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Актуальність роботи 

У сучасних умовах сталий розвиток держави визначається збільшенням 

науково-технологічної складової, розвитком інтелектуального капіталу та 

високим рівнем конкурентоспроможності завдяки широкому впровадженню 

інновацій. У цьому контексті особливої актуальності набуває розроблення 

теоретико-методичних і прикладних засад організаційно-економічного 

механізму формування та реалізації інтелектуально-інноваційної стратегії 

розвитку в період пандемії.  

У контексті розроблення інноваційної політики постає завдання аналізу 

інноваційної складової сталого розвитку та оцінювання ефективності діючої 

інноваційної політики з урахуванням її відповідності цілям сталого розвитку. 

Попри значну кількість офіційних документів, присвячених розвитку 



інноваційної сфери та декларативних стратегій забезпечення національної 

безпеки, відсутня стратегічна політика держави щодо посилення впливу 

інтелектуально-інноваційної складової на стан сталого розвитку країни, що 

робить завдання вироблення аналітичних основ актуальним з теоретичного та 

практичного погляду. 

При розробленні політики інтелектуально-інноваційного розвитку 

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. 

Необхідність дослідження інтелектуально-інноваційного розвитку в межах 

інституційної методології обумовлена тим, що системна трансформація 

суспільства, побудова державності та коригування векторів 

зовнішньополітичної діяльності потребують більш точного визначення чинників 

певних процесів. Дана проблематика також актуалізується в контексті курсу на 

формування ефективного діалогу із суспільством, удосконалення механізмів 

взаємодії держави, бізнесу та суспільства. 

Аналіз теоретико-методологічних підходів до визначення суті 

інтелектуально-інноваційного розвитку свідчить, що для його формування 

доцільно використати еволюційну парадигму теорії нової інституційної 

економіки. Інституційно-еволюційний підхід передбачає розгляд сукупності 

інститутів та закономірностей їх взаємодії, що забезпечує перетворення ресурсів 

на реальні результати з використанням ефективних методів відповідно до 

національного контексту. Визначено, що важливим чинником інституційних 

перетворень є інноваційно-технологічні. Реалізація сучасної інтелектуально-

інноваційної стратегії розвитку може здійснюватися в межах інституційних 

стратегій, що відображають інноваційні тренди. Указаний аспект узгоджується з 

основними ідеями тематичних аналітичних досліджень міжнаціональних 

організацій. 

За останні п’ять років в економіці Україні відмічається тенденція до 

перебудови сучасної економічної політики держави відповідно до умов пандемії. 



Стратегічна мета держави полягає в підвищенні її конкурентоспроможності за 

рахунок збільшення частки наукоємної продукції. Для успішного впровадження 

в економіку держави інновацій, велике значення має розвиток інформаційних 

технологій які виступають драйвером зростання продуктивності праці, і як 

наслідок зниження витратоємності продукції, що випускається. Прогрес 

технологій і інновацій прямо пропорційно залежить від відносин, що пов’язані з 

інтелектуально-інноваційним розвитком діяльності підприємств. Розвиток та 

ефективне управління інноваційною діяльністю на сучасному етапі є необхідною 

умовою перспективного розвитку інноваційних підприємств.  

Відповідно до національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної 

власності в Україні на період до 2025 року та стратегії розвитку сфери 

інноваційної діяльності на період до 2030 року, підвищення результативності 

інтелектуально-інноваційний розвиток можливе лише при наявності системи 

управління інноваційним розвитком з єдиною для всіх учасників процесу 

ідеологією, регламентованим механізмом, чіткою структурою і формалізованим 

процесом. Зміна стратегії інтелектуально-інноваційного розвитку передбачає 

зміну концептуальних основ цього процесу. Проблематика зміни 

концептуальних основ як до управління інтелектуально-інноваційним 

розвитком, так і до науково-технічного  розвитку України в цілому, з намірами 

їх формування відповідно до сучасних динамічних вимог, актуалізує питання 

концептуалізації ключових аспектів управління інноваційним розвитком в 

системі науково-технічної політики України.  

Важливою вимогою формування ефективної системи управління 

інноваційним розвитком є чіткість та однозначність розуміння наукової 

термінології. 

Важливо сформувати чітке розуміння ресурсів інноваційного розвитку, які 

запропоновано розглянути у двох вимірах:  

1) як сукупність економічних та соціальних ресурсів, наявних на певній 

території (регіоні), з урахуванням взаємозамінності та обмінної вартості ресурсів 

як у межах цієї території, так і в зовнішніх відносинах 

2) як організаційно-економічні форми та процеси використання ресурсів, 



що залучені зараз або мають потенціал для залучення в майбутньому. 

