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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  
 

Актуальність теми. В умовах глобальних викликів і революційних 
технологічних трансформацій інновації набувають особливого значення, 
виступають каталізатором економічного відновлення, головним джерелом 
конкурентоспроможності та лідерства країн. Формування сприятливого для 
розвитку інновацій середовища входить до пріоритетів державної політики 
багатьох країн світу. Останнім часом її акценти зосереджуються на розбудові 
дієвих інноваційних екосистем у парадигмі Відкритих інновацій 2.0, згідно з 
якою всі зацікавлені сторони – від дослідників до підприємців, державних 
інституцій і громадян – співпрацюють задля створення інновацій. Такі 
екосистеми формуються на різних просторових рівнях, але регіональному та 
місцевому відводиться провідна роль, що є результатом впливу глокалізації на 
розвиток інноваційних процесів.   

Україна, набувши статусу асоційованого члена в Європейському Союзі 
(ЄС), одержала можливість приєднатися до цих процесів та амбітної мети 
розвитку Європи – досягнення світового інноваційного лідерства завдяки 
зміцненню європейських інноваційних екосистем. Для цього Українській 
державі насамперед потрібні політична воля та відповідна інституційна основа, 
оскільки протягом майже всього періоду незалежності в країні декларувалася 
безальтернативність інноваційного розвитку, втім ці заяви не підтримувалися 
дієвими заходами і механізмами або виявлялися неефективними через 
інституційні прогалини при їх здійсненні. Така ситуація призвела до 
формування структурно-розбалансованої, технологічно-низькоукладної 
економіки, у якій національна інноваційна екосистема (НІЕС) хоча й існує, але 
є слабкою та не сприяє економічному зростанню на рівні, здатному забезпечити 
високі стандарти життя населення та економічну безпеку держави.  

Водночас Угода про асоціацію з ЄС зобов’язує Україну йти шляхом 
імплементації євроінтеграційних реформ, переймати європейські підходи  
і практики, адаптуючи їх до національних умов. Цим актуалізується 
необхідність урахування в Україні європейського підходу NUTS (Номенклатура 
територіальних одиниць для цілей статистики), згідно з яким територія країн-
членів ЄС поділяється на три NUTS-одиниці та одну LAU-одиницю. В Україні 
рівню NUTS 1 відповідає рівень економічного району у складі декількох 
областей; рівню NUTS 2 – рівень області (регіону); рівню NUTS 3 – рівень 
адміністративного району; рівню LAU – рівень територіальної громади. На 
кожному з цих рівнів можуть формуватися регіональні та локальні інноваційні 
екосистеми як невід’ємні складові НІЕС, що забезпечує її багаторівневість  
і дієвість.  

Вищезазначене обумовлює актуальність дослідження проблематики 
розвитку інноваційних екосистем України в контексті процесів глокалізації та 
європейської інтеграції.  

Питанням інноваційного розвитку економіки присвячено багато 
досліджень зарубіжних та українських учених. Основні положення сучасної 
економічної теорії інновацій закладено М. Кондратьєвим, С. Кузнецем, 
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Г. Меншем, М. Туган-Барановським, Й. Шумпетером. Засновником концепції 
національної інноваційної системи вважається К. Фрімен, ідеї якого розвинули 
Б.-А. Лундвалл, С. Меткалф, Р. Нельсон, К. Павітт, П. Пател. Предметом 
особливого інтересу науковців виступають регіональні інноваційні системи з 
огляду на зростаючу роль регіонів у розвитку інноваційних процесів. Ф. Кук 
уперше наголосив на тому, що регіони більшою мірою, ніж національний 
простір, пристосовані до налагодження реальних дієвих зв’язків між 
учасниками інноваційних процесів. Найбільш значимі наукові результати у 
сфері розвитку регіональних інноваційних систем належать таким дослідникам, 
як Б. Асхайм, М. Гертлер, Ч. Едквіст, А. Ізаксен, С. Карлссон, С. Якобссон.  

Одним із перших аналогію біологічних екосистем в економіці застосував 
М. Ротшильд, але широке використання терміна «екосистема» в суспільних  
і гуманітарних науках запровадив Дж. Мур. Проблематику розвитку 
інноваційних екосистем висвітлено у працях Р. Аднера, Е. Аутіо, А. Брамвелла, 
Д. Вульфа, П. Глура, Д. Джексон, Р. Капура, Р. Рабело, М. Рассел, Д. Ромеро, 
Л. Томаса, Д. Фейлера, В. Хвана, Н. Хепберна, Г. Хоровітта, Р. Яусона.  

Значний внесок у наукове забезпечення вирішення проблем розбудови 
інноваційної моделі економічного зростання здійснили такі українські вчені: 
О. Амоша, В. Антонюк, Ю. Бажал, Н. Брюховецька, І. Булєєв, В. Вишневський, 
В. Геєць, В. Головатюк, Ю. Драчук, І. Єгоров, О. Жилінська, А. Землянкін, 
А. Касич, С. Кацура, О. Квілінський, М. Кизим, Ю. Кіндзерський, С. Кравченко, 
О. Лайко, О. Лях, В. Ляшенко, О. Попович, В. Соловйов, І. Тараненко, 
Л. Федулова, Ю. Харазішвілі, В. Хаустова, Г. Шевцова, М. Якубовський. 

Однак посилення процесів глобалізації та одночасної локалізації 
інноваційної діяльності, євроінтеграційні прагнення України та необхідність 
модернізації економіки потребують подальшого дослідження проблематики 
розвитку інноваційних екосистем України з урахуванням сучасних 
європейських підходів і практик. Зокрема, науковий інтерес становить 
дослідження концепції інноваційної екосистеми та її внеску в розвиток ідей 
неошумпетерівської економічної школи, а також концептуалізація інноваційних 
екосистем України в контексті європейської інтеграції, інструменти 
інституційної підтримки розвитку інноваційних екосистем України на 
національному, регіональному і місцевому рівнях. Це обумовило вибір теми 
дисертації, її мету і завдання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту 
економіки промисловості НАН України за темами: «Інституціональне 
забезпечення структурних трансформацій промислових регіонів України» 
(номер держреєстрації 0112U006883, 2012-2015 рр.), у рамках якої досліджено 
діючу систему управління інноваціями в Україні, обґрунтовано напрями 
вирішення виявлених проблем розвитку інноваційних процесів у національній 
промисловості, визначено можливості адаптації європейської системи 
моніторингу інноваційної діяльності до умов в Україні; «Модернізація 
економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління» 
(номер держреєстрації 0115U001640, 2015-2018 рр.) – розроблено науково-
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методичні підходи, здійснено оцінку рівня інноваційності у промисловості за 
галузями та регіонами, розроблено концепцію «інноваційного ланцюга», 
обґрунтовано рекомендації щодо вдосконалення інституційного середовища 
розвитку інноваційних процесів в Україні; «Формування інституційного 
середовища модернізації економіки старопромислових регіонів України» 
(номер держреєстрації 0118U004490, 2018-2021 рр.) − досліджено теоретико-
методологічні основи формування інноваційних екосистем, здійснено оцінку 
інноваційної діяльності галузей промисловості за рівнем технологічності, 
запропоновано підхід до формування спеціальних економічних зон в Україні. 
У рамках науково-технічного проєкту «Концепція інституційного забезпечення 
формування інноваційної екосистеми в економічних районах (на прикладі 
Придніпровського економічного району)» (номери держреєстрації 
0120U100941, 0120U100989, 2020 р.) обґрунтовано концептуальні положення 
формування інноваційних екосистем на рівні економічних районів. У межах 
науково-технічного проєкту «Стратегічні напрями інтеграції України до 
науково-освітнього та інноваційного просторів ЄС: науково-інституційний 
супровід» (номер держреєстрації 0120U100988, 2020-2021 рр.) систематизовано 
інституційні засади, визначено проблеми та напрями посилення участі України 
у Європейському дослідницькому просторі.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є вдосконалення 
теоретико-методологічних положень й обґрунтування науково-методичних і 
практичних рекомендацій щодо розвитку національної інноваційної екосистеми 
України та її невід’ємних складових (регіональних і локальних інноваційних 
екосистем) у контексті процесів глокалізації світової економіки та 
євроінтеграційних прагнень України.  

Відповідно до зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:  
виявити особливості трансформації та ускладнення інноваційних процесів, 

удосконалити теоретико-методологічні положення концепції інноваційної 
екосистеми як результату еволюції теорії інноваційного розвитку;  

уточнити трактування понять «інноваційна екосистема», «колаборація» в 
інноваційних екосистемах;  

дослідити взаємозв’язки процесів глобалізації, локалізації, мережевізації та 
активізації інноваційної діяльності у світовій економіці;  

розкрити роль промисловості в розвитку інноваційних екосистем, 
розробити науково-методичні підходи, виконати аналіз та оцінювання 
інноваційних процесів у промисловості України в розрізі галузей і регіонів;  

обґрунтувати необхідність і напрями модернізаційних змін в економіці 
України, визначити перешкоди реалізації неоіндустріальної модернізації 
національної економіки та розвитку національної інноваційної екосистеми, 
надати рекомендації щодо їх подолання;  

обґрунтувати шляхи формування мережі паркових утворень й 
удосконалення правового поля їх діяльності як інструменту прискорення 
неоіндустріальної модернізації економіки та зміцнення національної 
інноваційної екосистеми України;  



4 

виконати аналіз організаційно-правових засад, стану і проблем 
європейської інтеграції України у науково-технічній та інноваційній сфері, 
визначити напрями посилення участі України у Європейському 
дослідницькому просторі;  

запропонувати концептуальний підхід до розбудови національної 
інноваційної екосистеми України відповідно до рівнів територіальних одиниць 
ЄС, розробити концептуальну модель інноваційних екосистем України;  

обґрунтувати науково-інституційні рекомендації щодо формування 
регіональних інноваційних екосистем на рівні економічних районів, які 
відповідають вимогам європейської класифікації NUTS 1;  

удосконалити науковий підхід до формування спеціальних економічних 
зон як інструменту розвитку інноваційних екосистем України.  

Об’єктом дослідження є процеси формування та розвитку інноваційних 
екосистем України в умовах глокалізації та прагнення країни інтегруватися в 
дослідницький та інноваційний простір Європи. 

Предмет дослідження – теоретико-методологічні основи та науково-
практичні положення, які створюють умови для розвитку інноваційних 
екосистем України у євроінтеграційному вимірі в контексті процесів 
глокалізації.  

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження 
становлять положення сучасної економічної теорії, праці українських і 
зарубіжних учених з проблем інновацій та реалізації структурно-технологічних 
змін в економіці, формування та розвитку інноваційних екосистем на різних 
просторових рівнях. Основним науковим методом, який використано у процесі 
дослідження, є системний, оскільки він найбільшою мірою відповідає умовам 
вивчення такого складного явища, як розвиток інноваційних екосистем. Також 
застосовано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: структурно-
логічний – для обґрунтування логіки і структури дослідження, забезпечення його 
цілісності та концептуальної єдності; сходження від абстрактного до 
конкретного – для вдосконалення понятійного апарату дослідження; аналізу 
і синтезу, статистичних порівнянь, групування, вибірки – для здійснення аналізу 
інноваційних процесів у промисловості за галузями та регіонами, обґрунтування 
необхідності та напрямів модернізаційних змін в економіці України; рангів  
і таксономічного аналізу – для оцінювання та класифікації видів промислової 
діяльності України за рівнем їх інноваційності, якістю та ринковою 
спрямованістю, а також рейтингової оцінки регіонів за параметрами 
інноваційної діяльності промислових комплексів; кореляційно-регресійного 
аналізу – для оцінювання впливу інноваційного розвитку промислових 
комплексів регіонів на загальний рівень їх економічного розвитку; структурно-
функціонального аналізу і моделювання – для розроблення концептуальної 
моделі інноваційних екосистем України.  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та інші нормативні акти, 
що регулюють сферу інноваційних правовідносин в Україні, міжнародні угоди, 
статистична інформація Державної служби статистики України, офіційні дані 
органів державної влади та регіонального управління України, аналітичні 
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матеріали Всесвітнього економічного форуму, Європейської Комісії, ОЕСР, 
Світового банку, ЮНЕСКО, ЮНКТАД, міжнародних консалтингових та 
аудиторських компаній (Deloitte, McKinsey&Company, PricewaterhouseCoopers), 
інтернет-ресурси, українські та зарубіжні періодичні видання.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливої 
науково-прикладної проблеми – поглибленні теоретико-методологічних основ й 
обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо розвитку національної 
інноваційної екосистеми України та її невід’ємних складових (регіональних і 
локальних інноваційних екосистем) на рівнях, які відповідають вимогам 
європейської класифікації NUTS, в умовах глокалізації світової економіки.  

