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АНОТАЦІЯ 

 

Омельяненко В.А. Національна інноваційна політика: інституційно-

еволюційна методологія формування і стратегії реалізації. – 

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.  

У сучасних умовах сталий розвиток держави визначається збільшенням 

науково-технологічної складової, розвитком інтелектуального капіталу та 

високим рівнем конкурентоспроможності завдяки широкому впровадженню 

інновацій. У цьому контексті особливої актуальності набуває розроблення 

теоретико-методичних і прикладних засад організаційно-економічного 

механізму формування та реалізації інноваційної політики. Необхідність 

дослідження інноваційної політики в межах інституційної методології 

обумовлена тим, що системна трансформація суспільства, побудова 

державності та коригування векторів зовнішньополітичної діяльності 

потребують більш точного визначення чинників певних процесів. Дана 

проблематика також актуалізується в контексті курсу на формування 

ефективного діалогу із суспільством, удосконалення механізмів взаємодії 

держави, бізнесу та суспільства. В цих умовах методологічні та методичні 

питання розроблення інноваційної політики в контексті відповіді на 

безпекові виклики і вимоги щодо забезпечення сталого розвитку й 

необхідності формування відповідних інституційних засад залишаються 

актуальними для розвитку економіки України та потребують подальших 

досліджень.  

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад, методологічних 

підходів і методичних положень щодо визначення ключових напрямів 

розроблення інноваційної політики та стратегій її реалізації на основі 
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керованої інституційної трансформації, що відповідає сучасним інноваційно-

технологічним трендам.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку теоретичних 

положень і науково-методологічних підходів, які визначають ключові 

напрями розроблення інноваційної політики на основі управління 

інституційною трансформацією відповідно до інноваційно-технологічних 

трендів, що доповнюють знання у сфері публічного управління інноваційною 

сферою і можуть використовуватися як теоретико-методологічна база для 

подальших досліджень сучасних проблем управління інноваційними 

процесами на різних рівнях.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні 

теоретичних і науково-методичних засад, прикладних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності інституційних засад інноваційної політики 

відповідно до сучасних моделей інноваційно-технологічних систем.  

На підставі аналізу теоретичних підходів визначено, що розвиток певної 

моделі національної інноваційної системи для конкретної країни – це 

тривалий еволюційний процес, у якому взаємодіють бізнес, органи 

державного управління та громадськість, виконуючи свої традиційні та нові 

функції. У дисертаційній роботі обґрунтовано концептуальні засади 

інституційно-еволюційного підходу до розроблення інноваційної політики з 

урахуванням траєкторій еволюції інноваційно-технологічних систем, 

динамічної ефективності управління інноваційним розвитком, що надають 

можливість забезпечити формування інституційного базису розроблення та 

реалізації інноваційної політики. 

Доведено, що звуження національної безпеки як предмета управління до 

виключно військово-політичного аспекту, що означає обмеження 

національних інтересів у сфері безпеки лише військово-оборонним блоком, у 

сучасних умовах є помилковим підходом. Особливо це проявляється в 

ігноруванні ролі інноваційної політики в посилені національної безпеки в 

контексті досягнення Цілей сталого розвитку національної економіки. Тому 
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виникає необхідність аналізу суті інноваційної компоненти взаємозв’язку 

між сталим розвитком та національною безпекою. У цьому контексті 

інноваційна політика є тією компонентою, що спрямовує інноваційну 

активність на задоволення інтересів забезпечення як національної безпеки, 

так і соціально-економічного розвитку країни. З урахуванням сучасного 

значення інновацій для сталого розвитку, відповідних національних 

особливостей, а також із прикладної точки зору визнано важливою 

концепцію узгодження інноваційної політики із Цілями сталого розвитку, що 

передбачає підтримку пріоритетних напрямів науки та інновацій, які 

орієнтуються на досягнення ЦСР, із деталізацією за технологіями та 

вимірами сталого розвитку. 

Обґрунтовано, що посилення та гарантування безпеки сталого розвитку 

передбачає реалізацію такої інноваційної політики, що забезпечить найкращі 

для країни варіанти інноваційного розвитку. 

Доведено, що при розробленні інноваційної політики важливим є 

вдосконалення методичного забезпечення спостереження і моделювання 

процесів акумуляції та перетворення різних ресурсів на інновації з 

урахуванням різноманіття суб’єктів інноваційного процесу, соціально-

економічного контексту і траєкторій інноваційного розвитку. У цьому 

напрямі, з метою розширення факторного поля аналізу, доцільно розглядати 

інноваційно-технологічні системи з відповідною їх структурою, яка включає 

технологічну, промислову, інституційну, інфраструктурну підсистеми, а 

також підсистему трансферу технологій і маркетингу. 

Удосконалено науково-методичні підходи до оцінювання ефективності 

інноваційної політики, що включають: моніторинг виконання програм, що 

визначає ступінь виконання поставлених програмою завдань; аналіз витрат і 

вигід, який зіставляє витрати на реалізацію політики з вигодами, одержаними 

в її результаті; оцінювання впливу між реалізацією програми та досягнутим у 

підсумку результатом, що фокусується на причинно-наслідкових зв’язках та 

є ключовим елементом оцінювання ефективності. На основі аналізу ступеня 
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досягнення основних індикаторів, що містяться в Концепції розвитку 

національної інноваційної системи, встановлено фактичну неможливість їх 

досягнення в заплановані терміни. Оцінювання ефективності інноваційної 

політики за її фактичними результатами свідчить, що в Україні вона є 

найнижчою серед проаналізованих країн.  

Обґрунтовано, що один з основних наслідків низької ефективності 

реалізації інноваційної політики полягає в технологічній залежності 

національної економіки, через що Україна не може конкурувати за рівнем 

розвитку технологій з іншими країнами. Результатом цього є 

деіндустріалізація, що призводить до зниження попиту на інтелектуальні 

ресурси та високопрофесійний людський капітал, втрати спеціалізованих 

національних центрів технологічної компетенції тощо. 

Установлено, що разом із наявністю економічних, історичних і 

технологічних передумов побудови успішно функціонуючих національних 

інноваційних систем найважливішим чинником, що визначає їх ефективність, 

є динамічні переваги інноваційної політики. До таких переваг належать 

умови: створення наукової бази в перспективних секторах економіки; 

діяльності інноваційних підприємств; розвитку форм співробітництва у сфері 

інновацій. Вони формуються завдяки високій якості публічного управління, 

зокрема результативних заходів зовнішньоекономічної політики та участі 

держави в реалізації міжнародних інноваційних проєктів. 

У результаті аналізу процесу інституційних трансформацій доведено, що 

для ефективного управління ресурсними потоками необхідно сформувати 

чітке уявлення про суть і межі використання сучасних технологій, а також 

встановити організаційно-економічні вимоги до їх упровадження, поширення 

та вдосконалення. Розуміння особливостей розвитку перспективних 

технологій є необхідним для розроблення інноваційної політики, що має 

забезпечувати організаційно-ресурсну підтримку високотехнологічних 

виробництв. Використання запропонованого методологічного підходу до 

запровадження практики інституційно-інноваційного проєктування при 
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формуванні національної інноваційної політики дозволить адаптувати 

існуючу інституційну базу розвитку національної інноваційної системи до 

основних тенденцій в інноваційній сфері. 

Удосконалено науковий підхід до визначення інституційно-еволюційних 

особливостей розвитку пріоритетних галузей національної економіки, 

зокрема приладобудування, який ґрунтується на врахуванні динамічної 

ефективності інноваційної політики, доповнює існуючі підходи аналітичним 

інструментарієм оцінювання відповідності підприємств технологічним 

тенденціям і уможливлює вирішення завдань інституційно-інноваційного 

проєктування. Даний підхід дозволив розробити інституційний проєкт 

розвитку приладобудування відповідно до принципів активної інноваційної 

мережі, що передбачає створення крос-галузевої платформи, яка забезпечить 

можливість організувати продуктивну взаємодію учасників інноваційного 

процесу в рамках мережевої стратегії, планомірне формування конкурентних 

переваг (інноваційних, інформаційних та інтелектуальних) на всіх етапах 

ланцюжка створення вартості за участі агентів та інститутів. 

Згідно з інституційно-мережевим підходом до реалізації інноваційних 

стратегій розглянуто сукупність інститутів та закономірностей їх взаємодії у 

межах активних мереж, що забезпечує перетворення ресурсів розвитку на 

інноваційні результати. Запропонований методичний підхід до оцінювання 

ефективності різних форм спільної інноваційної діяльності передбачає 

визначення ступеня їх впливу на ефективність інноваційного розвитку, що 

дозволяє обрати відповідні форми спільної інноваційної діяльності. 

Сформовано концептуальні засади процесу макропроєктування 

інноваційно-технологічних систем у форматі інструменту реалізації 

інноваційної політики, у рамках якого передбачено: визначення траєкторій 

розвитку інноваційно-технологічної системи, урахування умов її 

функціонування, оцінювання соціально-економічної ефективності інновацій 

та координація інноваційних мереж, вибір інноваційних пріоритетів, 

урахування взаємозв’язку інноваційно-технологічних систем із станом 
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національної безпеки та існуючої технологічної взаємозалежності між 

країнами, що дозволяє найбільш повно реалізувати потенціал інституційно-

інноваційного проєктування та еволюційного управління національною 

інноваційною системою з метою створення умов випереджального 

інноваційного розвитку національної економіки та забезпечення її 

конкурентоспроможності у глобальному вимірі. 

Ключові слова: інноваційна політика, інституційно-еволюційний підхід, 

макропроєкт, сталий розвиток, інноваційно-технологічні системи, 

інноваційна мережа, технологія.  
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Omelyanenko V.A. National innovation policy: institutional-evolutionary 

methodology of formation and implementation strategies. – Qualification 

scientific work on the rights of a manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Economics, in specialty 08.00.03 – 

Economics and Governing of the National Economy. – Institute of Industrial 

Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

In modern conditions, the sustainable development of the state is determined 

by the increase of scientific and technological component, the development of 

intellectual capital and a high level of competitiveness due to the widespread 

introduction of innovations. In this context, the development of theoretical and 

methodological and applied principles of organizational and economic mechanism 

of formation and implementation of innovation policy becomes especially 

important. The need to study innovation policy within the institutional 

methodology is due to the fact that the systemic transformation of society, 

statehood building and adjustment of vectors of foreign policy require a more 

accurate definition of the factors of certain processes. This issue is also relevant in 

the context of the course of forming an effective dialogue with society, improving 
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the mechanisms of interaction between the state, business and society. In these 

conditions, methodological and methodological issues of innovation policy 

development in the context of responding to security challenges and requirements 

for sustainable development and the need to form appropriate institutional 

frameworks remain relevant for the development of Ukraine's economy and require 

further research. 

The purpose of the study is to substantiate the theoretical foundations, 

methodological approaches and guidelines for identifying key areas of innovation 

policy development and implementation strategies based on managed institutional 

transformation, which corresponds to modern innovation and technological trends. 

The scientific novelty of the obtained results lies in the development of 

theoretical provisions and scientific and methodological approaches that determine 

the key areas of innovation policy development based on institutional 

transformation management in accordance with innovation and technology trends, 

complementing knowledge in public innovation management and can be used as 

theoretical and methodological. base for further research of modern problems of 

management of innovation processes at different levels. 

The practical significance of the obtained results lies in the development of 

theoretical and scientific-methodical principles, applied recommendations for 

improving the effectiveness of the institutional foundations of innovation policy in 

accordance with modern models of innovation-technological systems. 

Based on the analysis of theoretical approaches, it is determined that the 

development of a certain model of national innovation system for a particular 

country is a long evolutionary process in which business, government and the 

public interact, performing their traditional and new functions. The dissertation 

substantiates the conceptual principles of institutional-evolutionary approach to 

innovation policy development taking into account the trajectories of evolution of 

innovation-technological systems, dynamic efficiency of innovation development 

management, which provide an opportunity to ensure the formation of institutional 

basis for innovation policy development and implementation. 
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It is proved that the narrowing of national security as a subject of government 

to the exclusively military-political aspect, which means limiting national interests 

in the field of security only by the military-defense bloc, is a wrong approach in 

modern conditions. This is especially evident in ignoring the role of innovation 

policy in strengthening national security in the context of achieving the Sustainable 

Development Goals of the national economy. Therefore, there is a need to analyze 

the essence of the innovative component of the relationship between sustainable 

development and national security. In this context, innovation policy is the 

component that directs innovation activity to meet the interests of national security 

and socio-economic development of the country. Given the current importance of 

innovation for sustainable development, relevant national characteristics, as well as 

from an applied point of view, it is important to coordinate innovation policy with 

the Sustainable Development Goals, which supports the priority areas of science 

and innovation. measurements of sustainable development. 

It is substantiated that strengthening and guaranteeing the security of 

sustainable development implies the implementation of such an innovation policy 

that will provide the best options for innovative development for the country. 

It is proved that in the development of innovation policy it is important to 

improve the methodological support for monitoring and modeling the processes of 

accumulation and transformation of various resources into innovations, taking into 

account the diversity of innovation, socio-economic context and trajectories of 

innovation. In this direction, in order to expand the factor field of analysis, it is 

advisable to consider innovation and technological systems with their appropriate 

structure, which includes technological, industrial, institutional, infrastructure 

subsystems, as well as the subsystem of technology transfer and marketing. 

Scientific and methodological approaches to evaluating the effectiveness of 

innovation policy have been improved, including: monitoring the implementation 

of programs, which determines the degree of implementation of the tasks set by the 

program; cost-benefit analysis, which compares the costs of implementing the 

policy with the benefits obtained as a result; evaluating the impact between the 
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implementation of the program and the end result, which focuses on causation and 

is a key element of performance evaluation. Based on the analysis of the degree of 

achievement of the main indicators contained in the Concept of development of the 

national innovation system, the actual impossibility of their achievement in the 

planned time. Assessing the effectiveness of innovation policy on its actual results 

shows that in Ukraine it is the lowest among the analyzed countries. 

It is substantiated that one of the main consequences of low efficiency of 

innovation policy implementation is the technological dependence of the national 

economy, due to which Ukraine cannot compete with other countries in terms of 

the level of technology development. The result is deindustrialization, which leads 

to a decrease in demand for intellectual resources and highly professional human 

capital, loss of specialized national centers of technological competence, and so on. 

It is established that together with the presence of economic, historical and 

technological prerequisites for the construction of successfully functioning national 

innovation systems, the most important factor determining their effectiveness is the 

dynamic advantages of innovation policy. Such advantages include the following 

conditions: creation of a scientific base in promising sectors of the economy; 

activities of innovative enterprises; development of forms of cooperation in the 

field of innovation. They are formed due to the high quality of public 

administration, in particular the effective measures of foreign economic policy and 

the state's participation in the implementation of international innovation projects. 

As a result of the analysis of the process of institutional transformations it is 

proved that for effective management of resource flows it is necessary to form a 

clear idea of the essence and limits of modern technologies, as well as to establish 

organizational and economic requirements for their implementation, dissemination 

and improvement. Understanding the peculiarities of the development of advanced 

technologies is necessary for the development of innovation policy, which should 

provide organizational and resource support for high-tech industries. The use of the 

proposed methodological approach to the introduction of the practice of 

institutional innovation design in the formation of national innovation policy will 
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adapt the existing institutional framework for the development of the national 

innovation system to the main trends in the innovation sphere. 

The scientific approach to determining the institutional and evolutionary 

features of the development of priority sectors of the national economy, in 

particular instrumentation, which is based on the dynamic efficiency of innovation 

policy, complements existing approaches with analytical tools for assessing the 

compliance of enterprises with technological trends and enables institutional 

innovation. This approach allowed to develop an institutional project for 

instrument development in accordance with the principles of an active innovation 

network, which provides for the creation of a cross-sectoral platform that will 

enable productive interaction of participants in the innovation process within the 

network strategy, systematic formation of competitive advantages. stages of the 

value chain with the participation of agents and institutions. 

According to the institutional-network approach to the implementation of 

innovation strategies, a set of institutions and patterns of their interaction within 

active networks is considered, which ensures the transformation of development 

resources into innovative results. The proposed methodological approach to 

assessing the effectiveness of various forms of joint innovation involves 

determining the degree of their impact on the effectiveness of innovation, which 

allows you to choose the appropriate forms of joint innovation. 

Conceptual bases of process of macrodesign of innovation-technological 

systems in the format of the tool of realization of innovation policy within which 

are provided: definition of trajectories of development of innovation-technological 

system, taking into account conditions of its functioning, estimation of social and 

economic efficiency of innovations and coordination of innovation networks. the 

relationship of innovation and technological systems with the state of national 

security and the existing technological interdependence between countries, which 

allows to fully realize the potential of institutional innovation and evolutionary 

management of the national innovation system to create conditions for advanced 

innovative development of the national economy and ensure its global 



12 

 

   

competitiveness . 

Key words: innovation policy, institutional-evolutionary approach, macro-

project, sustainable development, innovation-technological systems, innovation 

network, technology. 
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ВСТУП 

  

Актуальність теми. У сучасних умовах сталий розвиток держави 

визначається збільшенням науково-технологічної складової, розвитком 

інтелектуального капіталу та високим рівнем конкурентоспроможності 

завдяки широкому впровадженню інновацій. У цьому контексті особливої 

актуальності набуває розроблення теоретико-методичних і прикладних засад 

організаційно-економічного механізму формування та реалізації інноваційної 

політики. Необхідність дослідження інноваційної політики в межах 

інституційної методології обумовлена тим, що системна трансформація 

суспільства, побудова державності та коригування векторів 

зовнішньополітичної діяльності потребують більш точного визначення 

чинників певних процесів. Дана проблематика також актуалізується в 

контексті курсу на формування ефективного діалогу із суспільством, 

удосконалення механізмів взаємодії держави, бізнесу та суспільства.  

Інституційний аспект інноваційної політики розглянуто в дослідженнях 

таких вітчизняних науковців, як І. Булєєв, В. Геєць, Ю. Драчук, А. Касич, 

С. Князєв, П. Леоненко, О. Лях, В. Ляшенко, І. Матюшенко, О. Попович, 

Р. Пустовійт, В. Семиноженко, Н. Трушкіна, В. Хаустова, О. Шиян, а також 

зарубіжних: П. Андерсен (P. Andersen), Дж. Сілі Браун (J. Seely Brown), 

Р. Верле (R. Werle), Дж. Гегель (J. Hagel), А. Гесен (A. Hesen), Р. Донер 

(R. Doner), А. Еґбетокун (A. Egbetokun), М. Жу (M. Zhu), С. Негро (S. Negro), 

К. Нельсон (K. Nelson), Р. Нельсон (R. Nelson), Д. Норт (D. North), 

А. Олувадаре (A. Oluwadare), Дж. Поттс (J. Potts), К. Райхардт (K. Reichardt), 

К. Рогге (K. Rogge), П. Савіотті (P. Saviotti), Дж. Студвелл (J. Studwell), 

Дж. Фабер (J. Faber), Г. Ходжсон (G. Hodgson), Х. Чесбро (H. Chesbrough), 

Дж. Шот (J. Schot), Е. Штайнмюллер (E. Steinmueller).  

Значний внесок у наукове забезпечення вирішення проблем формування 

національної інноваційної політики здійснили такі вчені: О. Амоша, 

В. Антонюк, Е. Афонін, О. Бондар, Н. Брюховецька, Л. Жарова, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B$
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Ю. Залознова, О. Зубчик, О. Козакова, О. Левченко, Ю. Макогон, 

Б. Маліцький, Л. Мельник, О. Нагаєва, І. Підоричева, І. Тараненко, 

О. Хоменко, В. Худолей, І. Царенко, Г. Шевцова, а також А. Бергек 

(A. Bergek), Дж. Гармон (J. Harmon), К. Пірайнен (K. Piirainen), Л. Свім 

(L. Swim), Дж. Стівенс (J. Stevens), С. Якобсон (S. Jacobsson). Теоретичні та 

практичні підходи до визначення суті взаємозв’язку сталого розвитку і 

безпеки досліджують В. Бартенєв, П. Вільямс (P. Williams), Л. Волощук, 

М. Воротнюк, А. Ніколаєнко, О. Новікова, Ю. Погорелов, А. Романович, 

В. Савченко, Дж. Спір (J. Spear), В. Стойка, С. Стойка, А. Урсул, 

Ю. Харазішвілі, Дж. Хартман (J. Hartman), В. Хобта, В. Швець. 

Концептуальні засади системного управління інноваційно-технологічними 

змінами розглядають П. Аґіон (P. Aghion), Р. Бланделл (R. Blundell), Н. Блум 

(N. Bloom), Е. Бріньольфссон (E. Brynjolfsson), В. Вишневський, Ф. Ґелз 

(F. Geels), Р. Ґріффіт (R. Griffith), П. Ґудзь, Г. Досі (G. Dosi), Дж. Кантола 

(J. Kantola), К. Кокеррілл (K. Cockerill), Е. Малецькі (E. Malecki), О. Маслак, 

Р. Ойнас (Р. Oinas), К. Павітт (K. Pavitt), П. Патель (P. Patel), Р. Перро 

(R. Perrault), О. Прокопенко, Р. Рейвен (R. Raven), А. Сегев (A. Segev), 

Л. Федулова, П. Хавітт (P. Howitt), Ю. Шохам (Y. Shoham). 

Однак методологічні та методичні питання розроблення інноваційної 

політики в контексті відповіді на безпекові виклики і вимоги щодо 

забезпечення сталого розвитку й необхідності формування відповідних 

інституційних засад залишаються актуальними для розвитку економіки 

України та потребують подальших досліджень.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано в межах планових наукових досліджень 

Інституту економіки промисловості НАН України за темою «Формування 

інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів 

України» (номер держреєстрації 0118U004490, 2018-2021 рр.), у рамках якої 

запропоновано заходи інноваційної політики з розвитку Індустрії  4.0; 

конкурсних держбюджетних науково-дослідних тем МОН України, зокрема 
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«Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної 

економіки на основі альтернативної енергетики» (№ 53.15.01-01.15/17.ЗФ, 

2016-2017 рр.), де вдосконалено теоретико-методологічні основи 

забезпечення еколого-економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності 

на базі стратегічного маркетингу та розглянуто міжнародний аспект 

фінансування проєктів енергозбереження; «Розробка науково-методичних 

засад та практичного інструментарію оцінювання комерційних (ринкових) 

перспектив товарних інновацій» (номер держреєстрації 0119U100179, 2019-

2021 рр.) ‒ запропоновано організаційно-економічні механізми 

проєктування мережевих ініціатив розроблення інноваційної продукції.  

У 2017-2020 рр. під керівництвом та за участю здобувача на 

замовлення МОН України виконано науковий проєкт молодих учених 

«Інституційно-технологічне проєктування інноваційних мереж для 

системного забезпечення національної безпеки України» (номер 

держреєстрації 0117U003855, 2017-2020 рр.), у якому розроблено модель 

інституційно-інноваційного проєктування мережевих ініціатив для 

реалізації національних пріоритетів.  

При виконанні грантової тематики, а саме: Гранту Президента України 

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

механізмів стратегічного управління у сфері національної безпеки України на 

основі системної стійкості інноваційної системи» (номер держреєстрації 

0118U005233, 2018 р.) під керівництвом та за участю здобувача розроблено 

науково-методологічні й теоретико-методичні засади забезпечення 

національної безпеки України на основі системної стійкості інноваційної 

системи; Гранту Президента України для підтримки наукових досліджень 

докторів наук «Розвиток механізмів управління інноваційною складовою 

економічної безпеки України» (номер держреєстрації 0117U007024, 2017 р.) 

‒ визначено концептуальні науково-методичні засади інституційної 

аналітики.  
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Дослідження науково-освітніх аспектів формування інноваційної 

політики виконано в межах науково-педагогічного проєкту «Підготовка 

керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за 

інноваційними освітніми технологіями», що реалізується в рамках Програми 

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

У процесі реалізації міжнародних проєктів, зокрема «The EU Financial 

Sector as a Driver for Sustainable Development: European Integration, Policy 

Reform and Networked Economy Perspectives» програми ЄС «ERASMUS+» 

Модуль Жан Моне (проєкт № 575275-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE, 

реєстрація в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України № 3613 

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

27.03.2018 р.) розроблено науково-методичні засади забезпечення 

національної безпеки на основі інновацій; наукової теми «Business security: 

national and global aspects», що виконується в Information Systems Management 

University (Латвія, протокол № 2-19 від 30.01.2019 р.) ‒ визначено 

міжнародний чинник інноваційного розвитку; міжнародного проєкту 

«Interintelligent» науково-інноваційного центру компанії Sustainable 

Development Ltd. (Словенія) ‒ досліджено стратегії реалізації міжнародних 

інноваційних проєктів; гранту Archimedes Foundation (Естонія) для участі у 

програмі академічних студій у Талліннському технологічному університеті у 

2020 р. ‒ здійснено компаративне дослідження інституційних трансформацій 

пострадянських країн; міжнародного україно-польського проєкту 

«Інноваційний університет та лідерство: Фаза ІІ: забезпечення якості та 

інтернаціоналізація» (сертифікат про участь у проєкті № 4202/V/2016 від 

20.05.2016 р.) шляхом реалізації мікропроєкту здобувача «Internationalization 

of technology transfer and research results commercialization 

(INTERTETRACOM)» ‒ запропоновано рекомендації щодо розвитку 

інноваційних комунікацій у системі «держава – бізнес – університет – 

соціум».  
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Результати досліджень здобувача включено до науково-дослідних тем 

Сумського державного університету МОН України: «Методологія 

забезпечення конкурентоспроможності соціально-економічних систем в 

умовах глобальних трансформацій» (номер держреєстрації 0115U004846, 

2016-2018 рр.) ‒ розглянуто трансфер технологій як чинник економічної 

безпеки (національний і міжнародний вимір), «Дослідження проблем та 

перспектив інноваційного зростання вітчизняної економіки» (номер 

держреєстрації 0116U006360, 2016 р.) ‒ запропоновано науково-методичний 

підхід до аналізу успішності системних інновацій на національному та 

місцевому рівнях, «Застосування маркетингу та інноватики у різних сферах 

діяльності» (номер держреєстрації 0116U006359, 2016 р.) ‒ проаналізовано 

проблеми забезпечення економічної безпеки країни на основі стратегічного 

маркетингу; Полтавської державної аграрної академії МОН України: 

«Управління національною безпекою в умовах глобалізаційних викликів: 

макро-, мікро-, регіональний та галузевий рівні» (номер 

держреєстрації 0118U005209, 2019 р.) та «Управління соціально-

економічною системою в умовах національних і глобалізаційних викликів» 

(номер держреєстрації 01171U003102, 2017 р.), у межах яких розглянуто 

безпековий аспект інноваційної політики; Національної металургійної 

академії України МОН України: «Методологія соціально-економічного, 

інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей 

виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер держреєстрації 

0116U006782, 2016 р.) ‒ проаналізовано науково-методичні аспекти 

управління ресурсами інноваційного розвитку в контексті економічної 

безпеки регіону; Інституту модернізації змісту освіти МОН України: 

«Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти 

України: філософія і методологія» (номер держреєстрації  0117U002531, 

2017 р.) ‒ проаналізовано роль інститутів освітнього сектору в безпековому 

аспекті інноваційної політики; Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету МОН України: «Стратегічні орієнтири модернізації економіки 
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України та її регіонів» (номер держреєстрації  0114U01554, 2018 р.) ‒ 

запропоновано концептуальні засади проєктування інституційних змін на 

основі динамічної ефективності. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретичних засад, методологічних підходів і методичних положень щодо 

визначення ключових напрямів розроблення інноваційної політики та 

стратегій її реалізації на основі керованої інституційної трансформації, що 

відповідає сучасним інноваційно-технологічним трендам.  

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:  

обґрунтувати концептуальні засади інституційно-еволюційного підходу 

до розроблення інноваційної політики; 

дослідити роль і місце інноваційної сфери як складової процесів 

укріплення національної безпеки та просування національної економіки за 

траєкторією сталого розвитку в їх динамічному взаємозв’язку; 

уточнити понятійно-термінологічний апарат дослідження інноваційної 

політики в контексті інституційно-еволюційного підходу;  

поглибити розуміння суті інноваційно-технологічних систем та їх 

еволюції; 

удосконалити науково-методичні підходи до оцінювання ефективності 

інноваційної політики; 

удосконалити концептуальні засади державного управління інноваційно-

технологічним розвитком; 

розвинути науково-теоретичні засади формування національної 

інноваційної політики на базі інституційних перетворень, які забезпечують її 

відповідність вимогам щодо підтримання безпеки в національній економіці 

через інноваційний розвиток; 

розвинути науково-методичний підхід до використання мережевих 

важелів реалізації національних інноваційних стратегій; 

узагальнити концептуальні положення теорій щодо нової інституційної 

економіки та адаптувати їх у процесі розроблення теоретико-методологічних 
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засад інноваційної політики, обґрунтування інституційних умов, необхідних 

для визначення пріоритетів інноваційного розвитку країни; 

визначити концептуальні положення та організаційно-управлінські 

аспекти інституційно-технологічного проєктування у процесі формування 

національної інноваційної політики; 

дослідити можливості використання макропроєктування інноваційно-

технологічних систем як інструменту реалізації інноваційної політики; 

обґрунтувати науковий підхід до визначення інституційно-еволюційних 

особливостей розвитку пріоритетних галузей національної економіки; 

розробити комплекс науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

стратегічних напрямів формування та реалізації інноваційної політики. 

