП  – площа території, що має доступ до циф-
рової інфраструктури;

Sзаг  – загальна площа території;



128

Держава та регіони

PНТ  – щільність населення території, що має до-
ступ до цифрової інфраструктури;

PЗТ  – загальна щільність населення території.
6.3. Частота використання цифрової інноваційної 

інфраструктури �ІЧЦ� � з урахування тривалості харак-
теризується часткою звернень до неї протягом пев-
ного періоду з урахування часу її використання:

 �І К

t

Т

tЧЦ
З З� �

�24
,                          (18)

де КЗ – кількість звернень до цифрової інновацій-
ної інфраструктури;

t  – кількість днів у періоді;
ТЗ  – середній час користування інноваційною 

інфраструктурою під час звернення (години).
7. Макроекономічний аспект стосується оцінки 

інноваційності економічного розвитку країни, про-
дуктивності роботи сфер економічної діяльності та 
рівня інтеграції інноваційних інфраструктур сфери 
інфокомунікацій через розвиток останніх. До складу 
показників, які характеризують цей аспект доцільно 
віднести:

7.1. Інноваційність економічного розвитку країни 
�ІІЕР� � шляхом розвитку інноваційної інфраструктури 

сфери інфокомунікацій характеризує зміну темпів 
приросту ВВП країни у періоді t по відношенню до 
періоду t-1 за рахунок зміни частки сфери інфокому-
нікаційних послуг, що надаються за рахунок розвитку 
інноваційної інфраструктури сфери інфокомунікацій 
dІП СІ�� �:

� �І
d

ВВП
ВВП

ІЕР
ІП СІ

t

t

�

�1

.                     (19)

7.2. Показник зміни продуктивності роботи �ІПП� �  
сфер економічної діяльності відмінних від сфери ін-
фокомунікацій за рахунок зміни ступеня використан-
ня інноваційної інфраструктури сфери інфокомуніка-
цій з урахування екодеструктуривного впливу їхньої 
діяльності на довкілля та поліпшення якості навко-
лишнього середовища:
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де OІПt  та OІПt −1  – обсяг використання інфокому-
нікаційних послуг відповідно у періоді t та t-1;

Q – кількість виробленої продукції (послуг, робіт);
t  – кількість днів у періоді;
Веколt  та Веколt −1 – обсяг випливу діяльності сфери 

на довкілля відповідно у періоді t та t-1.
7.3. Рівень інтеграції інноваційної інфраструкту-

ри сфери інфокомунікацій (ІІ) країни та національної 
економіки у світове глобальне середовище визначає 
ступінь конвергенції інноваційної інфраструктури 
сфери інфокомунікацій України та відповідних інф-
раструктур країн світу через узгодженість норматив-
но-правових актів, спільний проведення наукових, 
технічних, технологічних та інноваційно-виробничих 
розробок, їх впровадження та використання. Даний 
показник доцільно розраховувати за допомогою ме-
тоду експертних оцінок та порівняння кожного фак-
тору, в результаті визначення ступеня узгодженості 
формується оцінна таблиця для кожного фактору. 
При цьому оцінка індикаторів доречно проводити 
за допомогою параметра з індексами (наприклад, 

бальна або відсоткова шкала), визначення оцін-
ки значення факторів слід визначати як середньо-
арифметичну. Рівень інтеграції доцільно розрахову-
вати як відхилення середніх значень цих факторів, 
тобто чим меншим буде отримане значення, тим 
більш узгодженими та інтегрованими є інноваційні 
інфраструктури сфери інфокомунікацій досліджува-
них країн. Ступінь інтегрованості визначається за  
формулою:
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де Ф
І

n
j

n

ij

i �
�� 1  – фактори, які визначають ступінь 

інтегрованості інноваційних інфраструктур сфер ін-
фокомунікацій;

'  та ''  – порівнювані країни;
Іij  – індикатор j відповідного фактору і;
i=1…m – кількість факторів, які визначають сту-

пінь інтегрованості інноваційних інфраструктур сфер 
інфокомунікацій;

j=1…n – кількість індикаторів, що характеризують;
Ві  – ступінь впливу і-го фактору на оцінку рівня 

інтегрованості.
Сформована система критеріїв оцінки ефектив-

ності інноваційного розвитку та її формуючі показни-
ки можуть бути застосовані для оцінки та управління 
інноваційним розвитком підприємств будь-якої галу-
зі, або сфери національної економіки. 

Висновки. Наведений перелік критеріїв та по-
казників є не виключно повним, який за необхіднос-
ті можна розширити. Загальну оцінку ефективності 
розвитку інноваційної інфраструктури національної 
економіки доцільно проводити щорічно на підста-
ві проведених заходів. Використання наведеного 
інструментарію кількісного та якісного визначення 
рівня інноваційного розвитку дає змогу виявити, про-
аналізувати й оцінити повною мірою організаційний, 
інноваційний, економічний, соціальний, споживчий, 
цифровий та макроекономічний аспекти з метою ви-
значення подальших стратегічних напрямів управ-
ління розвитком інноваційної інфраструктури та 
потенціалу її складових елементів формувати над-
лишкову дохідність шляхом використання цифрові-
зації діяльності підприємств різних сфер економіч-
ної діяльності, тим самим стимулюючи підвищення 
конкурентоспроможності всіх суб'єктів національної 
економіки та світовому ринку.
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