Для формування в цих умовах сучасної моделі інтелектуально-

інноваційного розвитку на зміну застарілим підходам мають прийти нові 

технології управління розвитком, адаптовані під використання в суспільстві, що 

ґрунтується на знаннях. Перехід до стратегічної, довгострокової інноваційної 

політики, вбудованої в усі економічні процеси держави, у т. ч. у промислову 

політику, є актуальним завданням політики системної стійкості. У межах цього 

необхідно розглядати цілі інноваційної стратегії та механізми підтримки 

пріоритетних інноваційних програм і проектів, що задають вектор 

міжрегіональної та міжнародної взаємодії. Це надасть можливість досягти 

значних мультиплікативних ефектів розвитку економіки за рахунок її 

міждисциплінарного, міжгалузевого характеру. 

Інтелектуально-інноваційний розвиток в період пандемії змотивував 

суспільство та підприємства звертатися до Інтернету: робити замовлення, 

продавати, доставляти та працювати. Тобто в Україні та світі в період пандемії 

стрімко розвивається цифровізація – це актуальний процес, який стосується  

багатьох сфер економіки. У століття масового впровадження високих технологій 

в економіку країни, цифровізація стає не тільки способом підвищення 

ефективності і досягнення максимальної зручності, а й просто необхідним 

фактором, що забезпечує прискорений розвиток всіх її складових. Розвинені 

країни підтримують процес цифровізації по всій своїй території, оскільки як 

показують результати досліджень в цій сфері, в середньому активізація 

впровадження цифрових технологій в країні зумовлює приріст ВВП на 1%.  

Процеси цифровізації мають надзвичайно важливе значення для 

української економіки. Основна мета цифровізації полягає у досягненні 

цифрової трансформації існуючих галузей економіки, у більш прогресивні та 

сучасні. Такий прогрес є можливим лише тоді, коли ідеї, дії, ініціативи та 

програми, які стосуються цифровізації, будуть інтегровані, зокрема, в 

національні та галузеві стратегії і програми розвитку.  

Еволюція національних інноваційних систем проявляється у підвищенні 

інтенсивності та різноманіття інноваційних комунікацій унаслідок ускладнення 



інноваційного процесу. Важливість інноваційних комунікацій базується на 

необхідності пошуку ресурсів інтелектуально-інноваційного розвитку, які 

охоплюють природні та людські ресурси, фізичний капітал, технологічні й 

інституційні чинники, а також капітал відносин, що забезпечує взаємозамінність 

інших ресурсів через партнерства. 

Провідні країни як пріоритет розглядають формування інноваційного 

суспільства шляхом інвестування в людські ресурси та наукові дослідження, а 

також підтримки модернізації систем освіти для того, щоб вони більшою мірою 

відповідали потребам економіки, заснованої на знаннях. Особлива роль при 

цьому відводиться закладам вищої освіти, ключовим завданням яких є розвиток 

інноваційної діяльності як інтегрованої частини освітньої та науково-дослідної 

роботи. 

У контексті міжінституційної взаємодії необхідним є забезпечення 

систематичної участі технологічних платформ, галузевих бізнес-асоціацій та 

інститутів інноваційного розвитку у формуванні системи актуалізації переліку 

пріоритетних технологій у співпраці з незалежними представниками 

експертного співтовариства. 

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 інтелектуально-

інноваційного розвитку відповідно до сучасних моделей інноваційних систем. 

Особливістю дослідження в контексті потреби підтримки політики 

системних реформ в сучасні Україні є особлива актуальність заявленої теми, 

яка зумовлена: 

1) впровадження Українською державою євроінтеграційного вектора, що є 

невід’ємною частиною інлелектуально-інноваційних реформ; 



2) потребою послідовного інтелектуального прогресу в інноваційній сфері; 

3) активізаційною потребою прогресивного розвитку цифровізації в період 

пандемії; 

4) розумінням інтелектуально-інноваційного розвитку у контексті 

структурних цифрових трансформацій; 

5) впливом інтелектуально-інноваційного розвитку в умовах становлення 

постіндустріальної економіки; 

6) проблемами формування стратегії інтелектуально-інноваційного 

розвитку вітчизняної економіки; 

7) необхідністю забезпечення сталого розвитку держави шляхом 

збільшення науково-технологічної складової, розвитку інтелектуального 

капіталу та високим рівнем конкурентоспроможності завдяки широкому 

впровадженню інновацій;  

8) необхідністю більш точного визначення чинників розвитку країни для 

системної трансформації суспільства, побудови державності та коригування 

векторів зовнішньополітичної діяльності; 

9) курсом на формування ефективного діалогу із суспільством, 

удосконалення механізмів взаємодії держави, бізнесу та суспільства. 