Найбільш вагомі результати, які характеризують наукову новизну 
дослідження, є такими:   

уперше: 
запропоновано концептуальний підхід до розбудови багаторівневої 

національної інноваційної екосистеми України відповідно до NUTS-одиниць 
ЄС з її складовими – регіональними і локальними інноваційними екосистемами, 
які в умовах глокалізації можуть природним шляхом формуватися на рівнях 
економічного району, регіону, адміністративного району і громади. Розроблено 
концептуальну модель інноваційних екосистем України, яка розширює 
уявлення про багаторівневість національної інноваційної екосистеми, оскільки, 
по-перше, передбачає наявність чотирьох ключових вимірів у моделі (мети 
екосистеми, сукупності її учасників, системи взаємозв’язків між ними, 
середовища їх діяльності); по-друге, містить інструменти інституційної 
підтримки розвитку інноваційних екосистем на всіх рівнях – від національного 
до рівня громади, що на практиці підвищить спроможність національної 
інноваційної екосистеми України забезпечувати відтворення інновацій як 
основи досягнення високих темпів економічного зростання та гідного рівня 
життя населення;  

обґрунтовано науково-інституційні рекомендації щодо формування 
регіональних інноваційних екосистем на рівні економічних районів України, 
який відповідає вимогам європейської класифікації NUTS 1. Суть цих 
рекомендацій полягає в комплексі інституційних засад, що забезпечують 
розширення функцій регіональних наукових центрів НАН України та МОН 
України, наділення їх додатковими повноваженнями щодо координації зв’язків 
між учасниками регіональних інноваційних екосистем у межах ареалів їх дії, 
що дозволить посилити науково-освітню складову в забезпеченні більш 
динамічного інноваційного розвитку регіонів і країни загалом, а також надасть 
цим центрам статусу координатора формування та реалізації регіональних 
стратегій смарт-спеціалізації в Україні;  

запропоновано як інструмент розвитку інноваційних екосистем України 
застосовувати концепцію формування «інноваційного ланцюга: бізнес-
інкубатор – науковий парк – індустріальний парк – технологічний парк країн-
членів ЄС», що передбачає впровадження цілісного підходу до перетворення 
бізнес-ідей і розробок, одержаних у наукових установах і закладах вищої 
освіти, на готові інноваційні продукти шляхом заснування та розвитку 
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стартапів за такою схемою: започаткування студентами і науковцями «власної 
справи» в бізнес-інкубаторі українського закладу вищої освіти, проходження 
наступних стадій із виготовлення прототипу, дослідного зразка відповідно до 
методології Lean startup у середовищі наукових парків; початок серійного 
виробництва інноваційної продукції в індустріальних парках для насичення 
нею внутрішнього ринку України з подальшою дуплікацією українського 
стартап-бізнесу у технопарку країни-члена ЄС з метою виходу спочатку на 
ринок країни походження технопарку, а потім – на загальноєвропейський ринок 
для отримання доступу до європейських ресурсів, технологій і досвіду, 
розвитку міжнародної співпраці з компаніями-резидентами країн-членів ЄС  
і підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників;  

удосконалено:  
наукові уявлення про основні детермінанти еволюції інноваційних 

екосистем, які полягають, по-перше, в одночасному перебігу процесів 
подальшої глобалізації світової економіки та регіоналізації (локалізації) 
інноваційної діяльності, що обумовили феномен глокалізації, результатом якого 
стає зміщення акцентів у регулюванні та стимулюванні інноваційних процесів 
із національного на регіональний і місцевий рівні, що спонукає до природного 
формування регіональних і локальних інноваційних екосистем, які, проте, є не 
ізольованими осередками, а органічними складовими національної інноваційної 
екосистеми і невід’ємними частинами глобального середовища, що змінюється 
безперервно, а наразі зазнає швидких і кардинальних змін; по-друге, у 
становленні мережевої економіки та поширенні мережевих структур, що 
формують горизонтально-мережеве середовище з новою системою комунікацій 
та організації зв’язків між економічними суб’єктами, інститутами влади та 
людьми, в умовах якого все більш інтерактивною стає модель інноваційного 
процесу, а інновації – результатом горизонтальних зв’язків значної кількості 
організацій та людей, які взаємодіють у форматі колаборації;  

науково-методичний підхід до оцінювання інноваційної діяльності у 
промисловості шляхом упровадження оцінки і таксономії видів промислової 
діяльності України на основі статистичних показників інноваційної діяльності, 
розподілених за функціональною ознакою на три блоки і нормованих до 
середнього значення по Україні, який, на відміну від існуючих, дає змогу 
оцінити та згрупувати види промислової діяльності за: рівнем інноваційної 
активності (від низького до помірно високого), якістю інноваційної діяльності 
(«генератори знань» і «технологічні послідовники») та їх ринковою 
спрямованістю («виробники інноваційної продукції», «ринкові інноватори», 
«міжнародні інноватори»), що розширює діапазон дослідження інноваційних 
процесів у промисловості та сприяє більш точному визначенню тенденцій  
і проблем;  

науковий підхід до формування та функціонування спеціальних 
економічних зон в Україні за рахунок пропозиції розглядати їх як інструмент 
розвитку інноваційних екосистем та застосовувати до них стимулюючі 
регуляторні режими з такими складовими: цілі введення режиму; суб’єкти, на 
яких поширюється дія режиму; обмеження режиму; фіскальні та нефіскальні 
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преференції режиму; структура управління зоною для досягнення цілей 
режиму; термін дії режиму. Практична реалізація цього підходу дозволить 
здійснити структурно-технологічну модернізацію економіки, підвищити 
інноваційну конкурентоспроможність регіонів, локальних територій та країни 
загалом;   

дістали подальшого розвитку:  
теоретико-методологічні положення щодо формування інноваційних 

екосистем шляхом узагальнення особливостей сучасної трансформації та 
ускладнення інноваційних процесів, які створили об’єктивне підґрунтя для 
появи концепції інноваційних екосистем; розкриття витоків походження 
поняття «інноваційна екосистема»; систематизації підходів до розуміння 
інноваційних екосистем різного рівня та складу; визначення особливостей 
екосистемного підходу до продукування інновацій та його внеску в еволюцію 
парадигми неошумпетерівської економічної школи; узагальнення властивостей, 
характерних для інноваційних екосистем і сучасних інноваційних процесів, що 
дозволило забезпечити теоретичну систематизацію наявних знань, доповнити 
теорію інновацій новими науковими уявленнями про природу інноваційних 
екосистем;  

формулювання поняття «інноваційна екосистема» як відкритої, цілісної, 
динамічної мережі, що складається з просторової спільноти об’єднаних 
стійкими взаємозв’язками організацій та індивідів із різними компетенціями  
і ролями, які коеволюцінують у певному інституційному оточенні під впливом 
бізнесового, регуляторного та інноваційного середовищ, обмінюються 
знаннями та ресурсами, розподіляють зобов’язання, ризики і вигоди у процесі 
створення інновацій, у яких зацікавлені споживачі, що, на відміну від існуючих, 
ураховує аналогію інноваційної екосистеми з біологічними системами у всіх їх 
складових, акцентує увагу на ключових властивостях інноваційних екосистем  
і відповідає сучасній парадигмі Відкритих інновацій 2.0;   

розуміння природи колаборації в інноваційних екосистемах як процесу 
добровільної, зацікавленої, паритетної співпраці незалежних організацій та 
індивідів, які об’єднують ресурси, розподіляють зобов’язання, ризики і вигоди, 
формують культуру довіри, відкритості, чесності, справедливості відносин і 
поваги до партнерів, а також здатні подолати конкуренцію між собою задля 
досягнення спільної мети – створення інновацій, що потребує постійного 
обміну знаннями та інформацією, безперервних узгоджень і координації 
спільних дій та приводить до формування нових неформальних правил, норм  
і структур, які поділяють усі учасники;  

методика аналізу та оцінювання інноваційних процесів у промисловості на 
основі запропонованого підходу у двох вимірах: за технологічними секторами 
промисловості та промисловими комплексами регіонів України згідно із 
статистичними даними про витрати на інновації та їх результати з 
використанням рангового аналізу, який забезпечує комплексний підхід до 
оцінювання інноваційної діяльності галузей промисловості та уможливлює 
вдосконалення політики інноваційного розвитку промисловості на державному, 
галузевому і регіональному рівнях;  
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систематизація організаційно-правових засад європейської інтеграції 
України у науково-технічній та інноваційній сфері, визначення здобутків  
і проблем, пов’язаних з інтеграцією України у Європейський дослідницький 
простір, та обґрунтування напрямів посилення науково-технічного й 
інноваційного співробітництва України з ЄС, що сприятиме зростанню 
наукового та інноваційного потенціалу країни, зміцненню її національної 
інноваційної екосистеми;   

комплекс рекомендацій щодо усунення виявлених перешкод розвитку 
національної інноваційної екосистеми України шляхом розроблення підходу до 
формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку 
науково-технічної та інноваційної сфери; внесення змін і доповнень до 
Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року і 
Плану заходів щодо її впровадження на 2020-2022 роки, реалізація яких 
дозволить підвищити якість інституційного забезпечення коеволюції 
національної інноваційної екосистеми, економіки і соціально-культурного 
середовища України та сприятиме вирішенню проблеми браку координації у 
стратегічному плануванні інноваційного розвитку країни.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
використання обґрунтованих методичних і практичних рекомендацій дозволяє 
забезпечити розвиток національної інноваційної екосистеми України за рахунок 
поліпшення її інституційного забезпечення, формування інноваційних 
екосистем на регіональному та місцевому рівнях як невід’ємних її складових 
відповідно до рівнів територіальних одиниць ЄС як основи формування 
інноваційно конкурентоспроможної та високоукладної економіки країни та її 
територій.  

Наукові положення, висновки та рекомендації впроваджено в діяльність 
органів законодавчої та виконавчої влади, органів регіонального управління та 
місцевого самоврядування України. Комітетом Верховної Ради України з 
питань науки і освіти (лист № 04-23/16-756 від 28.05.2015 р.) та Донецькою 
обласною державною адміністрацією (лист № 3-169 від 16.06.2015 р.) 
використано основні положення проєкту Концепції формування механізмів 
управління інноваційним розвитком України в контексті структурних 
трансформацій. Пропозиції щодо поліпшення умов розвитку в Україні 
наукових парків з урахуванням зарубіжного досвіду їх діяльності використано 
Комітетом Верховної Ради України з питань промислової політики та 
підприємництва (лист № 04-30/14-353/115340 від 13.05.2015 р.).   

Теоретично обґрунтовані пропозиції щодо необхідності та напрямів 
здійснення модернізаційних змін в економіці України враховано в діяльності 
Міністерства освіти і науки України (лист № 19/2-78-16 від 01.06.2016 р.), 
Київської обласної державної адміністрації (лист № 03-01-17-740 від 
17.05.2016 р.). Пропозиції до Стратегії розвитку високотехнологічних галузей 
до 2025 року використано Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України при розробленні проєкту зазначеної Стратегії (лист № 2303-07/19378-
07 від 30.06.2016 р.). 
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Результати дослідження зарубіжного досвіду регенерації промислових 
регіонів (на прикладі Рурського регіону Німеччини) враховано в законотворчій 
роботі Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та 
підприємництва (лист № 04-30/28-651/92422 від 18.04.2017 р.). Зазначені 
результати дослідження, а також результати аналізу європейського  
досвіду управління інноваційним розвитком використано в діяльності 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації при підготовці проєкту 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської 
області на 2018 рік у частині запровадження інструментів формування 
регіональної інноваційної системи та посилення ролі промисловості в її 
розвитку (лист № 1564/0/31-17 від 17.11.2017 р.).  

Пропозиції щодо запровадження у практику регіонального та місцевого 
розвитку концепції «інноваційного ланцюга» використано Донецькою 
обласною державною адміністрацією (лист № 6/6-1119/86/0/41-17/03-2 від 
12.10.2017 р.) при розробленні перспективних напрямів розвитку регіону та 
заходів, спрямованих на формування нових видів діяльності Донецької області, 
а також Комунальною організацією «Інститут розвитку міста» Полтавської 
міської ради (лист № 151 від 18.07.2017 р.) при розробленні та реалізації 
Стратегії інтегрованого розвитку міста Полтави.  

Результати дослідження перешкод реалізації економічної модернізації 
України та пропозиції щодо їх подолання використано в роботі Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України при розробленні заходів щодо 
вдосконалення інноваційної діяльності та трансферу технологій у реальному 
секторі економіки (лист № 3902-05/16538-07 від 16.04.2018 р.). Пропозиції 
щодо концептуальної моделі, інструментів розвитку та шляхів 
інституціоналізації інноваційних екосистем України в контексті європейської 
інтеграції в діяльності центральних органів виконавчої влади враховано при 
реалізації Плану заходів Кабінету Міністрів України з виконання Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, що підтверджено Віце-прем’єр-міністром 
України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 
І. Климпуш-Цинцадзе (лист № 31771/1/1-18 від 04.09.2018 р.). Також ці 
результати дослідження використано Київською обласною державною 
адміністрацією при підготовці проєкту Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва в Київській області на 2019-2020 роки (лист № 28-01-17/1295 
від 10.09.2018 р.). Пропозиції до Стратегії інноваційного розвитку України на 
період до 2030 року використано у законопроєктній діяльності Комітету 
Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва 
(лист № 04-30/14-440/251439 від 30.11.2018 р.).  

Пропозиції та рекомендації щодо відновлення в Україні діяльності 
спеціальних економічних зон у форматі стимулюючих регуляторних режимів 
залучення інвестицій в інновації прийнято до використання Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі України (лист № 3903-06/29403-07 від 
16.07.2019 р.), Київською обласною державною адміністрацією (лист № 28- 
01-17/885 від 09.07.2019 р.), Кіровоградською обласною державною 
адміністрацією (лист № 01-32/395/0.3 від 15.08.2019 р.).  
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Основні положення та пропозиції щодо розвитку національної та 
регіональних інноваційних екосистем України враховано Комітетом Верховної 
Ради України з питань освіти, науки та інновацій (лист № 04-24/26-2020/61444 
від 29.05.2020 р.), Міністерством освіти і науки України (лист № 7/174-20 від 
07.07.2020 р.). Результати дослідження інституційних засад, проблем і напрямів 
інтеграції України у Європейський дослідницький простір використано в 
законотворчій роботі Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції 
України з Європейським Союзом (лист № 04-20/16-2020/203663 від 
06.11.2020 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим 
дослідженням, яке містить авторські розробки щодо вирішення важливої 
науково-прикладної проблеми розвитку інноваційних екосистем України в 
умовах глокалізації та європейської інтеграції. Наукові положення, висновки та 
рекомендації, які винесено на захист, одержано автором особисто. Із наукових 
праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті 
матеріали, які становлять індивідуальний доробок здобувача. Особистий внесок 
дисертанта підтверджено свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 86326 від 25.02.2019 р. 

Основні положення та результати дослідження опубліковано у 51 науковій 
праці, серед яких: 2 розділи у колективних монографіях; 30 статей у наукових 
фахових виданнях і виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз 
(у тому числі 3 статті у виданнях, що індексуються в наукометричних базах 
Scopus і WoS); 13 публікацій апробаційного характеру, 6 публікацій, які 
додатково висвітлюють результати дослідження. Загальний обсяг публікацій 
становить 67,33 д.а., з яких особисто автору належить 34,2 д.а. Внесок 
здобувача в роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку 
публікацій.   

