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INTEGRATED INDICATOR OF THE TECHNOLOGICAL LEADERSHIP OF GERMANY 

IN THE EU ECONOMIC SYSTEM 
 
Стаття присвячена розробці інтегрального показника оцінювання технологічного лідерства 
Німеччини в економічній системі ЄС. З огляду на інтеграційний потенціал і 
поліструктурний характер сучасного технологічного лідерства, здійснено оцінку місця 
Німеччини щодо інших країн ЄС. Пропонується оцінити сучасне технологічне лідерство 
Німеччини з урахуванням детермінант: інформаційна адаптивність, інноваційна 
спрямованість та синергетична ефективність. Внаслідок апріорного експертного аналізу 
виділено групу факторів для аналізу технологічного лідерства країни, виходячи з якої і у 
відповідності зі сформованою системою показників, розрахована рейтингова оцінка країн 
Євросоюзу щодо їх технологічного лідерства та розвитку за трьома аспектами. 
 
The article is devoted to the development of an integrated indicator of the assessment of Germany's 
technological leadership in the EU economic system. Given the integration potential and the 
polystyrene nature of modern technological leadership, an assessment of the place of Germany in 
relation to other EU countries has been made. It is proposed to assess the modern technological 
leadership of Germany, taking into account the determinants: information adaptability, innovation 
orientation and synergetic efficiency. As a result of a priori expert analysis, a group of factors has 
been identified for the analysis of technological leadership of the country, based on which, in 
accordance with the established system of indicators, a rating assessment of the European Union 
countries regarding their technological leadership and development in three aspects is calculated. 
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Постановка проблеми. Технологічне лідерство держави має поліструктурний характер, який 

обумовлений трьома сучасними найважливішими детермінантами: інформаційною адаптивністю, інноваційною 
спрямованістю та синергетичною ефективністю, що значно ускладнює проблему оцінювання технологічного 
лідерства країн у глобалізованому світі. 



Інформаційна адаптивність - це здатність людей сприймати, аналізувати потік інформації і на цій основі 
прогнозувати технологічні зміни, а також впроваджувати їх у відповідності з рівнем мотивації, переваг і бажань 
максимізувати корисність діяльності з метою збільшення прибутку від впровадження нових технологій.  

Інноваційна спрямованість - фундаментальний напрямок розвитку країни-лідера, що визначає 
відповідний тренд суспільства, в якому значна частина результатів діяльності інвестується в майбутнє шляхом 
створення умов для розвитку освіти, науки і технологій і відповідної їх комерціалізації.  

Синергетична ефективність є найважливішою детермінантою технологічного лідерства, оскільки 
дозволяє отримати понаднормовані доходи від розробки, комерціалізації та впровадження новітніх технологій.  

Актуальність даної проблеми обумовлює необхідність пошуку вирішення у вигляді розробки 
інтегрального показника оцінювання технологічного лідерства країн з урахуванням цих детермінант. Особливу 
актуальність цьому питанню надає євроінтеграційний напрям розвитку України, що й обумовлює вибір теми 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліженню різних аспектів тeхнологічного лідepства дepжав 
пpисвячeні наукові пpаці багатьох вчeних, як заpубіжних (Д. Бpeзніц, П.Дpагос, Дж. Као), так і вітчизняних (О. 
Білоpус, Д. Лук'янeнко, А. Поpучник, Є. Савeльєв, Ю. Пахомов, В. Тpофімова,С. Юpій) [1, 2]. Однак у 
більшості наукових досліджень недостатньо уваги приділено саме показникам оцінювання технологічного 
лідерства країн. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка інтегрального показника оцінювання 
технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду на інтеграційний потенціал і поліструктурний 
характер сучасного технологічного лідерства, здійснимо оцінку місця Німеччини щодо інших країн ЄС. 
Пропонується оцінити сучасне технологічне лідерство Німеччини з урахуванням представлених вище 
детермінант: інформаційна адаптивність, інноваційна спрямованість та синергетична ефективність. 
Розглядаючи сутність детермінант сформуємо кількісні показники, що дозволяють зробити обґрунтовану їх 
оцінку. Розрахунок інтегрального показника оцінки технологічного лідерства проведемо у відповідності з 
послідовністю, наведеною на рис. 1.  

