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Метою роботи є наукове обґрунтування теоретичних засад, методологічних
підходів і методичних рекомендацій щодо визначення ключових напрямів
розроблення інтелектуально-інноваційного розвитку та стратегій її
реалізації на основі керованої інституційної трансформації, що відповідає
сучасним цифровим трендам в період пандемії.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні
теоретичних і науково-методичних засад, прикладних рекомендацій щодо
підвищення ефективності інституційних засад політики інтелектуальноінноваційного розвитку відповідно до сучасних моделей інноваційних
систем.

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАЯВЛЕНОЇ ТЕМИ ЗУМОВЛЕНА
•

впровадження Українською державою
інлелектуально-інноваційних реформ;

•

потребою послідовного інтелектуального прогресу в інноваційній сфері;

•

активізаційною потребою прогресивного розвитку цифровізації в період пандемії;

•

розумінням інтелектуально-інноваційного розвитку у контексті структурних цифрових трансформацій;

•

впливом інтелектуально-інноваційного розвитку в умовах становлення постіндустріальної економіки;

•

проблемами формування стратегії інтелектуально-інноваційного розвитку вітчизняної економіки;

•

необхідністю забезпечення сталого розвитку держави шляхом збільшення науково-технологічної складової,
розвитку інтелектуального капіталу та високим рівнем конкурентоспроможності завдяки широкому
впровадженню інновацій;

•

необхідністю більш точного визначення чинників розвитку країни для системної трансформації суспільства,
побудови державності та коригування векторів зовнішньополітичної діяльності;

•

курсом на формування ефективного діалогу із суспільством, удосконалення механізмів взаємодії держави,
бізнесу та суспільства.
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підходів і методичних рекомендацій щодо визначення ключових напрямів
розроблення інтелектуально-інноваційного розвитку та стратегій її
реалізації на основі керованої інституційної трансформації, що відповідає
сучасним цифровим трендам в період пандемії.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні
теоретичних і науково-методичних засад, прикладних рекомендацій щодо
підвищення ефективності інституційних засад політики інтелектуальноінноваційного розвитку відповідно до сучасних моделей інноваційних
систем.

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ

•

обґрунтувати концептуальні засади інституційно-еволюційного підходу до розроблення інноваційної політики;

•

дослідити роль і місце інноваційної сфери як складової процесів укріплення національної безпеки та просування національної
економіки за траєкторією сталого розвитку в їх динамічному взаємозв’язку;

•

уточнити понятійно-термінологічний апарат дослідження інноваційної політики в контексті інституційно-еволюційного підходу;
поглибити розуміння суті інноваційно-технологічних систем та їх еволюції;

•

удосконалити науково-методичні підходи до оцінювання ефективності інноваційної політики;

•

удосконалити концептуальні засади державного управління інноваційно-технологічним розвитком;

•

розвинути науково-теоретичні засади формування національної інноваційної політики на базі інституційних перетворень, які
забезпечують її відповідність вимогам щодо підтримання безпеки в національній економіці через інноваційний розвиток;

•

розвинути науково-методичний підхід до використання мережевих важелів реалізації національних інноваційних стратегій;

•

узагальнити концептуальні положення теорій щодо нової інституційної економіки та адаптувати їх у процесі розроблення теоретикометодологічних засад інноваційної політики, обґрунтування інституційних умов, необхідних для визначення пріоритетів
інноваційного розвитку країни;

•

визначити концептуальні положення та організаційно-управлінські аспекти інституційно-технологічного проєктування у процесі
формування національної інноваційної політики;

•

дослідити можливості використання макропроєктування інноваційно-технологічних систем як інструменту реалізації інноваційної
політики;

•

обґрунтувати науковий підхід до визначення інституційно-еволюційних особливостей розвитку пріоритетних галузей національної
економіки;

•

розробити комплекс науково обґрунтованих рекомендацій щодо стратегічних напрямів формування та реалізації інноваційної
політики;

•

дослідити особливості методології управління інтелектуальною власністю в контексті інноваційного розвитку,

•

обґрунтувати парадигмальний підхід до управління інтелектуальною власністю в системі інноваційного розвитку України;

• висвітлити особливості державної науково-технічної політики та регулювання в сфері інтелектуальної
власності України;

• розробити методологічний інструментарій комплексної оцінки рівня розвитку об’єктів інтелектуальної
власності в системі інноваційного розвитку;
• обґрунтувати домінанти формування організаційного механізму оцінки економічного стимулювання розвитку
об’єктів інтелектуальної власності як інструменту реалізації інноваційної політики;
• сформувати науково-методичний підхід до прогнозування рівня інтелектуального розвитку вітчизняної
економіки;
• сформувати стратегію інтелектуально-інноваційного розвитку вітчизняної економіки;
• вдосконалити механізм комерціалізації інтелектуальної власності в системі інноваційного розвитку;

• здійснити моделювання рівня геоінтелектуальної активності України;
• визначити принципи розвитку соціально-економічної системи в умовах цифровізації;
• побудувати матрицю «Чутливість розвитку бізнесу до впливу цифровізації»;
• розробити методичний підхід до встановлення детермінантів цифровізації та виявити їх зв'язок зі складовими
розвитку національної економуки;
• розробити нейромережеву модель звязку між цифровізацією та її детермінантами, складовими розвитку
національної економіки;
• сформувати сценарії та стратегію розвитку національної економіки в умовах цифровізації;