Апробація результатів дисертації. Ключові наукові результати 
дослідження доповідалися на міжнародних і всеукраїнських науково-
практичних конференціях і круглих столах. Основними з них є такі: 
IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіка 
сьогодні: проблеми моделювання та управління» (м. Полтава, 15-17 грудня 
2014 р.); XX Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і 
перспективи інноваційного розвитку економіки» (м. Одеса, 7-11 вересня 
2015 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційна система 
освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» 
(м. Тернопіль, 19-20 травня 2016 р.); X Міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного 
розвитку в ХХІ столітті» (м. Кам’янець-Подільський, 11-12 травня 2017 р.); 
науково-практичний круглий стіл «Проблеми та перспективи розвитку 
наукових парків України» (м. Київ, 17 травня 2017 р.); Всеукраїнська науково-
практична конференція «Національна економіка України в умовах європейської 
інтеграції» (м. Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р.); Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні» 
(м. Ірпінь, 26-27 жовтня 2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
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«Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням сучасних 
євроінтеграційних процесів» (м. Дніпро, 17 березня 2018 р.); круглий стіл 
«Створення інноваційної інфраструктури та залучення венчурних інвестицій у 
інноваційну діяльність: проблеми та перспективи» (м. Київ, 15 травня 2018 р.); 
XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи 
інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в 
європейський науково-інноваційний простір» (м. Одеса, 4-5 жовтня 2018 р.); 
VIII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіка 
сьогодні: проблеми моделювання та управління» (м. Полтава, 22-23 листопада 
2018 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція України: 
європейський вимір» (м. Київ, 22 березня 2019 р.); ІІI Міжнародна науково-
практична конференція «Формування механізму зміцнення конкурентних 
позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному  
та локальному вимірах» (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.); ІХ Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Економіка сьогодні: проблеми моделювання 
та управління» (м. Полтава, 21-22 листопада 2019 р.); Всеукраїнська науково-
практична онлайн-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених 
«Вплив інноваційних змін на розвиток суспільства: економіко-правові та 
соціально-гуманітарні аспекти» (м. Житомир, 11-15 травня 2020 р.); 
III Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, інноватика та 
сучасні бізнес-технології: актуальні проблеми та розвиток» (м. Суми, 25 червня 
2020 р.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел (553 найменування на 
65 сторінках) і 8 додатків (на 113 сторінках), містить 35 таблиць і 48 рисунків. 
Основний текст дисертації викладено на 370 сторінках, повний обсяг роботи 
становить 554 сторінки.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи формування 
інноваційних екосистем» узагальнено особливості трансформації та 
ускладнення інноваційних процесів; досліджено концепцію інноваційної 
екосистеми в сучасній економічній теорії; розкрито феномен глокалізації 
світової економіки та її взаємозв’язок з інноваційним розвитком.   

На основі систематизації уявлень про інноваційні процеси узагальнено 
фундаментальні зміни в їх розвитку, які сформували підґрунтя для появи 
концепції інноваційної екосистеми. Вони полягають у: прискоренні науково-
технічного прогресу, переході від ієрархій до мереж в організації економічної 
діяльності; зміні лінійної логіки інноваційного процесу на мережеву, основу 
якої становить інтерактивний характер взаємодій; багатосторонності та 
відкритості інноваційного процесу, його орієнтації на споживачів як 
співавторів і співрозробників інновацій; зростанні взаємозалежності між 
людьми, які належать до різних сфер діяльності та культур, мають різні 
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навички, знання і способи мислення, що стає можливим завдяки поширенню 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Як результат, інноваційний 
процес стає все більш інтерактивним і складним, мультикультурним  
і міждисциплінарним. Інноваційна діяльність перетворилася на колективну 
справу, наразі до неї долучається все суспільство і насамперед споживачі.  

Розкрито витоки походження поняття «інноваційна екосистема». 
Встановлено, що концепція інноваційної екосистеми перебуває у стані 
формування, є результатом розвитку теорії інновацій і базується на ідеях 
неошумпетерівської економічної школи, еволюційної парадигми 
інституціональної економічної теорії, регіональної науки та екологічної теорії. 
Уявлення про природу та еволюцію інноваційних екосистем розширюють 
моделі відкритих інновацій (Open Innovation), потрійної спіралі (Triple Helix), 
чотириланкової спіралі (Quadruple Helix), колаборативних інноваційних мереж 
(Collaborative Innovation Networks), Тропічного лісу інновацій (Rainforest).  

Доведено існування чотирьох основних підходів до розуміння 
інноваційних екосистем: екосистеми, організовані навколо фокусної фірми; 
екосистеми, побудовані навколо фокусної ціннісної пропозиції (інновації); 
екосистеми як середовища, що утворюються на різних просторових рівнях без 
прив’язки до фокусних фірм чи інновацій; екосистеми як віртуальні платформи, 
навколо яких організовується діяльність різних зацікавлених сторін. Розкрито 
ключові ідеї та характерні риси кожного з підходів. Визначено особливості 
екосистемного підходу до продукування інновацій та його внесок у розвиток 
ідей неошумпетерівської економічної школи, основні елементи якого 
полягають у такому:  

екосистемний підхід розвиває концепцію національної інноваційної 
системи, у рамках якої основний акцент зроблено на її компонентах та 
взаємозв’язках між ними, при цьому детально аналізується динаміка потоків 
знань усередині системи. Екосистемний підхід сприяє поглибленню цих ідей з 
акцентуванням уваги на еволюції системи по відношенню до зовнішнього 
середовища, тобто підкреслюється її відкрита динамічна природа;  

екосистемний підхід заснований на тому, що інновації не можуть бути 
згенеровані шляхом адміністративних розпоряджень «згори» − скоріше шляхом 
ініціатив «знизу», які підтримуються відповідними умовами та з’являються в 
результаті функціонування механізмів самоорганізації учасників екосистеми на 
основі спільно вироблених правил, норм і структур;  

ключовою особливістю інноваційної екосистеми є коеволюція, при якій її 
учасники потрапляють у мережу взаємозалежностей один від одного, і зміна 
(ізоляція, упадок) одного з них може викликати ланцюгову реакцію та 
відповідні наслідки в інших частинах екосистеми;  

інноваційна екосистема базується на коспеціалізації та спільному 
створенні нових цінностей, за яких її учасники виконують різні, але 
взаємодоповнюючі ролі, здійснюючи свій внесок у розробку інновацій;  

інноваційні екосистеми не обмежені просторовими рамками і можуть 
формуватися навіть віртуально завдяки процесам цифровізації;  
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інноваційні екосистеми є багатосторонніми, охоплюють як виробників, так 
і споживачів інновацій, при цьому зв’язки між ними не можна звести до 
простих двосторонніх відносин.  

Визначено властивості, притаманні інноваційним екосистемам і сучасним 
інноваційним процесам: інтерактивність, відкритість, динамізм, цілісність, 
стійкість, коеволюція, коспеціалізація, спільне створення цінностей, 
кооперенція, внутрішня самоорганізація, багатосторонність, просторова 
розкутість. Запропоновано визначення поняття «інноваційна екосистема», у 
якому враховано за аналогією з біологічними системами всі їх складові, 
наголошено на ключових властивостях інноваційних екосистем та яке 
відповідає парадигмі Відкритих інновацій 2.0. Інноваційна екосистема – це 
відкрита, цілісна, динамічна мережа, що складається з просторової спільноти 
об’єднаних стійкими взаємозв’язками організацій та індивідів із різними 
компетенціями і ролями, які коеволюцінують у певному інституційному 
оточенні під впливом бізнесового, регуляторного та інноваційного середовищ, 
обмінюються знаннями та ресурсами, розподіляють зобов’язання, ризики  
і вигоди у процесі створення інновацій, у яких зацікавлені споживачі.  

Аргументовано, що сучасний розвиток світової економіки 
характеризується подвійними процесами: з одного боку, посиленням 
глобалізації, переходом її до нової фази розвитку – Глобалізації 4.0, 
розгортанням четвертої промислової революції, а з іншого − посиленням ролі 
регіонального (локального) рівня у стимулюванні розвитку національних 
економік, який є найбільш придатним для продукування інновацій. Ці два 
процеси обумовили появу феномену глокалізації – своєрідного оксиморона, 
лінгвістичного гібриду глобалізації та локалізації, результатом якого стає 
регіональне (локальне) вкорінення інноваційних екосистем та відкритість до 
глобального середовища, що спонукає їх до розвитку через появу нових 
технологій, індустрій та ринків.  

На основі періодизації хвиль глобалізації, співставлення їх із фазами 
промислових революцій визначено ключові тенденції сучасного світового 
розвитку, однією з яких є розвиток мережевої економіки і поширення 
мережевих структур, побудованих на горизонтальних зв’язках, довірі та 
колективній співпраці. У таких умовах усе більш мережевою стає модель 
інноваційного процесу, а інновації – результатом відкритих, взаємовигідних 
зв’язків зацікавлених організацій, які взаємодіють у форматі колаборації.  

Поглиблено розуміння природи колаборації як форми організації спільної 
діяльності підприємств, установ та індивідів, у тому числі та насамперед з 
метою створення інновацій. Установлено, що колаборація містить функції 
таких понятійних конструкцій, як координація і кооперація, передбачає глибші 
рівні взаємодії та інтегрування, довіри, взаємних зобов’язань і відповідальності 
між організаціями. Уточнено визначення колаборації в інноваційних 
екосистемах як процесу добровільної, зацікавленої, паритетної співпраці 
незалежних організацій та індивідів, які об’єднують ресурси, розподіляють 
зобов’язання, ризики і вигоди, формують культуру довіри, відкритості, 
чесності, справедливості відносин і поваги до партнерів, а також здатні 
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подолати конкуренцію між собою задля досягнення спільної мети – створення 
інновацій, що потребує постійного обміну знаннями та інформацією, 
безперервних узгоджень і координації спільних дій та приводить до 
формування нових неформальних правил, норм і структур, які поділяють усі 
учасники. На основі такого розуміння природи колаборації запропоновано 
адаптувати підхід М. Хансена до розбудови внутрішньоорганізаційної 
колаборації до зовнішньої (міжорганізаційної) колаборації шляхом 
представлення його у вигляді трьох послідовних кроків, які передбачають 
визначення сукупності завдань, перешкод для колаборації та важелів для їх 
подолання. Запровадження цього підходу сприятиме вирішенню поширеної 
проблеми неефективної співпраці організацій із різних інституційних секторів у 
процесі створення інновацій.  

У другому розділі «Аналіз та оцінювання інноваційних процесів у 
промисловості за видами економічної діяльності та регіонами України» 
розроблено науково-методичні підходи до оцінювання інноваційної діяльності 
у промисловості; здійснено аналіз та оцінку інноваційних процесів у 
промисловості України в розрізі галузей і регіонів.  

Обґрунтовано провідну роль промисловості в розвитку інноваційних 
екосистем України, де зосереджена майже половина всіх інноваційно активних 
підприємств та 67% підприємств із технологічними інноваціями, однак вони 
нерівномірно розподілені за видами промислової діяльності та регіонами. 
Розроблено науково-методичний підхід до оцінювання інноваційної діяльності 
у промисловості України, а саме запропоновано три блоки оцінки і три 
таксономії видів промислової діяльності (ВПД) України: за загальним рівнем 
інноваційної активності, якістю інноваційної діяльності та її ринковою 
спрямованістю. Обґрунтовано перелік показників, а також метод нормування 
до їх середнього значення по Україні та визначення інтегральних індексів за 
ВПД, що є важливим для визначення стратегічних векторів інноваційного 
розвитку національної промисловості.  

Розраховано інтегральний індекс рівня інноваційної активності (Іріа), 
виявлено динаміку і диференціацію ВПД за цим блоком оцінки (рис. 1). 
Суттєва розбіжність ВПД за Іріа (наприклад, розмах варіації для 2015 р. склав 
2,258, для 2019 р. – 2,399) обумовила доцільність розподілу ВПД на 3 групи: з 
низьким, середнім і відносно високим рівнями інноваційної активності. До 
перших двох груп увійшла більшість галузей (10-11 ВПД), до останньої 
стабільно входить фармацевтична галузь, яка все більше проявляє ознаки 
інноваційного лідера, а також металургійна промисловість (у 2015 р.) і 
виробництво автотранспортних засобів (у 2017 р.). Таке групування дозволяє  
проаналізувати в динаміці стан інноваційної активності в галузях 
промисловості, визначити зміну їх позицій за роками, причини підвищення / 
зниження рівня їх інноваційної активності та дійти висновку про можливості їх 
подальшого розвитку.   

Оцінювання якісних параметрів інноваційної діяльності за ВПД дозволило 
класифікувати галузі промисловості згідно з їх характеристикою як 
«генераторів знань» і «технологічних послідовників». На основі інтегрального  
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Рисунок 1 – Диференціація видів промислової діяльності України  

за інтегральним індексом рівня інноваційної активності  
 

індексу рівня спроможності ВПД до генерації знань здійснено їх таксономію за 
такими групами: слабо орієнтовані на генерування знань (більшість ВПД); 
помірно орієнтовані на генерування знань (найменш численна група: у 2015 р. 
до неї не входило жодної галузі, у 2016 р. – 4, а у 2018 р. – 2); значною мірою 
орієнтовані на генерування знань (фармацевтична галузь, виробництво 
комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво електричного 
устаткування, виробництво автотранспортних засобів). У результаті групування 
ВПД за параметрами належності до «технологічних послідовників» виявлено, 
що переважна більшість ВПД слабо орієнтовані на запозичення зовнішніх знань 
і технологій, група з помірною орієнтацією на їх залучення охоплює 2-6 ВПД, 
до групи зі значною орієнтацією на технологічні запозичення входили в різні 
роки 1-3 галузі (фармацевтичне виробництво, металургія та галузі 
машинобудування). Встановлено, що інноваційні лідери є лідерами в 
генеруванні знань та достатньою мірою здійснюють технологічні запозичення, 
що в комплексі забезпечує більш динамічні інноваційні процеси.  

Здійснено оцінювання ринкової спрямованості інноваційної діяльності 
ВПД на основі показників, які характеризують частку підприємств, що 
впроваджують інноваційні види продукції, реалізують інноваційну продукцію, 
а також обсяги реалізованої інноваційної продукції за ВПД, у тому числі нової 
для ринку та реалізованої за межі України. Виявлено галузі, які слабо, помірно 
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та значною мірою орієнтовані на виробництво інноваційної продукції, а також 
галузі – ринкові та міжнародні інноватори.  

Виявлено тісний зв’язок між загальним рівнем інноваційної активності 
ВПД та якісними показниками інноваційної діяльності. Порівняння позицій 
галузей за цими параметрами дозволило виявити їх нереалізований потенціал 
(див. таблицю).  