Представлена послідовність розрахунку інтегрального показника, що характеризує технологічне 
лідерство країни, відповідає реалізації трьох етапів. 

1-й етап. Для підвищення об'єктивності оцінки факторів пропонується застосувати алгоритм апріорного 
аналізу, заснованого на аналізі точок зору (опитування) експертів. Отримані апріорні відомості про ступінь 
впливу кожного з оцінюваних показників на рівень технологічного розвитку (лідерства) країни обробляються за 
допомогою методів рангової кореляції. Алгоритм проведення апріорного аналізу на підставі методу експертних 
оцінок включає в себе п’ять блоків (див. рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Послідовність розрахунку інтегрального показника, що характеризує  
технологічне лідерство країни 

 (авторська розробка) 
 
Розглянемо зміст цих блоків. Необхідну кількість експертів для оцінки спочатку сформованого списку 

показників, що характеризують технологічний розвиток країни, визначається на основі статистичного підходу, 
який можна знайти із залежності: 
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де αt  - показник достовірності для заданої довірчої ймовірності отриманого результату; ε1 – задана до 

початку опитування гранична допустима помилка, виражена в частках середньоквадратичного відхилення σ;  
 

σ
εε =1 ,                                                        (2) 

 
де ε – абсолютна похибка. 

1. Формування гіпотези щодо 
впливу показників, які 
характеризують інформаційну 
адаптивність, інноваційну 
спрямованість або 
синергетичний ефективність 
на рівень технологічного 
лідерства  

- обґрунтування кількості експертів, вибір експертів 
для опитування; 

- формування матриці рангів; 
- розрахунок і аналіз коефіцієнтів конкордації; 
- побудова гістограми та полігону розподілу; 
- визначення виду функції розподілу. 

2. Оцінка показників, що 
характеризують інформаційну 
адаптивність, інноваційну 
спрямованість або 
синергетичний ефективність 
за країнами. Визначення 
інтегральніх показників 
інформаційної адаптивності, 
інноваційної спрямованості та 
синергетичної ефективності. 

матричний метод при оцінці одиничних показників та 
розрахунку інтегрального показника: 

- формування матриці вихідних даних у вигляді 
таблиці; 

- визначення максимальних значень елементів 
матриці за кожним показником;  

- формування матриці стандартизованих 
коефіцієнтів; 

- визначення вагових коефіцієнтів на підставі 
методу аналізу ієрархій; 

- розрахунок одиничних показників, що 
характеризують інформаційну адаптивність, 
інноваційну спрямованість або синергетичну 
ефективність.; 

- формування рейтингових оцінок відповідно до 
критерію jRmax . 

3. Розрахунок інтегрального 
показника технологічного 
лідерства країни 

- формування матриці вихідних даних у вигляді 
таблиці по кожній країні; 

- визначення вагових коефіцієнтів на підставі 
методу аналізу ієрархій; 

- формування рейтингових оцінок  технологічного 
лідерства країни відповідно до критерію jRmax . 



Приймаючи значення 1 ε рівним 0,5 і tα рівним 1,96, отримаємо необхідну мінімальну кількість експертів 
- 8. 

Опитування здійснюється за допомогою анкет, в яких перераховані визначені раніше фактори, які згідно 
з висунутою гіпотезою впливають на рівень технологічного розвитку (лідерства) країни. Завдання експертів 
полягає в тому, щоб розташувати ці чинники в порядку убування їх впливу на рівень технологічного розвитку 
(лідерства) країни. Для цього експерти в анкетах проти кожного фактора повинні проставити ранг, який є 
кількісною мірою впливу фактора на досліджуваний показник. Найменший ранг 1 присвоюється найбільш 
суттєвому, з точки зору даного експерта, фактору. Значення максимально можливого рангу дорівнює числу 
факторів в анкеті. Іноді опитувані не можуть вказати порядок проходження для двох або декількох факторів у 
ранжировочному ряді. У такому разі цим факторам присвоюється один і той же ранговий номер і при 
подальших обчисленнях для них вводяться так звані, "пов'язані" ранги. Експерти можуть також дописати і 
проранжувати фактори, які не були включені в анкету, але надають, на їхню думку, вплив на рівень 
технологічного розвитку (лідерства) країни. 

