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У статті розглянуто визначення категорії «інноваційне середовище» у 
наукових дослідженнях різних учених та надано авторське трактування. 
Досліджено фактори, що впливають на стан інноваційного середовища. 
Зазначено, що проблема оцінки інноваційного середовища потребує належ-
ної уваги з позиції наукового опрацювання. Розроблено методику оцінювання 
ефективності інноваційного середовища за допомогою кількісних та якісних 
параметрів, що дає змогу окреслити перспективи інноваційного розвитку 
регіону та активізувати процеси бізнес-інкубування. 
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В статье рассмотрено определение категории «инновационная среда» 
в научных исследованиях различных ученых и представлена авторская 
трактовка. Исследованы факторы, влияющие на состояние инновацион-
ной среды. Отмечено, что проблема оценки инновационной среды требует 
должного внимания с позиции научной проработки. Разработана методика 
оценки эффективности инновационной среды с помощью количественных 
и качественных параметров, которая позволяет выявить перспективы 
инновационного развития региона и активизировать процессы бизнес-
инкубирования.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS 
OF THE INNOVATION ENVIRONMENT AS A CONDITION  
FOR THE DEVELOPMENT OF BUSINESS INCUBATION

Pankova L., Potapenko T. 
The article deals with the definition of the category «innovative environment» in 

the research of various scientists and provides the author's interpretation. The fac-
tors that influence the state innovative environment, including. It was noted that the 
problem of assessing the innovative environment requires proper attention from the 
perspective of scientific study. A method for evaluating the effectiveness of the inno-
vation environment by using quantitative and qualitative parameters, which allows 
you to identify the perspectives of innovation development of the region and allows 
you to activate the process of business incubation.

Keywords: innovative environment, a business incubator, business incubation, inno-
vation potential, innovation, quantitative and qualitative evaluation indicators, evalua-
tion methods of the innovative environment, innovative environment assessment index.

Постановка проблеми. Стратегічним завданням розвитку економіки України 
є перехід від сировинної до інноваційної моделі, що базується на інтелектуаль-
них ресурсах, наукоємних та інформаційних технологіях. Потреби сьогодення 
полягають у формуванні такої системи взаємин між наукою, виробництвом і сус-
пільством, за якої інновації є основою ефективного соціального та економічного 
розвитку, а тенденції розвитку всього суспільства визначають найважливіші 
напрями інноваційної діяльності.

Інноваційна економіка повинна будуватися в рамках приватно-державного 
партнерства об'єднання зусиль бізнесу, наукового середовища і суспільства, що 
дасть змогу забезпечити формування ефективного механізму інноваційного роз-
витку країни. Необхідність переходу України на інноваційний шлях розвитку 
національної економіки вимагає вивчення особливостей формування та оцінки 
інноваційного середовища в економічних системах, дослідження процесів роз-
витку бізнес-інкубації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти розвитку інно-
ваційного середовища розглядалися в роботах В. Воронкової [1] О. Михайлов-
ської [2], М. Кастельса [3], А. Плотнікова [4], Е. Захарченко [4]. Сучасний досвід 
формування бізнес-інкубаторів знайшов своє відображення у працях вітчизня-
них авторів: Н. Балашової [5], Ю. Бочарової [6], І. Проданова, У. Бережницької 
[7] та ін. Однак недостатньо уваги приділяється проблемі оцінки ефективності 
інноваційного середовища. Спірним питанням залишається визначеність щодо 
системи кількісних та якісних показників оцінки інноваційного середовища. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення методичних особливостей 
оцінювання ефективності інноваційного середовища та їх обґрунтування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки процес інноваційного 
розвитку може ефективно існувати лише в певних умовах, доцільно розглянути 
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сутність і принципи формування інноваційного середовища в економічних сис-
темах. Інноваційне середовище є необхідною компонентою інноваційного розви-
тку організацій, яке поділяється на дві складові частини: зовнішнє та внутрішнє 
середовище. Дослідження внутрішнього інноваційного середовища дає мож-
ливість оцінити інноваційний потенціал бізнесу; зовнішнього – акумулювати 
інформацію про інноваційний клімат. Вивчення зовнішнього і внутрішнього 
інноваційного середовища визначити інноваційну позицію організації [8, с. 43]. 

Оцінка інноваційного середовища формує інформаційне простір для розвитку 
бізнес-інкубування. Бізнес-інкубатор, своєю чергою, формує максимально спри-
ятливе інноваційне середовище для прискорення комерціалізації ідеї, надаючи 
на пільгових умовах в оренду свої площі, забезпечуючи оргтехнікою, інформа-
ційною та технологічною допомогою. 