 
Таблиця – Види промислової діяльності, які мають кращі результати за 

досліджуваними кількісними та якісними параметрами інноваційної діяльності 

ВПД зі 
значним 
рівнем 

інноваційної 
активності 

ВПД, 
значною 
мірою 

орієнтовані на 
генерування 

знань 

ВПД, пере-
важно орієнто-
вані на запози-
чення зовніш-
ніх знань і 
технологій 

ВПД, значною 
мірою орієн-
товані на 

виробництво 
інноваційної 
продукції 

ВПД, які є 
ринковими 
інноваторами 

ВПД, 
орієнтовані на 
міжнародний 

ринок 

Фармацев-
тична 

індустрія 

Фармацев-
тична 

індустрія 

Фармацевтична 
індустрія 

Фармацев-
тична 

індустрія 

Виробництво 
машин і 

устаткування, 
не віднесених 
до інших 
угруповань 

Виробництво 
машин і 
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до інших 
угруповань 

Виробництво 
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та оптичної 
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Виробництво 
комп’ютерів, 
електронної 
та оптичної 
продукції 

Виробництво 
комп’ютерів, 
електронної та 

оптичної 
продукції 
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Виробництво 
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Виробництво 
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причепів і 
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Виробництво 
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Так, фармацевтична індустрія є лідером завдяки витратам на внутрішні 

дослідження і розробки, зовнішні запозичення знань і технологій, а також 
завдяки виробництву інноваційної продукції, проте має нереалізований 
потенціал збільшення випуску продукції, нової для ринку, що обмежує її 
можливості виходу на зовнішні ринки. Виробники комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції є активними генераторами знань, що забезпечує значні 
обсяги виробництва та реалізації інноваційної продукції, зокрема нової для 
ринку. Однак слабка орієнтованість на технологічні запозичення обмежує їх 
можливості виходу на міжнародні ринки. Інші галузі промисловості, хоча й 
характеризуються невисоким рівнем інноваційної активності, але 
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демонструють значний потенціал за окремими параметрами інноваційної 
діяльності. Наприклад, виробники машин й устаткування активно запозичують 
зовнішні знання і технології, що дозволяє їм реалізовувати нову для ринку 
продукцію та виходити з нею за міжнародні ринки. Однак вони мають 
нереалізований потенціал щодо нарощування обсягів виробництва інноваційної 
продукції, зокрема шляхом активізації здійснення власних досліджень  
і розробок.  

Проаналізовано інноваційну діяльність галузей промисловості у 2015-
2018 рр., які систематизовано за рівнями технологічності на основі методики 
Євростату. Аналіз виконано за показниками витрат на інноваційну діяльність та 
її результатами, про які свідчать обсяги реалізованої інноваційної продукції. 
Виявлено суттєву розбіжність інноваційної діяльності між технологічними 
секторами промисловості, нестабільну та переважно негативну її динаміку. 
Частка високотехнологічного сектору в загальному обсязі інноваційної 
діяльності є незначною та має тенденцію до скорочення як за обсягами 
інвестицій в інновації (на 4%), витратами на внутрішні дослідження та 
розробки (на 28,8%), так і за часткою реалізованої інноваційної продукції, нової 
для ринку (на 1,4%). У середньо-високотехнологічному секторі інвестиції в 
інновації зростають (майже у два рази), однак обсяги реалізованої інноваційної 
продукції скорочуються, що негативно позначається на продуктивності 
інвестицій. Посилення інноваційної діяльності у середньо-
низькотехнологічному та низькотехнологічному секторах промисловості, які 
мають незначну частку витрат на здійснення внутрішніх досліджень і розробок 
(у 2018 р. 5,7 і 4,7% відповідно), призводить до зниження наукомісткості 
інноваційної продукції та примітивізації інноваційної діяльності у 
промисловості.  

Встановлено, що рівень технологічності реалізованої інноваційної 
продукції (РІП) у 2018 р. порівняно з 2015 р. знизився. Незважаючи на те  
що обсяг РІП високотехнологічного сектору зріс майже у 1,8 раза, він  
займає невелику частку в загальному обсязі цієї продукції (7,7%). Суттєве 
зниження обсягу РІП середньо-високотехнологічного сектору призвело до того, 
що високотехнологічний і середньо-високотехнологічний сектори забезпечують 
менше 40% випуску всієї РІП. Сукупна частка продукції цих секторів, яка є 
новою для ринку, зменшилася майже удвічі – з 79,5 до 46,2%. Лідером за 
динамікою реалізованої інноваційної продукції є низькотехнологічний  
сектор. Отже, у виробництві інноваційної продукції в Україні почала 
переважати частка менш наукомістких галузей, що негативно позначатиметься 
на подальшому технологічному розвитку економіки та її 
конкурентоспроможності. Виявлено, що інноваційна ємність продукції широко 
варіюється за видами промислової діяльності і має виражену негативну 
динаміку, що пов’язано в тому числі зі зменшенням ефективності інвестицій в 
інновації: обсяг РІП на одиницю інноваційних витрат знизився в більшості 
галузей.  

У просторовому вимірі інноваційна діяльність здійснюється в регіонах, 
кожен з яких має певні ресурси та управлінські інструменти для забезпечення 
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інноваційного розвитку промислових комплексів. У результаті оцінювання 
інноваційної діяльності у промисловості регіонів України за найбільш 
суттєвими показниками визначено такі її особливості: відсутній тісний зв’язок 
між рівнем промислового розвитку регіонів та рівнем їх інноваційної 
активності; у кожному регіоні має місце велика розбіжність значень показників 
інноваційної діяльності з року в рік, що вказує на нестабільність інноваційних 
процесів у промислових комплексах регіонів; проявляється тенденція до 
зниження рівня інноваційності підприємств промисловості у більшості регіонів; 
питома вага інноваційної продукції в регіональному випуску промислової не 
перевищує 5%, що свідчить про низький технологічний рівень промислових 
комплексів регіонів; практично в усіх регіонах переважає імітація інновацій, 
оскільки більшість підприємств освоює та випускає інноваційну продукцію, яка 
є новою лише для цих підприємств.  

Згідно з результатами узагальненої рейтингової оцінки у 2015-2018 рр. 
визначено місце кожного регіону (області) за показниками інноваційної 
діяльності в рейтингу серед інших регіонів України, зміну рейтингової оцінки 
регіонів (рис. 2) та чинники, які сприяють підвищенню або зниженню 
рейтингів.  

 

 
Примітка: регіон, який займає найвищу позицію в рейтингу відповідного року, має 

перший ранг (місце), а найнижчу – 24 ранг.  
 

Рисунок 2 – Дрейфограма зміни місць регіонів у рейтингах за сумою рангів 
відповідно до обраних параметрів інноваційної діяльності у 2015, 2017, 2018 рр. 

 
На основі підсумовування рангів областей за всі роки дослідження 

виявлено, що лідером за параметрами інноваційного розвитку є промисловий 
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Харківська, четверте поділяють Херсонська, Чернівецька і Чернігівська, п’яте 
місце посідає Тернопільська область. При цьому Дніпропетровська область, яка 
є найбільш промислово розвинутою, опинилася на передостанньому 23 місці, 
інші промислово розвинуті регіони також не демонструють високого рівня 
інноваційної активності: Донецька і Полтавська області в узагальненому 
рейтингу регіонів посіли 16 та 17 місця відповідно, а Луганська − 19 місце. 
Рейтинговий аналіз підтвердив, що інноваційна діяльність промислових 
комплексів регіонів має великий розмах варіації за окремими роками і рівні 
промислового розвитку та інноваційної діяльності в регіонах не співпадають.  

Компаративний аналіз інноваційного розвитку промислових комплексів 
регіонів доповнено оцінкою їх впливу на динаміку економічного розвитку, що є 
важливою інформацією для розроблення ефективної регіональної економічної 
політики. Доведено, що на 60-70% зміна обсягів валового регіонального 
продукту (ВРП) обумовлена рівнем та якісними параметрами інноваційної 
діяльності промисловості регіонів. Виявлено найбільший позитивний вплив на 
ВРП усіх регіонів показника кількості інноваційно активних підприємств, а 
також пряму залежність між обсягами ВРП та обсягами реалізованої 
інноваційної продукції, витратами на придбання нових машин і обладнання та 
кількістю впроваджених технологій. Визначено, що віддача від інвестицій в 
інновації більшою мірою проявляється з лагом в один рік.  

У третьому розділі «Стратегічне завдання реалізації неоіндустріальної 
модернізації економіки як умови розвитку національної інноваційної 
екосистеми України» обґрунтовано необхідність на напрями модернізаційних 
змін в економіці України; визначено перешкоди та проблеми реалізації 
неоіндустріальної модернізації економіки і розвитку національної інноваційної 
екосистеми України та запропоновано шляхи їх подолання.  

Відповідно до ідей неошумпетерівської економічної школи підкреслено, 
що розвиток національної інноваційної екосистеми України значною  
мірою залежить від успішності запровадження прогресивних структурно-
технологічних змін в економіці, на що має бути націлена активна 
модернізаційна політика держави. В умовах четвертої промислової революції 
країни, які прагнуть до світового інноваційного лідерства, віддають перевагу 
креативному типу модернізації економіки з акцентом на неоіндустріалізацію – 
«розумну» індустріалізацію, орієнтовану на підтримку високих темпів 
виробництва, але не будь-якого, а високотехнологічного і середньо-
високотехнологічного, щоб забезпечити конкурентоспроможність своєї 
промисловості на світових ринках.  

На прикладі державної політики провідних країн світу, зокрема країн-
членів ЄС, доведено, що в Україні лише навколо потужної сучасної 
промисловості можливі розвиток внутрішнього ринку, нарощування експорту 
продуктів та послуг із високою доданою вартістю, підвищення якості життя 
населення, зниження рівня бідності, формування середнього прошарку 
суспільства. Для цього потрібно здійснювати інвестиції не лише в розвиток 
промисловості, але і в людський капітал. Розвиток людського капіталу, 
інтелекту та освіти, формування сучасних компетенцій є умовою науково-
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технічного прогресу та створення інновацій і набуває особливого значення для 
країн, що розвиваються, зокрема України, оскільки вони становлять основу 
неоіндустріалізації, яка відіграє ключову роль у диверсифікації та подоланні 
структурної слабкості економіки, розбудові дієвої національної інноваційної 
екосистеми. Обґрунтовано, що саме креативний тип економічної модернізації, 
який базується на розвитку власної науки і технологій, інвестиціях в освіту, 
навичках і компетенціях населення у сфері інновацій та підприємництва, 
прискореній неоіндустріалізації та становленні креативних індустрій як одних 
із найбільш швидко зростаючих секторів світової економіки, має бути 
пріоритетним вектором інноваційного поступу країни.  

Запропоновано такі напрями модернізаційних змін в економіці України 
для зміцнення національної інноваційної екосистеми: розроблення та реалізація 
нової промислової політики, спрямованої на неоіндустріальний розвиток країни 
на базі Індустрії 4.0, у тому числі на формування високотехнологічних 
кластерів з метою створення сучасних видів економічної діяльності; 
стимулювання інтеграції галузей машинобудування з наукою для формування 
попиту з боку машинобудівних підприємств на результати досліджень  
і розробок академічної та галузевої науки, зокрема шляхом використання 
інструменту інноваційного ваучера; зменшення економічного тиску на 
виробників високотехнологічної промислової продукції внаслідок оптимізації 
оподаткування та ін. Неоіндустріальна модернізація економіки здійснюється 
шляхом широкого запровадження інновацій і водночас створює технологічну 
базу для розбудови національної інноваційної екосистеми України. 

Визначено й охарактеризовано перешкоди реалізації неоіндустріальної 
модернізації економіки та розвитку національної інноваційної екосистеми 
України, а саме: відсутність стратегії модернізації та розвитку промислового 
комплексу України на основі Індустрії 4.0; неефективність системи державного 
управління інноваціями; відсутність дієвої системи стимулювання та мотивації 
підприємств до здійснення інновацій в умовах високих ризиків, характерних 
для національної економіки, постійних змін «правил економічної гри», 
невизначеності для бізнесу майбутніх вигід від вкладання коштів в інновації, 
неготовності держави розподіляти такі ризики з бізнесом; низька якість 
інституційного середовища для розвитку інновацій – неефективність 
законодавства, що регулює сферу інноваційних правовідносин, слабкий захист 
прав інтелектуальної власності, відсутність розвинутої інноваційної 
інфраструктури; хронічне недофінансування наукової сфери, яка виступає 
підґрунтям забезпечення сталого розвитку та інноваційного поступу країни; 
рентоорієнтована поведінка власників підприємств, їх орієнтація на досягнення 
короткострокових індивідуалізованих цілей. Збереження таких тенденцій 
спростовує саму ідею розвитку національної інноваційної екосистеми  
України та її ефективної інтеграції в Європейський дослідницький простір, 
унеможливлює розбудову інноваційно конкурентоспроможної, 
неоіндустріально розвинутої економіки.  

Як інструмент структурно-технологічних перетворень та прискореного 
інноваційного розвитку економіки розглянуто наукові, технологічні й 
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індустріальні парки. Визначено особливості та розбіжності їх формування у 
світовій та вітчизняній практиці. Обґрунтовано необхідність удосконалення 
законодавства з питань діяльності паркових утворень в Україні та надано 
пропозиції щодо доопрацювання Закону України «Про наукові парки», 
формування законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо активізації діяльності наукових парків» у частині усунення їх протиріч з 
іншими законами України та підвищення стимулів для наукових установ  
і закладів вищої освіти до комерціалізації результатів досліджень і розробок 
(ДіР) у середовищі наукових парків з метою забезпечення сприятливого 
правового поля їх діяльності, посилення їх впливу на розвиток інноваційних 
екосистем України.  

Для того щоб наукові, технологічні й індустріальні парки виступили 
провайдерами та прискорювачами інновацій, запропоновано впровадити у 
практику концепцію «інноваційного ланцюга: бізнес-інкубатор – науковий парк 
– індустріальний парк – технологічний парк країн-членів ЄС», мета якого 
полягає в забезпеченні студентів і науковців фінансовою, організаційною, 
інформаційною та іншими формами підтримки в середовищі відповідних 
інноваційних структур уздовж усього інноваційного ланцюга формування 
доданої вартості для комерційної реалізації їх бізнес-ідей шляхом заснування і 
масштабування стартапів відповідно до методології Lean startup. «Інноваційний 
ланцюг» не орієнтований на сприяння еміграції українців до ЄС − навпаки, 
його ідея полягає в тому, щоб надати їм можливість здобувати якісну освіту, 
нові знання, навички та практичний досвід ведення бізнесу у європейському 
просторі, не розриваючи зв’язків з Україною та її ринком.  

