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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Державне управління і державне регулювання гос�

подарських, економічних та суспільних процесів вима�
гають налагодженого моніторингу виміру як поточно�
го стану, так і прогнозованої динаміки розвитку цих
процесів для забезпечення відповідних релевантних уп�
равлінських впливів на їх перебіг.

Такий моніторинг має здійснюватися на основі роз�
робленої системи інструментів кількісного та якісного
оцінювання, яка включає для кількісного оцінювання
індекси, індикатори, показники, а для якісного оціню�
вання — критерії та параметри.

Проблема формування системи інструментів та за�
собів оцінювання для забезпечення належного моніто�
рингу будь�яких процесів полягає у забезпеченні цієї
системи достатньою релевантністю, оптимальної повно�
ти застосованих інструментів та засобів оцінювання (ви�
міру), а також методологією їх визначення та застосу�
вання.

Вимір сталого інноваційного розвитку країни, ме�
гаполісу чи регіону, засади якого сформовані на прин�
ципах сталого розвитку (sustainable development) і виз�
начені світовим співтовариством пануючою доктриною
розвитку та цілями тисячоліття, а також на концепції
інноваційного розвитку [1], має базуватися на систем�
но поєднаних відповідних індикаторах та показниках
сталого розвитку, а також індикаторах та показниках
інноваційного розвитку.

Розроблення системи індикаторів, показників ста�
лого інноваційного розвитку, який розкривається, як
стійкий соціально орієнтований економічний розвиток,
досягнутий на інноваційних засадах збалансованого
розвитку економіки і людського потенціалу (країни,
регіону), а також за умов збереження та відновлення
екологічної рівноваги, що має відбуватися при житті
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існуючого та наступних поколінь, має врахувати особ�
ливі властивості мегаполісу та дозволить здійснювати
об'єктивний моніторинг досягнення стану сталого інно�
ваційного розвитку мегаполісу і робити його порівнян�
ня з іншими регіонами України та великими містами
світу.

Актуальність виміру досягнення сталого інновацій�
ного розвитку мегаполісом пов'язано з такими обста�
винами. Мегаполіс як місто з багатомільйонним насе�
ленням, величезна міська агломерація з високою кон�
центрацією культурного, наукового, освітнього потен�
ціалу країни, фінансових капіталів, а також з різнорід�
ною демографічною та соціально�професійною струк�
турою населення відіграє визначальну політичну та еко�
номічну роль в житті країни. Звідси мегаполіс має дос�
татньо передумов для виходу на траєкторію сталого
інноваційного розвитку і певною мірою стати потягом
для інших регіонів країни. В Україні до мегаполісів
відносимо Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків.

Водночас мегаполіс є складною соціально�економіч�
ною системою обтяженою багатьма проблемами в кон�
тексті організації життєдіяльності, управління та роз�
витку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Індикатори сталого розвитку розроблені ООН для

моніторингу реалізації Програми людського розвитку
[2], а показники інноваційного розвитку визначені На�
ціональним стандартом України: Інноваційна діяльність
// Терміни та визначення понять [3], на основі якого
здійснюється статистичне спостереження інноваційної
діяльності в Україні [4].

Разом з тим, поза зазначених індикаторів та показ�
ників залишаються індикатори та показники, що вимі�
рюють конкурентоспроможність, запровадження
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інформаційних технологій для розбу�
дови "інформаційного" ("цифрового"
інша назва) суспільства, стан екології
та інших факторів, які за теперішніх
умов визначають поступ країни за век�
тором сталого інноваційного розвитку
і мають бути враховані для його вимі�
ру.

Метою статті є формування під�
ходів до розроблення системи інстру�
ментів виміру сталого інноваційного
розвитку і надання пропозиції щодо їх
використання на рівні країни, мегапо�
лісу, регіону.

ВИКЛАДАННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ СТАТТІ

Загальний зміст інструментів оці�
нювання соціально�економічних про�
цесів та характеристики їх застосуван�
ня розкритий в табл. 1, виходячи з яко�
го, маємо зробити коректний вибір пев�
них інструментів з подальшою деталі�
зацією їх виміру для застосування з
метою оцінювання сталого інновацій�
ного розвитку мегаполісу.