Об’єктом дослідження є процеси формування інноваційної політики та 

стратегій її реалізації.  

Предмет дослідження ‒ теоретико-методологічні засади та практичні 

положення, які створюють умови для формування інноваційної політики  

і стратегій її реалізації на основі інституційно-еволюційного підходу.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертації 

становлять загальнонаукові методи пізнання, системний підхід до аналізу 

соціально-економічних процесів, а також фундаментальні положення 

сучасної економічної теорії. У процесі дослідження використано такі методи: 

історико-логічний ‒ при розгляді еволюції форм взаємозв’язку розвитку та 

безпеки, тенденцій соціально-економічного розвитку України; 

систематизації та узагальнення ‒ при дослідженні інноваційних чинників 

сталого розвитку; системно-структурного аналізу економічних процесів та 

явищ ‒ при дослідженні інноваційної складової взаємозв’язку між сталим 

розвитком і безпекою; кількісних та якісних порівнянь ‒ при дослідженні 

ключових параметрів інноваційних систем; аналізу та синтезу ‒ при 

оцінюванні ефективності інноваційної політики; економіко-математичного 

моделювання ‒ при аналізі взаємозв’язків між цілями сталого розвитку, 

оптимізації ступеня впливу інноваційних мереж на темпи інноваційного 
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розвитку країни; статистичний та графічний ‒ при обробці та узагальненні 

статистичних даних; комплексного економічного аналізу політики ‒ при 

визначенні цілей інституційно-інноваційного проєктування; моніторингу 

виконання програм та оцінювання впливів ‒ при оцінюванні ефективності 

інноваційної політики; системний підхід – при обґрунтуванні 

закономірностей формування та розвитку національних інноваційних систем. 

Методологія дослідження ґрунтується на ідеях Копенгагенської школи, а 

саме на розширеному розумінні поняття «безпека», що не обмежується 

військовим дискурсом, а розглядається через п’ять основних сфер, у яких 

питання безпеки виникають як найбільш значимі (військова, політична, 

екологічна, економічна та соцієтальна), а також через похідні до них, зокрема 

інноваційно-технологічну сферу, та вихід досліджень безпеки зі сфери 

міжнародних відносин, використання міждисциплінарного підходу.  

Інформаційною базою дослідження є закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, нормативні документи міністерств, відомств та 

інших органів державного управління. У дослідженні використано офіційні 

матеріали Державного комітету статистики України, монографії та науково-

аналітичні статті вітчизняних і зарубіжних авторів, інформаційні матеріали, 

інтернет-ресурси, статистичні дані та експертні оцінки ООН, ЄС, Світового 

банку, ОЕСР, ЮНІДО, ЄБРР, Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності, Всесвітнього економічного форуму, Deloitte, McKinsey, 

Bloomberg, PwC, Стенфордського університету, Міжнародного інституту 

прикладного системного аналізу, Міжнародної наукової ради, Мережі 

рішень зі сталого розвитку, Інституту глобальних екологічних стратегій, 

Інституту системних та інноваційних досліджень ім. Фраунгофера.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розвитку 

теоретичних положень і науково-методологічних підходів, що визначають 

ключові напрями розроблення інноваційної політики на основі управління 

інституційною трансформацією відповідно до інноваційно-технологічних 

трендів, які доповнюють знання щодо публічного управління інноваційною 
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сферою і можуть використовуватися як теоретико-методологічна база для 

подальших досліджень сучасних проблем управління інноваційними 

процесами на різних рівнях.  

До основних наукових результатів належать такі:  

уперше: 

обґрунтовано концептуальні засади інституційно-еволюційного підходу 

до розроблення інноваційної політики з урахуванням траєкторій еволюції 

інноваційно-технологічних систем, динамічної ефективності управління 

інноваційним розвитком, що надають можливість забезпечити формування 

інституційного базису розроблення та реалізації інноваційної політики; 

запропоновано методологічний підхід до використання інституційно-

інноваційного проєктування при формуванні національної інноваційної 

політики, в основу якого покладено ітеративний процес, що включає аналіз 

та врахування технологічних трендів, вибір відповідного набору 

інституційних інновацій, розроблення та впровадження проєктів з 

удосконалення інституційної бази інноваційної політики. Даний підхід 

уможливлює осучаснення та вдосконалення інноваційних засад сталого 

розвитку на базі імплементації проактивної інноваційної політики; 

сформовано концептуальні засади процесу макропроєктування 

інноваційно-технологічних систем у форматі інструменту реалізації 

інноваційної політики, у рамках якого передбачено: визначення траєкторій 

розвитку інноваційно-технологічної системи, урахування умов її 

функціонування, оцінювання соціально-економічної ефективності інновацій, 

координацію інноваційних мереж, вибір інноваційних пріоритетів, урахування 

взаємозв’язку інноваційно-технологічних систем із станом національної 

безпеки та існуючої технологічної взаємозалежності між країнами, що 

дозволяє найбільш повно реалізувати потенціал інституційно-інноваційного 

проєктування та еволюційного управління національною інноваційною 

системою з метою створення умов випереджального інноваційного розвитку 
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національної економіки та забезпечення її конкурентоспроможності у 

глобальному вимірі; 

удосконалено: 

методологічні засади визначення впливу інноваційних процесів на 

формування необхідного взаємозв’язку між сталим розвитком і національною 

безпекою, що пов’язано із застосуванням авторської інтерпретації видів 

капіталу, зокрема інституційного, прив'язкою кожного з цих видів капіталу до 

конкретної Цілі сталого розвитку, а також із визначенням ключових аспектів 

їх формування через інноваційну складову. Це дає змогу осучаснити 

аналітичні засади формування інноваційної політики і визначити найбільш 

доцільні інноваційні рішення для досягнення Цілей сталого розвитку на 

національному рівні, а також створити об’єктивне підґрунтя для генерування 

концепції узгодження інноваційної політики з Цілями сталого розвитку, на 

базі якої можливо встановити першочергові завдання щодо управління 

інноваційними процесами; 

науково-методичні підходи до оцінювання ефективності інноваційної 

політики за рахунок комплексного розгляду питань її формування та 

реалізації, зокрема з урахуванням положень інституційно-еволюційної теорії 

щодо наявності лагу часу між імплементацією та появою результатів 

інноваційної політики, траєкторії розвитку інноваційної системи, що надає 

можливість визначити ефективність інноваційної політики з позицій 

досягнення Цілей сталого розвитку на національному рівні; 

теоретико-методологічні положення щодо визначення пріоритетів 

інноваційного розвитку країни, які засновані на їх системній узгодженості, 

урахуванні міжкластерних зв’язків, поєднанні автономії та 

конкурентоспроможності інноваційної системи і мають реалізуватися в 

рамках стратегічних макропроєктів шляхом координації інноваційних мереж, 

що дозволяє практично втілити інституційно-еволюційний підхід до 

розроблення інноваційної політики і підвищити ефективність управління 

ресурсною складовою інноваційного розвитку; 
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концептуальні засади державного управління інноваційно-технологічним 

розвитком шляхом систематизації підходів до врахування сучасних 

технологічних трендів в інноваційній політиці; визначення особливостей 

формування конкурентного середовища інноваційного розвитку; узагальнення 

геоекономічних аспектів управління інноваційними процесами; визначення 

завдань економічної дипломатії в контексті реалізації інноваційної політики; 

узагальнення впливу національної інноваційної системи на ефективність 

участі країни у глобальних ланцюжках доданої вартості, що дає змогу 

доповнити інституційно-еволюційний підхід до формування інноваційної 

політики новими науковими уявленнями про особливості трансформації 

інноваційних процесів та поєднати у межах інноваційної політики як 

технологічні тренди, так і потенціал впливу державного регулювання на 

чинники, що визначають інноваційну поведінку суб’єктів господарювання;  

науковий підхід до визначення інституційно-еволюційних особливостей 

розвитку пріоритетних галузей національної економіки, зокрема 

приладобудування, який ґрунтується на врахуванні динамічної ефективності 

інноваційної політики, доповнює існуючі підходи аналітичним 

інструментарієм оцінювання відповідності підприємств технологічним 

тенденціям і уможливлює вирішення завдань інституційно-інноваційного 

проєктування. Даний підхід дозволив розробити інституційно-інноваційний 

проєкт розвитку приладобудування відповідно до принципів активної 

інноваційної мережі, що передбачає створення крос-галузевої платформи, яка 

забезпечить можливість організувати продуктивну взаємодію учасників 

інноваційного процесу в рамках мережевої стратегії, планомірне формування 

конкурентних переваг (інноваційних, інформаційних та інтелектуальних) на 

всіх етапах ланцюжка створення вартості за участі агентів та інститутів; 

дістали подальшого розвитку: 

наукове уявлення про суть інноваційно-технологічних систем, яке 

доповнено в частині концептуалізації визначенням складових цих систем, 

особливостей еволюції, управлінням на засадах безпеки, що сприяє 
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розробленню системної інноваційної політики та дає змогу розробити 

сучасне аналітичне забезпечення проєктів розвитку інноваційно-

технологічних систем; 

формулювання понять у контексті інституційно-еволюційного підходу: 

«інноваційна політика» – система заходів, що реалізується на засадах 

публічного-приватного партнерства з метою створення та підтримки 

комплексного механізму забезпечення ефективного функціонування 

національної інноваційної системи через комплекс інституційних 

перетворень, які враховують необхідність залучення стейкхолдерів до їх 

формування, забезпечення безперервності цих перетворень з метою адаптації 

національної інноваційної системи до інноваційно-технологічних трендів; 

«інноваційний розвиток» – комбінація інтелектуальних, ресурсних та 

інституційних змін, які створюють умови для накопичення потенціалу, 

здатного освоювати (генерувати) новітні технології, створювати нові 

продукти й освоювати нові ринки, збільшуючи обсяги реального продукту 

для споживання та забезпечуючи умови для сталого розвитку суспільства; у 

рамках даного трактування, на відміну від існуючих, інституційна складова 

розглядається з ресурсної точки зору інноваційного розвитку; «інституційний 

капітал» – результат функціонування системи взаємопов’язаних інститутів 

(формальних і неформальних), що сприяє ефективному формуванню, 

накопиченню, відтворенню та використанню всіх інших видів капіталу і 

забезпечує умови для сталого розвитку, що, на відміну від аналогів, дає змогу 

системно розглянути вплив інституційної складової на ресурсну базу сталого 

розвитку та її інноваційний вимір; «безпека інноваційної складової сталого 

розвитку» – рівень і динаміка інноваційного розвитку, що забезпечують 

захист національних інтересів від загроз, які виникають унаслідок внутрішніх 

та глобальних трендів соціально-економічних процесів і цілеспрямованих дій 

іноземних агентів, на основі конкурентоспроможних результатів науково-

технічної та інноваційної діяльності, втілених у продукції (послугах), що, на 

відміну від існуючих, акцентує увагу на динамічному характері безпеки та 
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дозволяє врахувати більш широкий спектр тенденцій і проблем; 

«інституційно-інноваційний проєкт» – сукупність заходів щодо 

інституційного забезпечення інноваційного розвитку певної спрямованості, 

які реалізуються інституційним кластером (групою інститутів, що мають 

спільну сферу діяльності та/або функціональне призначення) протягом 

певного періоду часу і мають завершений характер, що, на відміну від 

існуючих, поєднує інституційний та інноваційний виміри політики підтримки 

обраних пріоритетів інноваційного розвитку; «стратегічні інноваційні 

макропроєкти» – міжгалузеві інноваційні проєкти великого масштабу, які, 

по-перше, відображають макропроцеси на національному та глобальному 

рівнях, по-друге, передбачають формування інтелектуального простору і 

потоків знань між мережею взаємопов’язаних проєктів, що реалізуються 

невеликими мобільними групами людей та компаній і виконують функцію 

коригування технологічних пріоритетів, координації ресурсного 

забезпечення та вибору організаційних форматів розвитку, по-третє, можуть 

радикально трансформувати сфери своєї реалізації, по-четверте, 

супроводжуються інституційними трансформаціями, які забезпечують 

динамічний розвиток інноваційних процесів, що, на відміну від існуючих, 

відповідає умовам інноваційних проривів у сучасній економіці; 

науково-методичний підхід до використання мережевих важелів 

реалізації національних інноваційних стратегій, що, на відміну від існуючих, 

базується на оцінюванні ступеня впливу різних форм спільної інноваційної 

діяльності на ефективність інноваційного розвитку економіки загалом, 

окремих галузей промисловості та підприємств, а також дозволяє обрати 

відповідні форми спільної інноваційної діяльності; 

науково-теоретичні засади формування національної інноваційної 

політики шляхом інституційних перетворень, які забезпечують її 

відповідність вимогам щодо підтримання безпеки в національній економіці 

через інноваційний розвиток, базуються на сучасних концепціях 

національної безпеки та уможливлюють використання стратегії формування 
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інституційної структури (включає інституційний реінжиніринг і формування 

нових інститутів) на основі мережевого підходу та розроблення системної 

інноваційної політики; 

комплекс удосконалень організаційно-інституційного забезпечення 

розроблення інноваційної політики шляхом реалізації науково-методичних 

рекомендацій щодо стратегічних напрямів її формування, а також 

інноваційної політики в частині вдосконалення механізмів міжінституційної 

взаємодії; управління ресурсами інноваційного розвитку; розроблення нових 

моделей інноваційних комунікацій, що дає змогу підвищити якість 

формування та реалізації національної інноваційної політики, сприятиме 

вирішенню проблеми відсутності стратегічної орієнтованості інноваційного 

розвитку країни. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні 

теоретичних і науково-методичних засад, прикладних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності інституційних засад інноваційної політики 

відповідно до сучасних моделей інноваційно-технологічних систем.  

Наукові положення та результати дослідження впроваджено у практику 

діяльності: Науково-дослідного інституту економічного розвитку ‒ при 

розробленні Підсумкових рекомендацій до формування проєкту Бюджетної 

резолюції на 2019 р. у частині обґрунтування бюджетного фінансування 

заходів щодо підтримки національної безпеки та інноваційної діяльності 

(довідка № 72-В/18 від 27.07.2018 р.); Департаменту економічної політики 

Львівської обласної державної адміністрації (довідка № 1-12/955 від 

30.09.2019 р.) ‒ при прогнозуванні основних індикаторів фінансово-

економічного стану та оптимізації інноваційно-інвестиційної діяльності 

використано науково-методичні підходи до аналітики інновацій шляхом 

розвитку відповідної системи інформаційно-аналітичного забезпечення, що 

передбачає оцінювання впливу інноваційної динаміки на соціально-

економічні процеси; Інституту модернізації змісту освіти МОН України ‒ у 

межах науково-педагогічного проєкту «Підготовка керівних, педагогічних та 
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науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми 

технологіями», що реалізується в рамках «Програми спільної діяльності 

МОН України та НАПН України на 2017-2020 рр.» (довідка № 22.1/10-914 

від 15.03.2019 р.).  

Результати дослідження щодо обґрунтування інноваційних пріоритетів 

на основі системного аналізу потреб економіки, міжкластерних зв’язків та 

міжнародного впливу, розроблення мережевих стратегій, аналізу 

технологічної траєкторії та управління інноваційними комунікаціями, які 

характеризують різні аспекти сталого розвитку, упроваджено на 

підприємствах України (ПрАТ «Технолог» групи фармацевтичних компаній 

АТ «Лекхім» ‒ довідка № 1740 від 15.08.2019 р.; ТОВ «Турбомаш» ‒ довідка 

№ 507 від 24.10.2019 р.; ТОВ «Технохім» ‒ довідка № 307 від 16.11.2019 р.; 

ТОВ «Фінансова Рада України» ‒ довідка від 15.06.2020 р.) та Польщі 

(«Meritt Group» ‒ довідка № 6/1/1/2019 від 01.10.2019 р.).  

Результати дослідження функціонування національної інноваційної 

системи, спрямовані на вирішення безпекових завдань, упроваджено при 

реалізації проєкту «The EU Financial Sector as a Driver for Sustainable 

Development: European Integration, Policy Reform and Networked Economy 

Perspectives» програми ЄС ERASMUS+ Жан Моне Модуль (довідка про 

впровадження № 2018/35 від 27.03.2018 р.).  

Результати дослідження щодо стратегічних аспектів реалізації 

міжнародних інноваційних проєктів пройшли апробацію в межах 

міжнародного проєкту «INTERINTELLIGENT» науково-інноваційного 

центру компанії Sustainable Development Ltd, Словенія (сертифікат від 

19.04.2018 р.). Результати дослідження було репрезентовано в межах 

програми академічних студій Archimedes Foundation (Естонія) та розглянуто 

для впровадження у межах наукових проєктів Школи бізнесу та управління 

Талліннського технологічного університету (довідка від 20.02.2020 р.). 

Концептуальні засади макропроєктування інноваційно-технологічних систем, 

що базуються на аналізі технологічної динаміки та структурному підході, 
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розглянуто експертною комісією та впроваджено в науково-інноваційну 

діяльність Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень, 

Чеська Республіка (довідка № 135 від 27.07.2018 р.). Пропозиції щодо 

використання фінансового інструментарію стимулювання інноваційних 

процесів у контексті забезпечення інноваційної безпеки, 

конкурентоспроможності та технологічного лідерства впроваджено в наукову 

діяльність Громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова 

рада» при розробленні відповідних рекомендацій для органів влади (довідка 

№ 2507/20-1 від 25.07.2020 р.). Інституційно-мережевий підхід, що 

ґрунтується на безпековому вимірі інноваційних процесів та інноваційному 

аспекті Цілей сталого розвитку, упроваджено в наукові проєкти 

Міжнародного центру з розвитку науки і технологій (довідка № 1707/20-3 від 

17.07.2020 р.).  

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі 

Академії праці, соціальних відносин і туризму (довідка № 2018/35 від 

27.03.2018 р.) при викладанні навчального курсу «Фінансовий сектор ЄС як 

рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи 

мережевої економіки» та Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка МОН України (довідка № 2811 від 06.11.2018 р.) при 

розробленні навчальних курсів «Аналітика у публічному управлінні» та 

«Публічне управління у сфері національної безпеки» магістерської освітньої 

програми «Публічне управління та адміністрування». Результати 

дослідження щодо прогнозування інноваційного розвитку освіти, 

концептуальні засади мережевої науково-освітньої моделі, спрямованої на 

інноваційний розвиток територіальних громад регіону, методологію розвитку 

освітньої системи на регіональному рівні відповідно до кластерно-мережевих 

принципів використано в авторській тренінговій програмі, розробленій на 

замовлення Благодійного фонду «Smart Foundation» (довідка № 110619-1 від 

11.06.2019 р.). У діяльності Академії інноваційного розвитку освіти в рамках 

договору № 12/2019 від 04.03.2019 р. використано елементи методології 
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розвитку економіки на основі кластерно-мережевих принципів організації в 

межах міжнародної науково-освітньої програми «Інноваційні технології в 

освіті та науці: досвід ЄС та його впровадження в освітній процес», Україна – 

Чеська Республіка (акт № 41/06-19 від 18.06.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

науковим дослідженням, у якому викладено й обґрунтовано науково-

методичні підходи до розроблення інноваційної політики. Наукові 

положення, висновки та рекомендації, які винесено на захист, одержано 

автором самостійно. Особистий внесок дисертанта в наукові праці, 

опубліковані у співавторстві, зазначено у списку публікацій.  

Результати дослідження опубліковано у 61 друкованій праці, з яких: 

1 одноосібна монографія, 1 підрозділ у колективній монографії, 39 статей у 

наукових фахових виданнях України та виданнях іноземних держав, зокрема 

12 статей у виданнях, що індексуються науково-метричними базами Scopus 

та/або Web of Science, 15 тез доповідей у матеріалах конференцій та 

5 публікацій в інших наукових виданнях. Загальний обсяг публікацій 

становить 75,3 д.а., з яких особисто автору належить 57,5 д.а. 

Особистий внесок здобувача підтверджено 9 свідоцтвами про 

реєстрацію авторського права на твір, виданими Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України (№ 81231 від 05.09.2018 р.; № 81232 від 

05.09.2018 р.; № 80030 від 06.07.2018 р.; № 90865 від 17.07.2019 р.; № 90867 

від 17.07.2019 р.; № 90866 від 17.07.2019 р.) та Державним підприємством 

«Український інститут інтелектуальної власності» (№ 101463 від 28.12.2020 

р.; № 100897 від 25.11.2020 р.; № 100898 від 25.11.2020 р.).  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові та практичні 

результати були обговорені та схвалені на таких конференціях: 

CXXXV Міжнародна науково-практична конференція «Correlation between 

humanity and pragmatism in target reference points of modern methods of public 

relations regulation» (м. Лондон, Великобританія, 24-30 листопада 2016 р.); 

CLV Міжнародна науково-практична конференція «Organic combination of 
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social partnership and individual identity as the main factor in ensuring the self-

preservation and development of the society»  

(м. Лондон, Великобританія, 18-26 жовтня 2017 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: 

принципи, механізми, ефективність» (м. Київ, 15-16 березня 2018 р.); 

Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Ризики 

нестабільності: безпека і управління» (м. Київ, 16 березня 2018 р.); 

X Ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Європейський 

вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток» 

(м. Харків, 18-19 квітня 2018 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху 

глобальних викликів і загроз» (м. Дніпро, 26-27 квітня  

2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика 

менеджменту безпеки» (м. Луцьк, 16 травня 2018 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці  

та управлінні (союз науки і практики)» (м. Суми, 17-18 травня 2018 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

інноваційної діяльності та трансферу технологій» (м. Київ, 18 травня 2018 р.); 

IХ Міжнародний теоретико-методологічний семінар «Archetype and public 

administration: European space in the dimensions of imaginary, real and ideal» 

(м. Монпельє, Французька Республіка, 29-30 червня 2018 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Україна майбутнього: сучасні тенденції 

інноваційного розвитку держави у сфері соціально-економічних наук» 

(м. Суми, 12-14 вересня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, 

ефективність» (м. Київ, 14-15 березня 2019 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Financial Infrastructure and Sustainable Development» 

(м. Київ, 19 березня, 2019 р.); 5th International Conference on Communication, 

Management and Information Technology (м. Відень, Австрія, 26-28 березня 

2019 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура 
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дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід» 

(м. Суми, 16-17 травня 2019 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Фінансовий сектор Європейського Союзу та сталий розвиток: європейський 

досвід, стратегічні орієнтири для України» (м. Київ,  

6 червня 2019 р.); IІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Економіка, інноватика та сучасні бізнес-технології: актуальні проблеми та 

розвиток» (м. Суми, 10-11 червня 2019 р.); ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «From the Baltic to the Black Sea: the Formation of 

Modern Economic Area» (м. Рига, Латвія, 23 серпня, 2019 р.); ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «The Modern Economic Research: Theory, 

Methodology, Practice» (м. Кєльце, Польща,  

27 вересня 2019 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Сумські 

наукові географічні читання» (м. Суми, 11-13 жовтня 2019 р.); 7th 

International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of 

Economic System (м. Івано-Франківськ, 24-25 жовтня 2019 р.); Міжнародний 

науковий форум «New Economics – 2019» (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел (525 найменувань на 

62 сторінках) та 12 додатків (на 87 сторінках), містить 32 таблиці і 74 

рисунки. Загальний обсяг роботи становить 607 сторінок, у тому числі 

основний текст – 437 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНО-

ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВИМІРУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

1.1. Теоретичні узагальнення та розкриття сутності інституційно-

еволюційного виміру інноваційної політики 

 

В умовах низьких темпів розроблення та освоєння інновацій, виведення 

готової продукції на ринки та зростаючого розриву між закупівлями 

вітчизняної та імпортної техніки стає необхідною нова якість розвитку НІС. 

Це обумовлено тим, що в сучасних умовах головним досягненням країни 

можна вважати саме створення НІС, яка перетворює ідеї на конкурентоздатні 

товари. У разі України втрата значної частини ресурсів, особливо 

інтелектуальних, призводить до того, що доводиться одночасно долати 

внутрішні наслідки системної кризи та забезпечувати умови для входження 

до світового економічного співтовариства за відсутності запасу міцності та 

необхідних заділів для успішної конкуренції на світових ринках.  

Для формування в цих умовах сучасної моделі інноваційної розвитку на 

зміну застарілим підходам мають прийти нові технології управління 

розвитком, адаптовані під використання в суспільстві, що ґрунтується на 

знаннях. Перехід до стратегічної, довгострокової інноваційної політики, 

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

є актуальним завданням політики системної стійкості. У межах цього 

необхідно розглядати цілі інноваційної стратегії та механізми підтримки 

пріоритетних інноваційних програм і проєктів, що задають вектор 

міжрегіональної та міжнародної взаємодії. Це надасть можливість досягти 

значних мультиплікативних ефектів розвитку економіки за рахунок її 

міждисциплінарного, міжгалузевого характеру.  

У зв’язку з цим актуальним є завдання дослідити із системних позицій 

сучасні особливості та взаємозв’язки інноваційних факторів зі стійкістю 
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економічних об’єктів, запропонувати відповідні способи та напрями корекції 

впливу негативних внутрішніх і зовнішніх трендів, щоб вигідно 

використовувати наявні конкурентні переваги для розвитку національних 

компаній та економіки в цілому.  

У таблиці 1.1 подано ключові визначення інноваційної політики.  

 

Таблиця 1.1 – Визначення інноваційної політики 

Автор  Визначення  

Л. В. Лебедева 

[126] 

 

система заходів органів держави, метою якої є створення умов для найкращого 

розвитку інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, підвищення 

конкурентоспроможності національної наукоємної продукції, розроблення й 

удосконалення нормативно-правової бази й розвиток інноваційного 

середовища 

В. М. Лисюк 

[129] 

сукупність правових, політичних, економічних, соціальних, інформаційних, 

освітніх, організаційних та інших заходів, здійснюваних органами державної 

влади України й органами місцевого самоврядування для реалізації цілей і 

принципів у галузі інноваційного розвитку 

Ю. Атаманова 

[12] 

 

окремий напрямок економічної політики держави, у межах якої розробляються 

та реалізуються стратегія і тактика інноваційного розвитку країни, побудови 

інноваційної моделі розвитку національної економіки шляхом здійснення 

комплексної системи заходів державного регулювання зі стимулювання, 

планування та управління, якщо є зацікавлені та спроможні розробляти і 

виготовляти нові види продукції, впроваджувати сучасні наукомісткі, 

екологічно чисті технології та розширювати на цій основі свої ринки збуту 

Д. Ю. Дрожжин 

[66] 

 

інноваційна політика охоплює запровадження структурних зрушень в 

економіці із створенням інституційного середовища для забезпечення 

інноваційного розвитку 

Закон України 

«Про 

інноваційну 

діяльність» 

створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для 

використання, розвитку і розширеного відтворення науково-технологічного та 

інноваційного потенціалу країни шляхом забезпечення впровадження і 

розвитку сучасних інноваційних екологічно чистих, безпечних, енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів 

конкурентоспроможної продукції, створення нових ринків інноваційної 

продукції та/або послуг 

Авторське 

визначення 

система заходів, що реалізується на засадах публічного-приватного 

партнерства з метою створення та підтримки комплексного механізму 

забезпечення ефективного функціонування національної інноваційної системи 

через комплекс інституційних перетворень 

Джерело: узагальнено автором 

 

З практичного погляду інноваційну політику можна розглянути [231]: 

1) через структуру, а саме через сукупність елементів політики: мети, 

завдання, напряму, принципи, ознаки тощо; 

2) через систему економічних відносин між учасниками інноваційних 
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процесів; 

3) через заходи, спрямовані на просування нової або поліпшеної 

продукції на ринок; 

4) через створення сприятливих умов, державне регулювання й 

державну підтримку інноваційної діяльності; 

5) через інституціональну основу, а саме через формування НІС; 

6) через реалізацію проєктів.  

У дослідженні К. Ізцака, Р. Маркіаніду та С. Радосевича [378] 

запропоновано класифікацію інструментів інноваційної політики з поділом 

на шість основних категорій:  

1) дослідження та розробки, що фінансуються державою, включно з 

конкурентоспроможними дослідженнями та центрами передового досвіду;  

2) галузево-наукова співпраця, включно зі спільними дослідженнями, 

політикою кластерів та центрами компетенції, в яких беруть участь як галузь, 

так і науковий сектор;  

3) трансфер знань і технологій;  

4) послуги для бізнесу, включно з прямою підтримкою науково-

дослідної та науково-дослідної діяльності та бізнес-інновацій;  

5) податкові пільги; 

6) фонди венчурного капіталу (забезпечені державою).  