Науково-практичні результати у ході дослідження, закладають основу для 

вирішення таких важливих завдань, як: 

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 теоретико-методологічних 

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. Зокрема: 

‒ 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 науково-технічного 

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 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; 

 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 системно-ієрархічним 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. 

В науковій літературі існую велике різномаїття підходів та думок щодо 

сутності, повноти охоплення або значимості категорій, як характеризують 

інтелектуально-інноваційний розвиток. Деякі вчені стверджують, що саме 

інтелектуальна власність та потенціал формують інтелектуально-інноваційний 

розвиток або навпаки, що породжує змістовну нечіткість та відсутність логіки 

проведених досліджень. У результаті проведених досліджень впорядковано 

взаємозв’язки між сутнісними ознаками описаних понять, структуровано та 

обґрунтовано категоріальний апарат, пов’язаний із формуванням 

інтелектуально-інноваційного розвитку, необхідного для врахування 

особливостей та з метою ефективного управління, ним в період пандемії. 



Авторами 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 в сфері 

інтелектуальної власності, законодавчих регуляторів, органів управління, 

формальних та неформальних інституцій, інструментів та економічних методів 

регулювання. 

На підставі результатів дослідження підготовлено 271 наукових та 

науково-методичних праць у міжнародних та вітчизняних виданнях, в т.ч 22 

монографій, 68 статті, серед них 29 статей опубліковані у виданнях, що 

індексуються у наукометричних базах і Scopus та Web of science. Кількість 

цитувань у Google Scholar – 257, індекс Гірша – 25. Кількість цитувань у Scopus, 

індекс Гірша – 11. 

Про високий рівень наукової обґрунтованості результатів дослідження 

свідчить те, що вони були покладені в основу ряду проєктів та грантів, які були 

високо оцінені та підтвердженні сертифікатами та дипломами. Так, претенденти 

були учасниками проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського 

Союзу The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable Development: European 

Integration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives» програми ЄС 

«ERASMUS+» Модуль Жан Моне (проєкт № 575275-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-

MODULE, реєстрація в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 

№ 3613 від 22.05.2017 р., сертифікат про участь у проєкті № 2018/13 від 

27.03.2018 р.) розроблено науково-методичні засади забезпечення національної 

безпеки на основі інновацій; міжнародного проєкту «Interintelligent» науково-

інноваційного центру компанії Sustainable Development Ltd. (Словенія) ‒ 

досліджено стратегії реалізації міжнародних інноваційних проєктів; гранті 

Archimedes Foundation (Естонія) для участі у програмі академічних студій у 



Талліннському технологічному університеті у 2020 р. ‒ здійснено компаративне 

дослідження інституційних трансформацій пострадянських країн; міжнародного 

україно-польського проєкту «Інноваційний університет та лідерство: Фаза ІІ: 

забезпечення якості та інтернаціоналізація» (сертифікат про участь у проєкті 

№ 4202/V/2016 від 20.05.2016 р.) шляхом реалізації мікропроєкту здобувача 

«Internationalization of technology transfer and research results commercialization 

(INTERTETRACOM)» ‒ запропоновано рекомендації щодо розвитку 

інноваційних комунікацій у системі «держава – бізнес – університет – соціум»; 

наукового проєкту молодих учених «Інституційно-технологічне проєктування 

інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки 

України» (номер держреєстрації 0117U003855, 2017-2020 рр.), у якому 

розроблено модель інституційно-інноваційного проєктування мережевих 

ініціатив для реалізації національних пріоритетів; гранту Президента України 

для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 р. «Формування 

механізмів стратегічного управління у сфері національної безпеки України на 

основі системної стійкості інноваційної системи» (номер держреєстрації 

0118U005233, 2018 р.) – розроблено науково-методологічні й теоретико-

методичні засади забезпечення національної безпеки України на основі 

системної стійкості інноваційної системи; гранту Президента України для 

підтримки наукових досліджень докторів наук «Розвиток механізмів управління 

інноваційною складовою економічної безпеки України» (номер 

держреєстрації 0117U007024, 2017 р.) ‒ визначено концептуальні науково-

методичні засади інституційної аналітики; науково-педагогічного проєкту 

«Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за 

інноваційними освітніми технологіями», що реалізується в рамках Програми 

спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2017-2020 рр.  