Вимір стану досягнення сталого
інноваційного розвитку мегаполісу,
регіону можна здійснити через систе�
му визначених інструментів оцінюван�
ня, що мають забезпечити вимір усіх
взаємопов'язаних складових сталого
інноваційного розвитку:

Індекс глобальної конкурентосп�
роможності (анг. The Global Com�
petitiveness Index) (далі — ІГК) — гло�
бальне дослідження і супроводжуючий
його рейтинг країн світу за показником
економічної конкурентоспромож�
ності. Розрахований за методикою
Всесвітнього економічного форуму
(ВЕФ), заснований на комбінації за�
гальнодоступних статистичних даних
і результатів глобального опитування
керівників компаній — великого що�
річного дослідження яке проводиться
ВЕФ разом з мережею партнерських
організацій — провідних дослідниць�
ких інститутів і організацій у країнах,
аналізованих у звіті. ІГК складений з
113 індикаторів, показників, які де�
тально характеризують конкуренто�
спроможність країн світу, що знахо�
дяться на різних рівнях економічного
розвитку. Увесь цей масив індикаторів,
показників структурують за трьома
субіндексами (структурні показники),
що включають 12 основних складових
зі згрупованими в них різних індика�
торами, показниками:

— перший — "Загальні вимоги", що
включає чотири складові: інституціо�
нальне середовище (якість інститутів),
інфраструктура, макроекономічна
стабільність, охорона суспільного здо�
ров'я і початкова освіта;

— другий — "Підсилювачі ефек�
тивності", сформований з шести скла�
дових: підготовленість трудових ре�
сурсів (вища освіта і професійна
підготовка), ефективність ринку то�
варів і послуг, ефективність ринку
праці, розвиненість фінансової систе�
ми, технологічний розвиток (техноло�

Рис. 1. Система інструментів оцінювання сталого
інноваційного розвитку мегаполісу
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Таблиця 1. Інструменти оцінювання
соціально:економічних процесів
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гічна готовність), ємність та масштаби ринку як внутрі�
шнього, так і зовнішнього;

— третій — "Інноваційний потенціал", що включає
дві складові: конкурентоспроможність бізнесу, іннова�
ційний потенціал.

Для аналізу ступеня впливу складових (субіндексів)
ІГК на конкурентоспроможність країни використо�
вується методологічний підхід, який полягає у наступ�
ному:

— виділення "сильних" і "слабких" (за впливом на
конкурентоспроможність) складових ІГК, до "сильних"
складових віднесені ті, за якими країна займає місце,
нижче реального рейтингу, за ІГК, а до "слабких" скла�
дових — ті, за якими рейтингові місця перевищують ре�
альний рейтинг в ІГК;

— "сильні" складові розподіляють на дві групи —
"найбільш розвинені" та "розвинені", а "слабкі" складові
відповідно на "слабкі" та "найбільш слабкі".

Індекс К�суспільства (анг. Index of Knowledge
Societies) використовується Департаментом ООН з еко�
номічного та соціального розвитку та розраховується в
експериментальному порядку. К�індекс обраховується
за трьома основними складовими: інтелектуальними ак�
тивами суспільства, перспективністю розвитку суспіль�
ства, якістю розвитку суспільства, які, у свою чергу,
формуються з 15 наборів даних про рівень охоплення
молоді освітою та інформацією, кількість магістральних
телефонних ліній на 1 тис. населення, кількість корис�
тувачів Інтернету на 1 тис. осіб, інвестиційний клімат у
країні, нерівність розподілу матеріальних і соціальних
благ, рівень дитячої смертності, відсоток природних
заповідників від загальної площі земель тощо.

Індекс економіки знань запропоновано для виміру
за Программою Світового банку "Знання для розвит�
ку" (Knowledge for Development) та обраховується за
значеннями субіндексів:

— індекс інституціонального середовища (The
Economic Incentive and Institutional Regime) — умови в
яких розвивається економіка та суспільство в цілому,
економічне та правове середовище, якість регулюван�
ня, розвиток бізнесу й приватної ініціативи, здатність
суспільства та його інститутів до ефективного викори�
стання існуючого та створенню нового знання;

— індекс інновацій (The Innovation System) — рівень
розвитку національної інноваційної системи, що вклю�
чає компанії, дослідні центри, університети, професійні