На сьогодні основна причина низької економічної ефективності бізнес-інку-
бації полягає в тому, що первинний відбір і подальша інкубація інноваційних 
проектів ведуться без урахування територіальної специфіки інноваційного та 
бізнес-середовища конкретного регіону. Однак стан і тенденції розвитку регіо-
нального інноваційного та бізнес-середовища надають істотний вплив на розви-
ток та результати бізнес-інкубації в цілому.

Саме оцінка інноваційного середовища є передумовою ефективної організа-
ції бізнес-інкубаторів, що сприяє економічному і соціальному розвитку регіонів. 
Для цього доцільно розглянути сутність категорії «інноваційне середовище» та 
фактори, що впливають на стан інноваційного середовища.

Поняття «інноваційне середовище» згадується ще в 1980-ті роки соціологом 
М. Кастельсом як засіб аналізу системних умов, що надаються економічним 
суб'єктам для виробництва нових ідей, продуктів, створення нових виробництв і 
розвитку нових ринків. Зокрема, він пише, що «під інноваційної середовищем я 
розумію специфічну сукупність відносин виробництва і менеджменту, засновану 
на соціальній організації, яка в цілому розділяє культуру праці та інструмен-
тальні цілі, спрямовані на генерування нового знання, нових процесів і нових 
продуктів» [3].

У науковий обіг термін «інноваційне середовище» був уведений групою євро-
пейських учених (Groupede Recherche Europeensurles Milieux Innovateurs – група 
європейських дослідників інноваційного середовища), які із середини 80-х років 
минулого століття досліджували більше 12 європейських територій на предмет 
аналізу середовища, що впливає на функціонування регіонів. Базовим визначен-
ням інноваційного середовища прийнято вважати визначення, введене в 1991 р. 
одним з учасників GREMIR. що характеризує інноваційне середовище як «сукуп-
ність мережевих складних неформальних соціальних відносин на обмеженому 
географічному просторі, часто визначають зовнішній імідж і особливі специфічні 
внутрішні уявлення і почуття «приналежності», які стимулюють інноваційність 
території через синергетичність і процеси колективного навчання» [9, с. 7]. 
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Існує ще один підхід до формування інноваційного середовища, заснований на 
принципі відкритості інноваційних систем, який уперше докладно описав про-
фесор каліфорнійського університету Берклі Г. Чесбро у книзі «Відкриті іннова-
ції. Новий шлях створення і використання технологій» (Гарвард, 2003 р.) [10]. 
Основи нової концепції полягають у перегляді внутрішніх процесів управлення 
НДДКР у бік їх відкритості, дифузії технологій на основі об'єднання зусиль уні-
верситету, національних лабораторій, постачальників, споживачів, галузевих 
консорціумів. Суть даного підходу полягає в можливості використання спеціа-
лізованих інноваційних систем для формування інноваційного середовища: біз-
нес-інкубаторів, технопарков, венчурних фондів, інноваційних центрів, патент-
них бюро і наукових лабораторій.

Уважаємо, що всі перераховані підходи до визначення інноваційного серед-
овища мають певні недоліки, оскільки робиться акцент або лише на соціальних 
відносинах, тим самим виключаючи економічні та управлінські відносини, або 
зосереджується увага лише на управлінському аспекті, що значно звужує зміс-
товні характеристики інноваційного середовища. 

На думку автора, інноваційне середовище – це механізм взаємодії зовніш-
нього оточення регіону (мега-, макро- і мезорівні) і регіональної інноваційної 
системи, що сформований сукупністю економічних, соціальних, фінансових та 
управлінських відносин, які динамічно розвиваються та формують умови біз-
нес-інкубування та конкурентоспроможного інноваційного розвитку регіону в 
цілому. 

З огляду на дане визначення, розглянемо фактори, що впливають на стан інно-
ваційного середовища (рис. 1).

Інноваційне середовище можна охарактеризувати як сукупність усіх видів 
ресурсів і можливостей соціально-економічної системи для забезпечення 
суб'єктів інноваційної діяльності. З огляду на це, інноваційне середовище може 
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Рис. 1. Фактори, що впливають на стан інноваційного середовища
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бути представлене сукупністю потенціалів (наукового, технологічного, люд-
ського, фінансово-економічного, інформаційного, інфраструктурного та вироб-
ничо-технологічного), кожен з яких може бути охарактеризований і оцінений за 
допомогою відповідних показників. 