НАУКОВА ЗНАЧИМІСТЬ РОБОТИ ОБУМОВЛЕНА ЇЇ НОВИЗНОЮ
• обґрунтовано концептуальні засади інституційно-еволюційного підходу до розроблення інноваційної політики з
урахуванням траєкторій еволюції інноваційно-технологічних систем, динамічної ефективності управління
інноваційним розвитком, що надають можливість забезпечити формування інституційного базису розроблення та
реалізації інноваційної політики;
• удосконалено концептуальні засади державного управління інноваційно-технологічним розвитком шляхом
систематизації підходів до врахування сучасних технологічних трендів в інноваційній політиці; визначення
особливостей формування конкурентного середовища інноваційного розвитку; узагальнення геоекономічних аспектів
управління інноваційними процесами; визначення завдань економічної дипломатії в контексті реалізації інноваційної
політики; узагальнення впливу національної інноваційної системи на ефективність участі країни у глобальних
ланцюжках доданої вартості, що дає змогу доповнити інституційно-еволюційний підхід до формування інноваційної
політики новими науковими уявленнями про особливості трансформації інноваційних процесів та поєднати у межах
інноваційної політики як технологічні тренди, так і потенціал впливу державного регулювання на чинники, що
визначають інноваційну поведінку суб’єктів господарювання;
• удосконалено науковий підхід до визначення інституційно-еволюційних особливостей розвитку пріоритетних галузей
національної економіки, зокрема приладобудування, який ґрунтується на врахуванні динамічної ефективності
інноваційної політики, доповнює існуючі підходи аналітичним інструментарієм оцінювання відповідності
підприємств технологічним тенденціям і уможливлює вирішення завдань інституційно-інноваційного проєктування.
Даний підхід дозволив розробити інституційно-інноваційний проєкт розвитку приладобудування відповідно до
принципів активної інноваційної мережі, що передбачає створення крос-галузевої платформи, яка забезпечить
можливість організувати продуктивну взаємодію учасників інноваційного процесу в рамках мережевої стратегії,
планомірне формування конкурентних переваг (інноваційних, інформаційних та інтелектуальних) на всіх етапах
ланцюжка створення вартості за участі агентів та інститутів;

•

удосконалено науково-теоретичні засади формування національної інноваційної політики шляхом інституційних перетворень, які
забезпечують її відповідність вимогам щодо підтримання безпеки в національній економіці через інноваційний розвиток, базуються на
сучасних концепціях національної безпеки та уможливлюють використання стратегії формування інституційної структури (включає
інституційний реінжиніринг і формування нових інститутів) на основі мережевого підходу та розроблення системної інноваційної
політики;

•

удосконалено комплекс удосконалень організаційно-інституційного забезпечення розроблення інноваційної політики шляхом реалізації
науково-методичних рекомендацій щодо стратегічних напрямів її формування, а також інноваційної політики в частині вдосконалення
механізмів міжінституційної взаємодії; управління ресурсами інноваційного розвитку; розроблення нових моделей інноваційних
комунікацій, що дає змогу підвищити якість формування та реалізації національної інноваційної політики, сприятиме вирішенню
проблеми відсутності стратегічної орієнтованості інноваційного розвитку країни.

•

уперше запропоновано парадигмальний підхід до управління інтелектуальною власністю в системі інноваційного розвитку на рівні
національного господарства, що консолідує теоретичний, емпіричний та методологічний базиси та обґрунтовує основні категорії,
головну ідею та мету, об’єкти та суб’єкти управління, завдання, функції, принципи, концептуальні підходи та інструментарій до
управління, а також критерії та методологію оцінки, що дозволить грамотно та ефективно розробляти і запроваджувати управлінські
рішення відносно формування та комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності на всіх рівнях управління, а також буде сприяти
рішенню цілої низки проблем та протиріч, що виникають внаслідок неоднаковості у напрямках і рівнях модернізації окремих регіонів,
областей або сфер економічної діяльності, обумовлені станом економіки та суспільства у цілому;

•

уперше обґрунтовано організаційний механізм оцінки ефективності економічного стимулювання розвитку об’єктів інтелектуальної
власності, орієнтований на експоненціальне зростання інновацій у питомій вазі нематеріальних активів держави, що створює
можливість комплексно оцінити рівень забезпеченості ресурсами сфери інтелектуальної власності за факторами-агрегатами (рівень
інтелектуальної та патентної активності, рівень державної підтримки інтелектуальної діяльності і забезпеченість галузі національними
дослідниками), з метою формування управлінських рішень у сфері інтелектуалізації відповідно до стратегічного вектору розвитку
національної системи інтелектуальної власності і забезпеченні інтенсивного розвитку підприємств у державі;

•

уперше розроблено модель базових концептів оцінки рівня розвитку сфери інтелектуальної власності, яка враховує комплекс
показників, що характеризують різні аспекти розвитку сфери інтелектуальної власності (патентоспроможність, фінансове забезпечення,
стан політичного та правового середовища), а також дозволяє враховувати драйвери, що відображають глобальні позиції України з
погляду підвищення інвестиційної привабливості сфери інтелектуальної власності (конкурентний простір ринку інтелектуальної
власності);

•

удосконалено методологію управління розвитком сфери інтелектуальної власності, яка передбачає поетапну та системну оцінку
можливостей та цільових орієнтирів проактивної позиції України щодо створення ініціатив і стандартів взаємодії у сфері
інтелектуальної власності залежно від рівня інфраструктурного забезпечення;

•

удосконалено методологічні положення щодо визначення агрегованого узагальнюючого показника інтелектуальної власності, що
дозволяє встановити рейтинг інтелектуальної активності окремих регіонів за компонентами інтелектуального розвитку (наука,
інформаційні технології, освіта, інтелектуальна власність), а також рівень геоінтелектуальної активності України та створює
можливість до визначення перспективних (стратегічних) напрямків активізації сфери інтелектуальної власності в системі науковотехнічного розвитку України, а також співставлення отриманого агрегованого показника у міжнародних порівняннях;

•

удосконалено організаційно-методичний підхід до побудови моделі геоінтелектуальної активності України, який на відміну від
існуючих, передбачає агрегування прогнозних оцінок індикаторів інтелектуального розвитку, інтелектуальної активності та
інвестиційної забезпеченості об’єктів інтелектуальної власності, що створює можливість визначення стратегічних орієнтирів
підвищення інтелектуальної привабливості регіонів України;

•

удосконалено інтегрований підхід до визначення стратегічних напрямків інтелектуального розвитку України, який на відміну від
існуючих, базується на використанні форсайт-методології дорожнього картування, поєднує в цілісну сукупність ключові цільові
установки (реформи) у сферах освіти, науки, інформаційних технологій та інтелектуальної власності, забезпечує нівелювання
комунікаційного розриву між рівнями взаємодії сфер інтелектуальної діяльності на всіх ієрархічних рівнях та дозволяє державним
органам управління здійснити вибір пріоритетних напрямів стратегічного розвитку, необхідних для досягнення стійких
конкурентних переваг у майбутньому;

•

удосконалено науково-методичний підхід до визначення стратегій фінансування інтелектуального розвитку, який на відміну від
наявних, враховує середній темп фінансування НДР та середню частку валової доданої вартості від «Професійної, наукової та
технічної діяльності» у загальному обсязі ВВП України за областями, передбачає використання методів матричного моделювання,
дозволяє встановити цільові напрями фінансування інтелектуальної діяльності, реалізація яких у перспективі є результативною з
позицій фінансових асигнувань та економічної ефективності для вітчизняної економіки;