Розвиток певної моделі НІС для конкретної країни – це тривалий 

еволюційний процес, у якому взаємодіють бізнес, держава та суспільство, 

виконуючи свої традиційні та нові функції. В умовах обмеженості ресурсів 

актуальним стає розроблення інструментарію реалізації принципу системної 

оптимізації шляхом інтеграції функцій окремих елементів у межах системи 

(не треба витрачати гроші та час на поліпшення окремого компонента, якщо 

це поліпшення не приносить користі усій системі).  

З метою одержання докладних відомостей про інноваційну політику в 

країнах з перехідною економікою проведено опитування державних органів, 

відповідальних за проведення такої політики. Опитування показало, що серед 
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країн з перехідною економікою існує рідкісна єдність стосовно цілей 

інноваційної політики (рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Значення різних цілей інноваційної політики для країнах з 

перехідною економікою 

Примітка. На діаграмі стратегічні цілі інноваційної політики розташовано за 

спаданням їх значимості, що визначається часткою країн, які вважають ту або іншу ціль 

«досить важливою» або «важливою». 

Джерело: «Политика поддержкии инноваций. ЕБРР» [217]. 

 

На рисунку 1.2 показано важелі, що використовуються для підтримки 

інновацій. Найчастіше серед «важливих» або «досить важливих» згадуються 

конкурентоспроможне фінансування НДДКР, підтримка трансферу 

технологій і співробітництва між промисловістю й наукою.  

Показані на рисунках 1.1. та 1.2 оцінки цілей і важелів інноваційної 

політики доводять важливу роль держави у виробленні та реалізації 

інноваційної політики у межах побудови «інституційної платформи 

комплексного розв’язання проблем інноваційності, ефективності і 
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конкурентоспроможності» [3, с. 190].  

 

 

Рисунок 1.2 – Економічні та фінансові важелі інноваційної політики 

Примітка. На діаграмі стратегічні цілі інноваційної політики розташовано за 

спаданням їх значимості, що визначається часткою країн, які вважають ту або іншу ціль 

«досить важливою» або «важливою» 

Джерело: «Политика поддержкии инноваций. ЕБРР» [217]. 

 

Касич А. О. [98, c. 41] звертає увагу на відмінності у змісті державної 

політики різних країн. В розвинених країнах інноваційні процеси є 

«самоплинними» і дають позитивні результати за рахунок вільної 

конкуренції та ефективних ринкових інститутів. Для країн, що розвиваються, 

характерна обмежена роль держави у всіх стадіях інноваційного процесу та 

недостатні фінансові ресурси, що уряд спрямовує на освіту і науку. Тому, 

формування державної інноваційної політики повинне стати першим етапом 

формування НІС в країнах, що розвиваються. 

У контексті вищезгаданого І. Підоричева [214] зауважує, що історія 
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розвитку нетрадиційних галузей і виробництв у світі доводить, що практично 

завжди він ґрунтувався на системі економічного стимулювання підприємств 

щодо втілення розробок, підтримці підприємницької діяльності та заохоченні 

іноземних інвестицій. Дослідниця наводить приклади Індії, Південної Кореї, 

Тайваню, Бангладеш, Пакистану, Колумбії та Чилі, де «зрушення у 

диверсифікації виробництв відбулися завдяки цілеспрямованій державній 

підтримці, у кожній з них поштовхом до розвитку нової галузі ставала 

ініціатива підприємця, підтримана державою. Таким шляхом розвивалася 

сфера інформаційних технологій в Індії, лососеві господарства в Чилі, 

швейна промисловість у Бангладеш, виробництво футбольних м'ячів у 

Пакистані, мікрохвильових печей у Кореї, вирощування квітів на продаж у 

Колумбії».  

Ю. Кіндзерський зауважує, що реструктуризація промислового 

виробництва потребує взаємоузгоджених управлінських рішень, ресурсів та 

часу, й тому вона має здійснюватися на засадах державного стратегічного 

планування, що передбачає розроблення системи довго-, середньо- та 

короткострокових прогнозів, визначення низки впорядкованих за 

пріоритетністю взаємопов’язаних цілей соціально-економічного розвитку, 

довгострокових концепцій, середньострокових програм та індикативних 

планів, створення інститутів організації виконання визначених цілей, методів 

контролю та механізмів відповідальності за досягнення намічених 

результатів [101, с. 532].  

Відповідно до цього інструмент політики інноваційної політики 

розглядається як «втручання в динамічну і постійно мінливу систему акторів, 

установ, мереж та знань протягом певного періоду. Поєднання інструментів 

політики разом із взаємодоповнюючими рамковими політиками (такими як 

фіскальна політика, освіта, регуляторна база тощо) формує комплекс 

інноваційної політики (innovation policy mix)» [393, с. 16].  

А. В. Лях та А. Свейн [133] зауважують, що досягнення в технологіях 

Індустрії 4.0 і прогрес в інших революційних технологіях та їх інтеграція 
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змінюють не лише спосіб, яким генерується цінність продуктів і супутніх 

послуг для споживача. Змінюється парадигма циклу «розроблення – 

виробництво – споживання» шляхом формування нових бізнес-моделей та 

бізнес-екосистеми. Це, в свою чергу, потребує нової політики у сфері 

інфраструктури підтримки досліджень і розробок, пов’язаних з інноваціями 

та передовими технологіями, їх комерціалізації та втілення в промислових 

ланцюжках створення вартості, освіти, регулювання і стандартів, захисту 

даних і спільної креативної діяльності.  

О. В. Морщагін розглядає сутність державної інноваційної політики з 

точки зору «інституційного підходу (як сукупність інститутів, що 

забезпечують цілеспрямовану діяльність держави у сфері регулювання 

національних інноваційних процесів і формують специфічне 

інституціональне середовище взаємодії суб’єктів інноваційного процесу); 

функціонального (як сферу та типи регулюючих функцій держави); 

формального (як складової частини загальної політики держави, що націлено 

на забезпечення інтенсифікації інноваційного розвитку); системного (як 

комплекс заходів щодо розвитку національної інноваційної системи)» [158].  

У дослідженні Р. Нельсона [411] розглянуто основні питання розвитку 

інноваційних систем та питання впливу інститутів на економічне зростання. 

Дослідження Т. Гагрейва і Г. Ван де Вена [361] присвячено фактору 

інституційних інновацій як інституційних змін та соціальної діяльності. 

Автори іншого дослідження інституційних інновацій [468] розглядають їх з 

погляду їх новизни, корисності й легітимності.  

Аналіз теоретико-методологічних підходів до визначення сутності 

інноваційної політики надав можливість автору зробити висновок, що для 

вироблення інноваційної політики варто використати еволюційну теорію 

нової інституціональної економіки. Інституціонально-еволюційний підхід до 

безпекових стратегій передбачає розгляд сукупності інститутів та 

закономірностей їх взаємодії, що забезпечує перетворення ресурсів на 

реальні результати ефективними методами відповідно до національного 
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контексту.  

Першим системним висвітленням цього підходу є праця Р. Нельсона та  

С. Вінтера [414], у межах якої еволюційне трактування економічного 

розвитку передбачає його розгляд як такого, що, крім власне економічного 

змісту, містить у собі технологічні, політичні, соціокультурні та інші 

факторні елементи. Інший приклад аналізу інституційних факторів 

глобальної конкурентоздатності та необхідності створення інституційно-

інноваційного середовища на прикладі ІТ-компаній розглянуто у дослідженні 

С. Толкачєва [260].  

Дослідження Дж. Шота й Е. Штейнмюллера (Schot & Steinmueller, 2017) 

[477] розглядає досвід економічного зростання після Другої світової війни, 

який тривав із відносно незначними перервами, допоки нафтові шоки 1970-х 

та 1981 рр. та подальший спад не посилили конкуренцію між країнами та 

виявили відмінності стійкості національних промислових інновацій та 

виробничого потенціалу. Ці відмінності зумовлюються різними 

інституційними інноваціями у межах розвитку НІС. У подібній до сучасної 

ситуації перед нами стоїть завдання сприяти виникненню та стабільності 

інститутів, а також можливій ролі держави в процесах інституційної еволюції 

[371].  

Еволюційна теорія обґрунтовує висновок про те, що протягом певного 

часу неефективні інституції відмирають, а ефективні виживають, а тому 

відбувається розвиток убільш ефективних формах економічної, політичної та 

соціальної організації. Однак існує певний зв’язок – так звана еволюційна 

динаміка (path-dependency). На думку Д. Паула (D. Paul), залежність 

економічних змін визначається як «один з важливих впливів на кінцевий 

результат може здійснюватися віддаленими в часі подіями, включно з 

подіями, в яких переважають випадкові елементи, а не систематичні сили» 

[329, с. 332]. Отже, для оцінювання інноваційної політики необхідно 

застосувати комбінування економічної соціології та соціології факторів 

економічного розвитку.  
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Логіка інституціональних перетворень залежить від чинників соціально-

економічного, політичного, правового, психологічного, соціально-

культурного і кадрового характеру. Лише зрозумівши логіку і мотивацію 

інституціональних реформ як взаємодію старих і нових інститутів та 

оцінивши міру інерційності цих процесів, можна сформулювати об’єктивні 

оцінки змін, що відбуваються, і виявити тенденції інституціональних змін 

економіки. Зазначимо сферу дослідження питань за розділами 

інституціональної економіки [65, с. 8]: 

– інституціональна мегаекономіка – система інституцій та інститутів 

глобального господарства; міжнародні інституціональні зв’язки; 

інституціалізація ТНК, банків і бірж; 

– інституціональна макроекономіка – інституціональна система 

господарства країни; інституціалізація окремих галузей, їх комплексів та 

окремих сфер діяльності; механізми державного регулювання 

інститутогенезу; 

– інституціональна мікроекономіка – індивідуальне відтворення 

підприємств (фірм) як комбінації інституцій і контрактів у разі зміни 

внутрішнього інституціонального середовища і моделей економічної 

поведінки; тенденції, закономірності та інституціональні зміни 

корпоративного сектору економіки в аспектах управління і контролю; 

інституціональні зв’язки і відносини у межах фінансово-промислових та 

інтегрованих бізнес-груп та кластерів підприємств; 

– інституціональна мікроекономіка всередині підприємства – взаємодія 

ендогенних інституціональних елементів внутрішнього середовища 

підприємства на рівні функцій, зв’язків і відносин його підрозділів, 

диференціації та інтеграції агентів у межах професійних груп.  

Важливим чинником інституціональних перетворень є інноваційно-

технологічні. У дослідженні Р. Нельсона та К. Нельсона [413] зауважується, 

що інституційна структура чинить значний вплив на технології, які 

використовуються та розвиваються. Теоретичний огляд підтверджує, що 
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економісти, які працюють у межах еволюційного підходу, розглядають 

інститути як такі, що формують технології, які використовуються 

суспільством, і власне технологічні зміни. Дослідження П. Савіотті вказує на 

факт коеволюції технологій та інститутів і розглядає інноваційні системи як 

приклад систем, що «є колекцією частин (або компонентів), що взаємодіють 

таким чином, що за наявності змін середовища система адаптується, 

зберігаючи свою структурну ідентичність» [476].  

Попри кризу, витрати на освоєння новітніх технологій і масштаб їх 

застосування зростають з темпом близько 20–35 % на рік. Подальше 

розгортання кризи визначатиметься поєднанням двох процесів – руйнування 

(заміни) структур колишнього технологічного устрою і становлення структур 

нового. При цьому зміниться не лише технологічна структура економіки, але 

і її інституціональна система, а також склад лідируючих фірм, країн і 

регіонів. Досягнуть успіху ті з них, що швидше зможуть вийти на траєкторію 

зростання нового технологічного устрою і вкластися в складові його 

виробництва на ранніх стадіях [3, с. 192–193].  

Д. Норт, проводячи паралелі між технологіями та інститутами, 

підкреслював наявність високих витрат створення (start-up costs), ефектів 

навчання та координації, а також адаптивних очікувань. Він також 

зауважував, що ключем до довгочасного зростання є забезпечення не 

алокаційної, а адаптаційної ефективності. Ефективні політико-економічні 

системи породжують гнучкі інституціональні структури, здатні подолати 

потрясіння та зміни, неминучі навіть у разі успішного розвитку [167].  

Отже, інституційно-еволюційний підхід можна вважати інструментом 

адаптації інституційної системи до інноваційно-технологічних змін. В 

аналітичному огляді [397] зауважується, що недостатня інституційна 

спроможність, відсутність ресурсів і недостатня поінформованість 

визначаються трьома основними бар’єрами для реалізації політик з адаптації. 

Також М. Шлапак звертає увагу на те, що факторами, які стримують або 

сприяють інституційним змінам у плануванні і впровадженні заходів з 
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адаптації, є такі: 

1) багаторівнева інституційна координація між різними політичними та 

адміністративними рівнями у суспільстві;  

2) ключові зацікавлені групи, активісти і лідери, які ініціюють, 

прискорюють і підтримують темпи адаптації;  

3) горизонтальна взаємодія між секторами, зацікавленими групами і 

політикою, що функціонують на схожих адміністративних рівнях;  

4) політичні складові планування і реалізації;  

5) координація між формальними урядовими, адміністративними 

установами і приватним сектором та зацікавленими сторонами для 

підвищення ефективності, репрезентативності і підтримки заходів [285, 

с. 11].  

Основна ідея дослідження Р. Верле [517] стосується того, що технології 

та інститути змінюються в інтерактивному процесі, який опосередковується 

та впливає на діяльність окремих та колективних суб’єктів. Еволюцію 

інновацій пропонується розглядати як результат скоординованих зусиль, 

завдяки яким режим координації може набувати інституційних форм ринку, 

мережі та ієрархії. Також з інституційного погляду важливо зазначити, що 

інноваційні мережі пов’язують різні інституційні сектори між собою. П. 

Савіотті [476] стверджує, що «інновації створюються системою (авт. – 

інституційною), що складається з різних частин або компонентів, які 

взаємодіють і визначають кінцевий результат». Підкреслюючи взаємодію між 

технологіями та інститутами, автор припускає, що ці взаємодії є набагато 

сильнішими та важливішими для визначення поведінки системи та 

продуктивності.  

В умовах нової технологічної парадигми та відповідних змін і викликів, 

на думку О. Г. Голиченка [42], основний напрям технологічної та 

інноваційної політики слід зосередити на створенні умов та стимулів для 

взаємної орієнтації державного сектору НДДКР і промисловості, 

налагодження рівноправних кооперативних зв’язків між ними, включно з 
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управлінням ресурсами інноваційного розвитку. У дослідженні Дж. Поттса 

[456] підкреслено, що через розподілену інформацію та фундаментальну 

невизначеність ефективний інституційний контекст інноваційної економічної 

організації на ранніх етапах часто є загальним ресурсом (common resource 

pool). Теорія інноваційних громад (innovation commons theory) ґрунтується на 

дослідженнях Хаєка, Вільямсона та Остром і являє собою інноваційну 

проблему як поєднання проблем знань, проблем неявного контрактування 

(implicit contracting problem) та проблеми управління колективними діями.  

У цьому контексті різні інституційні конфігурації можуть розглядатися 

у межах конкретних структурних особливостей, зокрема сучасних тенденцій 

стану індустріалізації, визначених у дослідженні «Україна ХХІ: 

неоіндустріальна держава або «крах проекту»?» [136, с. 26-27]: 

– «традиційна індустріалізація» з переважанням добувних галузей 

промисловості, важкого та низькотехнологічного машинобудування з 

технологіями переважно III-го та IV-го укладів, які намагаються 

модернізувати до ринкових викликів сучасності;  

– «некроіндустріалізація» – стан галузей промисловості з технологіями 

III-го та IV-го укладів, які зазнають процесів деіндустріалізації, умовно 

кажучи, першого типу – скорочення виробничих потужностей внаслідок їх 

фізичного зносу та відсутності ринкового попиту на продукцію;  

– «постіндустріалізація» – перехід до переважання технологій V-го 

укладу, який супроводжується процесами деіндустріалізації, умовно кажучи, 

другого типу – виведенням за межі країни низькотехнологічних галузей 

(offshoring), введенням сучасних високотехнологічних виробничих 

потужностей, орієнтованих на випуск продукції з високою доданою вартістю, 

інформатизацією суспільства, розвитком сфери сучасних наукоємних послуг;  

– «неоіндустріалізація» – перехід до технологій VI-го укладу, випуску 

продукції з високою доданою вартістю, який характеризується 

індивідуалізацією, наномініатюризацією, біотехнологізацією, 

когнітивізацією, розвитком 3D-друку шляхом реіндустріалізації (reshoring), 
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тобто збільшення в національній економіці робочих місць на базі цих 

технологій переважно у сфері малого та середнього підприємництва.  

У таблиці 1.2 показано сектори політики для адаптації до Індустрії 4.0, а 

також приклади відповідних інструментів політики порівняно з 

інструментами, показаними на рисунках 1.1 та 1.2.  

 

Таблиця 1.2 – Сектори політики для адаптації до Індустрії 4.0 

Сектор політики Приклади інструментів політики 

Стимули для 

інвестицій, 

пов’язаних з 

Індустрією 4.0 

▪ субсидування кредитів; 

▪ гранти 

Технологічна 

політика / трансфер 

технологій 

▪ спільні дослідницькі проєкти; 

▪ трансферний центр або мережева Індустрія 4.0 для особливої підтримки 

МСП; 

▪ інноваційні ваучери; 

▪ сприяння розвитку промислових стартапів 

Можливості для 

отримання 

інформації та 

налагодження 

ділових контактів 

▪ надання великим ТНК та МСП можливостей застосовувати штучний 

інтелект та Індустрію 4.0; 

▪ показові проєкти та демонстративні виробничі лінії; 

▪ веб-сайти, аналогічні німецькому «Plattform Industrie 4.0» 

Освіта та навчання 

▪ сприяння формуванню компетенцій, пов’язаних із інноваціями, у школах 

▪ посилення професійного навчання; 

▪ використання випробувальних стендів та центрів компетентності для 

навчання та надання кваліфікації 

Консультаційні 

послуги 

▪ інструменти самооцінки, контрольні списки; 

▪ субсидування послуг з коучингу та консультування для профорієнтації 

Економічний 

розвиток 

▪ сприяння співпраці у межах країни та міжнародному співробітництву; 

▪ залучення прямих іноземних інвестицій та розвиток підприємництва з 

чітким фокусом на виробничих галузях та найбільш перспективних 

секторах: інформаційний бюлетень fDI Markets (12.04.2018) називає такими 

секторами для України сільське господарство, логістику, банківську 

діяльність, охорону здоров’я та інвестиції в нерухомість;  

▪ ревіталізація сектору МСП; 

▪ розвиток кластерів та мереж 

Джерело: «Індустрія 4.0 – Огляд та наслідки для політики» [287]. 

 

Акцент на ролі інститутів інноваційного розвитку в контексті розвитку 

Індустрії 4.0 та цифровізації економіки зроблено в дослідженні Брюховецької 

Н.Ю., Черних О.В. [25]. 

У Додатку В розглянуто цифровий компас McKinsey, що відображає 

важелі Індустрії 4.0 відповідно до 8 основних факторів створення доданої 

вартості. На підставі розгляду цифрового компасу можна зробити висновок 
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щодо трансформації низки економічних процесів.  

У дослідженні Дж. Поттса [457] сформульовано теорію нової економіки 

інновацій (new economics of innovation), що ґрунтується на таких аспектах 

підходу інноваційних громад: 

1) теорії ринкових процесів (економіка підприємництва, інституційна 

економіка); головна ідея – інноваційна проблема – це фактично «проблема 

підприємницького пошуку» (entrepreneurial discovery problem) у поєднанні з 

проблемою колективних дій (collective action problem), що вирішується у 

межах інститутів; 

2) інноваційна проблема: правила координації знань для виявлення 

цінності; 

3) приклади: координація процесів між новою технологією та появою 

галузі (наприклад, 3D-друк, блокчейн тощо); 

4) наслідки: нова технологія – це не нова галузь; поява нової галузі 

потребує управління (тобто співпраці та правил; вони з часом стають 

основою галузевих груп або асоціацій).  

На підставі вищевикладеного можемо розглянути еволюцію 

інноваційної політики у межах таких етапів: 

1) традиційна політика, що орієнтується на наукові дослідження та 

розробки, тобто переважно розглядає процес з боку виробників інновацій без 

прив’язки до інноваційного попиту; 

2) друге покоління інноваційної політики розглядає потенціал 

національних інноваційних систем і кластерів; 

3) третє покоління інноваційної політики розглядає потенціал 

інноваційного розвитку, що поширюється і на інші сектори та сфери 

політики; реалізувати цей потенціал можна за рахунок стимулювання 

міжсекторальної оптимізації елементів різних об’єктів інноваційної політики 

завдяки координації та інтеграції [458; 353]; 

4) сучасна інноваційна політика як складова зовнішньополітичної 

стратегії держави в умовах конкуренції за ресурси, інвестиції, ринки збуту,  
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при цьому у визначенні вироблення інноваційної політики необхідно 

врахувати роль різних груп інтересів, бізнес-структур, виробників і 

споживачів та інших стейкхолдерів.  

І. Підоричева [214] запропонувала такі принципи реалізації в Україні 

«нової інноваційної політики»: 

– інноваційна політика має розроблятися як горизонтальна і торкатися 

усіх сфер діяльності, що впливають на інновації, – освітньої, науково-

технічної, промислової, інвестиційної тощо, в результаті чого 

реалізовуватиметься не окрема інноваційна політика, а створюватиметься 

сприятлива до інновацій державна; 

– інноваційна політика має ґрунтуватися на принципах системності й 

послідовності та приділяти особливу увагу розвитку мережевих взаємодій 

між учасниками інноваційної системи; 

– інноваційна політика має відповідати рівню розвитку країни та 

враховувати її особливості, просте копіювання вдалих політик інших країн є 

недалекоглядним і швидше за все призведе до неефективного використання 

ресурсів і відсутності системних позитивних результатів; Україна має 

скористатися світовим досвідом, особливо щодо механізмів реалізації 

інноваційної політики, але цілі та зміст власної моделі розвитку має 

визначити самостійно.  

Реалізація сучасної інноваційної політики може здійснюватися у межах 

нових інституційних стратегій, що відображають інноваційні тренди. 

Указаний аспект використовується в низці аналітичних досліджень. Зокрема, 

у 2016 р. OECD опублікувала доповідь, присвячену розвитку науки, 

технологій і інновацій з фокусом на країни OECD [478]. У доповіді міститься 

аналіз наявних мегатрендів, що впливають на науку, технології та інновації, 

технологічних трендів майбутнього, а також робиться висновок про їх вплив 

на траєкторії зміни державної інноваційної політики. На перспективу 10–15 

років у доповіді визначено такі тренди інноваційної політики: 

− розвиток підходу відповідальних досліджень і розробок (responsible 
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research and innovation), зокрема і шляхом розширення залучення 

громадськості до формування науково-технологічної політики та узгодження 

пріоритетів; 

− зростання експериментування у формуванні науково-технологічної 

політики (design thinking and experimentation in policy formulation and 

delivery); 

− зростаюча цифровізація науково-технологічної політики, серед 

іншого використання аналізу Big Data для проведення доказової (evidence 

based) політики; 

− зміна механізмів консультування держави в галузі науково-

технологічної політики (підвищення ролі відкритості, залучення 

міжнародних експертів тощо).  

У результаті виникає необхідність розроблення нових основ стратегій 

інституційного розвитку. Зокрема, сучасна еволюція організаційних форм 

розвивається у напрямку широкого застосування неформальних 

багатовимірних асоційованих корпоративних структур, які відповідають 

вимогам зростаючої динаміки та складності нових технологій та глобально 

інтегрованого виробництва [151].  

Отже, фундаментальні основи цілеспрямованого управління 

інституційною динамікою у межах стратегій розвитку потребують 

постійного дослідження, оскільки ситуація в інноваційній сфері є 

динамічною. Це потребує виявлення нагальних проблем та визначення 

перспектив розвитку інституційних засад в умовах технологічних змін.  

 

 

1.2. Місце і роль інноваційної політики під час забезпечення сталого та 

безпечного розвитку національної економіки 

 

Аналіз сучасної ситуації у процесі здійснення спроб переходу до моделі 

сталого розвитку показує необхідність розроблення цілісного, науково 
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обґрунтованого плану дій, засобів, етапів здійснення, узгодження 

колективних дій суспільства та розроблення реально діючих ефективних 

механізмів забезпечення реалізації концепції сталого розвитку [79].  

У доповіді ООН зустрічається теза, що «немає безпеки без розвитку, як і 

розвитку без безпеки» [509, с. 5]. Загалом питання динаміки рівня безпеки, 

зокрема економічної, та її впливу на всі сторони соціально-економічного 

розвитку держави, а також взаємообумовлений зв’язок цих двох 

визначальних складових, є актуальним питанням сучасного наукового 

дискурсу [238, с. 139].  

У результаті проблема безпеки є головною зі списку пріоритетів 

стратегічного розвитку країни. Вона охоплює складність трансформаційних 

процесів на початку XXI ст. і є умовою та метою політики розвитку, оскільки 

потребує зосередження всіх сил і ресурсів на вирішенні проблем. Їх 

відвертання на нейтралізацію загроз ускладнює, а іноді й робить неможливим 

успішну реалізацію стратегії розвитку.  

У найбільш загальному вигляді зв’язка «безпека – розвиток» (security-

development nexus) покликана описати ситуацію, за якої з погляду 

довгострокових інтересів безпеки референтного об’єкта в процесі визначення 

його цілей та їх практичної реалізації недоцільно розділяти питання розвитку 

й безпеки, коли їх у принципі неможливо розглядати окремо один від одного 

[290, с. 21].  

Аналізуючи публікації українських та іноземних учених, автор 

дослідження «Економічна безпека та інноваційний розвиток промислового 

підприємства: сутність та взаємозв’язок як об’єктів управління» [34, с. 218] 

доходить висновку, що у визначенні безпеки, зокрема економічної, вчені 

поєднують дві раніше розповсюджені концепції: концепцію економічної 

безпеки як форми розвитку та концепцію економічної безпеки як 

протистояння загрозам.  

У таблиці Г1 Додатку Г подано узагальнену на підставі досліджень [18; 

264; 290] інформацію про еволюцію підходів до трактування зв’язки 
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«розвиток – безпека».  

На основі проведених досліджень розроблено схему еволюції концепт-

зв’язки «розвиток – безпека» (рисунок Г1 Додатку Г). На її підставі можемо 

зробити висновок, що у сукупності вказані тенденції визначили новий 

специфічний зміст зв’язки, де безпека і розвиток виступають як 

взаємообумовлені цілі та способи їх досягнення.  

У дослідженні В. І. Бартенева [18, с. 82–83] на підставі аналізу 

статистики наукових публікацій визначено, що відбулось багатократне 

зростання досліджень, в яких згадувалась зв’язка «розвиток – безпека», 

зокрема й у межах спеціальних випусків провідних наукових видань. Також 

зауважується, що виникла ціла низка науково-дослідних центрів, що 

займаються вивченням вказаної проблематики. У низці провідних 

університетів світу, зокрема в Університеті імені Джорджа Вашингтона і 

Джорджтаунському університеті, викладаються профільні курси.  

Наявність двох головних і тісно взаємозалежних функцій держави – 

сприяння соціально-економічному розвитку та забезпечення національної 

безпеки – ставить питання про них у більш тісному об’єднанні в єдиній 

функціональній системі «розвиток – безпека» у процесі переходу до сталого 

розвитку як основи безпеки. У межах цієї системи на території держави має 

створене певне безпечно стале середовище [264]. Отже, цю функціональну 

систему пропонуємо уявити у вигляді національної системи «сталий 

розвиток – безпека».  

На основі узагальнення низки досліджень [18; 264; 290; 354] у Додатку Г 

(таблиця Г. 2) показано результати порівняльного аналізу політики 

забезпечення безпеки та політики сталого розвитку.  

У таблиці Г. 3 Додатку Г подано порівняльний аналіз традиційних та 

інноваційних безпекових підходів, що ілюструє значення саме національного 

рівня формування політики розбудови системи «сталий розвиток – безпека».  

Порівняльний аналіз надає можливість зробити висновок, що політики 

сталого розвитку та безпеки мають низку спільних рис, що дає змогу 
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формувати науково-методологічні підходи до розбудови інтегрованої 

системи «сталий розвиток – безпека». У межах парадигматичного зсуву у 

сучасних підходах до взаємозв’язку розвитку та безпеки, проаналізованих 

зокрема, А. Ебо [338], акцент також робиться на місцевих факторах і на 

різних рівнях концептуалізації, проєктування, впровадження, моніторингу й 

оцінювання з метою посилення синергії між пріоритетами та потребами.  