Таким чином, проблема оцінки інноваційного середовища потребує належної 
уваги з позиції наукового опрацювання. 

Огляд методик оцінки інноваційного середовища, виявив, що вони використо-
вують дуже обмежене коло показників, які характеризують:

- макроекономічні (валовий регіональний продукт, чисельність економічно 
активного населення, середньодушові доходи і т. п.);

- інфраструктурні (кількість організацій, що використовують комунікаційні та 
інформаційні технології, число страхових організацій та ін.);

- правові (місцеві закони, що регулюють інноваційну діяльність, що надають 
податкові та інші пільги суб'єктам інноваційної діяльності);

- кадрові (чисельність працівників, зайнятих у сфері науки, НДР, чисельність 
учнів ВНЗ та ін.);

- економічні (обсяг інноваційної продукції за ступенем новизни, внутрішні 
поточні витрати на дослідження і розробки, надходження патентних заявок і 
видача охоронних документів, витрати на технологічні інновації і т. п.).

Із наведеного переліку випливає, що не оцінюється інформаційний, техноло-
гічний складники інноваційного середовища, а також не визначено єдиної мето-
дики визначення інтегрованого показника. Даний процес ускладнюється пробле-
мою забезпечення умови порівняності показників під час оцінки інтегрального 
показника інноваційного середовища, оскільки виникає проблема з норматив-
ними показниками.

Усе це не дає змоги відобразити рівень розвитку інноваційного середовища та 
використання таких найважливіших складників, як: людський потенціал, науко-
вий потенціал, технологічний потенціал, фінансово-економічний потенціал.

Слід зазначити, що інноваційне середовище – це складна та динамічна соці-
ально-економічна, організаційно-правова і політична платформа, що забезпечує 
(або гальмує) розвиток бізнес-інкубування. З огляду на це, автор пропонує оці-
нювати інноваційне середовище за допомогою якісних та кількісних показників. 
Кількісну оцінку, на думку автора, необхідно проводити як інтегральну сукупність 
інноваційного потенціалу регіону та рівня інноваційної діяльності. Якісну оцінку 
доцільно проводити експертним методом заздалегідь означеними параметрами.

Систему показників оцінки інноваційного середовища регіону і методику їх 
оцінки розглянемо за допомогою табл. 1.

У методиці визначення інтегрального показника оцінки інноваційного серед-
овища сформований комплекс параметрів, що характеризують окремі його ком-
поненти, для розрахунку яких можливе використання даних державної статис-
тики. 
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Таблиця 1. Система кількісних показників оцінки  
інноваційного середовища регіону

Показник Методика розрахунку
І. Інноваційний потенціал інноваційного середовища

1.1 Науковий 
потенціал

Рівень зайнятих у високотехнологічних і середньотехноло-
гічних, високого рівня галузях промислового виробництва в 
загальній чисельності зайнятих в економіці регіону, %.
Частка зайнятого населення в наукоємних галузях сфери 
послуг від загального числа зайнятих в економіці регіону, 
%.
Доля співробітників, що займаються дослідженнями і роз-
робками, від загального числа зайнятих, %.
Питома вага осіб у віці до 39 років у чисельності дослідни-
ків, %. 
Питома вага осіб, які мають учений ступінь, у чисельності 
дослідників, %.
Наукові публікації в розрахунку на 10 осіб. 
Кількість патентних заявок, пов'язаних із винаходами, 
які подані в Укрпатент національними заявниками, у роз-
рахунку на 1 млн. осіб економічно активного населення 
регіону.
Кількість створюваних технологій у передовому вироб-
ництві в розрахунку на 1 млн. осіб економічно активного 
населення регіону.
Величина прибутку від продажу технологій за кордон у роз-
рахунку на 1 тис. грн. ВРП.

1.2. Виробничо-
технологічний 

потенціал 

Питома вага вартості інноваційно активних підприємств у 
загальній вартості основних виробничих фондів регіону.
Ступінь зносу основних виробничих фондів, %.
Питома вага обладнання віком до п’яти років у загальній 
його вартості.
Вартість основних виробничих фондів підприємств промис-
ловості.
Вартість основних виробничих фондів підприємств промис-
ловості в розрахунку на 1 тис. зайнятих у господарському 
комплексі регіону.
Кількість інноваційних заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності виробництва.
Виробництво нових видів продукції і підвищення конкурен-
тоспроможності.
Продуктивність праці інноваційно-активних підприємств.