З метою оптимізації результатів та підвищення їх ефективності, вони були 

впроваджені в діяльність органів державної влади, місцевого 

самоврядування, закладів фахової та вищої освіти, громадських 

організацій. 



Використання результатів підтверджено довідкою про експертизу та 

впровадження №72-В/18 від 27.07.2018р. Науково-дослідний інститут 

економічного розвитку де проаналізовано роль інститутів освітнього сектору в 

безпековому аспекті інноваційної політики; довідкою про впровадження 

№2507/20-1 від 25.07.2020р. Громадської наукової організації «Фінансово-

економічна наукова рада»; довідкою про впровадження №1707/20-3 від 

17.07.2020р. Громадської наукової організації «Міжнародний центр з розвитку 

науки і технологій»; довідкою про впровадження №1-12/955 від 30.09.2019р. 

Департаментом економічної політики Львівської обласної державної 

адміністрації; довідкою про впровадження №110619-1 від 11.06.2019р. 

Благодійною організацією «Смарт Фаундейшн»; довідкою про впровадження 

№1741/2 від 15.08.2019р. ПрАТ «Технолог»; довідка про впровадження № 06-

14/469 від 22.02.2022 Шосткинська районна державна адміністрація; довідка про 

використання №12/15-01-05-10 від 23.02.2022 Чорноморська філія державного 

підприємства  «Адміністрація морських портів України».  

Положення наукової роботи застосовують в освітньому процесі і 

покладені в основу робочої програми навчальних дисциплін: «Аналітика в 

публічному управлінні», «Інноваційний розвиток бізнесу», «Публічне 

управління у сфері національної безпеки» та «Проектне управління» 

розроблених для студентів Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка, які здобувають другий (магістерський) рівень вищої 

освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та 051 

«Економіка» (довідка про впровадження №2811 від 06.11.2018р);  

розроблено тренінгові програми для освітян «Менеджмент наукових 

досліджень: просто про складне» та «Освіта в умовах Індустрії 4.0: 

конструювання успішного майбутнього» в межах «Програми спільної діяльності 

МОН України та НАПН України на 2017-2020 роки» (довідка про впровадження 

№221/10-914 від 15.03.2019р.);  

робочої програми та силабуси навчальних дисциплін: «Цифровий 

маркетинг», «Міжнародний інноваційний маркетинг», розроблених для 

студентів ВНЗ «Міжнародний європейський університет» які здобувають другий 



(магістерський) рівень вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» (лист-

підтвердження №11-24/21 від 24.12.202021р)  

Серед рекомендацій, які було впроваджено в роботу кафедри маркетингу 

та рекламного бізнесу можна виділити наступні: 

- запровадження до освітнього процесу другого рівня вищої освіти 

спеціальності 075 «Маркетинг» вибіркових дисциплін: «Цифровий маркетинг» 

та «Міжнародний інноваційний маркетинг»; 

- розроблення та наповнення робочих навчальних програм та силабусів 

інформативно-інноваційними темами, які з’явилися, розвинулися та 

удосконалилися в період кризи COVID -19. 

У результаті, це сприяло забезпеченню методичних та інформаційних умов 

здійснення освіти за спеціальністю; зацікавленості студентів до вибору даних 

дисциплін; удосконалення професійних та фахових знань, умінь та навичок 

студентів з використанням цифрових інструментів в маркетингу.;  

в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» для студентів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності: «Менеджмент» та 

«Міжнародні економічні відносини» та для студентів першого «бакалаврського» 

рівня вищої освіти спеціальності: «Економіка», «Менеджмент» та «Міжнародні 

економічні відносини» запроваджено ряд майстер-класів (лист-підтвердження 

№651 від 29.11.2021р);  

робочої програми та силабусів навчальних дисциплін: «Управління 

потенціалом підприємства», «Безпека споживання товарів», «Стратегічне 

управління підприємством» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Безпека управління підприємством» Вища школа 

внутрішньої безпеки у м. Лодзь (лист-підтвердження №581 від 18.02.2022р); 

івент-заходи освітнього процесу освітньої програми «Маркетингова 

діяльність» Фахового коледжу бізнесу та аналітики Національної Академії 

статистики, обліку та аудиту (лист-підтвердження №479 від 10.12.2021р.) 