об'єднання й інші організації, які
сприймають і адаптують глобальні
знання для місцевих потреб, а також
створюють нове знання та засновані
на ньому нові технології. Кількість
науковців зайнятих в НДДКР;
кількість зареєстрованих патентів,
кількість та тираж наукових жур�
налів і так далі;

— індекс освіти (Education and
Human Resources) — рівень освіче�
ності населення та наявність в ньо�
му стійких навичок створення, по�
ширення й використання знань.
Рівень грамотності дорослого насе�
лення країни і сукупна частка учнів
та студентів;

— індекс інформаційних техно�
логій і комунікацій (Information and
Communication Technology — ICT)
— рівень розвитку інформаційної й
комунікаційної інфраструктури, яка
сприяє ефективному поширенню і
переробці інформації.

Рівень урбанізації — показник
частки міського населення певної
території, що обчислюється у від�
сотках. В місті Києві цей показник

дорівнює 100%
Індекс технологічного розвитку — показник, що

відображає роль техніки та науки в розвитку економі�
ки. Він враховує кількість зайнятого персоналу на
НДДКР, кількість патентів та наукових публікацій у
розрахунку на мільйон мешканців держави.

Європейський інноваційний рейтинг (анг. European
Innovation Scoreboard) (далі — ЄІР) використовується
в Євросоюзі з метою моніторингу реалізації стратегії
інноваційного розвитку і бенчмаркінгу світових іннова�
ційних лідерів (США, Японія), визначається для усіх
країн�учасниць Євросоюзу, а також для низки інших
країн Європи (Туреччина, Швейцарія Ісландія) і світо�
вих потужних конкурентів для Євросоюзу — США і
Японії.

ЄІР включає 5 груп індикаторів, що інтегрують ви�
міри за 26 ключовими показниками інноваційної актив�
ності:

— інноваційні драйвери вимірюють структурні пе�
редумови, що потрібні для розвитку інноваційного по�
тенціалу (5 показників);

— створення знань оцінює рівень інвестицій у
НДДКР (5 показників);

— інновації в підприємництві вимірюють рівень інно�
ваційного розвитку на рівні фірми, тобто схильність до
інноваційної діяльності на мікроекономічному рівні
(6 показників);

— структура зайнятості та виробництва та роль
інновацій у створенні доданої вартості (5 показників)
оцінюється з інноваційної точки зору;

— інтелектуальна власність оцінює досягнуті ре�
зультати з точки зору накопичення ноу�хау, патентів,
особливо це стосується високотехнологічних галузей
(5 показників).

Індекс розвитку людського потенціалу є узагальне�
ним індикатором поступу країни щодо досягнення ста�
лого розвитку. Індекс розвитку людського потенціалу
(далі — ІРЛП). ІРЛП (англ. Human Development Index,
HDI) — індекс для порівнянної оцінки бідності, грамот�
ності, освіти, середньої тривалості життя й інших по�
казників країни. Індекс був розроблений у 1990 р. паки�
станським економістом Махбубом ель Хаком (Mahbub
ul Haq) та використовується ООН з 1993 р. в звітах з
реалізації Програми людського розвитку ООН, яка має
представництва в усіх країнах світу�членах ООН та роз�
раховується таким чином (рис. 2).
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Рис. 2. Схема розрахунку Індексу розвитку людського потенціалу
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Обрахування ІРЛП здійснюється з періодичністю
раз на 2—3 роки.

Так, за даними звітів з людського розвитку ПРООН,
Україна за ІРЛП в динаміці з 2000 р. по 2010 рр. займала
такі місця (табл. 2).

За розрахунками ІРЛП (теоретичне значення у ме�
жах від 0 до 1) для країн світу складається рейтинг країн
(останній був складений у 2010 р. для 187 країн світу [7]).

Індекс розвитку людського потенціалу на регіональ�
ному рівні.