1.3. Людський 
потенціал

Рівень смертності та народжуваності населення регіону.
Рівень освіти населення.
Рівень добробуту населення регіону.
Зайнятість населення регіону.
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1.4. Інформаційний 
потенціал

Частка підприємств, яка використовує Інтернет, від загаль-
ного числа, %.
Частка населення, що має доступ до Інтернету в домашніх 
господарствах, у чисельності опитаних у віці 18–74 років, %.
Частка витрат на інформаційні, комунікаційні технології та 
системи захисту інформації до ВРП, %. 

1.5. Фінансово-
економічний 

потенціал

Внутрішні витрати, пов'язані з дослідженнями, розробками 
в процентах до ВРП, %.
Внутрішні витрати, пов'язані з дослідженнями, розробками 
в розрахунку на одного дослідника.
Питома вага грошових коштів підприємств, які займаються 
підприємницькою діяльністю, пов'язаних із дослідженнями, 
розробками, %.
Відношення середньомісячної з/п працівників, зайнятих 
дослідженнями і розробками, до середньомісячної номі-
нальної нарахованої з/п у регіоні, %.
Частка витрат, що належать до технологічних інновацій, до 
загальної суми витрат регіонального бюджету, %.
Витрати на науку і професійну освіту з регіонального 
бюджету, % до загальної суми витрат бюджету.
Співвідношення коштів державного, регіонального бюдже-
тів і власних коштів підприємства.
Частка коштів, що спрямовуються у сферу науково-техніч-
них розробок та інноваційної діяльності в загальному обсязі 
витрат регіону.

ІІ. Рівень інноваційної діяльності

2.1 Рівень 
активності, 

що пов'язана з 
технологічними і 
нетехнологічних 

інноваціями 

Частка підприємств, що займається технологічними іннова-
ціями, %. 
Частка підприємств, які здійснюють модернізацію вироб-
ництв на основі інновацій, %. 
Частка підприємств, які здійснювали нетехнологічні (мар-
кетингові) інновації, від загального числа,%.
Частка залучених інвестицій в інноваційні технології, %.
Частка підприємств, що мають кінцеві інновації, які 
пов'язані з технологією, розроблені власними силами, від 
загального числа, %.

2.2. Рівень іннова-
ційної активності 

малого бізнесу 
Частка малого підприємництва, що займається інновацій-
ною діяльністю, від загального числа, %.

2.3. Рівень 
інноваційної 

результативності 

Частка інноваційного товару, роботи, послуги від загального 
обсягу відвантаженого товару, виконаної роботи, послуги, %.
Частка впроваджуваних, технологічних змін інноваційних 
товарів, робіт, послуг нових для ринку, від загального обсягу 
відвантаженого товару, виконаної роботи, послуги, %.
Частка підприємств, які оцінили скорочення на матеріальні 
та енергетичні витрати, від загального числа підприємств, 
що впроваджують інноваційні технології, %.
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У зв'язку з тим, що запропоновані показники для оцінки ефективності інно-
ваційного середовища мають різні одиниці виміру та не є співвідносними, необ-
хідно привести їх до стандартизованого вигляду.

Для стандартизації кожної групи системи кількісних показників оцінки ефек-
тивності інноваційного середовища регіону необхідно зробити оцінку приват-
них показників по кожній із трьох груп за методикою лінійного масштабування:

Розрахунки слід проводити за формулою [11, с. 49]: 
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де Х – нормоване значення i-го показника для даного регіону; 
xi – абсолютне значення i-го показника для даного регіону; 
ximin – абсолютне значення i-го показника, що є найменшим серед відповідних 

регіональних показників; 
ximax – абсолютне значення i-го показника, що є найбільшим серед відповідних 

регіональних показників [11, с. 50].  
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У такий спосіб усі показники було приведено до універсальної розмірності 
в межах шкали (0; 1), що, зрештою, дало можливість перейти безпосередньо до 
обчислення самого індексу оцінки інноваційного середовища (IIC) за формулою:
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де n – кількість груп показників оцінки інноваційного середовища. 
Запропонована методика базується на оцінці основних факторів розви-

тку інноваційного середовища регіону, незважаючи на це, вона використовує 

Таблиця 2. Якісні параметри оцінки інноваційного середовища
І. Рівень якості інноваційної політики регіонів