Для концептуалізації зв’язку між сталим розвитком та безпекою, 

зокрема у межах ЦСР, а також з метою вироблення відповідної політики 

необхідно знайти найбільш ефективні інструменти управління, одним з яких, 

як показало дослідження, є інноваційна політика.  

Відповідно до дослідження National Security Strategy Formulation [410] 

кожна безпекова стратегія на національному рівні має враховувати фактори 

технологічних інновацій (кадри, інфраструктура, інвестиції, підтримка). 

Аналітичне дослідження J. D. Harmon, J. H. Stevens, L. B. Swim [362] можна 

вважати фундаментальною працею, що розкриває взаємозв’язки між 

національною безпекою та інноваціями з відповідною фінансовою 

стратегією. Також важливими є висновки аналітичної доповіді 

Національного комітету науки і технологій США (2016 р.) [300], що надає 

можливість ознайомитися з аналізом впливу інновацій на національну 

безпеку США та визначенням відповідних стратегічних аспектів, зокрема й з 

урахуванням взаємодії між інститутами.  

Важливим питанням є визначення рівня розбудови цієї системи: який він 

– глобальний, міжнародний, національний чи локальний.  

Завдання ЦУР визначено у порядку денному на період до 2030 р. як 

«амбіційні й глобальні», які «кожна держава адаптує з урахуванням власних 

національних завдань і показників, керуючись глобальними амбіціями, але з 

урахуванням національних особливостей» [274].  

У доповіді Комітету з розвитку та інтелектуальної власності Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності зауважується, що «Порядок денний на 

період до 2030 р. є універсальним планом, що охоплює усі країни – як 
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розвинені, так і ті, що розвиваються, – з урахуванням різних національних 

реалій, можливостей, стратегій та пріоритетів» [58].  

Водночас деяекі дослідники [313] підкреслюють важливість для сталості 

створення безпечного глобального середовища. Це зумовлює необхідність 

активної роботи національних держав, неурядових та міжнародних 

організацій за умов зростання ролі недержавних структур (ТНК, 

регіональних та міжнародних організацій, міжнародних форумів, неурядових 

організацій та мереж навчальних та науково-дослідних організацій).  

У дослідженні С. Каграма та ін. [384] термін «стала безпека» 

(«sustainable security») запропоновано вживати для демонстрації критичного 

значення інтеграції національної, людської та екологічної безпеки й для 

вирішення трьох основ сталого розвитку: суспільства, економіки та природи.  

Під час аналізу «сталої безпеки» у дослідженні Дж. Гартмана [364, с. 9] 

для її досягнення пропонується використовувати довгострокове стале 

управління (long-range sustainable management), що охоплює широкий спектр 

завдань, які мають бути реалізовані на державному рівні.  

Національний (макро) рівень визнано базовим для реалізацій стратегій 

«людський розвиток – людська безпека» у дослідженні Л. ван Лангенхова 

[513]. У дослідженні С. Каграма із співавторами [384] на підставі розгляду 

концепту «сталої безпеки» й вивчення відповідних можливостей та загроз 

підкреслено, що багато з них виникають унаслідок взаємодії людини та 

природи не на глобальному чи локальному рівнях, а на проміжних 

масштабах, що робить актуальним управління саме на національному рівні.  

Необхідність розгляду на національному рівні та розроблення 

відповідних політик можемо підтвердити емпіричними дослідженнями 

проблеми врахування взаємодії між 17 ЦСР та/або відповідними підцілями, 

що напрям взаємодії (взаємне підсилення або протиріччя) між ними в кожній 

країні є різним (Stafford-Smith (2014) [485], ICS (2017) [358]; Nilsson (2016) 

[418]; Zhou, Moinuddin (2017) [523]).  

Аналогічний висновок знаходимо і у дослідженні Strategic and 
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Quantitative Analysis Centre, що діє під егідою Institute for Global 

Environmental Strategies (Японія) [524], у межах якого було розроблено 

аналітичний інструмент SDG Interlinkages Analysis & Visualisation Tool 

(V3.0), використання якого дало здобувачу змогу зробити висновок, що для 

кожної країни характер та сила зв’язку між 17 ЦСР та/або відповідними 

підцілями є різними.  

Грунтуючись на визначеному контекстуальному аспекті сталого 

розвитку, безпеки та відповідних політик корисним буде науково-

методичний підхід до оцінювання економічної безпеки держави, що 

базується на трьох групах показників, які мають описувати  [106, с. 48]:  

– можливість національної економіки зберігати стійкість до внутрішніх 

та зовнішніх загроз;  

– забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому 

економічному середовищі;  

– забезпечувати здатність національної економіки до сталого та 

збалансованого зростання. 

На основі цього авторами визначено конструкти для оцінювання 

економічної безпеки держави [106, c. 51]: 

Конструкт 1. Задоволення економічних інтересів держави; 

Конструкт 2. Забезпечення достойних умов життя населення країни; 

Конструкт 3. Стійкість національної економіки. 

Здобувач розглянув взаємозв’язки між науково-технологічною сферою 

та системою національної безпеки, відсутність балансу між якими породжує 

загрози для країни (рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Інноваційний вимір сталого розвитку 

Джерело: удосконалено автором на основі низки досліджень [391; 265] 

 

 

Значення інноваційної складової проілюструємо результатами 

декомпозиції дисперсії та визначення відмінностей того, як кожна ЦСР 

сприяє поясненню дисперсії добробуту країн (рисунок 1.4), відповідно до 

яких ЦСР 9 має найбільший внесок (13 %) серед інших ЦСР.  

Важливість ЦСР 9 проілюстровано на рисунку Г. 2 Додатку Г, що 

показує взаємозв’язок між ЦСР.  
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Рисунок 1.4 – Відносна важливість ЦСР для пояснення відмінностей у 

добробуті країн 

Джерело: World Happiness Report 2020 [368] 

 

ЦСР залежать від розроблення й поширення інноваційних технологій. Із 

цього погляду інновації і творчість самі по собі є не цілями, а засобами та 

інструментами створення рішень для проблем розвитку й, будучи в центрі 

системи, впливають на багато ЦСР [58].  

У цьому контексті значущість інновацій у формуванні системи сталого 

розвитку у межах дослідження О. М. Козакової та І. С. Федосєєвої [105] 

розглянуто на основі таких функцій: 

– інновації сприяють реалізації закону пропорційності, за якого 

структура відтворення найбільш точно відповідає рівню наявних потреб 

суспільства; 

– інновації надають можливість розширити спектр вироблених товарів і 

послуг, що сприяє реалізації закону зростання потреб; 

– завдяки інноваціям виробництво нової продукції здійснюється з 

меншими витратами ресурсів; 

– інновації як засіб втілення в життя досягнень людського інтелекту 

призводять до інтелектуалізації діяльності та підвищення її наукоємності, що 
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сприяє реалізації законів зростання продуктивності суспільної праці та 

підвищення ефективності виробництва.  

На підставі вищевикладеного для розбудови національної системи 

«сталий розвиток – безпека» варто розглядати інноваційну політику як 

сукупність інструментів управління цілеспрямованим впровадженням 

інновацій, що сприятимуть сталому розвитку. Необхідність аналізу 

інноваційного виміру національної системи «сталий розвиток – безпека» 

обумовлюється тим, що звуження національної безпеки до військово-

політичного аспекту в прив’язці до національних інтересів у сфері безпеки та 

оборони є в сучасних умовах помилковим підходом. У цьому контексті 

інноваційна безпека може бути тим компонентом, що пов’язує напрями 

досліджень в інтересах забезпечення як національної безпеки, так і її якісного 

соціально-економічного розвитку.  

На рівні міжнародних організацій існує чітке розуміння впливу 

інновацій на сталий розвиток. Зокрема, метою Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності як однієї зі спеціалізованих установ ООН 

задекларовано внесок у досягнення ЦСР шляхом надання державам-членам 

конкретних послуг, що надають їм можливість використовувати систему 

інтелектуальної власності для стимулювання інновацій, 

конкурентоспроможності та творчості, необхідних для реалізації цих ЦСР.  

Висновки окремих міжнародних резолюцій, узагальнені в таблиці Г. 4 

Додатку Г, надають можливість підтвердити розуміння ролі інновацій для 

сталого розвитку у межах публічної політики. Аналіз зазначених позицій, 

зокрема Резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ «Стратегічне 

прогнозування в галузі науки, техніки й інновацій в інтересах сталого 

розвитку» [132], надає можливість виділити основні завдання з управління 

інноваційним компонентом у контексті сталого розвитку:  

– використання нових технологій, цифрової економіки і науки у 

вирішенні глобальних екологічних проблем; 

– використання нових технологій як інструменту створення нових 
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робочих місць та можливостей розвитку, що збільшують попит на цифрові 

навички та знання, що, в свою чергу, формує необхідність оволодіння 

цифровими навичками та знаннями для того, щоб суспільства могли 

адаптуватися та одержувати вигоду від технологічних змін; 

– стратегічне прогнозування для забезпечення відповідності технологій 

запитам і потребам у різних галузях; 

– заходи зі стратегічного прогнозування та оцінювання мають 

допомагати директивним органам і зацікавленим сторонам у здійсненні 

Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 р. завдяки 

виявленню труднощів і можливостей, які можуть бути розглянуті зі 

стратегічного погляду, і що тенденції в галузі розвитку інновацій слід 

аналізувати з урахуванням більш широких соціально-економічних умов.  

У дослідженні О. В. Бондаря [22, с. 14] державна інноваційна політика 

розглядається як «комплекс заходів щодо розвитку національної інноваційної 

системи; інструмент реалізації інноваційної моделі розвитку економіки та 

сталого розвитку країни, а також складова частина загальної політики 

держави, яка має систематично порівнюватися з інноваційною політикою 

технологічно розвинених країн, створюючи національне мистецтво 

управління інноваціями».  

Роль інноваційно-технологічної складової у сталому розвитку можемо 

визначити на основі відомої в дослідженнях з природокористування формули 

«IPAT», що стверджує, що вплив на навколишнє середовище (I) є продуктом 

населення (P), темпів споживання на душу населення (A) та 

використовуваних технологій для виробництва товарів (послуг), що 

споживаються (Т). Навіть якщо збільшиться кількість населення та 

споживання, загальний вплив на навколишнє середовище та задоволення 

попиту можна зменшити шляхом застосування кращих технологій (фактор 

винахідливості за Homer-Dixon) [372].  

У дослідженні І. В. Тараненко [256, с. 52] зауважується, що наявна 

концепція сталого розвитку не враховує інноваційну компоненту, яка на 
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сучасному етапі визначає вектор еволюції глобалізованого суспільства. 

Визначення інноваційних факторів сталого розвитку та обґрунтування 

концепції «сталого інноваційного розвитку» має стратегічне значення для 

формування інноваційної моделі економік країн світу. Автор підтверджує цю 

тезу розрахунком кореляційної залежності між індексами сталого розвитку та 

індексу інноваційного розвитку (коефіцієнт кореляції становить 0,87), що 

показує наявність сильного позитивного зв’язку між показниками 

інноваційності та сталого розвитку.  

Отже, щоб досягти сталого розвитку, необхідно передбачити наявність 

потенціалу для можливого зростання та подальшого розвитку [157].  

У контексті досягнення ЦСР варто також ураховувати результати 

аналізу інноваційної політики, розглянуті у дослідженні С. Мако та М. Ілессі 

[393], які, як показало дослідження, відповідають також реаліям і потребам 

України:  

1) політика інноваційного розвитку має ґрунтуватися на більш 

широкому визначенні інновацій, визнаючи важливість організаційних і 

соціальних інновацій та інновацій у державному управлінні, однак наразі 

вона залишається орієнтованою переважно на технології; те ж саме 

стосується наявної інноваційної моделі, яка переважно відображає лінійний 

спосіб інновацій, перебільшуючи важливість науково-дослідної діяльності 

порівняно із повсякденною практикою діяльності фірм; 

2) політика має визнавати важливість залучення зацікавлених сторін до 

інноваційного процесу та намагатися визначити широке коло акторів і 

вибудувати ефективне партнерство навколо важливих тем; 

3) внутрішньоорганізаційну динаміку погано розглянуто в інноваційній 

політиці, частково через її технологічну спрямованість та лінійну модель 

інновацій; 

4) політика досить часто являє собою підхід «зверху вниз» (top-down 

approach) і взаємопов’язаний характер гравців і процесів на мікро-, мезо- та 

макрорівні погано визначається.  
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У дослідженні Spear та Williams [480] на підставі міждисциплінарного 

аналізу двох предметних галузей – досліджень у галузі безпеки (securіty 

studіes) і в галузі розвитку (development studіes) здійснено вибір семи 

традиційних для досліджень розвитку, але не типових для безпекового 

аналізу сфер: сприяння розвитку, гуманітарні аспекти, управління, охорона 

здоров’я, подолання бідності, торгівля / ресурси і демографія.  

У дослідженні «Індустрія 4.0: напрямки залучення інвестицій з 

урахуванням інтересів вітчизняних виробників» [3] установлено, що Україна 

майже втратила індустріальну платформу, на якій може розвиватися 

економіка інноваційного типу, а промислові регіони успадкували основні 

структурні проблеми, сучасний стан економіки яких визначено як 

катастрофу, яка має соціальний, економічний, екологічний та науково-

технічний виміри.  

Підкреслимо важливість системної інноваційної політики, що 

передбачає розроблення та впровадження системи пріоритетних напрямів 

розвитку науки та інновацій, орієнтованої на досягнення ЦСР за деталізацією 

за технологіями або вимірами сталого розвитку (таблиця 1.3). В умовах 

обмежених ресурсів необхідно ранжувати вказані у таблиці 1.3 інновацій за 

пріоритетністю. Це завдання пропонується вирішити шляхом 

концептуалізації зв’язку між сталим розвитком та безпекою, за результатами 

чого можна шляхом оцінювання поточного стану та прогнозування 

визначити найбільш проблемні складові (поточні, очікувані) національної 

системи «сталий розвиток – безпека» [120].  

Важливість використання зображеного в таблиці 1.3 підходу в умовах 

України обумовлено тим, що сучасні підходи до побудови різних політик 

розвитку є спробою оперативного, ручного управління без заздалегідь 

заданої траєкторії та без чіткої моделі. Є низка точкових стратегій, фактично 

не пов’язаних ні між із собою, ні з остаточним результатом – підвищенням 

рівня життя громадян та сталим розвитком країни.  
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Таблиця 1.3 – Типи інновації та їх відповідність ЦСР 

Складові виміру ЦСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Групи технологій 

Енергоефективні 

технології 

  √    √  √    √     

Технології «зеленої» 

енергії 

      √  √  √  √     

Ресурсоефективність та 

поводження з відходами 

  √      √  √ √   √   

Технології 

водокористування 

  √   √     √   √    

Виміри сталого розвитку 

Людський   √ √              

Економічний         √ √ √ √ √      

Екологічний       √ √      √ √ √   

Соціальний  √ √ √ √ √             

Інституційний √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Джерело: розроблено автором на основі SDGs and Innovation in the Business Context 

Literature Review [325]  

 

Необхідність використання диверсифікованого підходу до інновацій 

чітко проявилась в умовах пандемії COVID-19, коли з’явилися серйозні 

проблеми в управлінні низкою сфер у контексті сталого розвитку та безпеки. 

Це, зокрема, пов’язано з недостатніми інвестиціями в охорону здоров’я та 

продовольчу безпеку. Експерти [326] зауважують, що COVІD-19 показав, що 

уряди можуть діяти найбільш ефективно, коли вони забезпечують основні 

централізовані функції поряд із забезпеченням ресурсами та координацією 

дій на регіональному та місцевому рівнях.  

Узагальнення аналізу законодавчих актів щодо розвитку промисловості 

як країн ЄС, так і низки країн СНД (Білорусь, Грузія), подане у дослідженні 

І. Зубрицької [87] та у публікації здобувача [436], підтверджує глибоке 

розуміння державними інститутами технологічних можливостей, а також 

актуальності переходу до проривних інновацій та водночас глобальних 

проблем збереження соціально-економічної й інформаційної безпеки.  

У 2011 р. Федеральний уряд США запровадив правило, яке вимагає від 

федеральних відомств «сприяти розвитку ринків сталих технологій, 

матеріалів, продуктів і послуг» [332]. Концептуально поєднує проаналізовані 
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нормативні документи визнання важливості модернізації традиційних 

промислових галузей національної економіки й усвідомлення недостатності 

протягом останніх декількох років інвестування в технічне переозброєння 

виробництва, у розвиток інноваційних технологій для діючого промислового 

комплексу – важливої стратегічної платформи зосередження фізичного 

капіталу, одного з головних джерел розширеного відтворення в економіці 

країни. У цих умовах визнані у світі інструменти інноваційної політики, 

зокрема четвертої промислової революції, слід дослідити й адаптувати для 

застосування в Україні з урахуванням ЦСР.  

Важливим аспектом інноваційної політики є розроблення техніко-

технологічних та організаційно-економічних механізмів цифрової 

трансформації наявної системи виробництва доданої вартості національної 

економіки для підвищення її конкурентоспроможності й у підсумку – 

поліпшення якості життя населення країни [87].  

На підставі дослідження А. О. Вилегжаніної [36, с. 109–110] можна 

визначити такі напрями вдосконалення інноваційної політики, що 

стосуються проблематики сталого розвитку. 

1. Переосмислення цілей та завдань розвитку інноваційної системи 

суспільства в цілому, ролі інновацій у системі соціально-економічного 

розвитку суспільства, методичних підходів до оцінювання ефективності та 

результативності наукових досліджень, виходячи з ЦСР.  

2. Завдання гармонізації інноваційних систем і ЦСР – одне з найбільш 

актуальних у сучасних умовах. Саме інноваційна система є «енергетичним 

центром» суспільства, від якого залежить його подальший прогрес. Зміни 

соціокультурних цінностей суспільства, парадигми його подальшого 

прогресу у відповідності до концепції зі сталого розвитку мають 

супроводжувати відповідні зміни в пріоритетах розвитку його інноваційної 

системи, поглядах на її ефективність і результативність.  

Указані зміни вимагають відповідного відображення у системі 

моніторингу інноваційної системи, метою якої слід визнати відповіді на 
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запитання:  

– наскільки наявна інноваційна система є адекватною ЦСР; 

– яким є внесок інноваційного розвитку за певний період у вирішення 

проблем сталого розвитку суспільства; 

– якою є ефективність інноваційної системи з погляду використання 

ресурсів для досягнення ЦСР.  

2. Удосконалення наявних або розроблення нових методик оцінювання 

ефективності національних інноваційних систем, виходячи з цілей сталого 

розвитку країни (регіону). Наявні популярні стандартизовані методики 

оцінювання національних (регіональних) інноваційних систем не можуть 

задовольнити потребу в адекватному їх оцінюванні з погляду сталого 

розвитку. Вони містять лише окремі показники, пов’язані з концепцією 

сталого розвитку прямо й побічно, але в цілому не дають уявлення про 

потенціал, ефективність та рівні відповідності інноваційної системи ЦСР.  

3. Подолання обмежень наявної системи збору інформації про інновації, 

виходячи з потреб моніторингу інноваційної активності, що прямо сприяє 

досягненню ЦСР. Технології моніторингу розвитку інноваційних систем не 

враховують соціальні, відкриті й неформальні інновації та не оцінюють 

інновації за рівнем їх соціально-економічної значимості та внеском у 

вирішення значущих проблем сталого розвитку (економіки, екології, 

соціуму).  

Інноваційний розвиток у сучасних державах розглядається як шлях 

прискорення зростання і трансформації економіки, а також як спосіб 

забезпечення системної конкурентоспроможності економіки. Також саме 

інноваційна система дає змогу країні зайняти певну нішу в системі 

міжнародного поділу праці та набути ваги на міжнародній арені.  

З урахуванням постійних технологічних змін постійно змінюється і 

державна інноваційна та промислова політика. У розвинених країнах 

пріоритетними є розвиток фундаментальної і прикладної науки, державно-

приватне партнерство в інноваційно-технологічних секторах, створення умов 
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інтеграції науки, освіти та бізнесу. Також активно проводяться системні 

дослідження для вирішення стратегічних завдань державної і суспільної 

безпеки та сталого розвитку країни завдяки інноваційним проєктам, зокрема 

й на міжнародному рівні.  

У цьому контексті необхідно постійно й системно виявляти та 

відстежувати наявні фактори ризику у сфері безпеки, розробляти та 

впроваджувати ефективні та адекватні заходи щодо їх усунення. Також 

постає завдання щодо визначення методологічних засад забезпечення 

національної безпеки на основі інновацій у стратегічний перспективі.  

Досвід розвинених країн свідчить, що інноваційна складова є головним 

драйвером не лише економічного зростання, але й економічного добробуту в 

цілому. З іншого боку, технологічна залежність багатьох країн, що 

розвиваються, від розвинених країн є серйозною загрозою національній 

безпеці, що, в свою чергу, згодом втілюється у низці економічних та 

соціальних проблем.  

Перспективність проблематики також підкреслюється висновками 

дослідження М. Воркмана [519], проведеного на прикладі ТНК на основі 

теорії поведінкових рішень та рандомізованого дослідження (randomized 

longitudinal study). У ньому акцентується увага на тенденції скорочення 

бюджетів стратегічного розвитку та безпеки й зосередження більшої уваги на 

рішеннях з огляду на поточний економічний стан чи політичну кон’юнктуру. 

Отже, як у державному секторі, так і в умовах бізнес-сектору є всі підстави 

вважати, що ініціативи із забезпечення стратегічної безпеки досить часто 

стають другорядними.  

Усунути стратегічні загрози можна за наявності інформаційно-

аналітичного забезпечення, що надасть можливість вчасно контролювати 

індикатори розвитку для ухвалення рішень, що підвищують стійкість та 

здатність розроблення ефективної стратегії, що буде розглянуто у розділі 2.  

Значення інновацій для національної безпеки можемо проілюструвати 

через технологічну динаміку та системно-еволюційний підхід. На підставі 
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цього можемо підкреслити необхідність постійної адаптації економічної 

системи до нових технологій (буде проаналізовано у розділах 3 та 4). У разі 

відсутності адаптації національна економіка може стикнутися з низкою 

проблем.  

У дослідженні С. Фрімена [346] нова техніко-економічна парадигма 

(технологічний уклад) призводить до значних соціальних та економічних 

трансформацій, які, в свою чергу, можуть призводити до технологічних 

шоків. Указані трансформації можна охарактеризувати такими групами 

взаємозалежних технологічних інновацій, які супроводжуються іншими 

групами інновацій у різних сферах (від зміни організаційних структур 

управління до змін у трудових відносинах): 

– нові напрями інновацій та нові форми організації виробництва;  

– зміна профілю трудових навичок та відповідного розподілу доходів в 

економіці;  

– нові продуктові асортименти зі збільшенням частки технологічної 

продукції;  

– зміна інвестиційної політики на національному та міжнародному 

рівнях відповідно до того, як нові інноваційні фактори змінюють порівняльні 

переваги;  

– нова хвиля підприємництва та розвитку малого бізнесу, що 

ґрунтується на нових технологіях та ринках;  

– тенденція великих фірм до концентрації на нових факторах та нових 

моделях бізнесу (мережі);  

– нові моделі споживання продуктів (послуг) та нові моделі поведінки 

споживачів.  

Визнаючи обмеження в категоризації різних підходів до інноваційної 

політики та ускладнення, що виникають унаслідок неоднозначного 

використання термінів, нові інноваційні підходи обговорюються у 

дослідженні «New innovation approaches to support the implementation of the 

sustainable development goals» [417] на основі таких широких стратегій: 
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– інновації, орієнтовані на місію (mission-oriented innovation) 

передбачають реалізацію мережевих програм досліджень на національному 

та міжнародному рівнях, а також створення спеціальних організаційних 

структур, які можуть спрямовувати інновації на досягнення конкретних ЦСР; 

– інновації для низьким рівнем бідності та інклюзивності (Pro-poor and 

inclusive innovation): розширення переваг інновацій та побудова на ідеях 

інновацій для нижньої частини піраміди потреб через нові концепції, 

недорогу робочу силу й великі масштаби виробництва; 

– низові інновації (grass-roots innovation): розширення кола суб’єктів 

інноваційного процесу для залучення низових інноваційних рухів; цей підхід 

спрямовано на практику інновацій як у галузі технологій, так і в наданні 

послуг; 

– соціальні інновації: перехід від технологічних до соціальних інновацій, 

що зосереджується на організаційних інноваціях та нових соціальних 

практиках, спрямованих на покращення добробуту (наприклад, у бізнес-

моделях, виробничій практиці та фінансах та наданні державних послуг); 

– відкриті та спільні інновації з цифровою підтримкою: сприяння 

відкритій цифровій співпраці; такі інноваційні підходи поглинають і 

рекомбінують численні джерела та форми знань, особливо завдяки цифровій 

підтримці відкритої співпраці.  

У результаті розуміння значення ЦСР виник науково-практичний підхід 

до узгодженості політики для сталого розвитку (Policy coherence for 

sustainable development, PCSD). Експерти OECD визначають PCSD як «підхід 

та інструмент систематичної інтеграції економічного, соціального та 

екологічного аспектів сталого розвитку на всіх етапах вироблення 

внутрішньої та міжнародної політики» [452]. Основними цілями PCSD є такі: 

– сприяння синергії в усіх сферах економічної, соціальної та екологічної 

політики; 

– визначення компромісів та узгодження цілей внутрішньої політики з 

міжнародними цілями; 
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– усунення негативних наслідків унутрішньої політики для ЦСР.  

З урахуванням значення інноваційного розвитку, а також національних 

особливостей залежності між ним та ЦСР доцільно розглянути методологію 

узгодженості інноваційної політики для сталого розвитку (innovation policy 

coherence for sustainable development, IPCSD).  

Е. А. Афонін, зауважуючи, що пострадянські країни завдяки інноваційям 

могли б забезпечити як надприбутки для груп крупного капіталу, так і гідний 

соціально-економічний рівень для середнього класу своїх країни, згадує 

висновки аргентинського філософа і економіста К. Саломона за наслідками 

проведеного ним наприкінці 90-х рр. ХХ ст. дослідження економіки США, 

коли в цій країні постав інформаційно-інноваційний сегмент економіки, 

склавши підґрунтя її постіндустріальної інфраструктури. Отримані ним 

результати свідчать про те, що індустріальний економічний сегмент, у 

підґрунті якого лежать праця і капітал, забезпечує лише до 14 % 

потенційного прибутку суб’єктів господарювання, а побудована на 

інноваціях постіндустріальна економіка спроможна надати 86 % потенційно 

можливого прибутку [13].  

Для реалізації політики IPCSD важливою є аналітична компонента, що 

пов’язуватиме ЦСР та індикатори інноваційної системи як основу їх 

досягнення, що буде зроблено здобувачем у розділі 2.  

В умовах України додатковим завданням є врахування специфіки 

національної системи статистики, що дає досить обмежені знання про 

інноваційні процеси в економіці порівняно зі статистикою ЄС.  

Отже, значення методологічних основ інноваційної безпеки можна 

розглядати з погляду стратегії розвитку країни, яка має адаптаційно 

враховувати згадані інноваційні (innovation-based) трансформації. За 

класичним визначенням, стратегія – це узагальнена модель майбутнього 

стану економіки й комплексу планових дій з її досягнення. З погляду змін, 

стратегія встановлює основні напрями, цілі та пріоритети діяльності, 

визначає критичні ресурси та необхідні інновації, охоплює засоби реалізації 
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пріоритетів та індикатори досягнення запланованих результатів.  

Під час вивчення експоненціального зростання технологій та їх 

наслідків зрозумілим є те, що еволюція технології, як і біологічна еволюція, 

не є лінійною. Швидкість упровадження нових технологій подвоюється 

кожні десятиліття [469].  

Інший погляд пов’язано зі зростанням кількості інформації. На рисунку 

Г. 3 Додатку Г показано зростання обсягу інформації та подано схему, що 

ілюструє експоненціальний розвиток інформаційних технологій. За оцінками 

чітко видно, що 90 % усіх даних, накопичених у світі, було створено за 

останні 2 роки, і згідно із прогнозами обсяг даних щорічно 

збільшуватиметься на 40 % [91].  

Найважливіших даних, необхідних для розроблення ефективної 

політики досягнення ЦСР на глобальному, регіональному та національному 

рівнях, як і раніше, не вистачає. Багато урядів, зокрема й України, дотепер 

навіть не мають доступу до повноцінних даних щодо населення своїх країн. 