Отримані на підставі анкет результати опитування зводяться у таблицю, яка носить назву матриці рангів. 
В таблиці ранги представлені так, як їх проставили опитувані експерти. Правильність заповнення матриці 
рангів перевірялася шляхом порівняння суми рангів по рядкам та стовпцям. Знайдені суми повинні бути рівні 
між собою. 

Аналіз матриці рангів показав, що існує розбіжність в оцінці експертами ступеня впливу факторів на 
рівень технологічного розвитку (лідерства) країни. Чим більше така розбіжність, тим менше впевненості в 
тому, що фактори обрані правильно. Тому дуже важливо визначити ступінь узгодженості думок експертів. Така 
оцінка може бути отримана за допомогою коефіцієнта конкордації, який обчислюється за формулою: 
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де a i j  - ранг i-го фактора в j-го експерта; m - кількість експертів; n - кількість факторів. 

Значення коефіцієнтів конкордації лежить в межах: 0<W<1. У тому випадку, якщо думка експертів щодо 
впливу факторів на досліджуваний показник повністю збігається, W=1. В іншому випадку коефіцієнт конкордації 
дорівнює 0. 

Якщо в матриці рангів є пов'язані ранги, то коефіцієнт конкордації обчислюють за формулою: 
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де t j

- число однакових рангів у j-му ранжировочному ряді. 

Для оцінки значимості коефіцієнтів конкордації використовується критерій χ 2 , який підпорядковується 

χ 2 розподілу з числом ступенів свободи f=n-1. Обчислюється критерій χ 2  за формулою: 
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або при наявності пов'язаних рангів: 
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Якщо обчислене значення χ 2 більше табличного для відповідного числа ступенів свободи, то, при 

заданому рівні значущості, можна стверджувати, що виявлена невипадкова узгодженість у думках експертів [3]. 
Отримання значущого коефіцієнта конкордації дає можливість на підставі знайдених сум рангів за 

факторами побудувати апріорну гістограму та полігон ступеня впливу відібраних факторів на досліджуваний 
показник. При цьому можливі три випадки ранжування: 1) розподіл нерівномірний, монотонне спадання. У 
цьому випадку, якщо є можливість, в аналіз включаються всі фактори; 2) розподіл нерівномірний, 
експоненційне спадання. Цей випадок з великими спадами на початку найбільш сприятливий, так як можливо 
апріорне відсіювання ряду факторів; 3) розподіл рівномірний. Рівень апріорної інформації досить низький і 
тому всі фактори повинні включатися в аналіз [3]. 

На наступному кроці проводиться перевірка результатів, отриманих на попередньому кроці, порівняльна 
оцінка та виключення частини чинників, що досягається за допомогою аналізу коефіцієнтів парної кореляції та 
оцінки їх значимості. Для цього складається матриця коефіцієнтів парної кореляції, що вимірюють тісноту 
зв'язку кожного з факторів-ознак (x) з результативним фактором (y) і між собою. Коефіцієнт кореляції 
розраховується за формулою: 
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де x - значення фактора-ознаки; yj
- значення результативного фактора; m - величина статистичної 

сукупності [3]. 
Для оцінки значущості коефіцієнта кореляції r застосовується t-критерій Стьюдента. При цьому 

визначається фактичне значення критерію t : 
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Обчислене значення tr  порівнюється з критичним tk , яке береться з таблиці значень t Стьюдента з 

урахуванням заданого рівня значущості Ζ і числа ступенів свободи k [3]. Якщо t tk r<
, то величина 

коефіцієнта кореляції визнається істотною. В систему показників для оцінки ступеня інвестиційної 
привабливості об'єктів повинні включатися показники, для яких коефіцієнт кореляції r визнано істотним, тобто 
думка експертів щодо цього показника підтверджується. 