У четвертому розділі «Аналіз євроінтеграційних процесів у науково-
технічній та інноваційній сфері та пропозиції щодо їх посилення як 
чинника розвитку інноваційних екосистем України» систематизовано 
організаційно-правові засади, проаналізовано стан, проблеми і здобутки 
європейської інтеграції України у науково-технічній та інноваційній сфері; 
розроблено рекомендації щодо формування сприятливих інституційних умов 
розвитку інноваційних екосистем України та її ефективної інтеграції у 
Європейський дослідницький простір.  

Обґрунтовано, що в Україні поступово формуються організаційно-правові 
засади для ефективної інтеграції у Європейський дослідницький простір; 
співпраця між європейськими та українськими організаціями розвивається, але 
поки що залишається на низькому рівні та мало позначається на стані 
інноваційних процесів. Це обумовлено такими проблемами: відстороненість 
уряду від забезпечення інтеграції України у Європейський дослідницький 
простір та фактичне перекладання відповідальності за це на МОН України; 
неефективність системи управління міжнародним співробітництвом, яка не 
забезпечує комплексного євроінтеграційного вектора розвитку України в 
науково-технічній та інноваційній сфері; відсутність системної, злагодженої 
роботи законодавчої та виконавчої влади із здійснення зобов’язань щодо 
реалізації Угоди про асоціацію в частині науково-технічного та інноваційного 
співробітництва з ЄС тощо. Проте є і позитивні зрушення: набуття досвіду 
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участі в рамковій програмі «Горизонт 2020» уперше як асоційованого члена; 
активізація участі з 2018 р. у програмі EUREKA; розроблення концептуальних 
документів щодо розвитку українських дослідницьких інфраструктур; 
започаткування консультацій щодо участі України в деяких Ініціативах 
спільного програмування ЄС та ін. Визначено напрями посилення 
інноваційного співробітництва України та ЄС: забезпечення реалізації 
послідовної державної політики щодо приєднання України до спільних 
ініціатив ЄС (Європейської хмарної ініціативи, Європейських дослідницьких 
інфраструктур, Ініціативи спільного програмування); актуалізація пріоритетів 
співпраці з країнами-членами ЄС, з якими Україна має двосторонні угоди  
у сфері науки і технологій (більшість із них були підписані ще на початку  
2000-х років і автоматично пролонговувалися без будь-якої деталізації). 
У зв’язку із цим доцільним є ініціювання урядом України обговорення з 
країнами-членами ЄС пріоритетних тематичних напрямів співробітництва з 
подальшою організацією зустрічей для протоколювання пріоритетів  
і затвердження планів їх реалізації на найближчі 2-3 роки та ін.  

Розроблено рекомендації щодо формування цілісної системи державного 
стратегічного планування розвитку науково-технічної та інноваційної сфери 
України. Система довго- і середньострокових документів має складатися з: 
прогнозу наукового, технологічного та інноваційного розвитку України на 
період до 20 років, міжвідомчої Стратегії розвитку сфери науки, технологій та 
інновацій України на період до 10 років (далі – Стратегія), довго- і 
середньострокових державних цільових програм, регіональних і місцевих 
цільових програм у науково-технічній та інноваційній сфері. Це передбачає 
зняття обмежень на підготовку проєктів нових державних цільових програм, які 
були введені у 2016 р. та не скасовані досі. Головною в цій системі є 
міжвідомча Стратегія, а всі інші документи, що регулюють сферу інноваційних 
правовідносин, мають узгоджуватися з нею і бути орієнтованими на її 
реалізацію. Державна політика має формуватися з урахуванням п’ятирічної 
каденції в рамках Стратегії, політичні цілі мають передбачати досягнення 
цілей, зазначених у Стратегії. Важливо забезпечити послідовність державної 
політики при зміні політичних еліт, тобто поза часовими межами політичних 
циклів. Державна політика має розроблятися як горизонтальна і торкатися всіх 
сфер діяльності, що вливають на інновації, – освітньої, промислової, 
інвестиційної та ін. Слід уникати копіювання вдалих політик інших країн, 
Україна має скористатися світовим досвідом, особливо в частині механізмів 
реалізації інноваційної політики, але цілі та зміст власної моделі розвитку 
визначати самостійно з урахуванням національних соціокультурних та 
інституційних особливостей. Запропоновано міжвідомчою Стратегією 
об’єднати всі стратегічні та концептуальні документи, які є близькими за 
функціональним призначенням, що сприятиме вирішенню проблеми браку 
координації у стратегічному плануванні, а також створити Державне агентство 
з питань розвитку науки, технологій та інновацій, яке має очолити роботу з 
розроблення та реалізації цієї Стратегії. Такий орган має бути наділений 
високим статусом, широкими повноваженнями щодо планування й 
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упровадження економічних, інституційних заходів у сфері інновацій та 
фінансуватися у пріоритетному порядку.  

Викладені пропозиції узгоджуються з рекомендаціями європейських 
експертів, відповідають рамковій концепції ЄС щодо формування та реалізації 
«інтегрованої» державної інноваційної політики, задовольняють стратегічні 
національні інтереси, оскільки спрямовані на продукування інновацій на основі 
власної науки і технологій, інтегрованих у виробництво.  

Надано загальну оцінку чинній Стратегії розвитку сфери інноваційної 
діяльності на період до 2030 року, виявлено її недоліки, розроблено пропозиції 
щодо вдосконалення змісту, які стосуються мети і цільових орієнтирів, 
напрямів і способів вирішення існуючих проблем функціонування національної 
інноваційної екосистеми України. Запропоновано доопрацьовану чинну 
Стратегію покласти в основу міжвідомчої Стратегії розвитку сфери науки, 
технологій та інновацій України. Проаналізовано План заходів із реалізації 
чинної Стратегії на період 2020-2022 рр. та надано рекомендації щодо його 
вдосконалення.  

У п’ятому розділі «Концептуальні положення розвитку інноваційних 
екосистем України в умовах євроінтеграції» запропоновано концептуальний 
підхід до розбудови національної інноваційної екосистеми України; розроблено 
концептуальну модель інноваційних екосистем України; обґрунтовано науково-
інституційні рекомендації щодо формування регіональних інноваційних 
екосистем на рівні економічних районів; запропоновано науковий підхід до 
формування спеціальних економічних зон як інструменту розвитку 
інноваційних екосистем України.   

Запропоновано концептуальний підхід до розбудови багаторівневої 
національної інноваційної екосистеми України відповідно до рівнів 
територіальних одиниць ЄС. Виходячи з цього територію України представлено 
як систему, що складається:  

на рівні NUTS 1 (кількість населення від 3 до 7 млн осіб) – з економічних 
районів у складі декількох областей, які не мають централізованих 
адміністративних органів і фінансових ресурсів для здійснення загальної 
економічної політики. Однак області, які входять до їх складу, маючи 
взаємопов’язану інфраструктуру, подібну структуру економіки та подібні 
проблеми, шляхом співпраці та об’єднання ресурсів могли б забезпечувати 
більш динамічний розвиток, зокрема інноваційний;  

на рівні NUTS 2 (кількість населення від 800 тис. до 3 млн осіб) – із 
регіонів (областей), які становлять основу адміністративно-територіального 
поділу України, мають регіональні органи влади, здійснюють стратегічне і 
поточне управління соціально-економічним та інноваційним розвитком 
територій. Їх роль у розвитку регіональних інноваційних екосистем має бути 
ключовою, однак в умовах відкритих і взаємопов’язаних інноваційних процесів 
вони покликані забезпечити широку міжрегіональну взаємодію науки, освіти, 
бізнесу та громадськості для одержання можливості формування інноваційних 
екосистем на рівні економічних районів;  



24 

на рівні NUTS 3 (кількість населення від 150 до 800 тис. осіб) – із районів, 
які є адміністративно-територіальними одиницями, необхідними для 
ефективного державного управління територіями. У результаті реформи 
адміністративного устрою субрегіонального рівня в Україні створено 136 нових 
районів та ліквідовано 490 старих. Районна влада може впливати на процеси 
розбудови локальних інноваційних екосистем (у межах району) шляхом 
затвердження та реалізації програм розвитку окремих учасників інноваційної 
екосистеми району (наприклад, освіти, інноваційного малого і середнього 
бізнесу), ініціювання створення паркових структур, високотехнологічних 
економічних зон тощо;  

на рівні LAU – із територіальних громад (міських, селищних, сільських рад 
та їх виконавчих комітетів), яких у цілому в Україні нараховується 1469 од. До 
компетенцій влади територіальної громади належать місцеві питання освіти, 
медицини, благоустрою, надання адміністративних послуг тощо. Разом із тим у 
громадах мають бути створені умови для розвитку нових індустрій, які 
формуватимуть глобальні ринки та в яких громади матимуть конкурентні 
переваги й унікальний досвід. Це актуалізує необхідність підвищення 
ефективності діяльності місцевої влади щодо управління інноваційним 
розвитком громад і потребує докладання колективних зусиль усіма учасниками 
локальних інноваційних екосистем.  

В умовах децентралізації та європейської інтеграції кожен регіон України, 
район і громада має знайти свою нішу як на національному, так і на 
європейському ринку, розбудовувати самостійно або разом із сусідніми 
регіонами, районами та громадами регіональні й локальні інноваційні 
екосистеми, забезпечуючи багаторівневість національної інноваційної 
екосистеми України відповідно до NUTS-одиниць ЄС.  

Розроблено концептуальну модель інноваційних екосистем України, яка 
може бути впроваджена на національному рівні, рівнях економічного району, 
регіону, адміністративного району та громади (рис. 3). Застосовність моделі до 
кожного з виокремлених рівнів можлива завдяки тому, що фундаментальні 
засади розвитку регіональних і локальних інноваційних екосистем багато в 
чому запозичені з концепції національних інноваційних екосистем – вони 
мають аналогічний склад учасників, схожий характер взаємозв’язків між ними, 
функціонують і взаємодіють під впливом чинників національного та 
глобального середовищ. Дана модель розширює уявлення про багаторівневість 
національної інноваційної екосистеми шляхом включення до неї, по-перше, 
чотирьох вимірів (мети екосистеми, сукупності її учасників, системи 
взаємозв’язків між ними, середовища їх діяльності); по-друге, інструментів 
інституційної підтримки розвитку інноваційних екосистем на всіх рівнях – від 
національного до рівня громади відповідно до NUTS-одиниць ЄС.   

Перший вимір моделі – мета екосистеми − полягає в забезпеченні високих 
і стійких (принаймні, у середньостроковій перспективі) темпів економічного 
зростання. У моделі запропоновано розширити традиційний погляд на склад 
учасників інноваційної екосистеми (другий вимір), яких зазвичай розподіляють 
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за моделями три- або чотириланкової спіралей, а не за призначенням, і 
згрупувати їх у сім секторів залежно від їх ролей: підприємницький, 
державний, споживачів, науково-освітній, фінансового забезпечення, 
інфраструктурної підтримки, громадських об’єднань. Важливими є наявність і 
достатня кількість учасників у кожному секторі, а також якість  
і результативність їх діяльності. Проте навіть якщо ці умови задовольняються, 
стверджувати, що інноваційна екосистема працює та сприяє економічному 
зростанню, можна лише в тому випадку, коли між її учасниками та із зовнішнім 
середовищем налагоджена ефективна система взаємозв’язків. У цьому полягає 
третій вимір моделі. Четвертий вимір – середовище діяльності організацій. 
Мається на увазі, що інноваційна екосистема – це не лише організації, які 
здійснюють продукування та поширення інновацій, − вони функціонують у 
певному середовищі, яке або сприяє, або блокує інновації. Цей вимір 
представлено у вигляді «трикутника інноваційного успіху» з чинниками 
бізнесового, регуляторного та інноваційного середовищ – уздовж першої, 
другої та третьої сторін відповідно. Успіх потребує правильного 
структурування всіх трьох сторін інноваційного трикутника.  

Для розвитку інноваційних екосистем України необхідне узгодження 
інтересів і діяльності багатьох організацій, що не може бути забезпечено 
автоматично на ринкових засадах і потребує спеціальної координаційної 
структури. Як таку структуру запропоновано розглядати: 

на державному рівні − Раду з розвитку інновацій. Слід відновити її 
функціонування, актуалізувати перелік завдань і повноважень, забезпечити 
відкритий формат її діяльності;  

на рівні економічних районів – існуючу мережу регіональних наукових 
центрів НАН України та МОН України (регіональні наукові центри);  

на рівні областей, районів і громад – спеціально створені регіональні 
(районні, місцеві) інноваційні ради при обласних і районних 
держадміністраціях, виконавчих комітетах міських, селищних і сільських рад, 
уповноважених на певні дії щодо забезпечення комплексного інноваційного 
розвитку територій.  

Це дозволить узгодити та синхронізувати спільну діяльність усіх учасників 
інноваційних екосистем України, зміцнити зв’язки між ними, активізувати 
національні, регіональні та місцеві інноваційні ініціативи і проєкти, розкрити та 
посилити інноваційний потенціал країни загалом та її територій зокрема. 

В умовах децентралізації та виконання Угоди про асоціацію з ЄС перед 
Україною відкривається можливість та постає завдання скоординувати процес 
розбудови регіональних інноваційних екосистем на рівні економічних районів, 
інституалізацію яких було не враховано у процесі децентралізації. Виходячи з 
цього та з метою посилення ролі наукових й освітніх установ у забезпеченні 
інноваційного розвитку регіонів і країни загалом запропоновано розглядати 
регіональні наукові центри як дієві осередки міжвідомчої координації зв’язків 
між учасниками регіональних інноваційних екосистем. Обґрунтовано 
пропозиції щодо розширення функцій і повноважень регіональних наукових 
центрів шляхом їх орієнтації на науково-методичне забезпечення та супровід 
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створення сучасної моделі випереджаючого інноваційного розвитку 
економічних районів та інтеграції їх у Європейський дослідницький простір на 
базі формування регіональних інноваційних екосистем. Запропоновано 
відповідні зміни і доповнення до ст. 25 Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність», які стосуються, зокрема, можливості створення 
регіональними науковими центрами за погодженням із європейськими 
партнерами філій і представництв при наукових організаціях та університетах 
країн-членів ЄС. Це дозволить поглибити співпрацю українських та 
європейських дослідницьких груп шляхом організації стажування, обміну 
досвідом і результатами досліджень, реалізації спільних проєктів і 
започаткування спільних бізнесів в українських та європейських бізнес-
інкубаторах і паркових структурах.  