Експерти Незалежної експертної консультативної групи Генерального 

секретаря ООН з питань революції у сфері даних в інтересах сталого 

розвитку сформулювали рекомендації про те, як вирішити ці проблеми і 

використовувати плоди революції в галузі даних для досягнення цілей у 

напрямі сталого розвитку, які в контексті цього дослідження можемо 

сформулювати таким чином: 

– інноваційні підходи для ліквідації розриву в доступі до даних, зокрема 

в контексті аналітики публічного управління та прогнозування розвитку 

інновацій та їх наслідків; 

– мобілізація ресурсів для подолання нерівності між розвиненими 

державами й країнами, що розвиваються, а також суспільствами, що мають 

доступ до даних і не мають такого доступу; 

– провідна роль координаційних зусиль у контексті забезпечення 

використання плодів революції в галузі для ЦСР.  

Аналіз досліджень взаємозв’язку між ЦСР [524] дає змогу зробити 
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висновок, який свідчить про те, що будь-яка інноваційна політика є 

взаємопов’язаною та взаємозалежною з факторами безпеки. Сучасна 

інноваційна модель розвитку містить значну кількість різноманітних 

підсистем, для яких характерні як позитивні, так і негативні фактори впливу 

залежно від специфіки національних систем «сталий розвиток – безпека».  

У роботі В. Дементьєва [52] звернено увагу на те, що дослідження 

процесів, які спричинюють відхилення економічної системи від стійких 

тенденцій, – це одне з найбільш складних завдань економічної науки. 

Дефіцит знань про такі процеси призводить до появи несподіваних кризових 

явищ у виробництві, фінансовій та соціальної сферах. Найважливішим 

фактором таких процесів в умовах постіндустріальної епохи є саме інновації, 

зокрема NBIC-технології і технології Індустрії 4.0, що змінюють бізнес-

процеси та логіку менеджменту інновацій.  

Вважаємо, що методологія вивчення проблем стратегічної безпеки є 

доступною для вивчення різних аспектів національної безпеки та їх 

взаємозв’язків з метою прогнозування та визначення причинно-наслідкових 

зв’язків та взаємозв’язку (insecurity systemic drivers).  

Для практичного аспекту пропонуємо розглянути основні положення 

концепції управління стратегічною безпекою (SSM), пов’язаної з 

розробленням ефективних програм безпеки, включно з їх впровадженням, 

управлінням та оцінюванням [382]. Підкреслимо, що наразі в Україні на 

макрорівні SSM системно практично не розглядають як учені, так і публічні 

управлінці й практики, у межах підходів, що використовуються в розвинених 

країнах.  

Необхідність розгляду стратегічного концепту інноваційної безпеки 

ґрунтується на технологічній динаміці [422; 427] та відповідній еволюції 

організаційно-економічних форм її реалізації. У дослідженні Р. Гарвіна та ін. 

[350] наводиться приклад кіберзагроз, актуальних для США. У сучасних 

умовах вони є вкрай серйозними через колосальну залежність суспільства та 

економіки від ІТ-інновацій і необхідність їх використання навіть у тих 
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процесах, що можуть реалізовуватися без ІКТ-інтерфейсу. На думку авторів 

вказаного дослідження, цей аспект особливо ускладнюється у зв’язку з 

швидким розширенням Інтернету речей (IoT) у межах Індустрії 4.0, що 

змінює традиційну парадигму бізнес-процесів і формує новий спектр як 

безпекових загроз, так і загроз інноваційної природи (ризик технологічного 

відставання) на різних рівнях.  

Отже, перед країнами в сучасних умовах постає завдання визначення 

особливостей впливу інноваційного процесу на національну безпеку в 

стратегічній перспективі. У подальшому виявлені загрози та можливості слід 

покласти у підґрунтя інноваційної політики.  

Стратегічну безпеку держави пропонуємо розглядати як системне, 

багаторівневе та цілісне явище, що проявляється як стійка захищеність 

усього спектру національних інтересів (поточних та перспективних) від 

різних загроз (внутрішніх і зовнішніх). При цьому ця захищеність 

характеризується в найбільш важливих сферах на тривалий період. Інакше 

кажучи, під стратегічною безпекою держави (країни) варто розуміти стан, за 

якого захищено її стратегічні інтереси.  

Експерти Henley-Putnam School of Strategic Security within National 

American University у межах профільної освітньої програми розглядають такі 

аспекти стратегічної безпеки: «ефективна організація широкого спектру 

стратегічних ресурсів безпеки та персоналу в різних відомствах та галузях 

для отримання своєчасної, об’єктивної та точної оцінки та інших безпекових 

продуктів… здатність ефективно спілкуватися та впливати на керівників 

вищого рівня з міждисциплінарного погляду» [334].  

У зазначеному підході можна визначити принципові відмінності 

політики стратегічної безпеки, а саме: 

− міжгалузевий аспект стратегічної безпеки; 

− необхідність розуміння її цілей на вищих рівнях управління; 

− залучення широкого спектру ресурсів та створення так званих 

безпекових продуктів (security-related products), що можуть містити 
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інноваційні проєкти та програми.  

Визначені аспекти повністю відповідають сучасним інноваційним 

трендам, визначеним, зокрема, в інших дослідженнях здобувача [422].  

Спираючись на концептуальні основи стратегічної безпеки, розглянуті у 

дослідженні Ш. Грівса [356] у межах науково-академічного підходу, 

пропонуємо розглядати інноваційну безпеку на підґрунті підходу «global 

threat spectrum».  

Відповідно, безпеку інноваційної складової сталого розвитку можемо 

визначти як рівень і динаміку інноваційного розвитку, що забезпечують 

захист національних інтересів від загроз, які виникають унаслідок внутрішніх 

та глобальних трендів соціально-економічних процесів і цілеспрямованих дій 

іноземних агентів, на основі конкурентоспроможних результатів науково-

технічної та інноваційної діяльності, втілених у продукції (послугах).  

Контекст узгодженості інноваційної політики зі сталим розвитком 

(innovation policy coherence for sustainable development, IPCSD) здобувач 

пропонує розглянути на основі таких ідей теоретиків економічної науки, 

інноватики та стратегічного менеджменту. 

1. Ідеї Шумпетера про конкуренцію на основі інновацій та їх аналіз як 

головного фактора економічного розвитку. У межах цього підходу інновації 

виступають основою конкуренції та фактором формування структури 

галузевих ринків. Відповідно, можемо розглядати інновації як фактор 

динаміки ринків національної економіки, що залежно від ефективності 

координаційного управління формує можливості або загрози.  

2. Концепція Хаєка, у межах якої конкурентний ринок інтерпретується 

як особливе інформаційне середовище, що ідентифікує, використовує та 

координує використання знань багатьох незалежних учасників. Відповідно, 

зростає роль інноваційних комунікацій в економіці, що надають можливість 

реалізувати конкурентний розвиток.  

3. Концепція національної інноваційної системи Фрімена. Згідно з цією 

концепцією національна інноваційна система – це сукупність інститутів, які 
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окремо та в комплексі реалізують функції створення та поширення нових 

технологій, формуючи підґрунтя для формування та реалізації урядом 

політики, що впливає на інноваційний процес.  

У розвинених країнах ефективні механізми забезпечують високу 

ефективність ринку та низькі трансакційні витрати. За рахунок таких 

механізмів конкуренція в цих країнах ґрунтується саме на нових знаннях і 

технологіях (пошук знань за концепцією Хаєка), що змінює логіку процесів в 

економіці та інноваційній системі.  

4. Розуміння інноваційної політики у межах низки шкіл стратегічного 

планування, що пов’язують такі аспекти: 

− реакцію на зміни в зовнішньому середовищі (реактивний процес); 

− перехід у нове стійке положення – конфігурацію з новим набором 

стратегій, структур і принципів (проактивний процес).  

5. Теорія O-кільця Кремера. В оригіналі O-кільце – це стандартна деталь 

для герметизації клапанів та інших рухливих механізмів. У 1986 р. під час 

запуску шатлу «Челленджер» пошкодження одного з таких кілець призвело 

до вибуху та загибелі семи астронавтів. Кремер стверджує, що виробництво 

товарів є схожим на запуск космічного шатлу: навіть для створення простого 

продукту в економіці потрібна злагоджена робота виробників, бухгалтерів та 

маркетологів та ін., і провал хоча б на одній стадії означає, що продукт не 

буде успішним. Із цих позицій теорія O-кільця, зокрема, пояснює відмінності 

у ВВП на душу населення між країнами, які неможливо пояснити 

відмінностями в запасі фізичного або людського капіталу. Через те, що в 

розвинених країнах вигідніше використовувати технологічно більш складні 

процеси, невеликі відмінності в навичках працівників через механізм O-

кільця перетворюються на більші відмінності в продуктивності між країнами.  

Похідною від теорії O-кільця є теорія дезорганізації, розроблена 

Кремером спільно з проф. Бланшаром.  

У виробничих ланцюжках планової економіки відносини між фірмами 

часто були специфічними: у багатьох фірм був лише один постачальник та 
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один покупець. На кожному кроці виробничого ланцюжка виникає проблема 

торгу (двостороння монополія), що робить ланцюжок нестійким: якщо у 

фірми з’являється можливість продати ресурс на сторону, ланцюжок 

зруйнується. У ринковій економіці набагато більше фірм, тому проблема 

специфічності не виникає, а в плановій економіці ланцюжки підтримуються з 

центру. Перехід від плану до ринку спричинює дезорганізацію: відсутність 

координації в умовах множини двосторонніх монополій руйнує виробничі 

ланцюжки, що зумовлює трансформаційний спад. Теорія дезорганізації 

підтверджується на дослідних даних: у країнах, де трансформаційний спад 

був сильнішим, більше фірм відмічає дефіцит сировини та робочої сили 

серед факторів, що обмежують виробництво [282; 243].  

6. Стратегія «блакитного океану» К. Чана та Р. Моборна, яка може бути 

адаптована для потреб формування системи «сталий розвиток – безпека». За 

ідеєю авторів стратегії «блакитний океан» – це новий неконкурентний ринок, 

який ґрунтується на новій цінності. Стратегію «блакитного океану» 

пропонуємо використати для розбудови національної системи «сталий 

розвиток – безпека». У цьому контексті територію можна вважати такою, що 

стало розвивається, якщо її географічна спадковість (геоген) не буде 

порушена перебігом взаємодій суспільства та економіки з природою. 

Необхідно виявити та пояснити ступінь територіальної самоорганізованості 

геогена та географічної спадковості та лише на такій основі розробити 

стратегії розвитку геосистем [1]. Одним з факторів сталого розвитку 

територій є інноваційний, що передбачає формування профілю інноваційної 

системи залежно від стану сталого розвитку території, що дає змогу 

розробити унікальні стратегії розбудови національної (регіональної, 

локальної) системи «сталий розвиток – безпека». У результаті аналізу 

підкреслимо відсутність вітчизняних практикоорієнтованих досліджень 

узгодження інноваційної політики і географічних особливостей територій у 

контексті забезпечення національної безпеки України, що робить це завдання 

актуальним та орієнтованим на реальне наукове і практичне втілення.  
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У межах дослідження Л. В. Жарової [74, с. 112] запропоновано методику 

аналізу громад, що є основою стратегії та аналізування того, що є, 

формулювання того, чого місто (ОТГ) хоче, пропозиція того, чого можна 

досягти, і вже заключним етапом – конкретизація цілей і кроків для 

досягнення, з описом ресурсів, які знадобляться, та їх джерел. Створення 

конкурентної карти міста (ОТГ, селища) дає змогу виявити явні та неявні 

конкурентні переваги території, підібрати найпотрібніші на цьому етапі 

smart-технології, розробити актуальну стратегію з конкретними цілями. 

Також подано узагальнення теоретичних і практичних визначень 

«розумного» міста [74, с. 109], що можна розглянути як приклад втілення 

стратегії «блакитного океану» в контексті сталого розвитку:  

– створюється поєднанням громадян, технологій та управління на 

конкретній території;  

– може мати більші (ширші) кордони від місцевого міського виміру до 

регіону чи мережі міст, від національного та глобального масштабу;  

– мусить мати стратегію з чітко визначеними та вимірюваними цілями у 

контексті сталого розвитку: екологічна безпека, створення розумного 

інтелектуального капіталу, участь громадян та добробут тощо;  

– розвинене, цифрове, мережеве (із повним покриттям Wi-Fi), стале, 

інклюзивне, демократичне тощо.  

Отже, складність і різноманіття сучасних форм інноваційних процесів у 

сучасному динамічному економічному середовищі потребують постійного 

пошуку нових інструментів управління. Згідно зі стратегічним 

маркетинговим підходом держава має створити та розвинути конкурентні 

переваги у стратегічних сферах національної безпеки.  

Експерти OECD [511] підкреслюють, що інновації не обмежуються 

самим лише вкладанням коштів у дослідження та розробки, але також 

охоплюють, наприклад, дизайн і брендинг, що є найбільш прибутковими 

ланками сучасних глобальних ланцюжків доданої вартості. Зазначений підхід 

також свідчить про необхідність застосування різноманітних регулюючих 
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заходів (які формуються для конкретних країн та конкретних періодів часу) 

для досягнення успіху в інноваційному розвитку (підхід «policy mix»).  

Формування концептуальних положень узгодженості інноваційної 

політики для сталого розвитку (innovation policy coherence for sustainable 

development, IPCSD) пропонується реалізовувати на основі: 

− адаптованих здобувачем принципах забезпечення стійкості розвитку 

(викладено в праці В. Єрохіна [72]); 

− принципів взаємозв’язку «сталий розвиток – безпека».  

До згаданих принципів належать такі. 

1. Принцип узгодженості стратегії розвитку з усіма наявними 

стратегіями (галузевими, територіальними, ресурсними). Цей принцип 

визначає ступінь узгодженості покрокової реалізації загальної інноваційної 

стратегії зі стратегією безпечного розвитку.  

2. Принцип взаємодії стратегії безпечного розвитку з прогнозованими 

змінами зовнішнього середовища (технологічна динаміка). Він має 

ґрунтуватися на відповідності стратегії розвитку підсистем прогнозованим 

змінам показників (національних і у межах міжнародних вимірів) для 

мінімізації загроз і реалізації потенціалів зовнішнього середовища.  

3. Принцип взаємодії стратегії сталого безпечного розвитку держави з її 

інноваційними можливостями. Цей принцип визначає потенціал формування 

ресурсів інноваційного розвитку й відповідність стратегій розвитку ресурсам.  

4. Принцип реальності стратегії розвитку визначає стратегічні 

можливості в реалізації складних інноваційно-інвестиційних проєктів у 

визначеній перспективі, у формуванні необхідного обсягу ресурсів.  

5. Принцип визначення прийнятного рівня ризику (стратегічний коридор 

ризику розвитку), пов’язаного з реалізацією обраних стратегій розвитку 

(комплексу стратегій). На основі цього принципу визначається допустимість 

рівня ризиків для діяльності з погляду можливого розміру втрат та 

генерування загроз стратегічній безпеці.  

6. Принцип економічної та соціальної ефективності реалізації стратегії 
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розвитку. Він виявляє відповідність цільовим стратегічним установкам, 

іміджу, рівню керованості діяльністю функціональних інституцій.  

7. Принцип системних рішень. SSM в інноваційній сфері охоплює 

заходи, що об’єднують взаємопов’язане забезпечення політичного, 

економічного і військового лідерства, а також дипломатію та інші політико-

правові аспекти.  

8. Принцип технологічних взаємозв’язків. Проривні інновації здатні не 

лише суттєво змінити техніко-технологічні основи галузі, але і ринки, склад 

та ролі суб’єктів, а також основи економіки.  

9. Принцип національної (локальної) орієнтованості інноваційного 

розвитку. Для розвитку необхідно обирати такі технологічні галузі, які 

будуть пов’язаними з наявним потенціалом, проблемами добробуту 

населення та побудовою міцного фундаменту для нових технологій та сфер 

розвитку, значимих для конкретної країни (регіону).  

10. Принцип стратегічної орієнтованості, що передбачає входження 

інноваційної складової у програми та стратегії розвитку. Стратегічні 

пріоритети визначають довгострокові орієнтири розвитку суб’єктам 

інноваційної діяльності, а також орієнтири фінансування сектору 

фундаментальної та прикладної науки і підтримки інноваційних комунікацій. 

Важливою у межах цього принципу є стратегічна культура управління.  

У дослідженні O. Moşoiu та M. Oana [404] стратегічна культура 

визначається як «сукупність базових ментальних та ідеологічних факторів 

(установок, принципів, цінностей, ідеалів, норм, міфологем та ідеологем 

тощо), які:  

− мають стратегічне значення та існують на рівні свідомості 

національно-державної еліти,  

− є спрямованими на ефективне використання всього внутрішнього 

потенціалу держави для утвердження свого місця у світі, на забезпечення 

національної безпеки, а також сукупність моделей і технологій поведінки та 

ухвалення рішень елітою на шляхи реалізації цих стратегічних цілей».  
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Отже, розуміння інновацій як ключового фактора розвитку має бути 

основою стратегічної культури, й саме її відсутність призводить до 

деструктивних процесів та рішень.  

Для втілення визначених принципів безпеки у межах публічного 

управління інноваційним розвитком необхідно перейти від традиційного в 

українській практиці розуміння інновацій виключно як просування науково-

технологічних розробок або державної підтримки розробок чи інноваційних 

компаній. Натомість пропонуємо розглянути безпеку крізь інноваційну 

політику, що передбачає зміну структури галузей економіки та інноваційних 

процесів, вибір пріоритетів і тих напрямів розвитку, що можуть забезпечити 

країні сталий розвиток та конкурентоспроможність у майбутньому. Лише у 

межах такого підходу з’являється можливість перейти до забезпечення 

безпеки сталого розвитку в усіх її складових на основі інноваційних ефектів.  

Для досягнення цілей дослідження пропонуємо використовувати 

визначення технологічних траєкторій як шляхів, якими відбувається розвиток 

інновацій на секторальному рівні. Отже, виникнення технологічних 

траєкторій можна пояснити взаємозв’язком між науковими досягненнями, 

економічними чинниками та інституціональними змінними, які є основою 

для рішень і стратегій інноваційного менеджменту. Такий підхід надає 

можливість поєднати різні фактори розвитку інноваційних систем.  

Сукупність різних технологічних траєкторій формує технологічну 

динаміку, яку можна розглянути на різних рівнях (макрорівень, макрорівень, 

глобальний рівень тощо).  

Серед основних загроз у межах аналізу технологічної динаміки варто 

відзначити еволюцію технологічної бази виробництва продуктів масового 

користування, стратегічних секторів та секторів, критично важливих для 

національної безпеки. У цьому контексті підкреслимо можливу технологічну 

залежність через системне придбання нових технологій (устаткування) в 

іноземних фірм, що виражається в обмеженні попиту на результати 

національної інноваційної системи. Альтернативою цьому може бути перехід 
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на стадію інноваційно-технологічного розвитку, коли відбувається активне 

створення малих інноваційних підприємств і венчурних фондів.  

Наразі ж в низці країн, що розвиваються, не вистачає єдності обраних 

інноваційних пріоритетів для того, щоб сконцентрувати ресурси на дійсно 

перспективних. Особливої актуальності ця проблема набуває в умовах 

переходу до нового технологічного укладу, що радикально трансформує і 

сфери управління формуванням конкурентних переваг. Крім того, в цих 

країнах є досить обмеженим досвід визначення зазначених пріоритетів, 

виходячи з максимізації взаємозв’язку між ними завдяки координації.  

Варто зауважити, що формат обраної інноваційної політики суттєво 

взаємно впливає на: 

− грошово-кредитну політику; 

− механізми фінансування різноманітних проєктів; 

− модернізацію державних підприємств та підприємств приватного 

сектору; 

− механізми розвитку міжгалузевих кластерів; 

− впровадження інноваційних продуктів; 

− схеми виходу на внутрішні та зовнішні ринки; 

− систему ліцензування та сертифікації виробленої продукції.  

Для підтвердження цього можна згадати цілі, завдання і напрями 

діяльності адміністрацій США та КНР у галузі зовнішньої і внутрішньої 

політики. Ці країни ставлять за мету досягнення технологічного лідерства, 

зокрема й завдяки дипломатії та міжнародним відносинам (міжнародні 

аспекти інноваційної політики будуть розглянуті в розділі 4).  

Отже, доходимо висновку про необхідність вироблення обґрунтованих 

та ефективних управлінських рішень, що інтегрують різні джерела 

інформації, спираються на широкий спектр кількісних та якісних методів з 

фокусом на довгострокову перспективу.  

На підставі аналізу низки іноземних концепцій SSM та аналітики 

національної безпеки здобувач визначив, що у межах аналітики стратегічної 
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інноваційної безпеки має вирішуватися такий спектр завдань: 

− вироблення кількісних та якісних критеріїв для досліджень 

інноваційної безпеки на теоретичному, стратегічному, операційному і 

тактичному рівнях; 

− розроблення концептуальних основ, що містять у собі основні змінні 

середовища інноваційної безпеки для того, щоб запобігти загрозам, що 

виникають у межах глобальної технологічної динаміки; 

− оцінювання інформації та підходів до оцінювання критичності 

(стратегічного значення) технологій (підприємств, пріоритетів, науково-

дослідних центрів) та ресурсів, необхідних для вирішення питань 

стратегічної інноваційної безпеки; 

− оцінювання характеру ефектів технологій, пов’язаних з механізмами 

стратегічного управління та стосуються сприяння ефективним результатам у 

сфері інноваційної безпеки; 

− побудова моделей, які прояснюють глобальні та регіональні події та 

висвітлюють проблеми, які впливають на побудову ефективної політики 

стратегічної інноваційної безпеки сталого розвитку; 

− оцінювання та аналіз того, як країни-лідери у сфері стратегічної 

інноваційної безпеки розглядають теми стратегічних викликів; 

− аналіз даних аналітичних центрів, розвідки, контррозвідки, 

кібернетичної і фінансової розвідки та синтез відповідних знань для 

ухвалення рішень у сфері стратегічної інноваційної безпеки; 

− проведення фундаментальних досліджень у галузях знань, що 

застосовуються у сфері стратегічної інноваційної безпеки.  

Оцінювати стратегічну інноваційну орієнтованість політики розвитку 

доцільно за допомогою макроіндикаторів, які слід розглядати з погляду 

достатньої динаміки одного з таких станів інноваційної системи: 

− інноваційна активність у країні обмежується стимулюванням 

виключно окремих технологічних інновацій; 

− інноваційна активність у країні обмежується стимулюванням 
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виключно технологічних інновацій у межах пріоритетних секторів; 

− інноваційна активність у країні спрямовується на окремі соціально-

економічні інновації; 

− інноваційна активність у країні, що реформує національну 

економіку; 

− інноваційна активність у країні впливає на розвиток глобальної 

економіки.  

Отже, рівень стратегічної інноваційної безпеки зростає з першого по 

четвертий стан інноваційної системи, оскільки саме в останньому варіанті 

реалізуються проривні інновації. Відповідно, можемо визначити такі групи 

індикаторів стратегічної інноваційної безпеки. 

1. Макроіндикатори стратегічної інноваційної безпеки, що відображають 

відповідність національної стратегії (пакету стратегій) глобальним 

інноваційним трендам: 

− обсяг фінансування з різних джерел інновацій у технологічних 

сферах майбутніх технологічних укладів; 

− чисельність персоналу, зайнятого науковими дослідженнями і 

розробками у сферах майбутніх технологічних укладів.  

2. Організаційно-управлінські індикатори, що відображають 

відповідність інноваційної інфраструктури та рівня інноваційних комунікацій 

у межах інноваційної системи та з глобальною інноваційною системою 

вимогам нових інноваційно-технологічних трендів.  

3. Секторальні індикатори інноваційної безпеки, що відображають 

рівень відповідності галузевих технологій і продуктів перспективним 

вимогам та специфічним галузевим технологічним траєкторіям. Відповідно, 

мають аналізуватися такі індикатори: 

– інтенсивність витрат на технологічні, маркетингові й організаційні 

інновації за їх рівнем у розрізі видів економічної діяльності; 

– питома вага організацій, що здійснювали одночасно технологічні й 

організаційні інновації, у загальній кількості організацій, що здійснювали 
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технологічні інновації, в розрізі видів економічної діяльності.  

На рисунку 1.5 показано розроблену схему аналітики стратегічної 

інноваційної безпеки, що ґрунтується на технологічній аналітиці, контролі 

визначених індикаторів інноваційного розвитку та розробленні науково-

методичних основ стратегічного управління.  

 

 

Рисунок 1.5 – Схема формування механізмів управління стратегічною 

інноваційною безпекою 

Джерело: розроблено автором  

 

Результати аналітики визначених індикаторів у їх системному 

взаємозв’язку слід використати для розроблення програм розвитку та 

інноваційних стратегій. Інноваційні стратегії пропонуємо розглядати як набір 

Визначення змісту безпекових продуктів 
− аналіз та прогнозування інноваційної діяльності; 
− моделювання варіантів стратегічних рішень з різною комбінацією цілей, засобів і 
ресурсів; 
− розроблення безпекових продуктів для попередження виникнення негативних 
наслідків впровадження (розвитку) інновацій у сферу діяльності підприємств різних 
секторів економіки, регіонів та країни; 
− розроблення та впровадження організаційних, науково-технічних і техніко-
економічних методів, спрямованих на втілення безпекових продуктів та усунення 
потенційних негативних наслідків інноваційних процесів 
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правил та організаційно-економічних механізмів, що визначають процедуру 

селекції і реалізації різних типів інновацій відповідно до суспільної 

орієнтації розвитку).  

Схема, показана на рисунку 1.5, демонструє, що у межах забезпечення 

стратегічної інноваційної безпеки з’являється можливість не лише 

захиститися від загроз, але й забезпечувати розвиток країни. Цього можна 

досягти завдяки розвитку системи технологічного прогнозування, організації 

розроблення та реалізації інноваційних проєктів, що мають державне 

значення; формування інституціонального середовища, що стимулюватиме 

інноваційну діяльність, а також через управління ресурсною базою розвитку.  

 

 

1.3. Теоретичні підходи до визначення ресурсів інноваційного розвитку 

 

Система управління ресурсами як основа економічного зростання 

охоплює ресурсну стратегію та систему її реалізації, теоретичні та 

методологічні аспекти якої є актуальними науковими завданнями.  

Відповідно до роботи Дж. Міллера і С. Спулмана [401] ресурс можна 

визначити як «джерело або поставку, з якої отримується вигода. Зазвичай 

ресурси – це матеріали, енергія, послуги, персонал, знання чи інші активи, які 

трансформуються з метою отримання вигоди і в процесі можуть бути 

спожиті або стати недоступними. Переваги використання ресурсів можуть 

охоплювати збільшення багатства, задоволення потреб чи бажань, належне 

функціонування системи або покращений добробут». Це визначення надає 

можливість визначити завдання ресурсної бази підтримки сталого розвитку 

держави.  

М. Портер [455] зауважує, що конкурентоспроможність нації залежить 

від спроможності її індустрії та модернізації. Ця основна ідея Портера 

лежить у підґрунті ромба національних переваг, кожна точка якого впливає 

на основні фактори досягнення конкурентного успіху країни: наявність 
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ресурсів та навичок, необхідних для отримання конкурентних переваг; 

інформація, що підтримує можливості використання, які сприймають 

компанії, та напрями, в які вони вкладають ресурси та навички; цілі 

власників, менеджерів та приватних осіб; тиск на компанії з метою 

інвестування та інновацій. Отже, ми бачимо, що належним чином ресурсна 

складова є лише четвертою частиною конкурентного успіху. Ілюстрацією 

практичного застосування моделі є японське твердження «острівна держава 

без природних ресурсів», яке показує, що несприятливі умови лише сприяли 

стимулюванню конкурентоспроможності Японії.  

У цьому контексті, говорячи про різні ресурси як про фактори успіху та 

їх динаміку, Р. Торвік (Torvik) [504] ставить таке дослідницьке питання: 

«Замість вивчення середнього ефекту ресурсів нещодавнє дослідження 

звернулося до його варіацій, коли кількість ресурсів породжує успіх, а коли – 

економічну невдачу?» Таке питання можна знайти у дослідженні Світового 

банку щодо динаміки світового багатства, яке містить висновок, що без 

ефективного управління навіть забезпечені природними ресурсами країни 

перебувають у ситуації ризику. О. І. Маслак зауважує, що в сучасних умовах 

«головним критерієм якості управлінської діяльності стає ефективно 

організований процес створення, накопичення, використання та 

трансформації знань у креативні ідеї і, як наслідок, в інноваційні продукти та 

послуги» [145, с. 56].  

На думку С. Урата (S. Urata) [512], економічний розвиток та структурні 

зміни є наслідком взаємодії факторів попиту та пропозиції. До першої групи 

факторів належать накопичення та ефективне використання таких 

виробничих факторів, як праця і капітал, тоді як фактори попиту охоплюють 

зміни у моделях проміжного та кінцевого попиту. Цей підхід ілюструє 

головну ідею сучасної економіки, але потребує детального аналізу структури 

економічних зв’язків.  

