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В даний час практичне вирішення завдання алгоритмізації кількісної 

оцінки показників інноваційності технічних виробів, винаходів і технологій є 

нагальною потребою. Кількісна оцінка показника інноваційності конкретного 

виробу заснована на гіпотезі про адекватне відображення життєвого циклу 

продукту в різних сховищах даних, оцінюється на основі його технологічної 

новизни, затребуваності і імплементованності. Пошук необхідної інформації 

заснований на побудові лінгвістичної моделі архетипу шуканого об'єкта в 

формі відповідного патерну. Модель складається з термів, що дозволяють 

описати структуру об'єкта, умови застосування і результати його 

функціонування. Оцінка індикатора новизни заснована на нормованому 

інтегральному значенні числа знайдених елементів інформації про об'єкт. 

Оцінка індикатора затребуваності заснована на нормованому інтегральному 

значенні частоти звернень від користувачів до інформації про потенційно 

інноваційний продукт або послугу. Оцінка індикатора імплементованності 

заснована на нормованому значенні середнього періоду відновлення рівня 

новизни і/або затребуваності архетипу об'єкта.  

Алгоритм обчислення кількісної оцінки інноваційності багато-

компонентного об'єкта складається з наступних етапів (заснований на 

застосуванні теорії свідоцтв Демпстера-Шафера [1]): збір вихідних даних, 

сортування експертних думок і їх аналогів (оцінок) та формуванні таблиці 

свідоцтв, розрахунок базових ймовірностей для кожного свідоцтва. Далі 

виконуються сортування і комбінування свідоцтв з різних джерел. Метою є 

об'єднання свідоцтв, числові інтервали яких перетинаються один з одним, з 

урахуванням впливу конфліктних свідоцтв, числові інтервали яких не 

перетинаються. Процедура комбінування об'єднана з розрахунком меж 

математичного очікування інтервалів і значень функцій довіри і 

правдоподібності. У таблицю інтегральних оцінок виводяться оцінки, для яких 

нижня і верхня межі ймовірності наявності властивості інноваційності у об'єкта 

максимальні. 

Прототип експертної системи реалізований у вигляді веб-додатка з 

графічним інтерфейсом користувача, що дозволяє послідовно налаштовувати 

параметри експертної системи, заповнює опитувальний лист, а також отримує 

доступ до таблиць свідчень і вихідним розрахункових показників. 
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