Оскільки при формуванні стратегії людського роз�
витку для України необхідно враховувати регіональні
відмінності, зумовлені дією соціально�демографічних,
організаційно�економічних, екологічних чинників, на�
ціонально�культурних традицій, то більш глибоке вив�
чення особливостей соціально�економічного розвитку
регіонів, систематизацію накопичених у них проблем
можна здійснити шляхом порівняльного аналізу з ви�
користанням системи спеціальних соціальних індика�
торів. За наявності великої кількості різноманітних інди�
каторів це може бути зроблено на основі побудови уза�
гальнюючого інтегрального регіонального показника.
Крім того, аналіз концепції та методів обчислення
індексів розвитку людського потенціалу підводить до
висновку про їх неповноту з точки зору можливості
прийняття коректних рішень у галузі вдосконалення
державної соціально�економічної політики (особливо
на регіональному рівні).

Також вимірювання регіональних відмінностей
рівня людського розвитку в межах окремої країни за
методикою ПРООН пов'язане з низкою методологічних
та інформаційних проблем, зумовлених, головним чи�
ном, особливостями національної статистики. Всі вище�
наведені аргументи та недоцільність механічного засто�
сування методики ПРООН викликала необхідність ство�
рення українськими фахівцями власної методики оцін�
ки рівня людського розвитку. Так, Державним коміте�
том статистики України (зараз Державна служба ста�
тистики України) разом із Інститутом демографії та
соціальних досліджень НАН України було розроблено
методику, адаптовану до національних умов, передусім
до національної статистичної бази, згідно якої у прак�
тику роботи органів державної статистики запрова�
джені щорічні розрахунки інтегральних показників по�
чинаючи з даних за 1999 р. Використання запропонова�
ної методики забезпечує обгрунтованість порівнянь
соціально�економічного розвитку окремих регіонів
країни, наукове забезпечення систематичних розра�
хунків індексів людського розвитку регіонів України,
визначення кожного регіону на універсальній шкалі, яка
дозволяє виконувати методологічно коректні зіставлен�
ня як за інтегральним індексом, так і за кожним з 9
індексів окремих аспектів людського розвитку; додат�
кові відомості дає аналіз окремих базових показників.
Кожному з аспектів людського розвитку відповідає ок�
ремий блок показників, що формують систему індика�
торів людського розвитку регіонів.

Розрахунки індексу людського розвитку дозволя�
ють побудувати єдину шкалу, на якій у ранжованому
порядку розміщуються всі регіони України. Конкретне
значення інтегрального індексу (або індексів, що харак�
теризують окремі аспекти людського розвитку) не ма�
ють економічної інтерпретації — важливим є лише
місце, яке належить кожному конкретному регіону на
єдиній для України шкалі.

Найсильніший вплив на визначення місця регіону на
єдиній шкалі індексів людського розвитку здійснюють
рівень освіти, умови проживання та матеріальний доб�
робут населення. Найменш помітною є дія розвитку
ринку праці. Ймовірно це пояснюється тим, що опосе�
редковано ситуація на ринку праці визначає місце регі�
ону на шкалі індексів людського розвитку через мате�
ріальний добробут і, меншою мірою — через умови про�
живання.

В Україні за даними 1999—2009 рр. за індексом
людського розвитку перше місце з великим відривом
(0,697) належіть місту Києву.

Рейтинг Mercer. Рейтинг міст світу за рівнем якості
життя Mercer грунтується на результатах щорічного
порівняльного дослідження 215 міст світу. Оцінка про�
водиться на основі даних 39 критеріям, таким як по�
літико�соціальне середовище, економічні показники, на�
явність певних обмежень (наприклад, цензури), якість
системи охорони здоров'я, якість системи освіти, дос�
тупність і вартість житла, культурне життя, клімат і
ймовірність природних катаклізмів. Місто Київ за цим
рейтингом посідає 161 місце.

Екологічні показники.
У міжнародній спільноті в межах концепції сталого

розвитку визначають кілька безпосередньо екологічних
індексів. Найважливішими з них є: індекс екологічної
сталості (Environmental SustainabilityIndex, ESI) і так
званий "екологічний відбиток" (Ecologicalfootprint, EF),
показник простору довкілля (EnvironmentalSpace, ЕS),
показник життя планети (LivingPlanetIndex).

Однією з достатньо поширених на практиці спроб
оцінки екологічного прогресу країн в контексті стало�
го розвитку є Індекс екологічної сталості (Environmental
SustainabilityIndex, ESI — англ.), який оцінює і порівнює
суспільний розвиток держав з екологічного боку, зок�
рема визначає місце країн у порівнянні з іншими.