Деякі автори [112; 370; 406] серед найважливіших видів діяльності з 

управління національною безпекою виокремлюють «безпеку ресурсів 
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розвитку», що передбачає вибір систем пріоритетних видів діяльності, які є 

важливими для формування ресурсів для процесів розвитку країни (nations 

development process), визначених у стратегіях розвитку. Як показало 

дослідження, таке розширення традиційного стаціонарного підходу до 

ресурсів і розгляд ресурсів як продукту економічної системи надає 

можливість суттєво вдосконалити методологію національної безпеки. Таке 

розуміння ресурсів є ключовою складовою Europe-2020, стратегії ЄС, 

спрямованої на заохочення економічного зростання, яке буде розумним (на 

основі знань та інновацій як основних ресурсів), сталим («зеленим») та 

інклюзивним [472].  

Методологія аналізу ресурсів OECD [357] враховує відмінності та 

специфіку у забезпеченні природними ресурсами, рівнях соціально-

економічного розвитку, джерелах економічного зростання та інституційній 

спроможності. У межах цієї методології необхідно вирішити низку викликів 

економічної політики в контексті розроблення національної стратегії 

зеленого зростання. Під час дослідження ці виклики можна розглядати в 

контексті стратегічного управління економічними системами, що потребує 

відповідної стратегії ресурсного забезпечення.  

Аналіз зазначених досліджень і публікацій показує, що серед 

дослідників немає єдиної думки щодо визначення проблеми основних 

механізмів управління ресурсною складовою, що створює на практиці значні 

труднощі у застосуванні відповідних механізмів безпекового управління, які 

враховуватимуть аспект ресурсів та ресурсну безпеку на основі системного 

підходу.  

Дослідження ґрунтується на розгляді тенденцій залучення до сфери 

безпеки численних недержавних агентів та нових факторів, а також 

розширення об’єктивного аналізу сфери ресурсної безпеки. Цей аспект 

відповідає розглянутому в іншому дослідженні здобувача [436] розвитку 

інноваційних мереж, що забезпечує координацію ресурсів для певних цілей 

(проєктів) на національному рівні. Такий підхід можна використати для 
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аналізу безпеки ресурсів розвитку через різні інноваційні комунікації, які 

можуть створити новий ресурсний елемент.  

На підставі вказаних досліджень визначено, що в епоху глобалізації роль 

держави змінюється, що призводить до зміни особливостей інноваційної 

безпеки. У цьому контексті слід урахувати такі ключові аспекти. По-перше, 

звуження спроможності держав впливати на глобальні процеси та зміни, 

стримувати та запобігати серйозним загрозам. По-друге, це розвиток 

ресурсної бази та можливостей, які ґрунтуються на властивостях різних 

ресурсів.  

Здобувач пропонує розглянути визначення ресурсів інноваційного 

розвитку у двох вимірах:  

1) сукупність економічних та соціальних ресурсів, наявних на певній 

території (регіоні), враховуючи взаємозамінність та обмінну вартість 

ресурсів як у межах цієї території, так і у зовнішніх відносинах;  

2) численні організаційно-економічні форми та процеси використання 

ресурсів, залучені зараз або які мають потенціал для залучення до процесу 

розвитку у майбутньому.  

Отже, це визначення ресурсів розвитку містить у собі визначення 

ресурсів у традиційному та ринковому розумінні, а також питання 

ефективності управління.  

Кожна підсистема управління національною економікою має виявляти й 

аналізувати ризики передбачуваних загроз безпеці ресурсів, визначати 

варіанти реагування та здійснювати відповідні контрольні дії. Цей аналіз та 

підготовчу роботу слід підтримувати й оновлювати у міру зміни умов. Це 

можна зробити відповідно до шести основних груп ресурсів розвитку: 

1) природні ресурси (земля, корисні копалини, паливо, клімат; їх 

кількість та якість); 

2) людські ресурси (пропозиція та якість робочої сили); 

3) фізичний капітал (машини, заводи, дороги; їх кількість та якість); 

4) технологічні фактори, що пов’язують інші ресурси; 
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5) інституційні фактори, що охоплюють банківську систему, правову 

систему, належне медичне обслуговування тощо; 

6) фактори капіталу відносин та фактори співпраці, які охоплюють 

процес взаємозамінності ресурсів за допомогою партнерських відносин.  

Здобувач підкреслює роль інституційних структур, які сприяють 

досягненню цілей координації ресурсів для ЦСР, і їх роль можна розглядати 

на підставі історичного досвіду:  

1) країни з історією стабільного управління та розвиненим комерційним 

сектором, включно з купцями, фінансистами та підприємствами, знайомі з 

міжнародною економічною системою, як правило, мають менше проблем з 

розвитком;  

2) країнам, у яких раніше домінували колоніальні держави, складно 

конкурувати у міжнародній торговій, фінансовій або інноваційній системі.  

Слід зазначити, що кількість ресурсів у багатьох країнах є визначальним 

фактором у виборі основних аспектів національної стратегії розвитку, 

оскільки від цього залежать формування державних пріоритетів та реалізація 

стратегічних ЦСР. У цьому контексті глобальний аспект управління 

безпекою ресурсів розвитку випливає з їх обмежень, які впливають на доступ 

до інших типів ресурсів. Один мільярд людей живе в розвинених країнах і 

контролює понад 80 % світових ресурсів. Отже, інші п’ять мільярдів мають 

бути задоволені лише за 20 % світових ресурсів. Населення бідних країн 

зростає набагато швидше, ніж багатих. Протягом наступних 25 років, як 

правило, в країнах, що розвиваються, народиться приблизно два мільярди 

людей.  

Усі ці зазначені характеристики й тенденції знаходять своє 

відображення в системах управління ресурсами, що відображається, зокрема, 

у «ресурсному проклятті» проти японського успіху та інших подібних до 

нього прикладів.  

Використовуючи запропоновану класифікацію ресурсів, можна 

обґрунтовано проаналізувати безпеку різних видів ресурсів, правильно 
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визначити стадії та фази різних економічних суб’єктів (національна чи 

регіональна економіка, підприємство, продукт тощо), в яких мають брати 

участь відповідні групи ресурсів. Це, в свою чергу, є одним з найважливіших 

факторів у створенні ефективної системи управління сталим розвитком у 

контексті безпеки.  

Забезпечення безпеки ресурсів інноваційного розвитку можна вважати 

суперечливим аспектом управління – забезпечення безпеки та управління 

розвитком є взаємозабезпечуючими. Відповідно до цього принципу 

визначення найбільш ефективних способів генерації ресурсів є одним з 

найактуальніших державних завдань будь-якої країни. Для розгляду 

принципу безпеки ресурсів розвитку необхідно врахувати два аспекти. 

1. Сталий розвиток – це процес діяльності, який, як і всі інші процеси, 

потребує ресурсів. Ті «ресурсні» (стосовно сталого розвитку) системи 

діяльності, завдяки яким має забезпечуватися розвиток, мають уже 

функціонувати та відтворюватися; тому необхідно забезпечити їх безпеку, 

щоб запобігти процесам з негативними результатами, які перешкоджають їх 

функціонуванню. Цей принцип можна відобразити у дереві динаміки 

ресурсів (рисунок 1.6), що відображає ресурси, деталізовані на різних етапах 

досягнення певної мети, та динаміку ресурсів у підсистемах підтримки 

(ієрархія ресурсів).  

Наприклад, в одній країні можуть бути інженери, які знають, як 

будувати атомні електростанції, але для її будівництва потрібні фінансові 

ресурси. Інша країна може мати фінансові ресурси, але не має технічних 

знань про атомні електростанції. Третя країна може потребувати як 

фінансових ресурсів, так і досвіду. Деякі країни можуть потребувати 

допомоги у розробленні навчальної програми для підготовки майбутніх 

інженерів, які зможуть будувати такі атомні електростанції. Отже, ми 

бачимо, що у випадку галузей високих технологій такі ланцюжки ресурсів є 

набагато довшими. У цьому разі дерево ресурсів показує, які ресурси (або 

результат підсистем постачання ресурсів) є доступними, а які отримати 
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досить проблематично.  

 

 

Рисунок 1.6 – Схема дерева ресурсів 

Джерело: розроблено автором 

 

Ми також можемо зробити висновок, що схожим за формулюванням і 

значенням є завдання розрахунку надійності систем, тобто аналіз здатності 

системи підтримувати властивості, необхідні для виконання її призначення. 

Але у разі інноваційних систем як фундаменту національної економіки ми 

стикаємось із зовнішніми імпульсами (конкурентами, макроекономічним 

стресом тощо), які не відповідають нормальним умовам, і в результаті нам 

доводиться коригувати матрицю ресурсів і комплекс стратегій.  

Тож, підхід, що ґрунтується на ресурсній безпеці, значно розширює 

завдання факторного аналізу, оскільки вважає, що безпека економічних 

об’єктів має бути системною (інтегрованою) і відповідно залучати низку 

підсистем постачання (науково-технічну, інформаційну, логістичну, кадрову, 

організаційну тощо), які мають функціонувати узгоджено завдяки набору 

різних типів потоків (матеріальний потік, енергетичний потік, інформаційний 

потік, зміна станів). Із цього погляду структуру системи можна розглядати як 

Стратегічна мета 
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для вищої цілі в ієрархії ) 

Ресурсна база 
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сукупність обмежень потоків у просторі та часі.  

Стратегію розвитку держави спрямовано на досягнення ЦСР, що 

виникають із потреб суспільства на певному етапі розвитку. До основних 

критеріїв успішного формування стратегії розвитку можна віднести такі:  

1) соціально-економічна ефективність;  

2) швидкість отримання позитивних (необхідних) результатів;  

3) мінімальна кількість витрачених ресурсів.  

Вирішення цих завдань програм розвитку на різних рівнях здійснюється 

шляхом узгодженого впровадження взаємопов’язаних термінів, ресурсів і 

джерел їх обслуговування. Отже, кожна країна має створити власну систему 

ресурсів для цілей і стратегії. Для цього одним з ключових інструментів є 

матриця програм, яка реалізує такі функції управління ресурсами:  

– аналіз ефективності наявних програм розвитку;  

– аналіз наявних ресурсів, запитів і проєктів від митців та співробітників 

національних і регіональних програм розвитку;  

– формування пропозицій щодо синергетичної взаємодії ресурсів, 

запитів та проєктів від митців і співробітників національних та регіональних 

програм розвитку.  

2. Другим аспектом є те, що для всіх підсистем національної безпеки є 

характерною внутрішня суперечливість: чим краще вони працюють, тим 

ефективніше вони прогнозують і планують розвиток і чим ефективніше 

запобігають негативним наслідкам, тим меншою є їх потреба у ресурсах. 

Якщо систему національної безпеки спрямовано на забезпечення безпеки 

ресурсів розвитку, вона водночас опікується власним майбутнім, оскільки 

розвиток пов’язаний з ризиком, а це означає, що вона забезпечує систему 

національної безпеки постійними процесами діяльності (моніторинг та 

прогнозування нових негативних імпульсів).  

Розглядаючи другий аспект, нам слід пам’ятати, що безпека ресурсів 

розвитку в умовах глобалізації стає частиною глобальної та міжнародної 

безпеки. Є багато проблем, які загрожують водночас національній безпеці 
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окремих країн та системі міжнародної безпеки.  

Процеси управління в сучасних умовах відбуваються в умовах стирання 

меж між внутрішньою та зовнішньою державною політикою. Це спонукає 

держави визначити нові умови та розробляти (правильно) відповідну 

політику щодо ресурсів. Якщо у політиці розвитку зовнішня ситуація не буде 

врахована, зусилля національних стратегій розвитку будуть безуспішними. 

На рисунку 1.7, показано схему управління ресурсами інноваційного 

розвитку, що ґрунтується на двох аспектах принципу їх безпеки:  

1) розуміння розвитку як багатовимірного процесу, на який впливають 

національні та міжнародні фактори;  

2) можливість заміщення та створення ресурсів в економічній системі.  

Держави стають уразливішими не лише в економічному плані, а й у 

сферах технологій та інновацій, що зумовлено зростаючою відкритістю 

суспільств та революцією в технологічній парадигмі, особливо у розвитку 

інформаційних технологій.  

Виходячи з вищезазначеного, для впровадження принципу безпеки 

ресурсів розвитку для інноваційно-технологічних систем на національному 

рівні необхідно інтеграційно впроваджувати такі заходи:  

1) зробити більш гнучкими й ефективними механізми управління 

(особливо планування та координацію), використовуючи методи мотивації 

переконання підприємств у виробництві інноваційної продукції та виведення 

їх на внутрішній і міжнародний ринки, а також механізм економічного 

стимулювання внутрішніх споживачів цього товару;  

2) структурувати пріоритетні сфери, використовуючи належне 

управління, щоб підприємства, інтегровані структури та холдинги могли 

ефективно розвиватися, незалежно функціонувати, виконуючи всі завдання з 

розроблення та виробництва високотехнологічної продукції як для 

державного замовлення, так і в комерційному сегменті, виклики та вимоги 

ринку;  

3) створити стимули та механізми, необхідні для залучення приватних та 
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іноземних інвестицій у майбутні потенційні ринкові й конкурентні сегменти 

галузі, а також для інноваційного розвитку вітчизняних підприємств.  

 

 

Рисунок 1.7 – Схема управління ресурсами розвитку 

Джерело: розроблено автором 

 

Отже, національна безпека наражається на нові загрози під впливом 

глобалізації, і тому підходи до її забезпечення слід змінити на нові стратегії 
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8) продуктивність – товар, що продається споживачеві 
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та концепції. Проблеми безпеки, які були розглянуті в статті, ґрунтуються на 

розумінні того, що багато країн для самостійного розвитку не мають 

ресурсів, знань, висококваліфікованого персоналу й коштів, що призводить 

до різних прогалин (економічних, інноваційних, рівня та якості життя) у 

міжнародному вимірі.  

Ресурсний потенціал є можливістю для країни у реалізації її програм 

розвитку і характеризується забезпеченням виробничих факторів 

(природними ресурсами, робочою силою, капітальними активами, 

інфраструктурою тощо). У дослідженнях як частина безпеки ресурсів 

розвитку розглядається комплексна структура оптимізації ресурсів. Отже, як 

один з елементів методологічної основи вироблення інноваційної політики 

розглянуто теоретичні аспекти концепцій безпеки з погляду ресурсного 

забезпечення та шляхи вирішення проблем забезпечення ресурсів розвитку з 

погляду глобалізаційних загроз та можливостей.  

 

 

1.4. Еволюція інноваційно-технологічних систем у національній 

економіці  

 

Під час розроблення та ухвалення рішень в інноваційній сфері особливо 

актуальним стає вдосконалення теоретичних уявлень, розроблення методик 

спостереження і моделювання процесів акумуляції і перетворення різних 

форм знання на інновації з урахуванням різноманіття суб’єктів інноваційного 

процесу, соціально-економічного контексту і траєкторій інноваційного 

розвитку.  

Використання принципів системного підходу надає можливість 

розглянути розвиток технологій та їх трансфер як інструмент розвитку й 

канал взаємодії різних інноваційних систем. З огляду на складність цих 

процесів у модель економічного зростання країни на основі інноваційного 

розвитку з урахуванням трансферу технологій додано коефіцієнт 
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відторгнення технологій, що позначає частку технологій, які не були 

використані через внутрішні умови країни (регіону, галузі, підприємства), 

тобто через дію факторів інноваційної системи.  

Технологія (технологія розглядається з погляду її розуміння як системи 

знань, необхідних для створення певного продукту, зокрема 

високотехнологічного) як організована практична діяльність є системною та 

характеризується стійкими зв’язками – як внутрішніми (між структурними 

компонентами), так і зовнішніми (з навколишнім середовищем). Отже, будь-

яке виробництво чи автономний технологічний процес являє собою 

технологічну систему. Технологічну систему узвичаєно визначати як 

сукупність функціонально взаємозалежних предметів праці, засобів 

технологічного оснащення та виконавців, що реалізують у регламентованих 

умовах виробництво продуктів і послуг із заданими властивостями.  

Структуру технологічної системи утворюють основні елементи (предмет 

праці та продукт виробництва) і підсистеми (процеси, ресурси та засоби 

виробництва, підсистема управління), а також виробничі зв’язки між ними. У 

межах цього дослідження з метою розширення факторного поля аналізу 

розвитку національної системи «сталий розвиток – безпека» пропонується 

розглядати інноваційно-технологічні системи як соціо-економіко-

технологічні системи (socio & economic & technological system, SETS), що 

належать до найбільш складних систем – систем, що еволюціонують.  

Запропонований підхід ґрунтується на тому, що технологія розвивається 

на основі імпульсу (наприклад, обмеженість ресурсів зумовлює необхідність 

зміни ресурсної бази, що призводить до розвитку технічних засобів на основі 

адекватних технологічних рішень) та адаптує (системно об’єднує) наявні 

технології і досягнення природних, технічних та суспільних наук до 

практичних потреб виробничої і соціальної діяльності.  

На підставі вищевикладеного можемо запропонувати розглядати такі 

базові складові інноваційно-технологічних систем: 

– технологічна підсистема (рівень розвитку базових технологій, 
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складність і глибина технологічних та інформаційних систем, інтенсивність 

автоматизації і комп’ютеризації); 

– підсистема трансферу технологій (рівень розвитку технологічних 

взаємозв’язків, технологічних платформ, захист прав інтелектуальної 

власності на національному та міжнародному рівні); 

– промислова підсистема (забезпеченість ресурсами, горизонтальна та 

вертикальна інтеграція, концентрація галузей промисловості, 

взаємозалежність продукції та послуг і ступінь мережевого охоплення 

продукції та послуг); 

– підсистема маркетингу (ефективність визначення потреб, розміри 

ринків, складність товарної номенклатури, ступінь конкурентоздатності у 

межах галузей промисловості, конкуренція з боку імпортованих товарів і 

послуг, технологічний рівень збутової системи, можливості надання послуг у 

сфері техніки, система забезпечення людськими ресурсами, наявність 

кадрів); 

– інституціональна підсистема (університетські й корпоративні центри 

дослідження і розробок, проєктно-конструкторські та інжинірингові фірми, 

роль уряду в інституціональних структурах); 

– інфраструктурна підсистема (доступність сировини та енергоносіїв, 

транспортна система, система телекомунікацій).  

У концептуальному плані для цілей розроблення інноваційної політики 

інноваційно-технологічні системи можна розглядати як сукупність мереж 

суб’єктів та інститутів, які взаємодіють і сприяють розробленню нової 

технології [395]. Зазначені процеси в сучасних умовах суттєво 

ускладнюються, оскільки технології розвиваються взаємопов’язано і лише у 

складі технологічних пактів вони створюють певний продукт. Ці фактори є 

важливими також для наукоємних галузей, що вимагають «координаційного 

управління» різними об’єктами [104].  

Синергетика у межах еволюції інноваційно-технологічних систем 

розглядає макропроцеси, що відбуваються на рівні системи, і мікропроцеси, 
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що відбуваються всередині окремих зв’язаних підсистем.  

С. В. Кричевський [118, с. 123] зауважує, що у зв’язку зі складністю та 

швидкістю трансформації технічної реальності як об’єкта дослідження 

існують дві актуальні й взаємозалежні ключові проблеми, які необхідно 

цілеспрямовано досліджувати і вирішувати: 

1) проблема адекватного опису та аналізу технічної реальності в 

науковій картині світу; 

2) проблема управління технічною реальністю як процесом еволюції 

техніки і технологій.  

У межах аналізу процесу еволюції інноваційно-технологічних систем 

зауважимо, що вона може бути прогресивною, тобто такою, що 

супроводжується підвищенням складності й організованості системи (її 

ефективності відповідно до досягнення цілі функціонування загалом), або 

регресивною, тобто такою, що відповідно супроводжується зниженням 

складності та організованості системи.  

Суть технологічної еволюції полягає у формуванні цілеспрямованого 

процесу, у результаті якого відбираються нові об’єкти і технології з 

максимальною еволюційною пристосованістю, та видаленні 

безперспективних і тупикових напрямів розвитку. Відповідно, здобувач 

розглядає технологічну систему як систему, що розвивається у межах 

глобальної інноваційної мегамережі (глобальної інноваційної системи) та має 

системні ознаки (значне різноманіття складових, що робить її складною 

системою) і властиву для системної організації самоорганізацію [130, C. 39].  

Для опису процесу трансферу технологій у межах самоорганізації 

системи зручно, але недостатньо, використовувати термінологію тріади: 

спадковість, мінливість і відбір, надавши цим поняттям більш широкий зміст 

відповідно до предмета дослідження.  

Головним статистичним фактом розвитку інноваційно-технологічних 

систем є те, що зміни були поступовими і безперервними, тобто накладалися 

одна на одну протягом тривалого часу, однак наразі нові системи дедалі 
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менше залежать від своїх попередників (аналогів). Мінливість у контексті 

цього дослідження – це фактори випадковості й невизначеності. Без 

припущення про вплив випадкових факторів постійна еволюція інноваційно-

технологічної системи, що супроводжується появою нових якісних 

особливостей, є неможливою. Відбір передбачає вибір напрямів розвитку 

системи за наявних обмежень.  

Основні положення теорії систем є актуальними для моделювання 

інноваційно-технологічних систем у будь-якій галузі через спільність 

принципів їх розвитку. Для цілей аналізу методологічне значення мають такі 

підходи та принципи: 

– евристичного характеру завдань розвитку технологічних систем; 

– одночасного розроблення всіх інноваційно-технологічних підсистем; 

– ієрархічного управління інноваційно-технологічними системами; 

– наявність «пам’яті» системи, тобто певного ступеня її залежності від 

минулого (попередніх станів); 

– багатокритеріального оцінювання ефективності підсистем та системи в 

цілому.  

Отже, в ідеалі інноваційно-технологічна система має бути пов’язаною з 

потребами реального сектора за інформаційної підтримки інноваційної 

інфраструктури для того, щоб дати стимул розвитку тих технологій, які 

необхідні споживачу.  

Під час дослідження еволюції інноваційно-технологічної системи варто 

здійснити такі дії: 

1) декомпозицію системи на підсистеми для забезпечення ефективності 

взаємодії як усередині системи, так і з навколишнім середовищем шляхом:  

– оптимального обміну критичними енергетичними, матеріальними, 

організаційними й інформаційними ресурсами з підсистемами;  

– динамічної зміни та перебудови дерева цілей;  

2) ідентифікацію керуючої підсистеми та ефективних зв’язків з 

підсистемами із зворотним зв’язком.  
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Отже, методологія аналізу інноваційно-технологічних систем виходить 

за межі традиційного аналізу розвитку технологій та надає можливість 

вибрати відповідну технологію з урахуванням технічних, комерційних та 

економічних чинників розвитку різних підсистем.  

Система управління безпекою в інноваційних системах може 

розглядатися як сукупність методів та інструментів забезпечення збереження 

безпечного стану об’єкта (системи), запобігання, виявлення та усунення 

загроз для здоров’я, навколишнього середовища, майна й інформації, що 

мають спільні засоби збору та обробки інформації та управління. У цьому 

загальному визначенні безпека розглядається з погляду її функціональності 

та є звичайним випадком інтегрованої системи безпеки. Необхідність 

подальшого розвитку методології аналізу інноваційної системи шляхом 

удосконалення наявних і розроблення нових інструментів оцінювання та 

забезпечення безпеки обумовлюється тим, що зі зростанням складності 

антропогенних систем, що ґрунтуються на інноваціях, та численних зв’язків 

у них, а також збільшення в них елементів, зростають потенційна небезпека 

та ризики, а отже, процеси аналізу і прогнозування стану системи стають 

більш складними.  

Огляд літератури показав, що проблема дослідження випливає з ЦСР, 

які можуть бути досягнуті у межах розвитку національних інноваційних 

систем, ураховуючи новий зміст безпеки та відповідні проблеми в епоху 

глобалізації та розвитку високих технологій.  

У цьому контексті головною метою концептуалізації та аналізу 

інноваційно-технологічної системи, за М. Гекертом [367], є «аналіз та 

оцінювання розвитку певного технологічного поля з погляду структур та 

процесів, які його підтримують або стримують його розвиток». У межах 

цього аналізу можемо виділити такі основні кроки: 

– аналіз структури інноваційної системи (суб’єкти та правила, які 

складають систему); 

– аналіз того, як функціонує система (аналіз функцій та взаємодії між 
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ними); 

– аналіз системних проблем, які блокують функціонування системи.  

Ми вважаємо, що такий підхід може бути корисним для аналізу 

системної безпеки, оскільки він надає можливості для більш широкого 

контексту.  

Необхідність розроблення ефективних інноваційних систем 

обумовлюється чітким розумінням того, що інноваційна складова стає 

основною частиною глобальної економічної конкуренції [415].  

Експерти OECD зауважили, що існують різні підходи до аналізу 

національних інноваційних систем. Наприклад, дослідження інновацій на 

мікрорівні розглядають джерела знань підприємства, найбільш релевантні 

інноваціям, і ранг різних зв’язків промислового сектора та країни. 

Кластерний аналіз зосереджується на взаємодії між окремими типами фірм і 

секторів, які можуть бути згруповані відповідно до певних технологічних і 

мережевих характеристик [408]. Але всі ці підходи розглядають інноваційну 

систему як окремий об’єкт без відповіді на питання, що стосуються динаміки 

системи, різних типів впливів та імпульсів, динаміки підсистем тощо.  

Серед досліджень, присвячених проблемам національної безпеки, ми 

можемо назвати дослідження Д. Мовері [405], присвячене США під час та 

після «холодної війни», включно зі стислим описом тенденцій інвестиції в 

безпеку у сфері оборони та національної безпеки з використанням R&D-

стратегії після подій 9/11. Також питання системної безпеки можуть бути 

визначені, виходячи з конфіденційності та комерційної таємниці як частини 

інноваційного процесу. Наприклад, у терміні «економіка безпеки» («security 

economy») експерти OECD описують кластер діяльності, що стосується 

запобігання (зменшення) ризику заподіяння навмисної шкоди життю або 

майну [499].  

У NPR 8715.3C «системна безпека» визначається як «застосування 

принципів, критеріїв та методів інженерії та управління для оптимізації 

безпеки… у межах обмежень оперативної ефективності, часу та витрат на 



111 

 

   

всіх етапах життєвого циклу системи» [407]. Це визначення дає базу для 

управління безпекою різних систем.  

Складність сучасних інноваційно-технологічних систем зумовлює 

необхідність їх глибокого аналізу з використанням системного підходу, 

методів та алгоритмів структурного і параметричного синтезу на основі 

технологічного пакетного підходу [307] як сукупності технологій та 

додаткових елементів, що забезпечують ефективність інноваційно-

технологічної системи. Цей підхід узгоджується з ідеями Л. Беннера (L. 

Benner) [311], який запропонував, що будь-яке визначення системи описує 

динамічні взаємодії між людьми, процедурами та об’єктами та їх вплив на 

результати.  

Підхід, що розглядає технологічний пакет, можна застосувати на основі 

різних підходів до управління. Наприклад, у 2007 р. Міжнародна організація 

зі стандартизації випустила ISO 28000 «Specification for security management 

systems for the supply chain». Попри те, що в заголовку згадано ланцюг 

постачання, цей Стандарт визначає вимоги до системи управління безпекою, 

включно з тими аспектами, які є критичними для забезпечення безпеки будь-

якої організації або підприємства.  

На підставі дослідження та відповідно до раціонального підходу, 

зазначеного в роботі А. Чечкіна та М. Пирогова [319], ми розглядаємо як 

основи для нашого дослідження поняття «системної безпеки комплексної 

(складної) системи», що означає безумовне збереження її основних функцій, 

основних складових системи та їх взаємозв’язків у вирішенні будь-якого 

конкретного завдання для життєвого циклу системи, що забезпечує належне 

функціонування складної системи (i), а також її цілісність у межах її 

метасистеми (ii).  

Оскільки основною характеристикою інноваційно-технологічного 

підходу є його орієнтація на системну динаміку [488], то ми пропонуємо 

проаналізувати її з погляду компонентів системи та/або з погляду її загальної 

динаміки. Тому ми можемо застосувати циклічний підхід – virtuous circle 
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(який також називається vicious cycle), який посилається на складні ланцюги 

подій, взаємопов’язані між собою через зворотний зв’язок [516].  

У нашому дослідженні ми також використовуємо підхід до ідентифікації 

системної безпеки інноваційно-технологічних систем на основі захисту 

системи шляхом зниження ризику втрати її цілісності та доступності 

інформації для ухвалення рішень на прийнятному рівні ефективності.  