Таким чином, може бути сформований перелік показників, що характеризують 2-й етап розрахунку 
інтегрального показника, який характеризує технологічне лідерство. Змістом цього етапу є зіставлення окремих 
об'єктів аналізу і вибір з їх множини найбільш перспективних. Аналіз, проведений на попередньому етапі, 
показує, що дослідження, спрямовані на визначення рівня технологічного лідерства за виділеними трьома 
детермінантами, повинні проводитися на підставі численного набору факторів, що всебічно характеризує 
кожний аспект. У цьому випадку проведення досліджень традиційними методами значно ускладнюється або 
стає просто неможливим. Тому при проведенні порівняльного аналізу рівня технологічного розвитку 
(лідерства) країн Європи, зокрема Німеччини, пропонується використовувати методи багатовимірного аналізу, 
зокрема, матричний метод. 

Матричний метод при оцінці рівня технологічного лідерства країни у відповідності з виділеними трьома 
детермінантами дає можливість врахувати рівень значущості кожного показника, який характеризує рівень 
технологічного розвитку, що має підвищувати точність оцінки [4]. Етапи застосування матричного методу для 
оцінки рівня технологічного лідерства наступні: 

1-й крок. Здійснюється обґрунтування системи оціночних показників і формується матриця вихідних 
даних у вигляді таблиці, де за рядками відображаються країни, які беруть участь у рейтингу технологічного 
лідерства, а за стовпцями -  показники, які враховуються в цій оцінці. Перелік показників, що характеризують 
рівень технологічного розвитку в аспектах інформаційної адаптивності, інноваційної спрямованості та 
синергетичної ефективності, визначені на попередньому етапі аналізу, на підставі опитування експертів. 
Вихідні дані при оцінці рівня технологічного розвитку представляються у виді показників, які відображають 
стан країни в конкретний час, темпових показників, які характеризують динаміку зміни абсолютних показників. 

2-й крок. Здійснюється аналіз вихідних даних оцінки рівня технологічного лідерства в певному аспекті 
аналізу, визначаючи максимальні значення елементів матриці за кожним показником. Далі всі елементи даної 
графи матриці, що характеризує конкретний показник, мають бути поділені на максимальне значення елемента 
еталонної системи, формуючи матрицю стандартизованих коефіцієнтів. 



3-й крок. Визначається рівень значущості показників, які характеризують технологічне лідерство, що 
складають оціночну матрицю на підставі експертного оцінювання. 

Рейтингова оцінка по кожній системі визначається за формулою: 
 

∑
=

⋅=
n

i
ijij xkR

1

                                        (10) 

 
де: 

ik  – ваговий коефіцієнт, який визначається експертним шляхом на основі методу аналізу ієрархій для 

i-ого показника; ijx – стандартизований коефіцієнт i-го показника j-ї країни [4, 5]. 

4-й крок. Формування рейтингових оцінок у відповідності з критерієм jRmax . Вагові коефіцієнти при 

розрахунку інтегрального показника визначаються на підставі методу аналізу ієрархій розробленого Т. Сааті 
[6]. Цей метод відноситься до класу критеріальних, в основі якого лежить ієрархічна процедура оцінки 
альтернатив. В нашому випадку може бути використаний приватний випадок - метод парних порівнянь 
значущості оцінюваних показників. Для фіксації результату порівняння пари альтернатив буде 
використовуватися шкала, подана в таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Шкала оцінки результатів порівняння альтернатив 
Балова оцінка Характеристика схожості альтернатив 

1 Рівноцінність 
3 Помірна перевага 
5 Сильна перевага 
7 Дуже сильна перевага 
9 Вища перевага 

2, 4, 6, 8 Проміжні значення 
Джерело: [6] 

 
На підставі поданої шкали згідно з експертним оцінюванням здійснюється оцінка значущості факторів 

при розрахунку інтегрального показника. Аналогічно здійснюється оцінка значущості розрахованих 
інтегральних показників за встановленими детермінанти рівня технологічного лідерства. 