На базі Придніпровського наукового центру НАН України та МОН 
України запропоновано реалізувати низку експериментів, які стосуються, по-
перше, формування в межах однойменного економічного району 
Придніпровської регіональної інноваційної екосистеми; по-друге, створення за 
участю експертної спільноти та всіх зацікавлених сторін міжрегіональної 
громадської спілки «Платформа інноваційного розвитку «Придніпров’я», яка 
може стати «фабрикою думки» щодо шляхів і засобів «перезавантаження» 
відносин між учасниками регіональної інноваційної екосистеми та 
неоіндустріального відродження Придніпров’я.  

Запропоновано підхід до розбудови Подільської регіональної інноваційної 
екосистеми в межах Подільського економічного району у складі Вінницької, 
Хмельницької, Тернопільської областей. Для наукових установ Національної 
академії аграрних наук (НААН) України, які розташовані на території цих 
областей, рекомендовано використати досвід формування існуючої мережі 
регіональних наукових центрів НАН України та МОН України, а для посилення 
їх наукової складової – створити при університетах, академіях та інститутах 
цих областей філії та інші структурні підрозділи наукових установ НАН 
України, які розташовані в інших регіонах.  

Як інструмент розвитку інноваційних екосистем розглянуто спеціальні 
економічні зони. На основі аналізу міжнародної практики діяльності СЕЗ 
визначено, що впровадження суттєвих податкових стимулів не здатне 
компенсувати невигідне географічне розташування зон, відсутність у їх межах 
доступної та якісної виробничої інфраструктури, щільної транспортної мережі, 
сприятливого регуляторного середовища. Систематизовано досвід створення та 
причини занепаду СЕЗ в Україні, які полягають у первинному їх сприйнятті як 
джерела політичної ренти та зловживання владою. Виявлено недоліки 
нормативно-правового регулювання діяльності СЕЗ. Обґрунтовано, що рішення 
про їх створення мали суб’єктивний характер і не були пов’язані з необхідністю 
вирішення проблем певної території. Будь-яке підприємство, незалежно від 
сфери діяльності, могло невиправдано скористатися перевагами особливого 
режиму діяльності в зоні. Держава не взяла на себе жодних зобов’язань щодо 
облаштування зон виробничою інфраструктурою, що в сукупності не дозволило 
забезпечити їх ефективну діяльність.  
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З урахуванням помилок минулих років і міжнародного досвіду 
запропоновано підхід до формування економічних зон в Україні як інструменту 
розвитку регіональних і локальних інноваційних екосистем та стимулюючих 
регуляторних режимів шляхом залучення інвестицій у високо- і середньо-
високотехнологічні сектори регіональної (місцевої) економіки з метою 
здійснення її структурно-технологічної модернізації. Рекомендовано формувати 
режим СЕЗ на основі розумного поєднання спрощених регуляторних, 
адміністративних нефіскальних стимулів із системою економічного 
стимулювання у вигляді тимчасових податкових преференцій. Цей режим 
представлено як набір таких елементів: цілі введення режиму; суб’єкти, на яких 
поширюється дія режиму; обмеження режиму; фіскальні та нефіскальні 
преференції режиму; структура управління зоною для досягнення цілей 
режиму; термін дії режиму. Охарактеризовано кожну складову режиму та 
запропоновано послідовність кроків щодо запуску СЕЗ.  

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації поглиблено теоретико-методологічні основи  й обґрунтовано 
практичні рекомендації щодо розвитку національної інноваційної екосистеми 
України та її невід’ємних складових (регіональних і локальних інноваційних 
екосистем) на рівнях, які відповідають вимогам європейської класифікації 
NUTS, в умовах глокалізації світової економіки. Основні висновки дослідження 
полягають у такому:  

1  Систематизація уявлень про інноваційні процеси дозволила узагальнити 
фундаментальні зміни в їх розгортанні та розвитку, пов’язані з прискоренням 
науково-технічного прогресу, поширенням ІКТ, виникненням нових умов і 
моделей співпраці суб’єктів інноваційної діяльності, що створило підґрунтя для 
появи концепції інноваційних екосистем. У результаті комплексного 
дослідження витоків і поглядів на інноваційні екосистеми встановлено 
остаточну несформованість наукових уявлень про суть і природу інноваційних 
екосистем, а існуючі підходи до їх ідентифікації згруповано в чотири основних 
типи: екосистеми, організовані навколо фокусної фірми; екосистеми, 
побудовані навколо фокусної інновації (технології, продукту тощо); екосистеми 
як середовища, що утворюються на різних просторових рівнях без прив’язки до 
фокусних фірм чи інновацій; екосистеми як віртуальні платформи. Визначено 
особливості екосистемного підходу до продукування інновацій та його внесок в 
еволюцію парадигми неошумпетерівської економічної школи. Виявлено 
властивості, характерні для сучасних інноваційних процесів, й уточнено 
визначення поняття «інноваційна екосистема» як відкритої, цілісної, динамічної 
мережі, що складається з просторової спільноти об’єднаних стійкими 
взаємозв’язками організацій та індивідів із різними компетенціями та ролями, 
які коеволюцінують у певному інституційному оточенні під впливом 
бізнесового, регуляторного та інноваційного середовищ, обмінюються 
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знаннями та ресурсами, розподіляють зобов’язання, ризики і вигоди у процесі 
створення інновацій, у яких зацікавлені споживачі.  

2  Дослідження феномену глокалізації світової економіки, який 
проявляється в одночасних процесах поширення і поглиблення глобалізації та 
зростання значущості регіонального (локального) рівня у стимулюванні 
розвитку національних економік та інноваційної активності, свідчить, що 
результатом цих двох процесів стає зміщення акцентів у впливі на розвиток 
інноваційних процесів із національного на регіональний (локальний) рівень та 
природне формування регіональних і локальних інноваційних екосистем як 
органічних складових національної інноваційної екосистеми і невід’ємних 
частин глобального середовища, яке зазнає безперервних, швидких і 
кардинальних змін. На основі аналізу перебігу процесів глобалізації і 
технологічної трансформації в їх єдності та взаємообумовленості визначено, що 
однією з домінуючих тенденцій сучасного розвитку світової економіки стає 
поступова зміна традиційних ринкового й ієрархічного форматів її устрою на 
мережевий. Доведено, що становлення мережевої економіки та поширення 
мережевих структур пов’язане з ускладненням і посиленням взаємозалежності 
всіх економічних процесів та явищ, масовим проникненням ІКТ в усі сфери 
життєдіяльності людства та неспроможністю ієрархій і суто ринкових 
механізмів швидко реагувати на зміни та вчасно адаптуватися до них, 
вирішувати нестандартні завдання, що несуть із собою глобалізація та 
революційні технологічні трансформації. Обґрунтовано, що горизонтально-
мережеве середовище, яке формує мережева економіка, розширює можливості 
для розбудови інноваційних екосистем на всіх рівнях – від локального до 
глобального. Це обумовило необхідність визначення та систематизації 
сукупності чинників, які пояснюють причини тяжіння інноваційних процесів до 
регіонального (локального) рівня, його здатність до формування сприятливого 
середовища для генерації та поширення інновацій.  

3  Досліджено колаборацію як форму організації спільної діяльності 
підприємств, установ та індивідів, що передбачає порівняно з іншими формами 
(зокрема, координацією та кооперацією) глибший рівень взаємодії, довіри, 
взаємних зобов’язань і справедливого розподілу відповідальності та вигід між 
учасниками. У результаті узагальнення теоретичних поглядів, виявлення 
відмінностей і спільних рис між колаборацією та подібними понятійними 
конструкціями уточнено визначення колаборації в інноваційних екосистемах як 
процесу добровільної, зацікавленої, паритетної співпраці незалежних 
організацій та індивідів, які об’єднують ресурси, розподіляють зобов’язання, 
ризики і вигоди,  розбудовують культуру довіри, відкритості, чесності, 
справедливості відносин і поваги до партнерів, а також здатні подолати 
конкуренцію між собою задля досягнення спільної мети – створення інновацій, 
що потребує постійного обміну знаннями та інформацією, безперервних 
узгоджень і координації спільних дій та приводить до формування нових 
неформальних правил, норм і структур, які поділяють усі учасники. Для 
організації спільної діяльності учасників інноваційних екосистем 
запропоновано застосовувати підхід М. Хансена, який адаптовано і розширено 
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до рівня міжорганізаційної колаборації та представлено у вигляді трьох 
послідовних кроків, що передбачають визначення сукупності завдань, 
перешкод для колаборації та важелів для їх подолання. Використання такого 
підходу покликане усунути поширену проблему неефективної співпраці 
організацій із різних інституціональних секторів у процесі створення інновацій.  

4  У результаті узагальнення робіт вітчизняних і зарубіжних учених, а 
також власних досліджень установлено провідну роль промисловості в 
розвитку інноваційних екосистем. Удосконалено науково-методичний підхід до 
оцінювання інноваційного розвитку у промисловості, який покладено в основу 
запропонованої методики оцінки та класифікації видів промислової діяльності 
України за рівнем та якісною характеристикою їх інноваційності, що 
передбачає три блоки оцінки і три таксономії. Із використанням даної методики 
здійснено аналіз і таксономію видів промислової діяльності України за рівнем, 
параметрами якості та ринковою орієнтацією інноваційної діяльності у 2015-
2019 рр., що дозволило виявити галузі промисловості, які є національними 
лідерами за параметрами інноваційної діяльності (фармацевтична індустрія, 
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, виробництво 
автотранспортних засобів, металургійне виробництво), та галузі, які є 
аутсайдерами (текстильне виробництво, виробництво одягу, виготовлення 
виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, харчова 
промисловість), а також створити науково-аналітичне підґрунтя для 
формування політики модернізації та інноваційного відновлення 
промисловості. Встановлено, що загальний рівень інноваційного розвитку та 
якісні параметри інноваційної діяльності видів промислової діяльності між 
собою тісно пов’язані, а порівняння галузей за цими параметрами дає змогу 
виявити їх нереалізований інноваційний потенціал.  

5  Виконано аналіз динаміки інноваційної діяльності галузей промисловості 
протягом 2015-2018 рр. за рівнем технологічності на основі методики 
Євростату в розрізі витрат і результатів з метою визначення сучасних трендів і 
проблем, що є науково-аналітичним обґрунтуванням удосконалення стратегії 
інноваційного розвитку економіки та видів промислової діяльності України. 
Виявлено нестабільну і переважно спадну динаміку інноваційної активності за 
галузями промисловості, зниження рівня технологічності реалізованої 
інноваційної продукції, падіння ефективності інноваційної діяльності у високо- 
і середньо-високотехнологічних секторах промисловості (окрім фармацевтичної 
індустрії) у 2018 р. порівняно з 2015 р. Доведено, що інноваційна ємність 
вітчизняної продукції широко варіюється за видами промислової діяльності та 
має виражену негативну динаміку. Це пов’язано з низькою ефективністю 
інвестицій в інновації у більшості видів промислової діяльності.  

6  На основі аналізу стану інноваційного розвитку промислових 
комплексів регіонів України визначено його особливості та надано узагальнену 
рейтингову оцінку інноваційній діяльності у промисловості регіонів за її 
базовими параметрами у 2015-2018 рр., що дозволило визначити регіони-лідери 
(Сумська, Запорізька, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Чернігівська, і 
Тернопільська області) та регіони-аутсайдери (Волинська, Дніпропетровська, 
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Хмельницька, Рівненська, Миколаївська, Луганська, Закарпатська області), 
зміну рейтингів регіонів за роками, а також параметри інноваційної діяльності, 
які обумовили поліпшення або погіршення їх позицій у динаміці. Доведено, що 
інноваційна діяльність промислових комплексів регіонів має великий розмах 
варіації за окремими роками і рівні промислового розвитку та інноваційної 
діяльності в регіонах не збігаються. Промислово розвинуті регіони, крім 
Харківської та Запорізької областей, не демонструють високого рівня 
інноваційної активності, у той час як у багатьох регіонах із більш слабким 
промисловим потенціалом якісні показники інноваційної діяльності є значно 
кращими. За результатами кореляційно-регресійного аналізу виявлено 
позитивний вплив рівня та якісних параметрів інноваційної діяльності 
промислових комплексів регіонів на загальний рівень їх економічного 
розвитку. У розрахованих регресійних моделях обрані показники на 60-70% 
визначають зміну обсягів ВРП. Встановлено найбільший вплив на ВРП 
показника кількості інноваційно активних підприємств і пряму залежність між 
динамікою обсягів ВРП та реалізованої інноваційної продукції. Визначено, що 
більший позитивний вплив витрат, пов’язаних з інноваціями, на економічний 
розвиток регіонів проявляється з лагом в один рік.  

7  Економічна модернізація є результатом інноваційного розвитку та 
водночас умовою розбудови дієвої національної інноваційної екосистеми 
України. Доведено, що саме креативний тип модернізації, в основу якого 
покладено розвиток науки і технологій, інвестиції в освіту, навички і 
компетенції зайнятих у всіх секторах економіки, прискорена 
неоіндустріалізація і становлення креативних індустрій, має бути пріоритетним 
вектором поступу України. Цей тип модернізації, по-перше, базується на тих 
перевагах, які Україна ще зберігає попри всі втрати (сильні індустріальні 
традиції та промисловий потенціал, розвинута система освіти та високоосвічене 
населення, розгалужена система науково-дослідних інститутів і провідних 
наукових шкіл, традиції винахідництва та раціоналізаторства); по-друге, 
відповідає завданням національних Цілей сталого розвитку, стратегічним 
інтересам та євроінтеграційним прагненням України. Без нової, «розумної» 
індустріальної основи, сильної затребуваної науки, якісної безперервної освіти 
розбудова дієвої національної інноваційної екосистеми, здатної сприяти 
економічному зростанню такими темпами, які б забезпечили високий рівень 
життя населення та економічну безпеку держави, неможлива. 

8  Визначено й охарактеризовано перешкоди реалізації неоіндустріальної 
модернізації економіки та розвитку національної інноваційної екосистеми 
України, основними з яких є: відсутність стратегії модернізації та розвитку 
промислового комплексу України на основі Індустрії 4.0; неефективність 
діючої системи управління інноваціями; низька якість інституційного 
середовища для розвитку інновацій; хронічне недофінансування наукової 
сфери; відсутність дієвої системи стимулювання підприємств до здійснення 
інновацій. Як один із заходів щодо вирішення існуючих проблем 
запропоновано реалізацію підходу до формування цілісної системи державного 
стратегічного планування розвитку науково-технічної та інноваційної сфери 
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України. Надано загальну оцінку Стратегії розвитку сфери інноваційної 
діяльності на період до 2030 року та Плану заходів щодо її впровадження на 
2020-2022 роки, визначено їх недоліки та обґрунтовано пропозиції з 
удосконалення цих документів.  