Отже, сучасні інноваційно-технологічні системи можна назвати 

структурно складними системами, які у математичному описі не можуть бути 

зведені до простих послідовних, паралельних або деревоподібних структур, 

але можуть бути описані складними мережевими сценаріями з циклами й 

аргументами повторюваності у формалізації. Явище складності цих типів 

систем, що охоплюють, наприклад, «розумні» прилади, інформаційно-

обчислювальні системи, атомні електростанції, космічні станції й апарати 

тощо, в наукових термінах не визначено однозначно, й питання їх безпеки не 

вирішено на належному рівні в прикладному сенсі.  

Для детального аналізу системної безпеки розглянемо три аспекти: 

1) на макроекономічному та міжнародному рівнях безпеку структурно 

складних інноваційно-технологічних систем пропонується розглядати як 

класичну ситуацію, коли «вплив факторів (зовнішніх та внутрішніх) не 

призводить до погіршення стану системи або неможливості її 

функціонування або розвитку» [82]; 

2) аналіз системної безпеки спрямовано на виявлення та оцінювання 

факторів, що визначають імовірність небажаних внутрішніх інцидентів, 

вивчення інцидентів та розроблення превентивних заходів для зниження їх 

імовірності (внутрішня безпека системи); 

3) аналіз системної безпеки також пов’язується з виявленням та 

оцінюванням зовнішніх факторів, які визначають імовірність небажаних 

інцидентів (конфліктів, подій тощо) всередині неї, вивчення природи 

інциденту і розроблення попереджувальних заходів для зменшення 

імовірності інциденту (зовнішня безпека системи).  
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Отже, відповідно до зазначених пунктів і визначень, системна безпека 

складної системи може бути забезпечена за допомогою таких основних видів 

діяльності: 

– моніторинг та усунення конфліктів між її компонентами 

(підсистемами) та їх зв’язками, які формуються протягом етапів життєвого 

циклу системи; 

– моніторинг та усунення конфліктів між складною системою та іншими 

зовнішніми системами (її метасистемою).  

На підставі методології інноваційно-технологічних систем, розглянутої в 

дослідженні М. Геккерта [367] та дослідженнях здобувача [436], можна 

підкреслити, що важливим фактором безпеки інноваційно-технологічних 

систем є ідентифікація системи в теорії управління, а саме визначення 

структури системи та її параметрів шляхом аналізу вхідних даних і 

результатів функціонування системи. Водночас можна підкреслити 

специфіку системи, наприклад те, що ідентифікацію безпеки промислових 

систем пов’язано з установленням відповідності виробничих об’єктів 

критеріям екологічної безпеки тощо.  

Аналогічним у формулюванні та змісті є завдання розрахунку надійності 

систем, тобто аналіз здатності системи підтримувати властивості, необхідні 

для виконання зазначеної мети під час нормального функціонування. Але у 

разі інноваційно-технологічних систем ми стикаємося з різними зовнішніми 

імпульсами (конкурентами, макроекономічною динамікою тощо), які не 

відповідають її нормальним (вихідним) умовам. Аналітичний опис усіх 

вищезгаданих питань можна зробити в двох напрямах: 

1) визначення та опис різних видів неправомірних дій і неправильних 

управлінських рішень за різними взаємозв’язками; 

2) виявлення наслідків проблеми, що породжує інші проблеми (або не 

породжує), що в кінцевому підсумку призводить до небажаних станів та 

оцінювання їх імовірності.  

Для вирішення цих завдань з погляду класичної кібернетики 
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технологічне та інноваційне управління пропонується розглядати як 

функціонально-орієнтовану діяльність (i) для підтримки основних 

властивостей системи (набір властивостей або функцій (підсистем), втрата 

яких призводить до руйнування системи або втрати її продуктивності або 

безпеки) в разі зміни умов середовища та (ii) для виконання певних дій, 

забезпечення стабільності її функціонування і розвитку для досягнення 

певної мети.  

У контексті функціонально-орієнтованого системного аналізу ЦСР та 

відповідної оптимізації інноваційно-технологічних систем пропонується 

розглянути механізм комплексного перетворення широкого спектру 

початкових ресурсів на кінцеві результати з використанням 

інструментального комплексу, що ґрунтується на знаннях, а також адекватної 

інформаційно-управлінської системи необхідних ресурсів і підсистеми 

розповсюдження різних економічних, соціальних, екологічних та інших 

результатів, пов’язаних із цією системою, на основі системної безпеки 

(рисунок 1.8).  

Функціонально-орієнтований безпековий підхід, покладений у підґрунтя 

схеми рисунку 1.8, значно розширює завдання традиційного факторного 

аналізу, оскільки передбачає, що об’єкт аналізу безпеки має бути системним 

(інтегрованим) і, відповідно, містити в собі низку ресурсних (sub-supply) 

підсистем (наукова, технічна, інформаційна, логістична, кадрова, 

організаційна тощо, які окремо можна розглядати як підсистеми), які мають 

функціонувати узгоджено через ряд різних видів потоків (матеріальні, 

енергетичні, інформаційні потоки, зміни стану тощо). Із цього погляду 

структуру інноваційно-технологічної системи можна розглядати як 

сукупність обмежень системи потоків у просторі та часі.  

 

 



115 

 

   

 

Рисунок 1.8 – Системна безпека інноваційно-технологічних систем 

Джерело: розроблено автором 

 

Тому ми можемо застосувати підхід до системної безпеки для розгляду 

розвитку інноваційно-технологічних систем у межах політичних та 

економічних відносин. Це означає, що необхідність управління різними 

ресурсами (серед іншого обмеженими) призвела до розвитку міжнародних 

інтеграційних процесів від простих економічних і торговельних асоціацій до 

міждержавних політичних, економічних альянсів і мереж, а також до різних 

видів економічних і технологічних війн.  

Системна безпека також відповідає концепції «технологічної економіки» 

(«technological economy»), що характеризує «соціально-технологічні» 

системи, їх трансформаційний соціально-природний характер з 

переважанням економічного й науково-технічного розвитку та раціоналізації 

орієнтирів. Отже, управління безпекою інноваційно-технологічних систем 

відповідно до обраного об’єкту пропонується проаналізувати у двох 

взаємопов’язаних підсистемах: 

Політика (дослідження, 

інновації, перехід) 

Hard (законодавство, стандарти, права 
інтелектуальної власності) & Soft (культура, 

етика, норми, поведінка) 

Системна безпека інноваційно-технологічних систем 

Ресурси  
розвитку 

Зовнішня безпека 

Безпека діяльності  
на зовнішніх ринках  

Безпека партнерств  

Внутрішня безпека 

Безпека структурної політики 

Безпека ресурсного забезпечення 

Технологічна безпека 

Функціональні аспекти безпеки  
(забезпечення інформацією, фінансами та іншими ресурсами тощо) 

Рішення щодо управління системою 
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1) підсистеми, що самоорганізуються; 

2) технічна (технологічна) підсистема.  

Для безпеки кожної з цих підсистем можна використовувати два базові 

підходи: підхід аналізу діяльності та підхід до аналізу процесу. Вибір 

конкретного підходу залежить від характеру та складності об’єкта 

управління і зосереджується на відповідному діапазоні методів аналізу та 

ухвалення рішень (якісних або кількісних). В управлінні інноваційно-

технологічними системами, які, як уже зазначалося вище, є найбільш 

складними типами систем, зараз перший підхід є домінуючим, а частка 

методологічного спектру якісних методів аналізу та ухвалення рішень значно 

перевищує частку традиційних кількісних методів.  

Зазначені методи у застосуванні до інноваційно-технологічних систем 

слід розглядати як частину системи керованої еволюції, яку ми пропонуємо 

розуміти як процес формування та реалізації таких цільових впливів на 

інноваційно-технологічну систему, в результаті яких система буде повернута 

до цільового стану. У межах еволюційного управління інноваційно-

технологічними системами ми пропонуємо розглянути такі види аналізу: 

1) аналіз різноманітних цілей на основі потенціалу та ресурсних 

можливостей системи; 

2) аналіз внутрішнього середовища процесів формування системи; 

3) аналіз даних, що ґрунтується на зовнішніх чинниках (імпульсах і 

запитах).  

Тому для аналізу безпеки інноваційно-технологічних систем ми 

пропонуємо використовувати адаптовані еволюційні моделі відповідно до 

принципів діалектики та системного підходу. Ці моделі ґрунтуються на 

поєднанні постійної (спадкової) частини та змінної складової, яка відображає 

зміни в системі та її середовищі. Також варто підкреслити наявність в 

еволюційних моделях концепції ефективності як домінування однієї групи 

об’єктів над іншою. Такого переважання можна досягти шляхом 

використання інновацій та їх взаємодії з іншими елементами (технологіями) 
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в системі або наслідками впливу технологічних інновацій на інші галузі. Із 

цим розумінням можна визначити причинно-наслідкові зв’язки в контексті 

безпеки.  

Отже, ми доходимо висновку, що ефективність інструментів безпеки 

інноваційно-технологічних систем залежить від балансу (рівня синхронізації) 

розвитку системи та відповідних процесів, спричинених впровадженням у 

систему певних елементів (заходів) у межах контрольованої еволюції. 

Оцінювання безпеки системи, що ґрунтується на процесах синхронізації, ми 

пропонуємо реалізувати за допомогою порівняння показників, що 

характеризують розвиток систем і розвиток досліджуваних процесів. На 

підставі цих показників можна визначити системну синхронну швидкість 

розвитку та автономну швидкість процесу забезпечення безпеки. 

Найважливішими зв’язками під час проєктування інноваційно-технологічних 

систем, що надають можливість ухвалювати рішення, можуть бути: 

– ієрархічна залежність між функцією основної системи (функцією 

якості, функцією витрат) та підфункціями; 

– управлінські зв’язки, що відображають залежність функції 

(підсистеми) однієї системи від іншої як виходу з-під контролю, 

спрямованого на іншу; 

– функціональне (технологічне) відношення, яке забезпечує той факт, 

що одна вихідна функція (підсистема) входить до наступної функції (тобто 

цей зв’язок показує реальну технологію); у разі моделей безпеки 

технологічного та інноваційного розвитку системи ми пропонуємо відрізнити 

пряме з’єднання для входу, коли вихід передається від вищої до нижньої 

підсистеми, і зворотний зв’язок на вході, коли вихід передається з нижньої до 

вищої підсистеми; ці аспекти є актуальними, особливо для незалежності 

технологічних циклів від іноземних або зовнішніх постачальників; 

– споживчий (ресурсний) зв’язок, коли на виході однієї системи функція 

(підсистема) є механізмом (входом) для інших; 

– логічне співвідношення між однорідними функціями (підсистемами), 
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що виконують аналогічну діяльність, але різними (альтернативними) 

шляхами або використовуючи різні дані (ресурси); 

– ресурсні відносини, що виникають між функціями (підсистемами), які 

використовують для своєї діяльності ті ж само ресурси; 

– інформаційний зв’язок, що відбувається між функціями системи 

(підсистемами), які використовують як вхідну інформацію ту ж саму 

інформацію; 

– часовий зв’язок між функціями (підсистемами) системи, які 

виконуються одночасно після отримання результатів іншої функції.  

На підставі вищевикладеного пропонуємо використовувати адаптивне 

управління безпековими процесами, яке можна визначити як набір методів, 

які можуть генерувати системи управління, здатні змінювати безпекові 

параметри або структури (інститути) відповідно до зміни параметрів об’єкта 

управління чи зовнішніх збурень, що впливають на об’єкт управління. 

Модель адаптивного управління реалізується на основі бази даних змісту 

прецедентів можливих результатів, які можуть виникнути до початку 

адаптивного управління діями на основі реальних або модельованих 

прецедентів, після обробки результатів керуючих дій.  

Структуру прецеденту адаптивного управління інноваційно-

технологічними системами можна описати так. 

1. Статус системи до дії. Опис системи (набору агентів, процесів та їх 

особливостей, що належать до якогось класу станів чи ситуацій); 

2. Контрольні дії. Опис впливу (де можлива формалізація, зокрема 

класифікація контрольних дій); 

3. Стан після впливу. Опис об’єктної системи (набір агентів, процесів та 

їх особливостей, що належать до певного класу станів); 

4. Результат (позитивний / негативний / суперечливий).  

Указану структуру доцільно використати під час оцінювання 

ефективності інноваційної політики в контексті формування національної 

системи «сталий розвиток – безпека», що буде зроблено в розділі 2.  



119 

 

   

Висновки до розділу 1 

 

Теоретико-методологічні та науково-методичні засади визначення 

інноваційної політики запропоновано розглянути в контексті інституційно-

еволюційного підходу, який визначено як інструмент адаптації до 

інноваційно-технологічних змін. Роль інноваційної політики визначено у 

межах національної системи «сталий розвиток – безпека». Обґрунтовано, що 

для концептуалізації зв’язку між сталим розвитком та безпекою, зокрема у 

межах ЦСР, а також з метою вироблення відповідної інноваційної політики 

необхідно знайти найбільш ефективні інструменти управління. Для цього 

запропоновано розглянути роль інновацій, здатних забезпечити найбільш 

повну реалізацію ЦСР.  

У дослідженні визначено, що інноваційний компонент є однією з 

найважливіших складових розбудови системи «сталий розвиток – безпека», 

спрямованої на забезпечення стійкості використовуваних технологій у 

деяких проблемних ситуаціях, що виникають унаслідок несприятливих подій 

або тенденцій у державі або за кордоном. Також у контексті прискорення 

темпів науково-технічного прогресу зміни технологічної бази набувають 

масштабного і багатовимірного характеру, збільшуючи рухливість силового 

балансу, обговорення проблем технологічної безпеки, її забезпечення та 

комунікації з іншими компонентами національної безпеки в загальному 

вигляді розвитку інноваційної економіки є актуальним і своєчасним.  

Звернено увагу на важливість системної інноваційної політики, що 

передбачає впровадження розроблення та затвердження нової системи 

пріоритетних напрямів розвитку науки та інновацій, орієнтованої на 

досягнення ЦСР за деталізацією за технологіями або вимірами сталого 

розвитку. Визначено, що в умовах обмежених ресурсів необхідно ранжувати 

інновації за пріоритетністю. Вирішити це завдання пропонується шляхом 

концептуалізації зв’язку між сталим розвитком та безпекою, за результатами 

чого можна шляхом оцінювання поточного стану та прогнозування 
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визначити найбільш проблемні складові (поточні, очікувані) національної 

системи «сталий розвиток – безпека».  

З урахуванням значення інноваційного розвитку, а також національних 

особливостей залежності між ним і ЦСР, запропоновано розглянути 

методологію узгодженості інноваційної політики для сталого розвитку 

(innovation policy coherence for sustainable development, IPCSD). Формування 

концептуальних положень узгодженості інноваційної політики для сталого 

розвитку пропонується реалізовувати на основі адаптованих здобувачем 

принципів забезпечення стійкості розвитку та принципів взаємозв’язку 

«сталий розвиток – безпека».  

Здобувач визначає, що сучасні інноваційно-технологічні системи є 

структурно складними системами, які не зводяться до простих послідовних, 

паралельних або деревоподібних структур, а можуть бути описані складними 

сценаріями мережі з циклами та аргументами повторюваності під час їх 

формалізації. На підставі цього концепцію системної безпеки розглянуто як 

аналітичний підхід, який може бути ефективною базою для оцінювання 

ефективності інновацій та економічної політики. Як основу для системної 

безпеки використано функціонально-орієнтований безпековий підхід, який 

значно розширює традиційний факторний аналіз. Зроблено висновок, що 

ефективність інструментів захисту інноваційно-технологічних систем 

залежить від балансу (рівня синхронізації) розвитку системи та відповідних 

процесів. Для розвитку інноваційно-технологічних систем на основі 

адаптованих еволюційних моделей запропоновано розглядати основні 

аспекти таких систем (загальні закони, тенденції зовнішньої системи, 

тенденції внутрішньої системи, траєкторії розвитку).  
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

2.1. Наукові засади аналітичного підходу до формування інноваційної 

політики 

 

У контексті розроблення інноваційної політики постає завдання аналізу 

інноваційної складової сталого розвитку та оцінювання ефективності діючої 

інноваційної політики з урахуванням її відповідності ЦСР. Попри значну 

кількість офіційних документів, присвячених розвитку інноваційної сфери, та 

декларативних стратегій забезпечення національної безпеки, відсутня 

стратегічна політика держави щодо посилення впливу інновацій на стан 

сталого розвитку країни, що робить завдання вироблення аналітичних основ 

актуальним з теоретичного та практичного погляду.  

У статті С. Кеукуліре та К. Раубе [383] розглянуто чотири аспекти 

дослідження безпекового аспекту розвитку: дискурс, інструменти політики, 

політичні дії та інституційні межі. Зазначені складові пропонуємо розглянути 

в розрізі 17 ЦСР та їх інноваційного виміру. Для визначення потенційних 

впливів достатньо звернутися до результатів дослідження, результати якого 

показано у Додатку Г, рис Г. 2. За поданими результатами можемо зробити 

висновок, що для загальної продуктивності глобальної системи сталого 

розвитку найвпливовішими драйверами є ЦСР 12, 9 та 11.  

Недоліком розглянутого дослідження, на нашу думку, є те, що воно 

ґрунтується на статистиці ЦСР усіх країн, що ввійшли до рейтингу. Однак, як 

було зауважено у розділі 1, формування системи «сталий розвиток – 

безпека», зокрема на основі інноваційного фактору та з погляду розроблення 

інноваційної політики, необхідно розглядати на національному рівні. Це 

конкретизує завдання факторного аналізу, оскільки враховує, що 

забезпечення розвитку через інноваційну політику має бути системним 

(комплексним) і, відповідно, містити в собі цілу низку національних 
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підсистем забезпечення сталого розвитку (соціальну, еколого-інноваційну, 

науково-технічну, інформаційно-прогностичну, матеріально-технічну, 

кадрову, організаційну тощо), що мають функціонувати узгоджено через 

сукупність різних ресурсних потоків. Кожна з указаних підсистем виконує 

специфічні функції. При цьому взаємодія між різнорідними підсистемами 

реалізується шляхом обміну даними або доступу до інформаційних ресурсів. 

Взаємодія за цим принципом зустрічається найбільш часто та надає 

можливість поєднувати практично самостійні підсистеми в інтегроване 

проблемно-орієнтоване середовище [175].  

Для ефективного управління факторами досягнення ЦСР актуальним 

завданням є визначення взаємозв’язків між ними. Наявні знання про 

інтеграцію ЦСР є обмеженими, оскільки існує низка підходів, що потребують 

удосконалення та характеризуються недостатніми можливостями 

практичного застосування. Цілісного підходу, що містив би у собі всі 17 ЦСР 

або 169 підцілей, наразі немає. Це обумовлено як недостатністю кількісних 

оцінок явних взаємозв’язків і значною кількістю припущень у моделях, так і 

акцентом в переважній більшості досліджень на певних цілях без урахування 

циклічних взаємозв’язків [445].  

На підставі аналізу наукових досліджень та програмних документів із 

ЦСР можемо визначити такі проблеми їх інтегрованої реалізації: 

– проблема врахування взаємодії між ЦСР та/або підцілями, оскільки 

напрям взаємодії (взаємне підсилення або суперечності) між ними в кожній 

країні різний (Stafford-Smith (2014) [485], ICS (2017) [356]; Nilsson (2016) 

[418]; Zhou, Moinuddin (2017) [523]); 

– потреба в інструментах, зокрема аналітичних, які є основою політики 

реалізації (United Nations, 2014 [498]); 

– проблема практичного втілення системного підходу до впровадження 

ЦСР (ICSU та ISSC, 2015 [473]; Le Blanc, 2015 [388]; OECD, 2017 [451]).  

На рисунку Г. 4 Додатка Г показано графік розкиду значень індексу 

сталого розвитку та суб’єктивний добробут для всіх країн з доступними 
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даними. Індекс сталого розвитку та суб’єктивний добробут мають дуже 

значущий коефіцієнт кореляції 0,79 і квадратичну залежність [331].  

Із застосуванням декомпозиції дисперсії було досліджено відносну 

важливість кожної ЦСР для пояснення дисперсії добробуту між країнами за 

допомогою методу аналізу домінування (dominance analysis) [308], що 

розглядає відносний внесок у дисперсію, пояснену за допомогою добробуту, 

для цього набору предикторів – 17 ЦСР. Одним із важливих припущень, 

зроблених під час такого аналізу, є те, що він надає можливість через цілі 

пояснити всі відмінності в добробуті між країнами.  

На рисунках 2.1 та 2.2 показано результати декомпозиції дисперсії та 

підкреслено великі відмінності в тому, як кожна ЦСР сприяє поясненню 

дисперсії добробуту між країнами різних регіонів.  

Зазначені рисунки підтверджують ситуацію, яка тісно узгоджується з 

розрахованими коефіцієнтами кореляції для відповідних регіонів. З рисунку 

2.1 та 2.2 можна зробити висновок про більше значення ЦСР економічного 

спрямування для добробуту країн пострадянського простору порівняно з 

країнам ЄС. Порівняння надає можливість виявити пріоритети розвитку та 

стратегічну симетрію, зокрема низьку роль інституційної складової (закон).  

Для аналізу впливу інноваційної політики на сталий розвиток у контексті 

проблематики цього дослідження насамперед варто розглянути вплив ЦСР 9 

на інші. Аналіз науково-методичних підходів до аналізу взаємозв’язку між 

ЦСР та їх факторами надав можливість виділити їх такі групи: 

1) ієрархічні підходи, наприклад, Folke et al. (2016) [345], пропонують 

тривимірну діаграму концентричних шарів, яка показує, що економіку та 

суспільство слід розглядати як вбудовані частини біосфери; 

2) підходи, що передбачають виділення провідної (ключової) цілі, 

наприклад, Rockström and Sukhdev (2016) [474] стверджують, що всі ЦСР 

безпосередньо чи опосередковано є пов’язаними зі харчовим фактором, і 

припускають, що цілі подолання бідності (ЦСР 1) та нульового голоду (ЦСР 

2) потребують гендерної рівності (ЦСР 5), робочих місць (ЦСР 8) та 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-020-00799-6#ref-CR13
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зменшення нерівності (ЦСР 10); 

 

 

Рисунок 2.1 – Відносне значення груп ЦСР для пояснення рівнів 

регіонального добробуту (пострадянські країни) 
Джерело: The Global Challenge for Government Transparency: The Sustainable 

Development Goals (SDG) 2030 Agenda [368] 

 

 

Рисунок 2.2 – Відносне значення груп ЦСР для пояснення рівнів 

регіонального добробуту (країни ЄС) 

Джерело: The Global Challenge for Government Transparency: The Sustainable 

Development Goals (SDG) 2030 Agenda [368] 

 

3) кластерні підходи, наприклад, у межах глобальної дослідницької 

ініціативи «The World in 2050» (2018 [502], 2020 [501]) показано межі, що 

визначають досягнення ЦСР з п’ятьма взаємопов’язаними кластерами ЦСР 

(соціально-економічний розвиток (ЦСР 8, 9, 11), універсальні цінності (ЦСР 
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4, 5, 10), глобальні фактори (ЦСР 13, 14, 15), стале використання ресурсів 

(ЦСР 6, 7, 12) та основні потреби людини (ЦСР 1, 2, 3)), вбудовані в 

партнерські відносини (ЦСР 17) та управління (ЦСР 16); Б. Фу (Fu) та ін. 

(2019) [347] пропонують розглядати взаємодію між трьома категоріями ЦСР: 

управління, основні потреби та очікувані цілі, при цьому управління 

(охоплює ефективне регулювання, справедливі правила та системи; тобто 

ЦСР 9, 11, 12, 13 та 17) гарантуватиме задоволення основних потреб у 

виживанні людини (ЦСР 2, 6, 7, 14 та 15), максимізуючи очікувані цілі (ЦСР 

1, 3, 4, 5, 8, 10 і 16); для вирішення найважливіших потреб необхідними є 

природничі науки та технології, тоді як суспільні науки потрібні для 

досягнення максимальних цілей.  

4) візуалізація варіацій взаємодій за допомогою мережевих діаграм.  

Le Blanc (2015) [388] провів текстовий аналіз 107 змістовних підцілей 

ЦСР для виявлення зв’язків між ними. Це підкреслює значну складність 

взаємодії між ними. Деякі ЦСР мають набагато більше зв’язків, ніж інші: 

наприклад, ЦСР 12 має зв’язки з 14 іншими ЦСР, тоді як ЦСР 14 виявляється 

пов’язаною лише з двома іншими. Ґрунтуючись виключно на основі 

текстового аналізу, ця мережева діаграма не охоплює деяких менш чітких 

аспектів ЦСР.  

Інший підхід, що передбачає використання мережевих діаграм для 

аналізу ЦСР, знаходимо у дослідженні Mohr [304]. За запропонованим 

підходом аналіз мережевих показників проводиться для того, щоб визначити, 

які цілі можуть бути більш впливовими, за допомогою таких індикаторів:  

1) ступінь (Degree) – показує кількість підцілей, якими задана ЦСР є 

пов’язаною з іншими ЦСР; 

2) взаємозв’язок (Betweenness) – показує кількість разів, коли ЦСР 

перебуває на найкоротшому шляху між будь-якими двома іншими ЦСР; 

3) власний вектор (Eigenvector) – показує як ЦСР поєднується з іншими.  

На рисунках Г. 5 та Г. 6 Додатка Г показано зв’язок між ЦСР та 

виділення зв’язку ЦСР 9 з іншими ЦСР.  

https://blog.kumu.io/@jeffcmohr?source=follow_footer--------------------------follow_footer-
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Більш точно роль ЦСР 9 відображає експериментальна метрика 

MICMAC, яка надає можливість розглянути рівень впливу (ступінь, до якого 

зростання інших факторів зміщують ціль) та вплив (ступінь, на який інші 

фактори знижуються за коефіцієнтом) на кожен елемент (рисунок Г. 7 

Додатка Г).  

Вважаємо, що для побудови інноваційної політики такі підходи не є 

ефективним, оскільки вони суперечать Oslo Manual 2018 [444] стосовно того, 

що вироблення рішень щодо розвитку інноваційних систем та підвищення їх 

продуктивності має здійснюватися на національному рівні.  

У дослідженні Д. Зелінки та Б. Амадея [521] для аналізу взаємозв’язку 

між ЦСР розглядається ідея хабу взаємозв’язків (Interlinkages Hub). Кожен 

модуль ЦСР має еквівалентний коефіцієнт взаємозв’язку зі значеннями, 

унікальними для кожного ЦСР. Об’єднання всіх значень коефіцієнтів 

взаємозв’язку генерує матрицю перехресного впливу. На думку вчених, 

важливим питанням, що виникає в контексті розроблення політики, є 

ідентифікація хабу. На нашу думку, такий хаб можна розглядати на основі 

інноваційного фактору (ЦСР № 9, або індикатор інноваційної системи).  

На підставі результатів Sustainable Development Report за 3 роки (2017–

2019 рр.) на основі розрахунку коефіцієнта Фехнера визначено взаємозв’язки 

між інноваційною складовою сталого розвитку (ЦСР № 9) та іншими 16 ЦСР. 

Результати подано в таблиці 2.1.  

На підставі таблиці 2.1 можемо зробити висновок, що інноваційний 

фактор по-різному впливає на ЦСР, що слід ураховувати під час розроблення 

відповідної інноваційної політики.  

Проведений здобувачем аналіз надає можливість зробити висновок, що 

політики сталого розвитку та безпеки мають низку спільних рис, що дає 

змогу формувати науково-методологічні підходи до розбудови інтегрованої 

національної системи «сталий розвиток – безпека».  
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Таблиця 2.1 – Вплив інноваційної складової на рівень ЦСР України 

ЦСР Динаміка  

2017–2019 

Рівень 2019 Прогноз  Прогноз з 

урахуванням 2020  

Зв’язок з ЦСР 9 

(коефіцієнт Хефнера) 

1 

 

Досягнення  ↓ ↓ 1 

(0,05) 

 

2 
 

Важливі 

загрози 

↓ ↓ 1 

(0,05) 

3 

 

Основні 

загрози 

↑ ↓ –1 

(0,05) 

4 

 

Середні 

загрози 

↑ ↓ немає чіткого зв’язку,  

гіпотеза про (–1) 

5 

 

Важливі 

загрози 

↓ ↓ немає чіткого зв’язку,  

гіпотеза про (1) 

6 

 

Важливі 

загрози 

↓ ↓ 1 

(0,05) 

7 

 

Середні 

загрози 

↑ ↓ –1 

(0,05) 

8 

 

Важливі 

загрози 

↑ ↓ –1 

(0,05) 

9 

 

Важливі 

загрози 

↓ ↓ - 

10 

 

Досягнення  ↓ ↓ немає чіткого зв’язку,  

гіпотеза про (1) 

11 

 

Важливі 

загрози 

↓ ↓ немає чіткого зв’язку,  

гіпотеза про (1) 

12 

 

Важливі 

загрози 

↑ ↓ –1 

(0,05) 

13 

 

Середні 

загрози 

↑ ↓ немає чіткого зв’язку,  

гіпотеза про (–1) 

14 

 

Основні 

загрози 

↓ ↓ немає чіткого зв’язку,  

гіпотеза про (1) 

15 

 

Важливі 

загрози 

↑ ↓ –1 

(0,05) 

16 

 

Основні 

загрози 

↑ ↓ –1 

(0,05) 

17 

 

Середні 

загрози 

↑ ↓ –1 

(0,05) 

Джерело: розраховано автором за звітами Sustainable Development Report 
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У контексті розроблення концепцій практичного втілення національної 

системи «сталий розвиток – безпека» важливо виявити фактори, що лежать у 

її підґрунті та здатні найбільшою мірою вплинути на її розбудову.  