Пропозиції, розроблені у монографіях використовуються у науково-

дослідницькій роботі за темою «Інтелектуально-інноваційний розвиток 

національної економіки в період пандемії»  



Сумського державного університету державний реєстраційний номер 

0116U006782 (довідка №748/1 від 25.11.2016р.) запропоновано науково-

методичний підхід до аналізу успішності системних інновацій на національному 

та місцевому рівнях;  

Полтавської державної аграрної академії державний реєстраційний номер 

0117U003102 (протокол №32 від 27.06.2017р.) у межах яких розглянуто 

безпековий аспект інноваційної політики;  

Ізмаїльського Державного гуманітарного університету державний 

реєстраційний номер 0114U001554 (довідка №1-5/375 від 06.06.2018р.) 

запропоновано концептуальні засади проєктування інституційних змін на основі 

динамічної ефективності;  

Міжрегіональної Академії управління персоналом державний 

реєстраційний номер 0122U000270 (довідка №1-5/375 від 31.01.2022р.) 

запропоновано підхід до формування стратегії розвитку національної економіки 

в умовах цифровізації 

Застосування цих прикладних напрацювань дозволяє максимізувати 

ефективність на основі узагальнення концептуальних аспектів управління 

розвитком сфери інтелектуальної власності 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 розвитком сфери інтелектуальної 

власності, 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 напрямів підвищення інтелектуалізації в 

Україні запропоновано підхід до оцінки розвитку сфери інтелектуальної 

власності.  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 запропоновано підходу дозволила охарактеризувати стан розвитку 

сфери інтелектуальної власності 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 в державі та відтік наукових кадрів за кордон.  

Побудовано нейромережеву модель звязку між цифровізацією та її 

детермінантами, інтелектуально-інноваційними 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 

інтелектуально-інноваційними розвитку національної економіки до певної 

мережі зв’язків впливу і взаємного впливу та дозволяє ідентифікувати зв'язок 

між цифровізацією та детермінатами та складовими інтелектуально-

інноваційними розвитку національної економіки та детермінантами  

цифровізації з метою їх аналізу та прогнозування. 

Удосконалено підхід до формування стратегії розвитку національної 

економіки в умовах цифровізації, який передбачає її змістовне наповнення згідно 

аксіологічного рівня методології дослідження розвитку аграрного сектору в 

умовах цифровізації, відображає послідовність її розробки за системно-

ієрархічним принципом що дозволяє підвищити ймовірність прийняття 

правильних стратегічних рішень щодо втілення конкретного сценарію 

інтелектуально-інноваційними  розвитку національної економіки. На цій основі 

сформовано інерційний сценарій, за яким значення узагальнюючих індикаторів 



розвитку піддаються незначному впливу цифровізації на інтелектуально-

інноваційними  розвиток національної економіки та SMART-сценарій даного 

розвитку, за яким передбачено прискорення розвитку по складовим порівняно з 

їх очікуваним значенням за рахунок впровадження розроблених в стратегії 

розвитку необхідних напрямів та заходів по кожній складовій розвитку за 

сферами впровадження цифрових технологій.  

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 інтелектуально-інноваційного 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 інтелектуально-інноваційного 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 інтелектуально-

інноваційного 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 стохастично-пасивна 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. 
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мистецтв.– Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. С. 

117-120 

3 - 

2  Аналіз 

особливостей 

інноваційних 

процесів в 

космічній 

галузі 

Тези Економіка, управління, освіта і наука: трансфер теорії і 

практики в умовах цифрової глобалізації: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 

січня 2020 року, м.Мелітополь. 2020. С. 56-58 

3 - 

3  Стратегічні 

аспекти 

інституційного 

забезпечення 

трансферу 

технологій 

Тези Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та 

практика реалізації: зб. матеріалів здобувачів вищої 

освіти і молодих вчених ІІІ Всеукр. наук. – практ. конф. / 

за ред. Танклевської Н.С. Херсон : ХДАУ, 2020. С. 131-

133 

3  

4  Інтегральна 

оцінка 

технологічног

о рівня 

промислового 

виробництва.  

 

Тези Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: 

матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 

листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, 

проф. О. Г. Чирви. Умань : Візаві, 2019. С. 11–15. 

5/1 Білошкурськ

а Н В., 

Білошкурськ

ий М. В. 

5  Multiplicative 

dynamic model 

of technological 

progress factor 

impact on 

economy 

sectors 

innovation 

development.  