•

удосконалено методичний інструментарій прогнозування рівня інтелектуального розвитку економіки України, який ґрунтується на
застосуванні методу статистичних рівнянь залежностей, враховує основні тенденції ключових сфер інтелектуальної діяльності
(науки, інформаційних технологій, інтелектуальної власності, освіти) та дозволяє визначити величину та дослідити характер їх
прогнозної зміни, спрогнозувати загальний рівень інтелектуального розвитку економіки України та її областей;

• набуло подальшого розвитку механізм формування та реалізації державної політики України щодо регулювання
сфери інтелектуальної власності шляхом встановлення ієрархії складових системи і детермінант, які окреслюють
напрями реалізації державної політики, з метою обґрунтування пріоритетних шляхів розвитку та регулювання
діяльності у сфері інтелектуальної власності;
• набуло подальшого розвитку структура системи інноваційного розвитку у формуванні інтелектуальної власності, яка
вбачається через трансформацію складових компонентів, що формують інтелектуальну власність, та об’єднує окремі
елементи і ознаки в єдину систему управління, на вході через сукупність знань та досвіду акумулює інформаційнознаннєві ресурси в інтелектуальний потенціал, який у процесі еволюційних та революційних змін та шляхом їх
формування і накопичень переходить в інтелектуальний капітал, який згодом трансформується в інтелектуальну
власність та на виході реалізується через результати використання та комерціалізації об’єктів інтелектуальної
власності, при цьому завдяки кількісним та якісним перетворенням забезпечується економічне зростання та якісно
новий стан економічної системи;
• набуло подальшого розвитку інтегрована модель взаємодії компонентів інфраструктури комерціалізації об’єктів
інтелектуальної власності, яка описує позиціонування в ланцюжку створення цінності у сфері інтелектуальної
власності всіх стейкхолдерів, створює можливість всебічної оцінки реалізації бізнес-процесів комерціалізації,
враховує результативність інтелектуальної діяльності для кожного з учасників процесу комерціалізації та дозволяє
визначити напрями практичної реалізації об’єктів інтелектуальної власності, які орієнтовані на створення
інноваційних товарів, технологій або послуг з метою зростання ефекту комерціалізації;
•

уперше розроблено матрицю «Чутливість розвитку бізнесу до впливу цифровізації», яка на відміну від інших
фокусується на ознаках «розвиток» та «цифровізація», що дозволяє на основі визначення середніх темпів зміни
узагальнюючих індикаторів розвитку та показника цифровізації встановити яка з складових розвитку національної
економіки, має досить сильну схильність до зростання в умовах цифровізації, що враховується при розробці
сценаріїв розвитку бізнесу в умовах цифровізації.

•

удосконалено нейромережеву модель зв’язку між цифровізацією та її детермінантами, складовими розвитку
національної економіки, що ґрунтується на використанні інструментарію нейронних мереж та на відміну від
інших моделей забезпечує можливість встановлення приналежність детермінантів цифровізації та складових
розвитку національної економіки до певної мережі зв’язків впливу і взаємного впливу та дозволяє
ідентифікувати зв'язок між цифровізацією та детермінатами та складовими розвитку національної економіки
та детермінантами цифровізації з метою їх аналізу та прогнозування;

•

удосконалено методичний підхід до встановлення детермінантів цифровізації, який базуються на
застосуванні методологічного інструментарію детермінантного аналізу, що на відміну від інших, поєднує
процедури спостереження, ідентифікації, та систематизації визначальних факторів процесу цифровізації
бізнесу за функціональними групами «технологія», «економіка та регулювання», «комунікація» та
«суспільство та політика» для чіткого уявлення про їх систему, функціональні зв’язки, що надає змогу більш
повно розкрити багатогранність цього процесу та в подальшому встановити вплив цифровізації на складові
розвитку національної економіки;

•

удосконалено підхід до формування стратегії розвитку національної економіки в умовах цифровізації, що на
відміну від існуючих передбачає її змістовне наповнення згідно аксіологічного рівня методології дослідження
розвитку національної економіки в умовах цифровізації, відображає послідовність її розробки за системноієрархічним принципом що дозволяє підвищити ймовірність прийняття правильних стратегічних рішень
щодо втілення конкретного сценарію розвитку;

• набули подальшого розвитку принципи розвитку соціально-економічної системи в умовах цифровізації, які на
відміну від існуючих сформовано на основі взаємного врахування існуючих в сучасній економічній теорії
загальних та системних принципів розвитку та доповнення їх принципами, що притаманні розвитку в умовах
цифровізації економіки, а саме принципами інформаційності, синхронності, мережевості та автоматизації.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ
МАКРОПРОЄКТІВ
Аналітика та розроблення прогнозних сценаріїв розвитку технологій
(удосконалення державної системи стратегічного планування, створення системи координації завдань моніторингу, аналізу, прогнозування та прийняття рішень в інноваційній
сфері, сфері національної безпеки й оборони)
Інституційно-інноваційне проєктування:
– узгодження програм реформування та розвитку стратегічних секторів економіки;
– формування інституційних моделей ефективного використання спроможностей і ресурсів стратегічних секторів економіки для реалізації національних інтересів;
– формування принципів координації інститутів;
– формування принципів раціонального розподілу фінансових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для ефективного функціонування стратегічних секторів економіки

Мережі стратегічних макропроєктів
• ради з інноваційного розвитку при національних / регіональних
органах влади;
• галузеві інноваційні співтовариства;
• технологічні платформи;
• Knowledge and Іnnovatіon Communіtіes;
• мережеві партнерства;
• університетські мережі та мережі трансферу технологій;
• консорціуми за участі держави;
• інноваційна інфраструктура в регіонах із залученням великих
національних індустріальних партнерів;
• кластери;
• центри передання компетенцій;
• Lіvіng Labs

Принципи підтримки мереж
стратегічних макропроєктів
а) відповідність вимогам до результату проєкту;
б) наявність спільних проєктів учасників мережі з акцентом на продуктову складову;
в) виконання зобов'язань щодо приватних інвестицій
у рамках кожного спільного проєкту;
г) відповідність проєктів актуальній технологічній стратегії
Координація фінансування мереж
стратегічних макропроєктів
• джерела: державний бюджет, галузеві бюджети, регіональні бюджети, цільові фонди, інвестиції;
• механізми фінансування
Координація інфраструктури та форматів взаємодій учасників стратегічних макропроєктів
(актуалізація комунікаційних форматів,
залучення нових учасників)
Координація аудиту мереж
стратегічних макропроєктів
(оцінювання інноваційної ефективності та динаміки, іміджу та стратегічних перспектив, учасників
мережі)