1.1. Якість 
нормативно-правової 
бази інноваційної 
політики

наявність спеціалізованого органу, що займається 
інноваційним розвитком (підтримкою інновацій) у 
рамках стратегічного розвитку;
виділення в схемі територіального планування зон 
пріоритетного розвитку інноваційної діяльності;
наявність стратегії або концепції інноваційного розви-
тку та комплексних програм розвитку; 
наявність законодавчої і нормативно-правової бази, 
яка містить норми заходів та інструментів державної 
підтримки інноваційної діяльності;
наявність документів, які охороняють інтелектуальну 
власність
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Таблиця 3. Рейтингова шкала якісної оцінки інноваційного середовища

Бальна 
оцінка

Тип  
інноваційного 
середовища

Рівень розвитку  
інноваційного 
середовища

Характеристика інноваційного 
середовища

0-2
несприятлива

дуже слабкий
Інноваційне середовище не сприй-
нятливе до інновацій, упрова-
дження нововведень в економіку

2-3 слабкий
Інноваційне середовище не в змозі 
генерувати інновації, нововве-
дення

3-4
нейтральна

пасивний

Інноваційне середовище не гене-
рує інновації, але впровадження 
нововведень в економіку можливо 
в результаті цільової політики 
інституцій інноваційного серед-
овища

4-6 помірний
Інноваційне середовище не гене-
рує інновації, однак нововведення, 
залучені ззовні, приживаються

6-8

сприятлива

зростаючий
Інноваційне середовище здатне 
генерувати інновації і сприйнят-
ливе до нововведень

8-9 активний Платформа стійкого рівня розви-
тку інноваційного середовища

9-10 стрімкий Платформа високого рівня іннова-
ційного середовища

1.2. Якість 
організаційного 
забезпечення 
інноваційної політики

кількість інститутів регіонального розвитку (фонди, 
агентства, корпорації розвитку), які сприяють розвитку 
та підтримують суб'єкти інноваційної діяльності, що реа-
лізують інноваційні проекти і впроваджують інновації

ІІ. Рівень інформаційного розвитку та захисту 
наявність та кількість інформаційно активних підприємств;
наявність системи захисту інформації 

ІІІ. Якісні параметри зайнятості в інноваційному середовищі регіону

відносний рівень ціни 
інноваційної праці 

із точки зору відстані від мінімальних державних 
стандартів;
наявність доплат та надбавок за інноваційну працю 

захищеність зайнятого 
населення

гідні умови праці відповідно до санітарно-гігієнічних 
вимог;
рівень охоплення соціальним страхуванням

Закінчення табл. 2
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виключно кількісні показники й ігнорує якісні. Її результати будуть нести урив-
частий характер, недостатню інформативність та не зможуть виступати гідної 
базою для формування передумов розвитку бізнес-інкубування, тому доцільно 
визначити якісні параметри оцінки інноваційного середовища (табл. 2).

Якісні характеристики інноваційного середовища регіону доцільно прово-
дити за допомогою методу анкетування з подальшим його ранжуванням або екс-
пертним методом.

Рейтингову оцінку зазначених параметрів необхідно проводити за такою шка-
лою (табл. 3).

Таким чином, оцінку ефективності інноваційного середовища слід визначати 
як комплексний параметр, на який впливають як інноваційний потенціал регіону, 
що формує сприятливі умови бізнес-інкубування, так і активність різних еконо-
мічних суб'єктів, здатних здійснювати інноваційну діяльність, тоді як інновацій-
ний потенціал сприяє готовності економічних суб’єктів до процесів бізнес-інкубу-
вання. Показники рівня інноваційної діяльності є визначальними фактором оцінки 
можливостей використання спеціалізованих інноваційних систем для формування 
інноваційного середовища. Комплексна оцінка інноваційного середовища з ураху-
ванням як кількісних, так і якісних параметрів дає змогу визначити ефективність 
інноваційного середовища та передумови розвитку бізнес-інкубування.

Висновки з проведеного дослідження. Інноваційне середовище є тим фун-
даментом, на якому в різних аспектах (правових, економічних, організаційних, 
соціальних) здійснюється інноваційна діяльність, яка може збільшувати іннова-
ційний потенціал за сприятливих умов. Це середовище може як прискорювати, 
так і гальмувати процеси бізнес-інкубування. Глибокі знання щодо стану іннова-
ційного середовища певного регіону, дають можливість окреслити перспективи 
його інноваційного розвитку та дають змогу адміністрації регіону розробляти і 
приймати управлінські рішення (з урахуванням місцевої специфіки) в напрямі 
активізації процесів бізнес-інкубування. 
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