 

Тези 7th International Conference on Modeling, Development and 

Strategic Management of Economic System (MDSMES 

2019). Advances in Economics, Business and Management 

Research. 2019. Volume 99. pp. 68–72. 

4/2 Prokopenko 

O., 

Biloshkurska 

N., 

Biloshkurskyi

 M., 

Garmatiuk O. 

6  Архетипна 

складова 

стратегії 

розвитку 

інституційних 

мереж в 

контексті 

забезпечення 

національної 

безпеки  

 

Тези Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого 

розвитку в умовах цивілізаційних зрушень: зб. наук. 

праць переможців і кращих авторів VII Міжнародного 

конкурсу молодих учених; 10-11 травня 2019 р., Львів, 

України / за наук. ред. Е.А. Афоніна, Г. Л. Рябцева. – К.: 

Псіхея, 2019. С. 29-39. 

10 - 

7  Аналіз 

географії 

інноваційних 

мереж в 

контексті 

сучасних 

геоекономічни

х стратегій  

Тези Четверті Сумські наукові географічні читання: збірник 

матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 

11-13 жовтня 2019 р.). СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

Сумський відділ Українського географічного товариства; 

[упорядник Корнус А. О.]. Суми. 2019. с. 200-203. 

4 - 



1 2 3 4 5 6 

8  Інституційно-

еволюційний 

розвиток 

високотехноло

гічних сфер на 

прикладі 

приладобудува

ння 

Тези NEW ECONOMICS – 2019: матеріали Міжнародного 

наукового форуму (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.): в 2 

томах. Т. 1; НАН України, Інститут економіки 

промисловості. Київ, 2019. с. 89-93. 

4 - 

9  Науково-

методичні 

аспекти 

аналізу 

процесів 

міжнародного 

трансферу 

високих 

технологій  

Тези ІІ International Scientific Conference “The Modern 

Economic Research: Theory, Methodology, Practice: 

Conference Proceedings, September 27th, 2019. Kielce, 

Poland: Baltija Publishing. pp. 10-12 

3 - 

10  Geoeconomic 

strategies of 

new economic 

spaces (case of 

Baltic-Black 

Sea Union)  

 

Тези III International Scientific Conference “From the Baltic to the 

Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: 

Conference Proceedings, August 23th, 2019. Riga, Latvia: 

Baltija Publishing. pp. 15-18. 

4 - 

11  Правові 

аспекти 

інституційного 

забезпечення 

трансферу 

технологій 

(національний 

та 

міжнародний 

аспект)  

 

Тези Реалії та перспективи розбудови правової держави в 

Україні і світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції студентів та молодих учених (м. 

Суми, 17 травня 2019 р.) Суми: Вид-во СумДПУ імені А. 

С. Макаренка, 2019. Том 2. с. 250–252. 

3 - 

12  Фінансовий 

аспект 

мережевих 

стратегій 

розвитку 

високотехноло

гічних 

секторів 

(інституційний 

аналіз)  

Тези Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий 

розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для 

України: Збірник матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 6 червня 2019 р.) [За 

ред. Л. Гуляєвої, Т. Семигіної]. Київ: АПСВТ, 2019. с. 77–

78. 

2/1 Красна О. 

13  Стратегічні 

аспекти 

публічного 

управління в 

інноваційній 

сфері  

 

Тези Реалії та перспективи розбудови правової держави в 

Україні і світі: матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції студентів та молодих учених (м. 

Суми, 17 травня 2019 р.) Суми: Вид-во СумДПУ імені А. 

С. Макаренка, 2019. Том 1. с. 258–259. 

2 - 

14  Стратегічні 

аспекти 

вибору 

пріоритетів 

розвитку 

університету  

 

Тези Академічна культура дослідника в освітньому просторі: 

європейський та національний досвід: збірник матеріалів 

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Суми, 16-17 травня 2019 року) / за ред. О. М. Семеног. – 

Суми: Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2019. с. 28–33. 

5 - 

15  Аналіз 

перспектив 

ринку 

сонячних 

панелей: 

Тези Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: 

напрями розвитку : матеріали Міжнар. студ. наук.-практ. 

конф., м. Київ, 19 квіт. 2019 р.: [зб. тез] / ПВНЗ «Міжнар. 

наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая, каф. ЮНЕСКО 

«Інформ.-комунік. технології в освіті». – Київ : [б. в.], 

4/2 Зеленська А. 



1 2 3 4 5 6 

світові 

тенденції та 

Україна 

 

2019. с. 125–129. 