Рівень

КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЄКТУ РОЗВИТКУ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗГІДНО З ПРИНЦИПАМИ АКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
Перелік критичних технологій у сфері виробництва
озброєння та військової техніки

Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної
діяльності

Нормативні документи, що регулюють діяльність підприємств
галузі та їх стейкхолдерів

Інституційно-еволюційна програма розвитку галузі

Рівень координації

Збільшення потенціалу наукової сфери
в генерації фундаментальних і прикладних знань

Підвищення конкурентоспроможності продукції та
можливості участі в міжнародних проєктах

– оптимізація фінансування НДДКР і їх якості шляхом узгодження джерел фінансування та єдиної стратегії наукових досліджень на основі координації;
– реалізація моделі публічно-приватного партнерства;
– коригування інституційно-еволюційної програми

Кабінет
Міністрів
України

Рівень управління проєктами
стратегування

Підвищення конкурентоспроможності продукції
приладобудування як наукоємної галузі економіки

Робочі групи:
РГ1. Стратегічне планування;
РГ2. Координація;
РГ3. Трансфер технологій;
РГ4. Цифровізація;
РГ5. Нові технології;
РГ6. Залучення інвестицій

Координаційна платформа

Представники бізнесу,
закладів вищої освіти,
академічних установ

Функціональні центри
на базі учасників:
Ідентифікація технологій.
Підтримка стартапів.
Розроблення та комерціалізація

Центр цифрової трансформації;
Центр медичного приладобудування;
Центр навчально-наукового приладобудування

СИСТЕМА ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Механізм науково-технічних перетворень

Накопичений досвід у
сфері науки і техніки

Еволюційні (поступові) зміни – поступовий
процес удосконалення існуючої чи впровадження
нової техніки і технології, організації виробництва і
праці на основі досягнень і реалізації наукових
знань

Трансформаційні (революційні) зміни - докорінні
якісні зміни в науці і техніці на засаді новітніх
наукових відкриттів (винаходів), що роблять
істотний вплив на суспільне виробництво (науковотехнічна революція)

Результати використання
та комерціалізації
об’єктів інтелектуальної
власності

організаційно-правові;
економічні;
соціально-психологічні







ліцензування;
інжиніринг;
лізинг;
промислова кооперація;
франчайзинг

реалізація
через зміни

Інтелектуальний
капітал

формування
та накопичення

використання

(кількісні та якісні зміни)





Комерційні методи впливу:

ВИХІД

ресурсів, потенціалу)

(сукупність, досвіду, знань,

ВХІД

Державні методи регулювання
НТР:

Економічне зростання та якісно
новий стан національної економіки

Інформаційно-знаннєві
(інтелектуальні) ресурси

Методи та інструменти управління змінами

трансформація
формування
Інтелектуальноінноваційний потенціал

та накопичення

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ВЛАСНІСТЬ

Зворотній зв'язок

Підвищення загального
добробуту населення

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СФЕРИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
Світовий конкурентний
простір розвитку

Формування та реалізація стратегії управління розвитком
сфери інтелектуальної власності в системі науково-технічної
політики України

Державна політика та
стратегія розвитку сфери
ІВ

сфери ІВ
Стратегічна мета: позначення універсуму можливих стратегічних векторів розвитку сфери інтелектуальної власності України в
дослідницькому режимі та визначення способів організації знань на різних рівнях управління інтелектуальною діяльністю у сферах:
освіти, науки, інтелектуальної власності та інформаційних технологій
Формалізація процесу
управління розвитком
сфери ІВ

Формування фрактальної
моделі управління розвитком
сфери ІВ

Комплексна оцінка стану розвитку сфери інтелектуальної власності України

Організаційний механізм та методичний
інструментарій оцінки ефективності
економічного стимулювання розвитку
об’єктів інтелектуальної власності

визначення проблем розвитку
сфери ІВ

Оцінка конкурентного простору
розвитку сфери ІВ
Прогресивний

стимулювання

та фінансове забезпечення)
Адаптивний

Оцінка правового та політичного
середовища
розвитку сфери ІВ
Проактивний

Рівень
результативності

Оцінка забезпечення розвитку сфери ІВ
(патентоспроможність

високий
допустимий
середній
низький

Прогнозування інтелектуального розвитку України за ключовими сферами
Інтелектуальна власність
Інформаційні технології
Освіта
Наука
Визначення цільових орієнтирів проактивної позиції України щодо створення ініціатив і стандартів
взаємодії у сфері ІВ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Інтелектуальний потенціал
Інтелектуальні ресурси

Експотенціональне зростання інновацій та
інноваційний розвиток економіки України

Управління об’єктами інтелектуальної власності
IV0
Методичний інструментарій
Фінансово-господарська діяльність, прийняття до обліку
нематеріальних активів