3-й етап. Розрахунок інтегрального показника технологічного лідерства країни. У відповідності зі 
значенням розрахованих на попередньому етапі інтегральних показників, що характеризують інформаційну 
адаптивність, інноваційну спрямованість і синергетичну ефективність, здійснюється розрахунок загального 
показника технологічного лідерства країни. Далі за значенням цього показника здійснюється ранжування за 
критерієм його максимізації. 

Після розрахунку інтегрального показника рівня технологічного лідерства, у відповідності з 
запропонованою в роботі послідовністю і на основі даних Євростату за 2013 – 2016 роки, були отримані 
наступні результати [7, 8]. 

Внаслідок апріорного експертного аналізу була виділена група факторів для аналізу технологічного 
лідерства країни (табл. 2). 

 
Таблиця 2. Виділені в результаті апріорного експертного аналізу фактори, що характеризують 

 технологічне лідерство країни 
Найменування 
детермінанти 

Найменування фактора 

Високотехнологічні патентні заявки до Європейського патентного відомства 
(ЄПВ) (Х1) 

Швидкість проникнення в широкосмуговій мережі (Х31) 
Заявки на патенти до ЄПВ за пріоритетним роком (Х3) 
Частота використання мобільного Інтернету (Х16) 

Витрати на інформаційні технології у млн євро та у % до ВВП (Х29) 
Використання Інтернету у бізнес-діяльності (Х24) 
Рівень доступу до Інтернету підприємств (Х18) 

Частка ринку в телекомунікаціях (Х30) 

Показники оцінки 
інформаційної адаптивності

Фіксований широкосмуговий зв'язок – частка ринку (Х25) 
Оборот за рахунок інноваційних продуктів за NACE (Х13) 

Витрати на дослідження та розробки (BERD) підприємств у секторі ІКТ у % від 
загального обсягу витрат на НДДКР за діяльністю NACE (Х30) 

Показники оцінки 
інноваційної спрямованості 

Витрати на науково-дослідні роботи на національному та регіональному рівнях 
(Х1) 



Інновації в галузях високих технологій, держав-членів ЄС та окремих країн (Х27) 
Кількість науково-технічного персоналу на національному та регіональному 

рівнях (Х6) 
Венчурні інвестиції в сектори HTEC (Х22) 

Загальні внутрішні витрати на НДДКР за видами діяльності (Х2) 
Кількість підприємств з інноваційною діяльністю (Х9) 

Загальна кількість GBAORD у % від загальної суми державного бюджету (Х1) 
Витрати на НДДР на один патент (Х7) 

Показники оцінки 
синергетичної ефективності

Приріст ВНП держави в високотехнологічних галузях (Х5) 
Авторська розробка 

 
Виходячи з виділеної групи факторів і у відповідності зі сформованою системою показників, може бути 

розрахована рейтингова оцінка країн Євросоюзу щодо їх технологічного лідерства та розвитку за трьома 
аспектами. Рейтингову оцінку за кожним аспектом технологічного лідерства визначено за формулою (10). 
Результати розрахунку інтегрального показника технологічного лідерства і його основних складових 
(інтегрального показника оцінки інформаційної адаптивності, інноваційної спрямованості та синергетичної 
ефективності) представлено в таблиці 3. 