16  Аналіз 

основних 

аспектів 

використання 

ІТ-інновацій 

для розвитку 

інноваційних 

мереж  

 

Тези Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, 

науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки 

України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр 

КНУКіМ, 2019. Ч.2. с. 88–90. 

3/2 Ковтун Г.І. 

17  International 

factor of 

technological 

security: 

competition vs 

cooperation  

 

Тези International security in the frame of modern global 

challenges: Collection of scientific works. – Mykolas 

Romeris University, Vilnius, 2019. 

3/2 Omelyanenko 

O.M. 

18  Використання 

форсайту для 

оптимізації 

стратегічного 

фінансування 

інноваційних 

пріоритетів  

Тези Financial Infrastructure and Sustainable Development: 

Collection of Scientific Papers. International scientific 

conference (Kyiv, March 19, 2019). K.: KNEU, 2019. pp. 

184–186. 

3/2 Омельяненко 

О. 

19  Концептуальні 

основи 

розвитку 

міжсекторальн

их 

інноваційних 

мереж в 

умовах 

Індустрії 4.0  

 

Тези Міжнародне науково-технічне співробітництво: 

принципи, механізми, ефективність: збірник наукових 

праць XV (XXVII) Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 14–15 березня 2019 р.). – Київ, 2019. 

С. 95. 

1 - 

20  Інституційний 

форсайт 

стратегій 

інноваційного 

розвитку  

 

Тези Економіка, інноватика та сучасні бізнес-технології: 

актуальні проблеми та розвиток: Матеріали IІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 

10–11 червня 2019 року). – Суми : СумДПУ імені А. С. 

Макаренка, 2019. С. 105–110. 

6 - 

21  Institutional 

strategy 

framework for 

national 

innovation 

priorities 

development  

 

Тези Proceedings of the Vth (Anniversary) International Scientific 

Conference Dedicated to the International Day of the 

Seafarers «Modern Maritime Technologies, Problems of 

Social-Economic Development and Ways for Solving Them» 

(Georgia, Batumi, 24 June 2019). – Georgia, Tbilisi, 

Publishing house «Kalmosani», ISBN 978-9941-9657-3-9, 

2019. pp. 100-107. – Access mode: 

https://conference.bntu.nier.ge 

8/3 Prokopenko 

O., Devadze 

A., Gechbaia 

B. 

22  Стратегічні 

аспекти 

формування 

інноваційних 

мереж у ВПК  

 

Тези Україна майбутнього: сучасні тенденції інноваційного 

розвитку держави в сфері соціально-економічних наук: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

12–14 вересня 2018 р., м. Суми. – Суми: СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, 2018. – С. 51–52. 

2 - 

23  Географічна 

складова 

аналітики 

інноваційного 

розвитку  

 

Тези Треті Сумські наукові географічні читання: збірник 

матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (м. 

Суми, 12–14 жовтня 2018 р.) / СумДПУ імені А.С. 

Макаренка, Сумський відділ Українського географічного 

товариства; [упорядник Корнус А.О.]. Суми. 2018. С. 

148–150. 

3 - 

https://conference.bntu.nier.ge/?fbclid=IwAR1DZur2YBM8C09niIIOBBQzDpvA2WYF5dgoO1pGz8fZP8juo8iHS549ufM


1 2 3 4 5 6 

24  Аналіз 

особливостей 

забезпечення 

динамічної 

ефективності 

на основі 

інновацій  

 

Тези Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-

практичної конференції «Європейський вектор 

модернізації економіки: креативність, прозорість та 

сталий розвиток». Тези доповідей. Ч. 2. – Харків: 

ХНУБА, 2018. С. 75–77. 

3  

25  Нові завдання 

вищої освіти в 

контексті 

проектування 

інноваційних 

мереж   

 

Тези Актуальні проблеми інноваційної діяльності та 

трансферу технологій : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Київ, 18 травня 2018 

р. // МОН України; УкрІНТЕІ. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – С. 

125–131. 

6/3 Сбруєв М.Г. 

26  Інституціоналі

зація 

інноваційних 

комунікацій в 

академічному 

середовищі 

для цілей 

національної 

безпеки  

 

Тези Академічна культура дослідника в освітньому просторі: 

збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Суми, 17 травня 2018 р.) / за ред. О.М. 

Семеног. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. 

Макаренка, 2018. – C. 49–53. 