Об’єкт ІВ

Методи, задачі. функції системи управління

Концептуальне управління об’єктами
IV1
інтелектуальної

Система управління інтелектуальною власністю

Політика управління інтелектуальною власністю

Комплексна оцінка ефективності
економічного стимулювання
розвитку сфери ІВ

ресурси

Інтелектуальні

власності

Політика відкритих інновацій

IV2
Державне регулювання результатів
інтелектуальної діяльності

IV3
Експотенціональне зростання інновацій

формування
Планування НДДКР генерування запиту на
інновації

Коефіцієнт забезпеченості інтелектуальної
власності

інтелектуальної власності
таКомерціоналізація
накопиченняформування

та накопичення

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА
2019–2023 РР.(%)
Області

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Прогноз на 2021 рік

Прогноз на 2022 рік

Прогноз на 2023 рік

Значення

Відхилення від
попереднього року

Значення

Відхилення від
попереднього року

Значення

Відхилення від
попереднього року

Значення

Відхилення від
попереднього року

Значення

Відхилення від
попереднього року

Середнє зростання за
5 років

Вінницька

3,467

3,861

0,394

4,300

0,439

4,789

0,489

5,333

0,544

5,940

0,606

0,494

Волинська

1,157

1,720

0,563

1,780

0,060

1,810

0,030

2,283

0,473

2,879

0,596

0,344

Дніпропетровська

19,601

21,824

2,223

24,299

2,475

27,054

2,756

30,122

3,068

33,539

3,416

2,788

Донецька

3,903

4,350

0,447

4,848

0,498

5,403

0,555

6,021

0,618

6,710

0,689

0,561

Житомирська

1,712

1,906

0,194

2,123

0,216

2,364

0,241

2,632

0,268

2,930

0,299

0,244

Закарпатська

1,579

1,762

0,183

1,966

0,204

2,194

0,228

2,448

0,254

2,732

0,284

0,231

Запорізька

8,593

9,600

1,007

10,724

1,125

11,981

1,257

13,385

1,404

14,953

1,568

1,272

Івано-Франківська

2,568

2,855

0,287

3,173

0,319

3,528

0,354

3,921

0,394

4,359

0,438

0,358

Київська

86,272

89,210

2,938

91,080

1,870

92,145

1,065

95,231

3,086

96,145

0,914

1,975

Кіровоградська

1,524

1,692

0,168

1,879

0,186

2,086

0,207

2,316

0,230

2,571

0,255

0,209

Луганська

1,622

1,804

0,182

2,007

0,203

2,232

0,225

2,483

0,251

2,761

0,279

0,228

Львівська

12,203

13,971

1,769

15,996

2,025

18,315

2,318

20,969

2,654

24,008

3,039

2,361

Миколаївська

4,620

5,126

0,506

5,687

0,561

6,310

0,622

7,000

0,691

7,766

0,766

0,629

Одеська

10,653

12,220

1,567

14,018

1,798

16,080

2,062

18,445

2,365

21,158

2,713

2,101

Полтавська

3,820

4,261

0,441

4,752

0,492

5,301

0,548

5,912

0,611

6,594

0,682

0,555

Рівненська

1,666

1,858

0,191

2,071

0,213

2,308

0,237

2,573

0,265

2,868

0,295

0,240

Сумська

3,104

3,452

0,349

3,840

0,388

4,272

0,432

4,752

0,480

5,286

0,534

0,437

Тернопільська

2,079

2,330

0,251

2,611

0,281

2,926

0,315

3,279

0,353

3,674

0,395

0,319

Харківська

32,411

37,413

5,002

43,186

5,773

49,851

6,664

57,543

7,693

66,423

8,880

6,802

Херсонська

3,865

4,324

0,459

4,838

0,514

5,413

0,575

6,056

0,643

6,776

0,720

0,582

Хмельницька

1,838

2,069

0,231

2,330

0,260

2,623

0,293

2,953

0,330

3,325

0,372

0,297

Черкаська

2,517

2,804

0,287

3,124

0,320

3,480

0,356

3,877

0,397

4,319

0,442

0,360

Чернівецька

2,130

2,365

0,236

2,627

0,262

2,917

0,291

3,240

0,323

3,599

0,358

0,294

Чернігівська

1,578

1,754

0,175

1,949

0,195

2,165

0,217

2,406

0,241

2,673

0,267

0,219

В середньому по Україні

8,937

9,772

0,835

10,634

0,861

11,564

0,931

12,716

1,151

13,916

1,200

0,996

МАТРИЦЯ СТРАТЕГІЙ ФІНАНСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

25% > tВ >1%

Львівська
Рівненська

1

Дніпропетровська
Київська
Одеська
Харківська

Запорізька

2

4

5

Донецька
Черкаська
7

Закарпатська
Івано-Франківська
Луганська
Тернопільська
Херсонська
Хмельницька

3

Вінницька
Чернігівська
Волинська
Житомирська
Кіровоградська
Сумська

Полтавська

tВ < 0

N

Фінансування НДР
збільшується

D

Фінансування НДР
знижується

Середній темп росту витрат на НДР (tВ), %

Н

Фінансування НДР
збільшується
tВ > 25,1%

Частка валової доданої вартості від «Професійної, наукової та технічної діяльності» у загальному
обсязі ВВП України (dH), коеф.
2,5 > dH >1
dH < 0,9
H
N
D
dH > 2,51

Чернівецька

6

Миколаївська
8

Умовні позначення:
1 – релевантна; 2 – консервативна; 3, 6 – д ірраціональна; 4 – компромісна; 5 – збалансована;
7 – непродуктивна; 8, 9 – обмежувальна

9

«ДОРОЖНЯ КАРТА» СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Освіта з орієнтацією на студентів.
Створення відкритої моделі освіти з
фокусом на індивідуальний розвиток
кожного студента

Підвищення
привабливості ВНЗ
для міжнародної
співпраці

Розширення затребуваних освітніх
програм і форматів навчання та
можливостей для управління власною
освітою

Фокус на високих результатах освіти
ключові компетенції у майбутній
кар’єрі відповідно європейських
стандартів

сфера
освіти

Усунення бар’єрів на стадії створення, виявлення,
патентування та обліку результатів інтелектуальної діяльності

Удосконалення нормативних правових актів щодо захисту
прав правовласників

сфера
інтелектуальної власності

сфера інформаційних
технологій

Підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників
закладів вищої освіти у провідних ВНЗ ЄС

Розвиток комунікаційних зв’язків із стейкхолдерами (урядом,
науковцями, підприємцями)
Створення на базі ВНЗ інфраструктури для розвитку стартапів

Створення системи комерціалізації інновацій ВНЗ на основі
симетричної взаємодії елементів системи «єдине вікно»

Розширення можливостей
управління правами на результати інтелектуальної діяльності

Підвищення
інформаційної безпеки
інтелектуальної
діяльності

Збільшення кількості високорейтингових публікацій
Scopus та Web of Science

Збільшення у штаті ВНЗ фахівців-практиків підприємств

Підвищення інтелектуальної грамотності та удосконалення
процедури інвентаризації правна РІД

Розвиток кадрового
потенціалу та освіти
сфери ІТ

Збільшення НДР в пріоритетних напрямках науково-технічної
політики України

Розвиток міжнародних партнерств і участь у високорейтингових
конференціях

Посилення контролю і нагляду у сфері правової охорони та
використання РІД, створених за рахунок бюджетних
асигнувань

Підвищення
грамотності
населення у сфері
ІТ

Впровадження нових
систем залучення
талановитих абітурієнтів

Підвищення доходності від реалізації прикладних НДДКР

сфера
науки

Інтеграція в українське законодавство міжнародних договорів
про правову охорону товарних знаків і промислових зразків
Збільшення обсягу державних інвестицій в створення об’єктів
інтелектуальної власності