 
Таблиця 3. Інтегральна оцінка технологічного лідерства країн Євросоюзу і його основних складових 

Країна 

Інтегральний 
показник 

інформаційної  
адаптивності 

Інтегральний 
показник 

інноваційної 
спрямованості 

Інтегральний 
показник 

синергетичної 
ефективності 

Інтегральний 
показник оцінки 
технологічного 

лідерства 
Бельгія 0,17171138 0,084140778 0,3106522 0,19005295 

Болгарія 0,0763596 0,003908588 0,1024535 0,06132269 

Чеська Республіка 0,04637599 0,022038094 0,4604155 0,17911792 

Данія 0,08802018 0,071208356 0,3013829 0,15501561 

Німеччина  0,96057348 0,769633288 0,9293509 0,88694753 

Естонія 0,0755352 0,001964972 0,226657 0,10263845 

Ірландія 0,07784342 0,013088213 0,0913327 0,06106056 

Греція 0,10666103 0,009113942 0,2764979 0,13221503 

Іспанія 0,19365445 0,101947282 0,3362231 0,21186443 

Франція 0,65528756 0,40885517 0,4092773 0,49032137 

Хорватія 0,29322782 0,003007053 0,1701116 0,15559545 

Італія 0,05602372 0,159471703 0,5272793 0,25038844 

Латвія 0,05220141 0,000564598 0,0766133 0,04346129 

Литва 0,03574048 0,001923421 0,1615178 0,06734515 

Люксембург 0,15239839 0,005891607 0,1747653 0,1116559 

Угорщина 0,27583997 0,017765122 0,144205 0,14591938 

Нідерланди 0,20327514 0,116619676 0,560755 0,29622198 

Австрія 0,17252061 0,084611167 0,5091282 0,25795709 

Польща 0,05518047 0,032485992 0,2109227 0,10064366 

Португалія 0,05465951 0,023281419 0,4833499 0,19005948 

Румунія 0,02467962 0,006025889 0,2237742 0,08621604 

Словенія 0,0624881 0,007680435 0,132872 0,0683321 

Словаччина 0,15432816 0,004812195 0,1137611 0,0911951 

Фінляндія 0,25866374 0,05433714 0,2120396 0,17538375 

Швеція 0,6286747 0,107681421 0,2561006 0,33007172 

Велика Британія 1 0,373810283 0,4140169 0,59412312 

Ваговий коефіцієнт 0,33 0,33 0,34  

Авторська розробка 
 



На підставі проведених розрахунків може бути представлений рейтинг країн Євросоюзу у відповідності з 
критерієм максимізації інтегрального показника оцінки технологічного лідерства (табл. 4)..  

 
Таблиця 4. Рейтинг країн ЄС з розрахунку інтегрального показника оцінки технологічного лідерства 

Країна Інтегральний показник оцінки технологічного лідерства Рейтинг 

Німеччина 0,88694753 1 

Велика Британія 0,59412312 2 

Франція 0,49032137 3 

Швеція 0,33007172 4 

Нідерланди 0,29622198 5 

Австрія 0,25795709 6 

Італія 0,25038844 7 

Іспанія 0,21186443 8 

Португалія 0,19005948 9 

Бельгія 0,19005295 10 

Чеська Республіка 0,17911792 11 

Фінляндія 0,17538375 12 

Хорватія 0,15559545 13 

Данія 0,15501561 14 

Угорщина 0,14591938 15 

Греція 0,13221503 16 

Люксембург 0,1116559 17 

Естонія 0,10263845 18 

Польща 0,10064366 19 

Словаччина 0,0911951 20 

Румунія 0,08621604 21 

Словенія 0,0683321 22 

Литва 0,06734515 23 

Болгарія 0,06132269 24 

Ірландія 0,06106056 25 

Латвія 0,04346129 26 
Авторська розробка 

 
Висновки. Таким чином, на підставі проведених розрахунків можна зазначити, що Німеччина є лідером 

технологічного розвитку в Європейській економічній системі, з найвищим інтегральним показником 
технологічного лідерства - 0,88694753. Друге місце в рейтингу займає Велика Британія, яка відстає від 
отриманих значень інтегрального показника Німеччини на 0,293 пункту, а третє місце в рейтингу займає 
Франція, яка відстає від Німеччини  на 0,396 пункту. Що, на наш погляд, свідчить щодо достовірності 
отриманих результатів з використання інтегрального показника оцінювання технологічного лідерства країн в 
економічній системі ЄС. 
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