9  Як інструменти прискорення неоіндустріальної модернізації економіки 
та зміцнення національної інноваційної екосистеми України розглянуто 
наукові, технологічні та індустріальні парки. Досліджено їх суть й особливості 
формування у світовій практиці та в Україні. Доведено, що розвиток паркових 
утворень у національних умовах стримується неефективним правовим полем. 
У зв’язку з цим акцентовано увагу на необхідності запровадження економіко-
правових заходів щодо відновлення діяльності технологічних парків і 
стимулювання діяльності індустріальних парків. З метою посилення впливу 
наукових парків на розвиток інноваційних екосистем розроблено пропозиції 
щодо внесення змін і доповнень до Закону України «Про наукові парки», 
проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
активізації діяльності наукових парків». Запропоновано концепцію створення 
«інноваційного ланцюга» з такими ланками: бізнес-інкубатори (на рівні 
закладів вищої освіти); наукові парки (на рівні наукових установ і закладів 
вищої освіти); українські індустріальні парки та європейські технопарки з 
метою комерційної реалізації ідей і розробок, одержаних у наукових установах 
і закладах вищої освіти України, шляхом заснування стартапів. Ідея 
«інноваційного ланцюга» полягає у створенні системи наскрізної підтримки 
творчих і підприємницьких здібностей та бізнес-ініціатив студентів і науковців 
у середовищі вищезазначених інноваційних структур по всьому інноваційному 
ланцюгу формування доданої вартості − від бізнес-ідеї до виробництва та 
виведення інноваційної продукції на внутрішній національний ринок та ринки 
країн-членів ЄС, що сприятиме зростанню наукового та інноваційного 
потенціалу України, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних 
виробників.  

10  У результаті аналізу та систематизації інституційних засад інтеграції 
України у Європейський дослідницький простір визначено позитивні зрушення, 
а також проблеми і суттєві упущення у нормативно-правовому та 
організаційному забезпеченні євроінтеграційних процесів України у науково-
технічній та інноваційній сфері. Для зміцнення інноваційних екосистем, 
забезпечення ефективної інтеграції України у Європейський дослідницький 
простір на основі аналізу міжнародних документів та українського 
законодавства, цілей і пріоритетів Європейського дослідницького простору, а 
також з урахуванням прогресу виконання Україною Угоди про асоціацію, 
набутого досвіду участі в європейських програмах визначено напрями 
інтеграції України у ЄС у частині науково-технічного та інноваційного 
співробітництва. Вони стосуються, зокрема: реалізації послідовної державної 
політики щодо приєднання України до спільних ініціатив ЄС (Європейської 
хмарної ініціативи, Європейських дослідницьких інфраструктур, Ініціативи 
спільного програмування); актуалізації пріоритетів співпраці з 18 країнами-
членами ЄС, з якими Україна має двосторонні угоди у сфері науки і технологій, 
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та підписання нових угод про науково-технічне й інноваційне співробітництво з 
іншими країнами з метою розширення міжнародного співробітництва; 
узгодження спільних ініціатив між Україною та ЄС щодо зміцнення української 
та європейських інноваційних екосистем у парадигмі Відкритих інновацій 2.0.  

11  В умовах європейської інтеграції перед Україною постає необхідність 
приведення територіальних одиниць у відповідність до стандарту ЄС, згідно з 
яким територія країн-членів ЄС поділяється на три NUTS-одиниці та одну 
LAU-одиницю. Це дозволяє забезпечити узгоджену, уніфіковану та прозору 
модель статистичного спостереження й оцінювання соціально-економічного 
становища регіонів, а також розробити та реалізувати гнучку регіональну 
політику, зокрема у сфері інновацій. Відповідно до даного стандарту територію 
України запропоновано представити як систему, що складається на рівні 
NUTS 1 з економічних районів у складі декількох областей, на рівні NUTS 2 – з 
областей (регіонів), на рівні NUTS 3 – з адміністративних районів, на рівні 
LAU – з територіальних громад. На кожному з цих рівнів можуть формуватися 
регіональні (на рівні економічного району та області) та локальні (на рівні 
адміністративного району та громади) інноваційні екосистеми як органічні 
складові національної інноваційної екосистеми України, забезпечуючи її 
багаторівневість відповідно до NUTS-одиниць ЄС. Розроблена концептуальна 
модель інноваційних екосистем України, крім зазначеного багаторівневого 
підходу, містить чотири ключових виміри: мету екосистеми, сукупність її 
учасників, систему взаємозв’язків між ними та середовище їх діяльності, а 
також передбачає застосування інструментів інституційної підтримки розвитку 
інноваційних екосистем на всіх рівнях – від національного до рівня громади.  

12  Обґрунтовано науково-інституційні положення та рекомендації щодо 
формування регіональних інноваційних екосистем на рівні економічних 
районів, які відповідають рівню NUTS 1. З метою посилення ролі наукових й 
освітніх установ у забезпеченні інноваційного розвитку регіонів і країни 
загалом запропоновано регіональні наукові центри наділити додатковими 
функціями щодо координації зв’язків між учасниками інноваційних екосистем 
на рівні економічних районів, а також надати цим центрам можливість 
створювати філії та представництва при наукових організаціях й університетах 
країн-членів ЄС. За таких умов мережа регіональних наукових центрів та їх 
можливих філій і представництв при наукових й освітніх закладах ЄС може 
стати науково-організаційним ядром розвитку регіональних інноваційних 
екосистем України та посилити її участь у Європейському дослідницькому 
просторі. Для того щоб ці пропозиції набули юридичної сили, рекомендовано 
внести відповідні корективи до законодавчої бази України. На прикладі 
Придніпровського економічного району запропоновано реалізувати наведені 
науково-інституційні рекомендації як експеримент для подальшого їх 
запровадження в інших економічних районах України. У межах Подільського 
економічного району запропоновано використати підхід до розбудови 
однойменної регіональної інноваційної екосистеми, організаційним ядром якої 
може стати новостворений Подільський науковий центр НААН України та 
МОН України.  
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13  Як інструмент розвитку регіональних і локальних інноваційних 
екосистем розглянуто спеціальні економічні зони. На основі узагальнення 
міжнародної практики створення, регулювання діяльності та функціонування 
СЕЗ, які в багатьох країнах стали рушієм структурних змін і модернізації 
економіки, та порівняння цих прикладів із систематизованим досвідом 
функціонування СЕЗ в Україні визначено, що в основному причини невдач 
українських СЕЗ полягають у їх первинному сприйнятті як джерела політичної 
ренти, що призвело до неналежного законодавчого нормування діяльності 
економічних зон, надання економічно необґрунтованих пільг окремим 
виробникам та відсторонення держави від виконання зобов’язань щодо 
облаштування СЕЗ виробничою інфраструктурою. З урахуванням міжнародного 
досвіду та результатів критичного аналізу практики діяльності економічних зон 
в Україні у попередні роки вдосконалено науковий підхід до формування 
спеціальних економічних зон як стимулюючих регуляторних режимів, 
спрямованих на розвиток інноваційних екосистем і підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності країни завдяки залученню інвестицій у високо- та 
середньо-високотехнологічні сектори регіональної (місцевої) економіки з 
метою її структурно-технологічної модернізації. Цей режим представлено в 
такому вигляді: цілі введення режиму; суб’єкти, на яких поширюється дія 
режиму; обмеження режиму; фіскальні та нефіскальні преференції режиму; 
структура управління зоною для досягнення цілей режиму; термін дії режиму.  
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В. А. Омельяненка; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. С. 131-
148. 

Особистий внесок: розкрито суть методології ощадливого стартапу, 
визначено стан стартап-руху в Україні, запропоновано алгоритм упровадження 
у практику «інноваційного ланцюга».   

1.2 Статті у наукових фахових виданнях України, виданнях, які включені 
до міжнародних наукометричних баз, та наукових періодичних виданнях 

іноземних держав: 
3. Підоричева І.Ю. Чинна система управління інноваційним розвитком в

Україні: проблеми та напрями вдосконалення. Управління економікою: теорія 
та практика. Другі Чумаченківські читання: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. Донецьк, 2013. С. 92-114.  

4. Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Нова інноваційна політика
Європейського Союзу: досвід для України. Регіональна економіка. 2013. № 2 
(68). С. 193-202.  

Особистий внесок: проаналізовано досвід ЄС щодо реалізації інноваційної 
політики на національному та регіональному рівнях.  

5. Ляшенко В.І., Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Європейська система
моніторингу інноваційної діяльності: особливості та можливості використання 
в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 2 (32). С. 191-199.  

Особистий внесок: здійснено аналіз системи показників оцінки рівня 
інноваційного розвитку країн-членів ЄС, визначено можливості адаптації 
державних статистичних даних у сфері інновацій до європейських стандартів.  

6. Землянкін А.І., Підоричева І.Ю., Чекіна В.Д. До питання про стан
наукової сфери та її фінансове забезпечення в Україні. Економіка 
промисловості. 2013. № 1-2 (61-62). С. 117-122.  

Особистий внесок: виконано аналіз науково-технічного потенціалу 
України, надано пропозиції щодо його посилення.  

7. Підоричева І.Ю. Теорії регіонального зростання та розвитку з
інноваційною домінантою. Вісник економічної науки України. 2014. № 1 (25). 
С. 87-94.  

8. Підоричева І.Ю. Державна політика інноваційного розвитку регіонів і
міст України: особливості та перспективи реалізації. Економічний вісник 
Донбасу. 2014. № 1 (35). С. 173-180. 

9. Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. До питання про інноваційну політику
України. Стратегічні пріоритети. 2014. № 1 (30). С. 41-47.  

Особистий внесок: запропоновано підхід до формування та реалізації в 
Україні нової інноваційної політики в контексті економічної модернізації.  

10. Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Механізми управління інноваціями в
Україні: стан і перспективи вдосконалення. Стратегічні пріоритети. 2014. 
№ 2 (31). С. 43-48.  

Особистий внесок: визначено та охарактеризовано діючі механізми 
управління інноваціями в Україні.  
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11. Підоричева І.Ю. Фінансове забезпечення та організаційно-економічне 
супроводження інноваційних процесів в економіці України. Економічний вісник 
Донбасу. 2014. № 3 (37). С. 154-170.  

12. Підоричева І.Ю. Інноваційна діяльність в промисловості України: 
проблеми, ризики, напрями активізації. Наука та інновації. 2014. Т. 10. № 5. 
С. 61-68. [Scopus].  

13. Амоша О.І., Підоричева І.Ю. Інноваційний потенціал 
Придніпровського регіону: стан, тенденції та проблеми розвитку. Держава та 
регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. 2014. № 5 (80). С. 17-31.  

Особистий внесок: здійснено аналіз тенденцій розвитку та визначено 
проблеми у сфері інноваційної та промислової діяльності Придніпровського 
економічного району.   

14. Підоричева І.Ю., Ляшенко В.І., Осадча Н.В. Формування мережі 
наукових парків як полюсів зростання інноваційної економіки (на прикладі 
Придніпровського регіону). Держава та регіони. Сер.: Економіка та 
підприємництво. 2014. № 6 (81). С. 111-121.  

Особистий внесок: систематизовано світовий та український досвід 
діяльності наукових парків, запропоновано низку змін і доповнень до Закону 
України «Про наукові парки».  

15. Підоричева І.Ю. Актуальні питання розвитку національних і 
регіональних інноваційних систем. Наука та інновації. 2015. Т. 11. № 2. С. 20-
30. [Scopus].  

16. Підоричева І.Ю. Деякі питання правового регулювання розвитку 
інноваційної інфраструктури в Україні. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). 
С. 1304-1307.  

17. Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Інноваційна діяльність у промислових 
регіонах України: поточний стан, тенденції, виклики. Економіка 
промисловості. 2015. № 2 (70). С. 5-19.  

Особистий внесок: здійснено аналіз стану і тенденцій розвитку 
інноваційної діяльності у промислових регіонах України.  

18. Амоша О.І., Землянкін А.І., Підоричева І.Ю. Удосконалення системи 
управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні. 
Економіка України. 2015. № 9. С. 49-65. 

Особистий внесок: визначено головні недоліки чинної системи 
державного управління інноваціями в Україні та напрями їх усунення.  

19. Підоричева І.Ю. Модернізація економіки: теоретичний аспект. Вісник 
економічної науки України. 2016. № 1 (30). С. 114-121.  

20. Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. Регіональні наукові центри НАН 
України та МОН України як ядро розбудови регіональних інноваційних систем 
в умовах децентралізації. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 1 (47). С. 13-20. 

Особистий внесок: запропоновано підхід до формування регіональних 
інноваційних систем України навколо мережі регіональних наукових центрів 
НАН України та МОН України в умовах децентралізації та європейської 
інтеграції.  
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21. Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю., Петрова І.П. «Інноваційний ліфт» як
інструмент стимулювання нових видів діяльності в малому бізнесі Донбасу. 
Економічний вісник Донбасу. 2017. № 3 (49). С. 11-24.  

Особистий внесок: запропоновано впровадити у практику регіонального 
розвитку «інноваційний ланцюг: бізнес-інкубатор – науковий парк – 
індустріальний парк – європейський технопарк» як інструмент розвитку малих 
інноваційних бізнесів на Донбасі.   

22. Pidorycheva I.Yu. Special economic zones: key lessons learned from the
global experience. Economic Herald of the Donbas. 2017. № 4 (50). P. 52-59.  

23. Вишневський В.П., Єгоров І.Ю., Ляшенко В.І., Антонюк В.П.,
Князєв С.І., Підоричева І.Ю., Ковчуга Л.І. До питання про стратегію 
інноваційного розвитку України або якою має бути стратегія інноваційного 
розвитку України. Вісник економічної науки України. 2018. № 2 (35). С. 183-198. 

Особистий внесок: обґрунтовано пропозиції щодо визначення мети, 
цільових орієнтирів, напрямів і шляхів реалізації Стратегії розвитку сфери 
інноваційної діяльності на період до 2030 року.   

24. Головатюк В.М., Підоричева І.Ю., Соловйов В.П. Стратегічні ризики
наукоємного розвитку національної економіки. Наука та наукознавство. 2018. 
№ 3 (101). С. 3-24.  

Особистий внесок: визначено ключові проблеми розвитку економіки 
України на інноваційних засадах, запропоновано шляхи їх вирішення.  