при дистанційній та змішаній формах
навчання

Впровадження
адаптивних
технологій навчання

Збільшення обсягів фінансування фундаментальних
дослідженьДосягти проривів з пріоритетних напрямів досліджень

Комплексний аутсорсінг патентного пошуку і оцінки
патентоспроможності

Розробка нормативних правових актів, що забезпечують
можливість видачі електронних патентів

Розробка та впровадження системи
моніторингу зворотного зв’язку

Розробка та впровадження програм
стимулювання діяльності
висококваліфікованих фахівців у
сфері ІТ

Збільшення обсягів державних
асигнувань на розробку
передових інформаційних
технологій

Удосконалення нормативно-правової
бази регулювання діяльності у сфері
інформаційних технологій

Збільшення кількості міжнародних прикладних
проектів в області цифрових технологій, пов’язаних
із розвитком промислового Інтернету речей

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ

Хмарні
обчислення

Доповнена
(розширена)
реальність

Інтернет речей
Семантичний
веб

Демографічні
зміни
Інтеграція
суспільства
в мережі
Потреба
в безпеці
Захист
конфіденційності

Візуалізація
(унаочнення)

Цифрові
помічники

ТЕХНОЛОГІЯ
Великі
Дані

Зручність
та простота
використання

Соціальна
нерівність

Архівування

СУСПІЛЬСТВО
ТА ПОЛІТИКА
Державне
регулювання

Інтернаціоналізація

Прозорість

«Завжди
на зв’язку»
Мобільність

Культура
та стандарти
(норми) поведінки

Медіаконвергенція

КОМУНІКАЦІЯ

Взаємодія
та участь

Детермінанти

Персоналізація
даних

Впорядкування
Навчання
Гнучкість
режиму праці
протягом усього
діяльності
(збалансованість)
життя
в часі
та просторі
Залучення
ЕКОНОМІКА
суспільства
до креативних
Спільне
інновацій
споживання
Глобальна
Соціальне
(співпраця)
комерція
співробітництво

Розвиток бізнесу умовах цифрової економіки

Маркетинг

С2В,
споживачбізнес

Логістика

Операційні
та технологічні
процеси

Кадрове
забезпечення

Фінанси

БПЛА,
безпілотна
доставка

Інноваційноактивізаційні
виробничі
процеси

Цифрова
компетентність
та інформаційна
грамотність
персоналу

Р2Р

розвитку

національної

економіки в умовах цифрової економіки

НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЦИФРОВІЗАЦІЄЮ,
ДЕТЕРМІНАНТАМИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА
СКЛАДОВИМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Цифровізація
П

П

Технологія

П

В

В
В

В

Економічний
розвиток

Суспільство і
політика

В
В

В

Економіка та
регулювання

В

Комунікація

В

П

В

В
В

В

В
Екологічний
розвиток

В
Соціальний
розвиток

П
В

П
В
Розвиток аграрного сектору

П
В

Умовні позначення
П

Зв’язок приналежності
В

В
Зв’язок взаємного впливу

Зв’язок впливу

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В
УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
База формування- аксіологічний рівень методології дослідження розвитку
Принцип формування – структурно-ієрархічний
Мета формування стратегії розвитку національної економіки– прискорення розвитку

Ідентифікація зв’язку між цифровізацією та складовими розвитку
національної економіки
Цифровізація
Реакція на цифровізацію
Соціальна складова
розвитку

Економічна складова
розвитку

Екологічна
складова розвитку

Вид стратегії
Прогнозування індикаторів розвитку та показників цифровізації
Сценарії розвитку
Інерційний сценарій

SMART-сценарій

Напрями та заходи згідно обраному сценарію
Прогнозні результати реалізації стратегії
Реалізація стратегії розвитку національної економіки

ВИСНОВКИ
• На підставі аналізу теоретичних підходів визначено, що розвиток певної моделі національної інноваційної
системи для конкретної країни – це тривалий еволюційний процес, у якому взаємодіють бізнес, органи
державного управління та громадськість, виконуючи свої традиційні та нові функції. Доведено, що для
формування сучасної інноваційної політики слід використовувати інституційно-еволюційний підхід, який
дозволяє поєднати інституційні перетворення та тренди в інноваційно-технологічному секторі. Практична
реалізація інституційно-еволюційного підходу при формуванні інноваційної політики передбачає врахування
взаємозв'язку інституційних перетворень та інноваційно-технологічних змін.
• Доведено, що звуження національної безпеки як предмета управління до виключно військово-політичного
аспекту, що означає обмеження національних інтересів у сфері безпеки лише військово-оборонним блоком, у
сучасних умовах є помилковим підходом. Особливо це проявляється в ігноруванні ролі інноваційної політики в
посиленні національної безпеки в контексті досягнення Цілей сталого розвитку національної економіки. Тому
виникає необхідність аналізу суті інноваційної компоненти взаємозв’язку між сталим розвитком та національною
безпекою. У цьому контексті інноваційна політика є тією компонентою, що спрямовує інноваційну активність на
задоволення інтересів забезпечення як національної безпеки, так і соціально-економічного розвитку країни. З
урахуванням сучасного значення інновацій для сталого розвитку, відповідних національних особливостей, а
також із прикладної точки зору визнано важливою концепцію узгодження інноваційної політики із Цілями
сталого розвитку, що передбачає підтримку пріоритетних напрямів науки та інновацій, які орієнтуються на
досягнення цих Цілей, із деталізацією за технологіями та вимірами сталого розвитку.
• При розробленні інноваційної політики важливим є вдосконалення методичного забезпечення спостереження і
моделювання процесів акумуляції та перетворення різних ресурсів на інновації з урахуванням різноманіття
суб’єктів інноваційного процесу, соціально-економічного контексту і траєкторій інноваційного розвитку. У цьому
напрямі з метою розширення факторного поля аналізу доцільно розглядати інноваційно-технологічні системи з
відповідною їх структурою, яка включає технологічну, промислову, інституційну, інфраструктурну підсистеми, а
також підсистему трансферу технологій і маркетингу.

•

Разом із наявністю економічних, історичних і технологічних передумов побудови успішно функціонуючих національних інноваційних
систем найважливішим чинником, що визначає їх ефективність, є динамічні переваги інноваційної політики. До таких переваг належать
умови: створення наукової бази в перспективних секторах економіки; діяльності інноваційних підприємств; розвитку форм співробітництва
у сфері інновацій. Вони формуються завдяки високій якості публічного управління, зокрема результативних заходів зовнішньоекономічної
політики та участі держави в реалізації міжнародних інноваційних проєктів.