ESI — це важливий показник, що дає можливість оц�
інити здатність країни охороняти навколишнє середо�
вище. Цей індекс обчислений Центром екологічного за�
конодавства та політики Єльського університету (США)
для 146 країн світу. ESI сформований з 21 екологічного
індикатора, які, у свою чергу, розраховувалися на ос�
нові використання 76 наборів екологічних даних про
стан природних ресурсів у країні, рівень забруднення
навколишнього середовища в минулому і сьогодні, зу�
силля країни на ниві управління станом довкілля,
здатність країни покращити екологічні характеристи�
ки та інше.

ESI кількісно визначає здатність тієї чи іншої краї�
ни охороняти навколишнє середовище як у поточний
період часу, так і в довготерміновій перспективі, вихо�
дячи з таких п'яти критеріїв:

— наявність національної екологічної політики
щодо контролю за станом навколишнього середовища,
зокрема повітря, води, грунтів, біорізноманіття та інших
екологічних систем;

— можливість протидії екологічним впливам (ант�
ропогенний тиск з боку систем життєдіяльності люди�
ни, в тому числі рівень експлуатації та виснаження при�
родних ресурсів, обсяги викидів у довкілля різних
відходів та забруднювачів);

— зниження уразливості людей від екологічних
впливів (показники забезпеченості населення базовими
продуктами харчування та питною водою, дитячої смер�
тності та смертності від хвороб, спричинених екологіч�
ними проблемами);

— соціальні та інституціональні можливості країни
відповідати на екологічні виклики (розвиток науки і тех�
нологій, екоефективність господарства (затрати ре�
сурсів на одиницю ВВП), рівень економічної свободи,
суспільна відповідальність бізнесу, громадянські та по�
літичні свободи, розвиненість законодавства, рівень ко�
рупції, наявність національної стратегії та планів дій,

,    
  

  
  

 
 

 
 

2000 80 0,754 173 
2003 78 0,766 177 
2006 84 0,789 182 
2008 85 0,796 182 
2010  76 0,729 187 

Таблиця 2. Індекс розвитку людського потенціалу
в Україні за 2000—2010 р.
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відкритість екологічної інформації та механізмів прий�
няття рішень, рівень залучення громадськості);

— можливість глобального контролю за екологіч�
ним станом країни (участь в міжнародних зусиллях для
покращення стану довкілля, зокрема виконання еколо�
гічних угод, вплив на глобальні ресурси та заходи з їх
охорони, участь в роботі міжнародних організацій
тощо).

Окремі складові ESI не забезпечують остаточне ба�
чення сталого розвитку, проте інтегрований ESI є дієвим
інструментом для прийняття екологічних рішень; показ�
ником, що вимірює прогрес країни відносно усвідомлен�
ня суспільством необхідності піклуватись про довкіл�
ля; ефективний механізм для порівняння країн за сту�
пенем екологічного прогресу. Проте в методології роз�
рахунку цього індексу існує певні похибки, які вимага�
ють ретельної доробки. Передусім при його обчисленні
використовуються дані різних років, тому їхнє по�
рівняння є не зовсім коректним і може відобразити лише
приблизну картину. Для різних країн використовуєть�
ся відмінна кількість показників (оскільки відсутній до�
ступ до інформації в економічно нерозвинених країнах),
які є універсальними для країн з різним рівнем економ�
ічного розвитку. Деякі показники ESI повторюють по�
казники, що використовуються для обчислення Індек�
су людського розвитку, проте це важливий показник,
що дозволяє ранжирувати країни за рівнем їхнього еко�
логічного прогресу.

Індекс екологічної сталості може використовувати�
ся як потужний інструмент для прийняття рішень на
аналітичній основі з урахуванням соціального та еко�
номічного вимірів сталого розвитку країни.

Показник "екологічний відбиток" чи "екологічний
слід" (Ecologicalfootprint, EF) відображає міру впливу
людини на середовище проживання, що дозволяє роз�
рахувати розміри прилеглої території, необхідної для
виробництва споживаних нами ресурсів і збереження
відходів. Термін "екологічний слід" був введений в 1992
році Вільямом Різом. Цією одиницею вимірювання мож�
на визначити співвідношення між своїми потребами та
обсягами екологічних ресурсів, що наявні в запасі.