25. Lyashenko V., Pidorycheva I. The formation of interstate and cross-border
scientific-educational and innovative spaces between Ukraine and the European 
Union member states in the digital economy. Virtual Economics. 2019. Vol. 2. № 2. 
P. 48-60. 

Особистий внесок: досліджено можливості та перспективи формування 
міждержавних науково-освітніх та інноваційних просторів між Україною та 
країнами-членами ЄС.  

26. Підоричева І.Ю. Інноваційна екосистема Придніпровського 
економічного району: актори, їх якість та повнота. Вісник економічної науки 
України. 2020. № 1 (38). С. 116-130.  

27. Підоричева І.Ю. Спеціальні економічні зони: світова практика, досвід
та альтернативна концепція для України. Економіка промисловості. 2020. № 1 
(89). С. 5-30.  

28. Підоричева І.Ю. Інноваційна екосистема в сучасних економічних
дослідженнях. Економіка промисловості. 2020. № 2 (90). С. 54-92. 

29. Підоричева І.Ю. Україна у науково-технологічному та інноваційному
просторах Європейського Союзу: проблеми, позитивні зрушення та напрями 
інтеграції. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2 (60). С. 36-52.  

30. Amosha A., Lіashenko V., Pidorycheva I. Inter-regional and cross-border
spaces in the context of smart specialization. Scientific Papers of Silesian University 
of Technology. Organization and Management Series. 2019. № 140. Р. 7-16.  

Особистий внесок: розглянуто питання формування польсько-українських 
інноваційних просторів у контексті смарт-спеціалізації.   



38 

31. Liashenko V., Pidorycheva I., Antoniuk V. European Research Area: 
comparative analysis of institutional prerequisites and integration approaches for 
Ukraine. Journal of European Economy. 2020. July-September. Vol. 19. № 3 (74). 
Р. 456-481.  

Особистий внесок: систематизовано інституційні засади, виявлено 
проблеми інтеграції України у Європейський дослідницький простір, 
розроблено рекомендації щодо вдосконалення інституційного забезпечення 
євроінтеграційних процесів у науково-технічній та інноваційній сфері.  

32. Pidorycheva I., Shevtsova H., Antonyuk V., Shvets N., Pchelynska H. 
A Conceptual Framework for Developing of Regional Innovation Ecosystems. 
European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. №. 3. Р. 626-640. 
[Scopus, Web of Science].  

Особистий внесок: обґрунтовано концептуальні положення формування 
регіональних інноваційних екосистем на рівні економічних районів України, які 
відповідають вимогам європейської класифікації NUTS 1; запропоновано 
концептуальну модель регіональної інноваційної екосистеми України.  

2. Праці апробаційного характеру 
33. Підоричева І.Ю., Ляшенко В.І. Формування регіональної інноваційної 

системи у промисловому регіоні. Економіка сьогодні: проблеми моделювання 
та управління: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 
15-17 грудня 2014 р.). Полтава: ПУЕТ, 2015. С. 25-31.     

Особистий внесок: визначено умови формування регіональних 
інноваційних систем, розкрито роль наукових парків у їхньому розвитку.  

34. Підоричева І.Ю. Держава як гарант інноваційної модернізації 
економіки. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному 
інформаційному просторі: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
(м. Тернопіль, 19-20 травня 2016 р.). Тернопіль: Крок, 2016. С. 246-248.  

35. Підоричева І.Ю. Наукові парки: світова практика та реалії правового 
регулювання їх діяльності в Україні. Проблеми та перспективи розвитку 
наукових парків України: матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Київ, 
17 травня 2017 р.). Київ, 2017. С. 66-71.  

36. Підоричева І.Ю. Формування регіональних інноваційних систем 
України в умовах децентралізації та європейської інтеграції. Національна 
економіка України в умовах європейської інтеграції: матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф. (м. Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р.). Дніпро: НМетАУ, 2017. С. 534-
538. 

37. Підоричева І.Ю. Інноваційні ресурси розвитку промисловості України. 
Україна – територія можливостей для розвитку підприємництва: зб. 
матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Економічні перспективи 
підприємництва в Україні» (м. Ірпінь, 26-27 жовтня 2017 р.): у 2-х ч. Ірпінь: 
Університет ДФС України, 2017. Ч. 1. С. 319-322.   

38. Іванов С.В., Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. Придніпровський 
науковий центр НАН і МОН України як ядро регіональної інноваційної системи 
у створенні спільного україно-польського навчально-наукового простору. 
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Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням сучасних 
євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 
17 березня 2018 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2018. С. 17-21. 

Особистий внесок: запропоновано наділити Придніпровський 
регіональний науковий центр НАН України та МОН України додатковими 
повноваженнями щодо координації зв’язків між підсистемами регіональної 
інноваційної системи.  

39. Підоричева І.Ю. До проблеми правового регулювання розвитку 
інноваційної інфраструктури в Україні. Створення інноваційної інфраструктури 
та залучення венчурних інвестицій у інноваційну діяльність: проблеми та 
перспективи: круглий стіл (м. Київ, 15 травня 2018 р.). Київ, 2018. С. 86-90. 

40. Ляшенко В.І., Антонюк В.П., Підоричева І.Ю. Щодо оцінки проекту 
Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року. Економіка 
сьогодні: проблеми моделювання та управління: матеріали VIII Всеукр. наук.-
практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 22-23 листопада 2018 р.). Полтава: ПУЕТ, 
2019. С. 166-173.  

Особистий внесок: обґрунтовано зауваження та пропозиції до проєкту 
Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року.  

41. Іванов С.В., Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. До питання про 
формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку 
наукової сфери України. Інтеграція України: європейський вимір: матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 березня 2019 р.). Київ: Нац. ун-т 
харчових технологій, 2019. С. 55-59.  

Особистий внесок: запропоновано підхід до формування цілісної системи 
державного стратегічного планування розвитку наукової сфери України.  

42. Підоричева І.Ю. Формування інноваційних екосистем в умовах 
глобалізації. Формування механізму зміцнення конкурентних позицій 
національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному 
вимірах: матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 5 квітня 
2019 р.) / Тернопільський нац. техн. ун-т імені Івана Пулюя. Тернопіль: 
ФОП Паляниця В.А., 2019. С. 48-50.  

43. Підоричева І.Ю., Землянкін А.І. Управління в мережевих структурах: 
чи потрібна вертикальна координація? Економіка сьогодні: проблеми 
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АНОТАЦІЯ  

Підоричева І.Ю. Розвиток інноваційних екосистем України в умовах 
глокалізації та європейської інтеграції. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 
господарством. − Інститут економіки промисловості НАН України, Київ, 2021.  

Дослідження присвячено розробці теоретико-методологічних основ, 
концептуальних положень і практичних рекомендацій щодо розвитку 
інноваційних екосистем України. Удосконалено теоретико-методологічні 
положення щодо концепції інноваційної екосистеми як результату розвитку 
теорії інновацій; розкрито взаємозв’язок глокалізації світової економіки з 
розвитком інноваційних процесів. Висвітлено роль промисловості в розвитку 
інноваційних екосистем; розроблено науково-методичні підходи до оцінювання 
інноваційної діяльності у промисловості; здійснено аналіз й оцінку 
інноваційних процесів у промисловості на основі запропонованих підходів у 
розрізі галузей і регіонів. Обґрунтовано необхідність неоіндустріальної 
модернізації економіки як умови розвитку національної інноваційної 
екосистеми України; визначено перешкоди на шляху її реалізації та розроблено 
рекомендації щодо їх подолання. Виконано аналіз організаційно-правових 
засад, стану і проблем європейської інтеграції України у науково-технічній та 
інноваційній сфері, визначено напрями посилення участі України у 
Європейському дослідницькому просторі. Запропоновано концептуальний 
підхід до розбудови національної інноваційної екосистеми України відповідно 
до європейської класифікації NUTS; розроблено концептуальну модель 
інноваційних екосистем України. Обґрунтовано рекомендації щодо 
інституційного забезпечення формування регіональних інноваційних екосистем 
України на рівні економічних районів. Удосконалено науковий підхід до 
формування спеціальних економічних зон як стимулюючих регуляторних 
режимів, спрямованих на розвиток інноваційних екосистем.  

Ключові слова: інноваційні екосистеми, національна інноваційна 
екосистема, регіональна інноваційна екосистема, глокалізація, європейська 
інтеграція, європейська класифікація NUTS, промисловість, інституційне 
забезпечення.  
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АННОТАЦИЯ 

Пидоричева И.Ю. Развитие инновационных экосистем Украины в 
условиях глокализации и европейской интеграции. − Квалификационная 
научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.03 − экономика и управление национальным хозяйством. − 
Институт экономики промышленности НАН Украины, Киев, 2021. 

Исследование посвящено разработке теоретико-методологических основ, 
концептуальных положений и практических рекомендаций по развитию 
инновационных экосистем Украины. Усовершенствованы теоретико-
методологические положения концепции инновационной экосистемы как 
результата развития теории инноваций; раскрыта взаимосвязь глокализации 
мировой экономики с развитием инновационных процессов. Освещена роль 
промышленности в развитии инновационных экосистем; разработаны научно-
методические подходы к оцениванию инновационной деятельности в 
промышленности; выполнены анализ и оценка инновационных процессов в 
промышленности на основе предложенных подходов в разрезе отраслей и 
регионов. Обоснована необходимость неоиндустриальной модернизации 
экономики как условия развития национальной инновационной экосистемы 
Украины; определены препятствия на пути ее реализации и разработаны 
рекомендации по их преодолению. Выполнен анализ организационно-правовых 
основ, состояния и проблем европейской интеграции Украины в научно-
технической и инновационной сфере; определены направления усиления 
участия Украины в Европейском исследовательском пространстве. Предложен 
концептуальный подход к развитию национальной инновационной экосистемы 
Украины в соответствии с европейской классификацией NUTS; разработана 
концептуальная модель инновационных экосистем Украины. Обоснованы 
рекомендации по институциональному обеспечению формирования 
региональных инновационных экосистем Украины на уровне экономических 
районов. Усовершенствован научный подход к формированию специальных 
экономических зон как стимулирующих регуляторных режимов, направленных 
на развитие инновационных экосистем.  

Ключевые слова: инновационные экосистемы, национальная 
инновационная экосистема, региональная инновационная экосистема, 
глокализация, европейская интеграция, европейская классификация NUTS, 
промышленность, институциональное обеспечение.  
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The thesis is devoted to development of theoretical and methodological 
foundations, conceptual provisions and practical recommendations for the 
development of innovation ecosystems of Ukraine.  

The features of transformation and complication of innovation processes which 
have created the basis for the formation of innovation ecosystems are generalized. It 
has been determined that the concept of innovation ecosystem is in the state of 
formation, the existing viewpoints on the nature of innovation ecosystems were 
systematized. Specific features of the ecosystem approach to the creation of 
innovations and its contribution to the development of the ideas of Neo-
Schumpeterian Economics were identified. On this basis, the characteristics inherent 
in modern innovation processes are specified. The definition of the concept of 
innovation ecosystem has been further developed.  

The main determinants of innovation ecosystems development have been 
revealed. They are, firstly, simultaneous processes of globalization and 
regionalization (localization) of innovation, which led to the phenomenon of 
glocalization of the world economy; secondly, formation of network economy and 
spread of network structures that form horizontal network environment with a new 
system of communications and organization of relations in the economy, accelerate 
innovative development.  

The author further improved understanding of the nature of collaboration in the 
innovation ecosystems. It has been established that collaboration provides deeper 
levels of interaction, trust, mutual obligations and responsibilities among 
organizations compared to such synonymous structures as networks, coordination and 
cooperation. An approach to the development of rational inter-organizational 
collaboration has been proposed.  

The research revealed the leading role of industry in the development of 
innovation ecosystems. It has been developed scientific and methodical approach for 
assessment and taxonomy of the types of industrial activities (TIA) of Ukraine 
according to the level of their innovation. On the basis of the offered technique the 
analysis and taxonomy of TIA of Ukraine has been carried out on the level, quality 
parameters and market orientation of innovative activity. The analysis and assessment 
of innovative activity of TIA in Ukraine on the level of manufacturability is carried 
out for the purpose of definition of modern trends and problems. The comparative 
analysis of innovative development of regional industrial complexes on the basis of 
the ranking method is carried out and their influence on the dynamics of social and 
economic development of Ukraine is revealed. 

It is emphasized that development of innovation ecosystems depends largely on 
the success of progressive structural and technological changes in the economy. The 
necessity of implementation of creative type of modernizing economy of Ukraine 
based on development of science and technologies, investments in education of the 
population, neo-industrialization and development of creative industries is 
substantiated. Obstacles on the way to neo-industrialization and development of 
national innovation ecosystem (NIES) are identified and characterized, the proposals 
for overcoming them have been developed. The concept of creating "innovation 
chain: business incubator – science park – Ukrainian industrial park – European 
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technology park" was developed as a tool for the development of innovation 
ecosystems in Ukraine and their effective integration into the European Research 
Area (ERA). 

Systematization of the institutional foundations of Ukraine's European 
integration in scientific, technical and innovation sphere has been carried out. 
According to the results of the analysis of Ukraine's participation in ERA, positive 
changes and problems in the field of normative-legal and organizational support of 
Ukraine's European integration progress were revealed. The directions of 
strengthening scientific, technical and innovative cooperation between Ukraine and 
the EU as a factor in strengthening NIES have been identified. 

A conceptual approach to the development of a multilevel NIES of Ukraine, 
which consists of regional and local innovation ecosystems in accordance with the 
requirements of the European NUTS classification was proposed. A conceptual 
model of innovation ecosystems of Ukraine has been developed. It provides tools for 
their institutional support from the national to community levels in accordance with 
the levels of EU territorial units. It has four key dimensions: ecosystem purpose, set 
of its participants, the system of relations among them, environment of their 
activities. 

The proposals for the institutional support of the formation of regional 
innovation ecosystems of Ukraine at the level of economic regions which meets the 
requirements of the European NUTS 1 classification are substantiated.  

It is proposed to consider special economic zones (SEZs) as tools for the 
development of innovation ecosystems. The international practice of their activity, 
experience of creation and reasons of failures of the Ukrainian SEZ are generalized. 
The scientific and methodological approach to the formation of special economic 
zones as stimulating regulatory regimes for attracting investments in high- and 
medium-high-tech sectors of the regional (local) economy has been improved.  

Keywords: innovation ecosystems, national innovation ecosystem, regional 
innovation ecosystem, glocalization, European integration, European NUTS 
classification, industry, institutional support.  
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