•

Для вдосконалення наявного та розроблення нового інструментарію формування інноваційної політики, що враховуватиме особливості
інноваційно-технологічних систем, доцільним є використання макропроєктування інноваційно-технологічних систем. Воно орієнтоване на
зміни в інноваційно-технологічних системах як об’єкт управління, ґрунтується на оцінюванні соціально-економічної ефективності
інновацій, координації інноваційних мереж, виборі інноваційних пріоритетів, урахуванні взаємозв’язку інноваційно-технологічних систем
із національною безпекою та технологічної взаємозалежності між країнами, а також дає змогу найбільш повно реалізувати потенціал
інституційно-інноваційного проєктування та еволюційного управління національною інноваційною системою.

•

Доведено, що одним із центральних і невирішених питань є визначення ролі інтелектуальної власності в системі інтелектуальноінноваційного розвитку національної економіки, яка вбачається через трансформацію складових компонентів, що формують інтелектуальну
власність, та об’єднує окремі елементи і ознаки в єдину систему управління, на вході через сукупність знань та досвіду акумулює
інформаційно-знаннєві ресурси в інтелектуальний потенціал, який у процесі еволюційних та революційних змін та шляхом їх формування і
накопичень переходить в інтелектуальний капітал, який згодом трансформується в інтелектуальну власність та на виході реалізується через
результати використання та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, при цьому завдяки кількісним та якісним перетворенням
забезпечується економічне зростання та якісно новий стан економічної системи. Обґрунтовано особливості та складові елементи
управління інтелектуальною власністю в межах такої системи на основі парадигмального підходу, який представлено як систему
взаємопов’язаних базисів: теоретичного, емпіричного та методологічного.

•

Визначено, що в сучасних умовах розвитку постіндустріального суспільства найбільш значимим та актуальним у сфері інтелектуальної
власності для нашої країни є врахування та використання досвіду державного регулювання в цій сфері технологічно розвинених країн.
Обґрунтовано основні особливості державної політики забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку у провідних країнах світу, а
також варіанти державного регулювання у чотири категорії за ступенем зростання інтенсивності державного впливу: створення базових
умов і розробка пріоритетів; створення можливостей; створення державою сприятливих умов для національних виробників; створення
державних компаній або державне фінансування існуючого приватного бізнесу.

•

Доведено, що різнорівневість, багатоаспектність та різноманітність сфери інтелектуальної власності об’єктивно зумовлюють важливість
розуміння та врахування під час організації і реалізації державної науково-технічної політики її розвитку повноцінної системи державного
регулювання. В роботі розроблено механізм державного регулювання сфери інтелектуальної власності, спрямований на підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної економіки, який розкривається через комплексний взаємозв’язок структурних елементів:
міжнародного досвіду та стандартів у сфері інтелектуальної власності, законодавчих регуляторів, органів управління, формальних та
неформальних інституцій, інструментів та економічних методів регулювання.

•

Проведено оцінку стану та тенденції функціонування сфери інтелектуальної власності України, інтелектуальної та винахідницької
активності в системи інтелектуально-інноваційного розвитку України, а також розвитку високотехнологічних секторів економіки
України, за результатами якої констатовано динаміку до зменшення за останні роки організацій, які здійснювали науково-дослідні
розробки, чисельності персоналу, зайнятого у сфері НДР, витрат за усіма джерелами у відсотках до ВВП. Визначено позитивну
динаміку щодо зростання патентної активності на вітчизняному ринку інтелектуальної власності відносно заявок на об’єкти
промислової власності. В структурі патентної активності найбільшу питому вагу (62,2%) займають заявки на знаки для товарів та
послуг, 18,42% становлять заявки на корисні моделі, 8,16% складають заявки на винаходи та 6,15% – на промислові знаки.

•

Доведено, що створення знань та їх акумулювання в інтелектуальну власність потребує: навчання, освіти, розробки інформаційних
технологій та інновації, що обумовило вибір складових компонентів (навчання, освіта, інтелектуальна власність, інформаційні
технології) для формування на цій основі системи показників узагальнюючої оцінки рівня інтелектуального розвитку економіки,
заснованої на знаннях. Розроблено модель взаємозв’язку складових компонент та оціночних показників визначення
узагальнюючого рівня інтелектуально-інноваційного розвитку вітчизняної економіки. Визначено, що на сьогодні області, які
мають високий узагальнюючий агрегований показник інтелектуального розвитку, є найбільш економічно розвиненими регіонами,
через високу концентрацію вищих навчальних закладів, а відповідно і науковців, техніко-технологічних та інноваційних
підприємств із найвищим рівнем патентної активності. Представлені «диспропорції» щодо рівня інтелектуалізації областей
підтвердили, що темпи розвитку держави знаходяться у прямій залежності від результатів діяльності її регіонів.

•

На основі узагальнення концептуальних аспектів управління інтелектуально-інноваційним розвитком запропоновано підхід до
формування моделі управління об’єктами інтелектуальної власності, який враховує агреговане просторове поле взаємовідносин,
що виникають на ринку інтелектуальної власності між учасниками та об’єктами інтелектуальної діяльності, створює можливість
ідентифікувати ключові чинники впливу на процес формування та розвиток інтелектуальної діяльності на державному рівні.
Запропоновано методологію управління інтелектуально-інноваційним розвитком, яка передбачає поетапну та системну оцінку
можливостей та цільових орієнтирів проактивної позиції України щодо створення ініціатив і стандартів взаємодії в сфері
інтелектуальної власності залежно від рівня інфраструктурного забезпечення.

•

З метою визначення проблем та напрямків підвищення інтелектуалізації в Україні запропоновано підхід до оцінки інтелектуальноінноваційного розвитку. В межах запропонованого підходу оцінено патентоспроможність сфери інтелектуальної власності за
сегментами (винаходи, знаки для товарів і послуг, корисні моделі, промислові зразки), здійснено оцінку фінансового забезпечення
та сприятливості правового та політичного середовища, конкурентного простору розвитку сфери інтелектуальної власності.
Практична апробація запропонованого підходу дозволила охарактеризувати стан розвитку сфери інтелектуальної власності, що
оцінюється як «проактивний».