Показник простору довкілля (Environmental Space,
ЕS). Цей показник вимірює кількість енергії, невіднов�
люваних ресурсів, води, лісу, землі, які могли бути ви�
користані для сталого розвитку економіки (використо�
вує підхід життєвого циклу) і обчислюється для кожно�
го ресурсу окремо. Його визначають на підставі оціне�
ної доступної кількості ресурсу на глобальному рівні,
поділеної на число світових громадян.

ЕS дає уявлення про мінімальне необхідне викорис�
тання ресурсу на душу населення, а також максималь�
не допустиме використання ресурсу на душу населен�
ня.

Показник життя планети (Living Planet Index) відоб�
ражає стан екосистем планети за певний відрізок часу
та показує екологічний відбиток розміру і типу розмі�
щення людських потреб існування в цих системах. По�
треби людства на планеті існування ресурсів, що спри�
чинені екологічною ситуацією, сьогодні перевищують
відновлювану здатність на 30%. Наслідком цього гло�
бального перевищення є те, що екосистеми є місцем існу�
вання і відходів з нагромадженням в повітрі, землі та
воді.

Індекс природності (Indexofnaturalness) зосередже�
ний на практичному застосуванні у сфері планування
землекористування. Знаходиться він в межах від 10 (не�
доторкані природні системи з мінімальним антропоген�
ним впливом) до 0 (рукотворні системи). Передбачено
екологічні основи його визначення (базовані на систем�
ному аналізі), критерії діагностування та процедура
практичного застосування (з картуванням).

Інноваційна діяльність.
Наукова інноваційна інфраструктура м. Києва на

2010 р. включала 333 організацій, які виконували нау�

кові та науково�технічні роботи, що становить 25,5% від
усіх в Україні. Кількість фахівців, які виконували нау�
ково�технічні роботи, складає 45,4 тис. осіб. Чисельність
фахівців, що виконували науково�технічні роботи зі сту�
пенем доктора наук, — 2,8 тис. чол., зі ступенем канди�
дата наук — 8,9 тис. чоловік.

У 2010 р. фінансування наукових та науково�тех�
нічних робіт, що виконувалось науковими організація�
ми, розташованими у місті Києві дорівнювало 3 753,7 млн
грн. (за рахунок: держбюджету — 2 010,5 млн грн., від
замовників — підприємств, організацій України — 599,7
млн грн., від іноземних держав — 935,6 млн грн.).

Обсяг наукових та науково�технічних робіт, вико�
наних власними силами наукових організацій міста Киє�
ва, у 2010 р. досягнув 4 163 млн грн., у тому числі: обсяг
фундаментальних досліджень — 1 276 млн грн.; приклад�
них досліджень — 783,4 млн грн.; науково�технічних
розробок — 1 518,8 млн грн.; науково�технічних послуг
— 585,5 млн грн.

Питома ж вага промислових підприємств м. Києва,
що займалися інноваціями, у 2010 р. становила 23,9 %
від загальної її кількості — 532 , загальна сума витрат
на інновації склала 1144796 тис. грн., або 0,6 % до вало�
вого регіонального продукту.

ВИСНОВКИ
Запропонована система показників, індикаторів ста�

лого інноваційного розвитку, що конгруентна показни�
кам, індикаторам, які застосовуються для моніторингу
інноваційної діяльності, екологічного стану, соціально�
економічного розвитку в країнах Євросоюзу, з достат�
ньою повнотою дозволяє здійснювати виміри відповід�
них складових, що визначають сталий інноваційний роз�
виток мегаполісу.

Оскільки в Україні відсутні розрахунки на регіо�
нальному рівні або на рівні мегаполісу за індексом еко�
номіки знань, індексом технологічного розвитку, то, на
нашу думку, слід запровадити розрахунок даних показ�
ників, що дозволить оцінити рівень сталого інновацій�
ного розвитку мегаполісів України та порівняти їх з
мегаполісами провідних країни світу.

Також слід розробити методику обрахунку на регі�
ональному рівні: індексу К�суспільства, індексу глобаль�
ної конкурентоспроможності, європейського іннова�
ційного рейтингу.

Дані кроки допоможуть сформувати систему інстру�
ментів виміру сталого інноваційного розвитку мегапо�
лісу.
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