4 - 

27  Технологічний 

критерій 

оцінки 

динамічної 

ефективності 

економіки 

 

Тези Актуальні проблеми економіки та управління в епоху 

глобальних викликів і загроз : Зб. мат.-лів всеукр. наук.-

практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. – В 2-х томах. – 

Т. 1. / Нац. метал. академія України. – 2018. – С. 27–29. 

3 - 

28  Розробка 

системи 

управління 

освітніми ІТ-

проектами 

 

Тези Сучасні тренди підготовки фахівців з управління 

проектами та програмами: матеріали науково-практичної 

конференції (м. Луцьк, 23 квітня 2018 р.) / за ред. Н. В. 

Павліхи. – Луцьк, 2018. – C. 54–59. 

5/3 Жолудь А., 

29  Institutionalizat

ion of 

technological & 

innovation 

development 

strategies  

 

Тези II International scientific conference Economy and Society: a 

Modern Vectors of Development, Part II, April 27, 2018. 

Leipzig, Germany: Baltija Publishing. pp. 66–69. 

4/2 Prokopenko 

O. V. 

30  Technological 

dynamics 

analytics as a 

base of new 

management 

approaches 

 

Тези Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні детермінанти розвитку бізнес-

процесів в Україні», м. Київ, 12 квітня 2018 р. – Київ: 

КНУТД, 2018. С. 355–358. 

4/1

,5 

Tambovceva 

T., Filipova 

M. 

31  Technology 

transfer strategy 

within the 

global 

innovation 

system 

 

Тези Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз 

тенденцій та перспективи розвитку: збірник тез наукових 

праць III Міжнародної науково-практичної конференції 

(Київ-Буковель, 19–22 березня 2018 року). – Фінансово-

економічна наукова рада, 2018. С. 8–11. 

3/1 Volodin D., 

Zelisko I., 

Kudrina O. 

32  Інституційний 

розвиток 

регіональної 

інноваційної 

системи на 

Тези Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Х 

Міжнар. наук.-практ. конф., – м. Харків, 18 травня 2018 

р. – Вид-во ХНАДУ. – C. 78–80. 

3/2 Кудріна О. 

Ю. 
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засадах 

SMART 

SPECIALIZAT

ION 

33  Концептуальні 

основи 

системного 

управління 

інноваційно-

технологічним

и змінами  

 

Тези Ризики нестабільності: безпека і управління : збірник 

матеріалів міждисциплінарної науково-практичної 

конференції, Київ, 16 березня 2018 р. / [уклад. Л. І. 

Юдіна]. − Київ : Юдіна Л. І., 2018. − Режим доступу: 

http://futurolog.com.ua/publish/8/Zbirnyk.pdf#page=13 

2 - 

34  Стратегічні 

орієнтири 

менеджменту 

національної 

безпеки на 

основі 

інновацій 

 

Тези Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (16 травня 2018 р.) / Відп. ред. 

проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2018. – C. 151–152. 

2/1 Омельяненко 

В.А. 

35  Педагогічна 

технологія 

вивчення 

міждисципліна

рних зв’язків  

 

Тези Викладання економічних дисциплін в умовах 

глобалізаційних та інтеграційних перетворень: збірник 

матеріалів Міжнародної науково-методичної 

конференції, 1 червня 2018 р., м. Харків. – Харків : 

ХНАДУ, 2018. – C. 32–33. 

1 - 

36  Завдання 

координації 

мереж в 

системі 

забезпечення 

інноваційної 

безпеки  

 

Тези Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та 

управлінні (союз науки і практики): Матеріали І 

Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої XII Всеукраїнському фестивалю науки та 

95–річчю Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми, 17–18 

травня 2018 р.). – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2018.  

5/2 Володін Д. 

В., Красна О. 

М. 

37  Аналіз 

інституційно-

технологічних 

траєкторій в 

контексті 

формування 

стратегії 

адаптації до 

Індустрії 4.0 

Тези Міжнародне науково-технічне співробітництво: 

принципи, механізми, ефективність : зб. пр. XIV Всеукр. 

наук.-практ. конф., Київ 15–16 берез. 2018 р. – Київ : КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 

56. 

1 - 

СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР 

1 Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на 

науковий твір 

«Концептуаль

ні основи 

координації 

інноваційних 

мереж у 

стратегічно 

важливих 

секторах 

економіки» 

Свідоц

тво про 

реєстра

цію 

авторс

ького 

права 

на твір 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 

90867.  

Дата реєстрації  17.07.2019 

1 - 

2 Свідоцтво про 

реєстрацію 

авторського 

права на 

науковий твір 
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