•

Для формування стійкого попиту на об’єкти інтелектуальної власності розроблений організаційний механізм оцінки ефективності економічного
стимулювання розвитку об’єктів інтелектуальної власності. Встановлено, що драйверами економічного стимулювання розвитку об’єктів інтелектуальної
власності в Україні протягом останніх 5 років є нестабільне політичне та бізнес середовище, що вплинуло на зниження розвитку інфраструктури ринку
інновацій у державі та відтік наукових кадрів за кордон.

•

Спираючись на дослідження інноваційних методів прогнозування, запропоновано методичний інструментарій прогнозування рівня інтелектуальноінноваційного розвитку економіки України, який ґрунтується на застосуванні методу статистичних рівнянь залежностей, враховує основні тенденції
ключових сфер інтелектуальної діяльності (науки, інформаційних технологій, інтелектуальної власності, освіти). Практична апробація запропонованого
підходу дозволила визначити вектор стратегічної спрямованості інтелектуального розвитку економіки України та її областей. За результатами
прогнозування встановлено, що рівень інтелектуально-інноваційного розвитку України у перспективі буде зростати за всіма областями України.
Найбільш високий рівень інтелектуально-інноваційного розвитку прогнозується у Київській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

•

З огляду на необхідність організації процесу безперервного інтелектуального забезпечення, що включає створення, генерування, акумулювання, обмін і
поширення інформаційно-знаннєвих ресурсів між усіма учасниками інтелектуального простору, розроблено модель функціонування безперервного
інтелектуально-забезпечуючого механізму сучасної економічної системи. Аргументовано, що найважливішим інтегратором інформаційно-знаннєвих
ресурсів є професійна освіта. Сформовано систему основних стратегічних цілей, пріоритетних завдань та механізми активної дії у напрямку розвитку
країни в сфері інтелектуальної власності, реалізація яких забезпечить отримання ефекту синергії у різних областях творчої та винахідницької активності,
креативності, сприятиме підвищенню інноваційно-інвестиційної привабливості та економічному зростанню України у перспективі.

•

Для аргументованого вибору альтернатив стратегій фінансування інтелектуально-інноваційного розвитку України розроблено науково-методичний підхід
до визначення стратегій фінансування інтелектуального розвитку, практична апробація якого дозволила встановити цільові напрямки фінансування
інтелектуальної діяльності за областями на стратегічну перспективу з позицій фінансових асигнувань та економічної ефективності для економіки
України. Запропоновано інтегрований підхід до визначення стратегічних напрямків інтелектуально-інноваційного розвитку України, який базується на
використанні форсайт-методології дорожнього картування, поєднує в цілісну сукупність ключові цільові установки (реформи) у сферах: освіти, науки,
інформаційних технологій та інтелектуальної власності, забезпечує нівелювання комунікаційного розриву між рівнями взаємодії сфер інтелектуальної
діяльності та дозволяє державним органам управління здійснити вибір тих стратегічних напрямків, реалізація яких у перспективі є результативною з
позицій фінансових асигнувань та економічної ефективності. Практична реалізація розробленої «дорожньої карти» стратегічних напрямків
інтелектуального розвитку України створює можливість встановити пріоритетність управлінських рішень щодо управління змінами в сферах освіти,
науки, інтелектуальної власності та інформаційних технологій.

•

З метою зростання ефекту комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності Україні запропоновано інтегровану модель взаємодії компонентів
інфраструктури комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, яка описує позиціонування в ланцюжку створення цінності у сфері інтелектуальної
власності всіх стейкхолдерів, створює можливість всебічної оцінки реалізації бізнес-процесів комерціалізації, враховує результативність інтелектуальної
діяльності для кожного з учасників процесу комерціалізації та дозволяє визначити напрямки практичної реалізації об’єктів інтелектуальної власності, які
орієнтовані на створення інноваційних товарів технологій або послуг.

•

З метою обґрунтування оптимальної моделі інтелектуально-інноваційної активності для кожної з областей України
запропоновано методичний інструментарій до оцінки геоінтелектуальної активності, який ґрунтується на використанні сучасних
інструментів багатовимірної кластерізації у просторовому форматі, надає можливість на основі визначення потенціалу стратегем
встановити характерну для кожного регіону України оптимальну модель інтелектуальної активності (прогресивно-активної,
помірно-активної та стохастично-активної) та стратегічний вектор її трансформації. Практична апробація запропонованого
підходу показала, що для 25% областей України (Одеської, Дніпропетровської; Запорізької; Київської; Львівської) характерною є
прогресивно-активна модель інтелектуальної активності. Для Донецької області рекомендованою є помірно-активна модель
інтелектуальної активності. Для інших 71% областей України оптимальною моделлю інтелектуальної активності є стохастичнопасивна модель.

•

Визначено принципи розвитку соціально-економічної системи в умовах цифровізації на основі взаємного врахування існуючих в
сучасній економічній теорії загальних та системних принципів розвитку та доповнення їх принципами, що притаманні розвитку
в умовах цифровізації економіки, а саме принципами інформаційності, синхронності, мережевості та автоматизації.

•

Побудувано матрицю «Чутливість розвитку бізнесу до впливу цифровізації» з використанням ознак «розвиток» та
«цифровізація», що дозволяє на основі визначення середніх темпів зміни узагальнюючих індикаторів розвитку та показника
цифровізації встановити яка з складових розвитку національної економіки, є чутливою до цифровізації.

•

Сформовано методичний підхід до встановлення детермінантів цифровізації який базується на застосуванні методологічного
інструментарію детермінантного аналізу, поєднує процедури спостереження, ідентифікації, та систематизації визначальних
факторів процесу цифровізації національної економіки за функціональними групами «технологія», «економіка та регулювання»,
«комунікація» та «суспільство та політика» для чіткого уявлення про їх систему, функціональні зв’язки, що надає змогу більш
повно розкрити багатогранність цього процесу. Базуючись на даному підході виявлено зв'язок детермінантів цифровізації зі
складовими розвитку національної економіки;

•

Побудовано нейромережеву модель зв’язку між цифровізацією та її детермінантами, складовими розвитку національної
економіки, що ґрунтується на використанні інструментарію нейронних мереж та на відміну від інших моделей забезпечує
можливість встановлення приналежність детермінантів цифровізації та складових розвитку наіональної економіки до певної
мережі зв’язків впливу і взаємного впливу та дозволяє ідентифікувати зв'язок між цифровізацією та детермінатами та
складовими розвитку національної економіки та детермінантами цифровізації з метою їх аналізу та прогнозування.