Для ідентифікації складових національної системи «сталий розвиток – 

безпека» здобувач адаптував підхід експертів OECD до класифікації ЦСР 

[398] шляхом систематизації 17 ЦСР за видами капіталу з додаванням 

інституційного капіталу (рисунок 2.5).  

На підставі критичного аналізу основних науково-методичних підходів 

неоінституціоналізму, проведеного автором у дослідженні [436], 

інституціональний капітал автором визначено як результат функціонування 

системи взаємопов’язаних інститутів (формальних і неформальних), що 

сприяє ефективному формуванню, накопиченню, відтворенню та 

використанню всіх інших видів капіталу і забезпечує умови для сталого 

розвитку. 

Для оцінювання рівня безпеки використано методологічний підхід до 

оцінювання рівня безпеки сталого розвитку, запропонований вченими 

Інституту економіки промисловості НАН України [270].  

Результати, подані на рисунку 2.3, свідчать про низький рівень безпеки 

складових національної системи «сталий розвиток – безпека», що потребує 

впровадження широкого спектру інновацій. За результатами розрахунків 

визначено, що саме інституційний капітал є найбільш проблемною 

складовою національної системи «сталий розвиток – безпека».  
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Рисунок 2.3 – Оцінка стану національної системи «сталий розвиток – 

безпека» 
Умовні позначення: БЛК – безпека людського капіталу, БЕК – безпека економічного 

капіталу, БСК – безпека соціального капіталу, БПК – безпека природного капіталу, БІК – 

безпека інституційного капіталу 

Джерело: розроблено автором з використанням інструментарію оцінювання безпеки 

[270] 

 

Індикатори природного капіталу: показники якості навколишнього середовища, фінансування 

природоохоронних заходів, ресурсоємності економіки 

Індикатори соціального капіталу: показники мікрорівня (родина), мезорівня (підприємство) та 

макрорівня (держава) 

Індикатори людського капіталу: економічні, демографічні, освітні показники, показники наукової сфери 

Формування набору інновацій (табл. 1)  

Індикатори інституційного капіталу: ефективність уряду, політична стабільність, якість регуляторної 
політики, сила закону, контроль над корупцією, гласність 

Індикатори економічного капіталу: частка у світовому індексі експорту виробництва; частка світового 
індексу доданої вартості у виробництві; індекс інтенсивності індустріалізації; частка середньої та 

високотехнологічної діяльності в загальному індексі доданої вартості виробництва; частка середньої та 
високотехнологічної діяльності в індексі експорту виробництва; індекс виробничої доданої вартості на 

душу населення; частка доданої вартості виробництва у індексі ВВП; виробничий експорт на душу 
населення; індекс якості промислового експорту; частка виробленого експорту в загальному індексі 

експорту 

Оцінювання безпеки національної системи «сталий розвиток – безпека» на основі обраних індикаторів 
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Важливим для безпеки соціальної складової сталого розвитку є також 

суспільні настрої, зокрема, на рисунку 2.4 показано порівняльний аналіз 

динаміки індексів соціально-економічних оцінок та очікувань.  

 

Рисунок 2.4 – Порівняльний аналіз динаміки індексів соціально-економічних 

оцінок та очікувань 

Джерело: складено автором на основі статті «Соціально-економічні настрої 

населення України: червень – вересень 2020 року» [15] 

 

Порівняльний аналіз динаміки індексів соціально-економічних оцінок та 

очікувань, показаний на рисунку 2.4, демонструє поступове відновлення 

оцінок матеріального становища на рівні особистості та суспільства, що є 

безпосередньою реакцією суспільства на послаблення карантинних заходів та 

обмежень. Показники вересня є не такими оптимістичними, як в грудні 2019 

р. напередодні президентських виборів, але співставними з оцінками 2016–

2017 рр. Уже можна констатувати, що економічні переживання населення, 

спричинені першою хвилею COVID-19, були меншими, ніж спричинені 

війною на Сході України, та меншими за переживання наслідків економічної 

кризи 2008 р. Водночас спостерігаються значні флуктації, що свідчить про 

відсутність базових основ сталого розвитку.  
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З погляду актуалізації інноваційного дискурсу важливим є висновок про 

те, що конфлікти, як правило, відбуваються в країнах, що відстають у 

розвитку, і проблеми соціально-економічного характеру є однією із головних 

детермінант політичних суперечностей. Ця теза ґрунтується на праці Collіer 

and Hoeffler (1998), автори якої виявили стійку статистичну кореляцію між 

залежністю від природних ресурсів (частка експорту сировинних товарів у 

ВВП) і ризиком початку збройного конфлікту.  

Варто звернути увагу і на статистичну базу дослідження динаміки 

системи «сталий розвиток – безпека». Зокрема, на думку вчених Інституту 

проблем математичних машин та систем НАН України [78], в офіційній 

статистиці показники обсягів забруднення (складова підсистеми природного 

капіталу) за деякими речовинами занижено у два рази, а за деякими – у сотні 

разів. Так стається через те, що дані про викиди перевіряються суто 

формально. Натомість мають проводитись комплексні дослідження на основі 

інвентаризації викидів і звітування про це, що передбачено, зокрема, 

ратифікованою Україною Конвенцією про транскордонне забруднення 

атмосферного повітря на великі відстані. Ці звіти мають бути детальними 

щодо кожного регіону і міста, а не містити загальну цифру по всій країні, яка 

не має цінності для політики розвитку, зокрема впровадження еко-інновацій.  

З погляду системного підходу необхідність аналізу, вдосконалення 

наявного та розроблення нового інструментарію оцінювання безпеки на 

основі досягнення ЦСР обумовлюється тим, що чим складнішими є система 

та зв’язки в ній, а також чим більше в ній елементів, тим більшою є 

потенційна небезпека (небезпеки), й, відповідно, складнішим є процес 

аналізу та прогнозування її стану. Цей висновок повною мірою можемо 

застосувати й до інноваційних систем, які у межах цього дослідження 

розглядаються як забезпечуючі та потребують ефективної політики розвитку.  
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2.2. Науково-методичне забезпечення оцінювання ефективності 

інноваційної політики 

 

Для об’єктивного оцінювання інноваційної активності необхідно 

розробити комплекс методів, що охоплюють аналіз взаємозв’язків, 

характерних для певної країни на основі спеціально створеного 

інструментарію, що визначає технологічні взаємозв’язки та потенційні 

напрями розвитку інноваційних процесів, а також необхідне вивчення 

динаміки інноваційних процесів з метою своєчасного оцінювання змін [211]. 

Завдання полягають у тому, щоб дати оцінку діяльності державних структур, 

проведеній політиці або реалізованим програмам, результатам і наслідкам 

політики або програм.  

Можна виділити такі методи оцінювання якості державного управління:  

− аналіз статистичної звітності;  

− моніторинг системи різних рейтингів та інтегральних показників;  

− методи експертних оцінок;  

− системи планування та прогнозування;  

− аналіз виконання державного бюджету;  

− оцінка результатів основних напрямів діяльності;  

− методики оцінювання ефективності та якості діяльності органів 

державної влади [92].  

Також існують різні типи оцінок різноманітних аспектів інноваційної 

політики, а також дій залучених у процес учасників на всіх етапах її 

здійснення. До основних типів оцінок державної політики можна віднести 

такі: 

1) оцінка прогресу реалізації; 

2) оцінка результатів; 

3) оцінка наслідків; 

4) оцінка економічної ефективності.  

В Oslo Manual 2018 [444] зауважується, що дослідження процесів в 
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інноваційній системі зазвичай розрізняють різні етапи інноваційного 

процесу, починаючи з інвестицій (ресурси для діяльності), діяльності, 

результатів (що породжуються діяльністю) та впливів (наслідки результатів). 

У контексті побудови інновації політики така модель забезпечує спрощену 

лінійну залежність між ресурсами, видами діяльності, результатами та 

впливами, однак у разі врахування сталого розвитку на етапі інвестицій та 

оцінювання впливу надає можливість розширити дослідження в контексті 

визначених у пункті 1.2 завдань.  

Першочерговим є аналіз аспект фінансування сфер сталого розвитку 

країни. На рисунку 2.5 показано структуру видаткової частини Державного 

бюджету України у 2008–2019 рр.  

 
Рисунок 2.5 – Структура видаткової частини Державного бюджету України у 

2008–2019 рр.  
Джерело: складено автором  

 

Аналіз даних, показаних на рисунку 2.5, свідчить про те, що такий 

розподіл не відповідає як реальним потребам, так і низці нормативів, 

затверджених нормативно-правовими актами, зокрема щодо фінансування 

охорони здоров’я, освіти, науки, тобто тим сферам, які визнано проблемними 

у рейтингах сталого розвитку.  

З таблиці 2.2 ми бачимо, що Україна за рівнем видатків на науково-

технічну сферу не відповідає групі країн Центральної та Східної Європи.  
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Таблиця 2.2 – Фінансування досліджень і розробок за регіонами світу 

Регіон   % ВВП, що виділяється на дослідження 

розробки 

Північна Америка та Західна Європа 2,5 

Східна Азія та Тихий океан 2,1 

Світ  1,7 

Центральна та Східна Європа  1,0 

Арабські держави  0,6 

Південна та Західна Азія  0,6 

Африка  0,4 

Середня Азія 0,2 

Джерело: Global Investments in R&D [352] 

 

За результатами сценарного моделювання науково-інноваційного 

розвитку України визначено, що найкращим, однак малоймовірним 

«сценарієм, який у довгостроковому періоді забезпечує значне зростання 

результатів науково-технічного розвитку, є сценарій збільшення рівня витрат 

на НДДКР до цільового рівня ЄС у 4% ВВП. Оптимальним є рівень витрат на 

НДДКР у 2,5% ВВП, який може бути реалізований у середньостроковій 

перспективі, рівень витрат 1,7–2% ВВП дає певні результати, але не створює 

достатніх ресурсів для довгострокового розвитку» [147, с. 271].  

У 1990 р. в Україні було зосереджено 6,5 % світового науково-

технічного потенціалу за чисельності населення, що становило приблизно 

0,1 % світового. З кожної тисячі зайнятих 11 осіб працювали в науково-

технічній сфері [293, с. 6].  

Важливим є і те, що в Україні фінансування виконання наукових 

досліджень у номінальних показниках, окрім 2014 р., зростало, однак у 

перерахунку в постійних цінах 2010 р. фінансування у 2018 р. було у 1,5 рази 

меншим, ніж у 2013 р. (рисунок 2.6).  

Під час розгляду ресурсної складової сталого та інноваційного розвитку 

варто враховувати й фінансові потоки. Зокрема з України за кордон лише за 

2019 р. було направлено 6,3 млрд дол. За даними Держстату, найбільше 

бізнес України, що займається інвестиціями за кордоном, вкладає в науково-

технічну діяльність, фінанси та страхування (за даними Держстату, понад 
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95,2 % за підсумками 2019 р.). Натомість кошти, що надходять до України, 

найчастіше спрямовуються у фінансовий сектор та видобувну промисловість. 

Тобто Україна стимулює технічний прогрес інших країн, тоді як сама 

закріплює статус виробничо-сировинної економіки.  

 

 

Рисунок 2.6 – Динаміка фінансування витрат на виконання наукових 

досліджень і розробок в Україні в 2010–2018 рр., млрд грн.  

Джерело: Центр економічної стратегії [245] 

 

Варто підкреслити, що у 2019 р. операції round tripping (направлення 

резидентами за кордон коштів, які потім вертаються в країну у вигляді 

прямих іноземних інвестицій) оцінено в 1 млрд дол. США, що становить 

34,1 % притоку ПІІ в Україну (88,9 % їх обсягу – інвестиції у реальний 

сектор). На рисунку 2.7 показано інформацію про прямі іноземні інвестиції в 

Україну.  

У доповіді Global Financial Integrity на тему «Незаконне вивезення 

капіталу з країн» зазначено, що за 10 років (2004–2013 рр.) з України за 

кордон було виведено понад 116 млрд дол. [64].  

За оцінками голови Ради Національного банку України Б. Данилишина, 

зробленими за результатами аналізу фінансових потоків з 2017–2020 рр., 

близько 4/5 дивідендів на користь нерезидентів було виплачено в 

низькоподаткові юрисдикції, серед яких виділяються Кіпр і Нідерланди, що 
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свідчить про непродуктивний відтік капіталу за межі країни. Загалом лише за 

останні 3,5 роки вимивання капіталу з України на користь зовнішніх 

кредиторів перевищило 25 млрд дол. США [48].  

 

 

Рисунок 2.7 – Прямі іноземні інвестиції в Україну, млрд дол. США  

Джерело: Оцінка обсягів прямих іноземних інвестицій, в яких кінцевим 

контролюючим інвестором є резидент (round tripping) за 2010–2019 р. [210] 

 

Важливість пріоритетів фінансування можемо підтвердити такими 

прикладами. В Ісландії 30 років тому вживали алкоголь та наркотики понад 

80 % молоді, а тепер 3–4 % (для порівняння в Україні за даними звіту 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у 2019 р. кожний п’ятий підліток вживає 

алкоголь щотижня, щоденними курцями є майже 19 %, а 18 % підлітків 

розповіли, що вживали якусь наркотичну речовину) [291]. Основним 

інструментом подолання негативних тенденцій став спорт та позакласна 

зайнятість дітей. Кожна дитина отримує від держави річний абонемент, який 

покриває більшу частину витрат і надає можливість обирати будь-який вид 

спорту чи творчий гурток. Щороку уряд виділяє на це більше 7 % бюджету 
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(це майже 70 млн євро). Такий підхід можна вважити використанням 

соціальної інновації, спрямованої на збереження людського капіталу країни.  

У цьому контексті можна також згадати і пріоритети розвитку 

Німеччини, озвучені в одному із виступів А. Меркель:  

1) забезпечення всіх дітей гарною освітою; 

2) підтримка бізнесу як фундаменту благополуччя країни; 

3) підтримка культурної сфери як основи духовного розвитку.  

Низьке фінансування інноваційної діяльності в Україні супроводжується 

низьким рівнем венчурного фінансування (рисунок Д. 1, Додаток Д).  

Результатами такого стану національної системи «сталий розвиток – 

безпека» в Україні є відсутність прогресу у національному добробуті. 

Зокрема, на рисунку 2.8 показано зміну національного багатства країн за 

1995–2014 рр.  

 

 

Рисунок 2.8 – Зміна національного багатства за 1995–2014 рр., % 

Джерело: складено автором на основі Wealth Accounting [515] 

 

З рисунку 2.8, бачимо що Україна є єдиною країною з проаналізованої 

групи, у якій за зазначений період відбулося зменшення національного 
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багатства на 10,4 %. Зважаючи на соціально-економічну кризу, що 

розпочалася після подій 2014 р., можна стверджувати, що зазначений тренд 

відтоді значно погіршився. У цих умовах цілком закономірно, що згідно з 

World Values Survey [518] Україна є однією з чотирьох країн, що ввійшли до 

огляду, у яких менше 30 % дуже пишалися та менше 70 % пишалися тим, що 

вони є громадянами своєї країни (рисунок Д. 2, Додаток Д) .  

Що стосується якісної складової національного багатства, а саме частки 

людського капіталу як найбільш інноваційного елементу, то його приріст за 

1995–2014 рр. становив 13,45 % (рисунок 2.9).  

 

 

Рисунок 2.9 – Динаміка частки людського капіталу в національному багатстві 

Джерело: складено автором на основі Wealth Accounting [515] 

 

Структуру національного багатства України у 1995 та 2014 рр. показано 

на рисунку 2.10.  

Про суттєві проблеми інституційного базису розвитку країни свідчать і 

дані Індексу неспроможності держав (Failed States Index), що є комплексним 

показником, який характеризує здатність (нездатність) влади контролювати 
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економічну, соціальну та демографічну ситуацію в країні, а також стійкість її 

державних інститутів. Отже, можна вважати значення Failed States Index 

показником віддаленості від досягнення ЦСР. За проаналізований період 

місце України за шкалою Failed States Index змінилось з групи країн з рівнем 

стабільності вищим за середнє (низький рівень ризиків) до групи країн з 

рівнем стабільності нижче середнього (небезпечний рівень ризиків).  

 

 
а) 1995      б) 2014 

Рисунок 2.10 – Структура національного багатства України 

Джерело: складено автором на основі Wealth Accounting [515] 

 

На основі методології дослідження О. Б. Пелех [212], в якому 

аналізується структура ВВП, яку формує співвідношення між складником 

ВВП, що отримується за рахунок оплати праці, і складником, який формують 

матеріальні активи (Додаток Д, рисунок Д. 3) та співвідношення між цими 

складниками, що надає можливість успішно конкурувати на світовому рівні, 

дорівнює 30 : 70.  

На підставі визначених тенденцій можна підтвердити тези щодо 

еволюції структури ВВП України з погляду співвідношення між часткою 

оплати праці та часткою активів, згаданих у дослідженні О. Б. Пелех [212]:  

– структурні зміни ВВП не мали і не мають однозначно цільового 

характеру, відбуваються хаотично і неорганізовано;  

– частка праці в структурі ВВП до певного часу зростала, однак 

61,7% 
18,5% 

20,4% 

0,6% 

44,9% 

23,8% 

33,8% 

2,5% 

Вироблений 
капітал 

Природний 
капітал 

Людський 
капітал 

Чисті іноземні 
активи 



140 

 

   

останніми роками ця тенденція змінилася, проте вона ще залишається 

далекою від ідеального співвідношення, що забезпечує конкурентоздатність 

економіки;  

– швидкість структурних змін є незначною, і за такої тенденції навряд 

чи в найближче десятиліття структура ВВП стане подібною до структури 

конкурентних економік розвинених країн;  

– відсутність цільової структурної політики в Україні, через що постає 

проблема формування і реалізації комплексної програми структурних змін, 

спрямованих на підвищення ефективності та конкурентоздатності економіки.  

На основі дослідження здобувача [436] до головних причин 

вищезазначеного стану належить низька якість публічного управління 

інноваційною сферою. Зокрема, на рисунку 2.11 показано позиції України за 

Worldwide Governance Indicators у 1996–2019 рр.  

 

 

Рисунок 2.11 – Позиції України за Worldwide Governance Indicators (WGI)  

у 1996–2019 рр.  

Джерело: складено автором на основі даних Worldwide Governance Indicators [503] 

 

Аналіз рисунку 2.11 дає змогу зробити висновок про низький рівень 

якості державного управління, що свідчить про те, що вирішення цього 

завдання наразі є однією з найгостріших проблем низької ефективності 
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національної інноваційної системи.  

На рисунках 2.12 та 2.13 показано позиції країн за компонентами 

інституційної складової та складової майбутньої орієнтації уряду Global 

Competitiveness Index.  

 

Рисунок 2.12 – Індикатори інституційної складової Global Competitiveness 

Index 

Джерело: складено автором на основі The Global Competitiveness Report 2019 [492] 

 

Рисунки 2.12 та 2.13 демонструють порівняльний аналіз індикаторів 

Global Competitiveness Index, значення якого підтверджують цю тезу й 

указують на проблеми з якістю управління, зокрема у вимірі безпеки, захисті 

прав власності та прозорості, а також орієнтації уряду на майбутнє, зокрема у 

ключових аспектах, важливих для сталого розвитку.  

У дослідженні О. В. Суміної [255] для оцінювання ефективності 

інноваційної політики використано такі групи індикаторів:  

– індикатори економічної ефективності: суми витрат на технологічні 

та/або організаційні інновації, обсяги реалізації інноваційної продукції, 

питома вага інноваційних товарів, відношення результативності інноваційної 

діяльності до витрат (ресурсам) на її здійснення, відношення обсягів 

реалізації інноваційної продукції до кількості економічно активного 

населення та організацій, що здійснюють інноваційну діяльність;  
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Рисунок 2.13 – Індикатори складової майбутньої орієнтації уряду Global 

Competitiveness Index 

Джерело: складено автором на основі The Global Competitiveness Report 2019 [492] 

 

– індикатори ефективності організаційних умов інноваційної діяльності 

– частка організацій, що здійснюють інноваційну діяльність, кількість і 

результативність об’єктів інноваційної інфраструктури, інфраструктури 

підтримки підприємницької діяльності, витрати на наукові дослідження та 

розробки, кількість виданих патентів, частка зайнятих у наукових 

дослідженнях і розробках серед економічно активного населення;  

– індикатори рівня розвитку компетенцій формування інноваційного 

потенціалу, що показують рівень володіння як новими управлінськими та 

організаційними навичками та знаннями у певній функціональній галузі, так і 

навичками, знаннями ініціації та управління інноваційним процесом 

(управління людськими ресурсами, організації робіт, якістю інноваційної 

політики); комунікаційні компетенції, особистісні компетенції управлінців, 

системні та динамічні компетенції, що характеризують можливості 

технологічного розвитку на основі найбільш передових технологічних 

рішень (будуть розглянуті в розділі 3); 

– показники ефективності використання ресурсного потенціалу.  
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щодо частки технологічного укладу в економіці країн (таблиця 2.3), яку 

можна розглядати як критерій ефективності інноваційної політики, свідчать 

про загальну відсталість технологічної бази економіки України та слабкість 

механізмів її інноваційного оновлення, що у подальшому посилюватиме 

негативний вплив кризових ситуацій на сталий розвиток.  

 

Таблиця 2.3 – Частка технологічного укладу в економіці окремих країн 
Країна Технологічні уклади 

III IV V VI 

CША 10 20 60–65 5–7 

РФ 25–30 55–60 15–20 1,5 

КНР 30–35 40–45 5–7 3 

Україна 55–60 30–35 5–7 0,1 

Джерело: експертні оцінки вчених Інституту економіки промисловості НАН України 

[3, с. 196] 

 

Для оцінювання ефективності розвитку НІС використано інструментарій 

оцінювання державних програм [142], зокрема: 

– моніторинг виконання програм (performance monitoring), що акцентує 

ступінь виконання поставлених перед програмою завдань; 

– аналіз витрат і вигід (cost-benefit evaluations), що порівнює витрати 

реалізації політики (бажано в зіставленні з альтернативними можливостями 

використання ресурсів) з вигодами, отриманими в результаті реалізації; 

– оцінювання впливу (impact evaluations), що фокусується на причинно-

наслідкових зв’язках між реалізацією програми та досягнутим у підсумку 

результатом та є ключовим елементом оцінювання ефективності, тому що 

результат програм передбачає зміну стану та поведінки агентів.  

У таблиці 2.4 подано оцінки рівня досягнення основних індикаторів 

Концепції розвитку національної інноваційної системи, що свідчить про 

фактичну неможливість їх досягнення у запланований термін.  
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Таблиця 2.4 – Оцінка досягнення цільових показників, закладених у 

Концепції розвитку національної інноваційної системи 
Очікувані результати до 

2025 р.  

Досягнення індикатора 

Створити умови для 

провадження ефективної 

діяльності суб’єктами, 

які створюють 

(сприяють створенню) та 

поширюють нові знання 

і технології, а також 

застосовують їх у 

господарській діяльності 
 

Рис. 1. Рейтинг України за індикатором інституційної складової інноваційного розвитку 

(Global Innovation Index) 
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Рис. 2. Експорт послуг, % (Держстат України) 
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Рис. 3. Стан впровадження НТП, % (МОН України, 2018) 
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Рис. 4. Частка інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої продукції 

промислових підприємств, % (Держстат України) 
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Рис. 5. Частка інноваційно-активних підприємств, % (Держстат України) 
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Рис. 6. Експорт високотехнологічної продукції, % (World Bank) 

Джерело: складено автором 
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Наступним інструментом є оцінка ефективності інноваційної політики за 

результатами, що відповідає методології Oslo Manual 2018 [444]. Для цього 

використаємо DEA-аналіз, зокрема модель CCR (Charnes-Cooper-Rhodes 

model), у межах якої задача має такий вигляд:  

 

min θ за умови: 

θxj – Xλ ≥ 0, Yλ ≥ yj, λ ≥ 0 , 

 

де X – матриця входів (input); Y – матриця виходів (output); λ – 

невід’ємний вектор, λ j ≥ 0, λj ≠ 0 для j = 1…n.  

У дослідженні «Frontier Efficiency Measurement in Healthcare» [520] були 

визначені такі переваги DEA-методу: 

– подання виробничої функції в явному вигляді не потрібно; 

– можна розкрити відношення досліджуваних показників більш 

докладно, ніж у разі застосування альтернативних методів; 

– використання декількох Іnput і Output; 

– вимірювання Іnput і Output може здійснюватись будь-яким одиницям 

виміру; 

– кількість об’єктів дослідження визначає кількість обчислень; 

– можна оцінити аналіз джерел неефективності для системи.  

Оцінювання ефективності інноваційної політики проводилося на основі 

СС-моделі, орієнтованої на вихідний індикатор, яким обрано дві інтегрально 

результативні змінні: 1) індекс конкурентоспроможності промисловості;  

2) індекс сталого розвитку, які, на думку, здобувача, відображають прямий і 

загальний внески інновацій у сталий розвиток.  

Змінні входу були обрані відповідно до складових Global Innovation 

Index (i1 – інститути, і2 – людський капітал та дослідження, і3 – 

інфраструктура, і4 – розвиток ринку, і5 – розвиток бізнесу, і6 – розвиток 

технологій та економіки знань, і7 – результати творчої діяльності).  

Для дослідження була використана методологія дослідника роботи 
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Конгресу США Н. Полсбі, присвячена детальному аналізу появи низки 

інновацій у вигляді нових інститутів і практик як у внутрішній, так і в 

зовнішній політиці. Відповідно до неї часовий лаг інноваційної політики 

становить від 2 до 17 років [453]. У межах нашого дослідження був обраний 

аналіз лагів 2 та 7 років.  

Модель була реалізована в середовищі MDEAP2. Відповідний підхід та 

результати оцінювання ефективності реалізації інноваційної політики можна 

подати у вигляді рисунку 2.14.  

Результати показують, що в більшості обраних країн оцінювання 

ефективності інноваційної політики є далекими від показника абсолютної 

ефективності (100 %).  

Найнижчим значення оцінки ефективності було в Україні (0,24 та 0,30), 

тобто ефективність реалізації інноваційної промислової політики в країні, 

відповідно, більш ніж у 4 та 3 рази є нижчою, ніж у лідера.  

Згадані раніше країни виявилися на 100 % ефективними, тобто такими, 

що перебувають на межі ефективності. Формально їх порівняння між собою 

втрачає зміст, оскільки воно є неможливим. Цей істотний недолік 

непараметричного методу виміру порівняльної ефективності, на думку 

деяких дослідників, особливо помітний на тлі параметричних методів 

оцінювання ефективності, наприклад стохастичного аналізу.  

Модель суперефективності є додатком до оцінювання порівняльної 

ефективності. Ідея методу полягає у виключенні досліджуваного об’єкта (має 

100 % порівняльної ефективності) з аналізованої сукупності об’єктів і 

побудові нової межі ефективності для множини з n–1 об’єктів. Технічно це 

досягається видаленням однієї нерівності в системі обмежень 

оптимізаційного завдання лінійного програмування та залишенням 

відповідної одиничної рівності.  

Іншим аспектом оцінювання є розгляд траєкторій інноваційної системи, 

що можна зробити на основі використання SWOT-методу та побудови 

SPACE-матриці.  
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Рисунок 2.14 – Підхід до оцінювання ефективності інноваційної політики  

Джерело: розроблено автором 

 

Для аналізу стану інноваційної системи необхідно виконати такі дії. 

Вибір країн для порівняння ефективності 
інноваційної політики з урахуванням 

інституційної близькості  

Вибір результативного показника для 
порівняння ефективності інноваційної 
політики (параметри виходу, output)  

Вибір результативного показника для 
порівняння ефективності інноваційної 

політики (параметри входу, input) 

Розрахунок матриці ефективності 
інноваційної політики 

 

Розрахунок матриці суперефективності 

інноваційної політики 

Розрахунок матриці-вектору оцінювання корекції параметрів інноваційної політики України  
на основі JZ-моделі: максимізація елементів інноваційної політики  

o1: інститути, розвиток бізнесу, розвиток технологій та економіки знань 

o2: інститути, інфраструктура, розвиток технологій та економіки знань 

Розроблення рекомендацій щодо корекції параметрів інноваційної політики на основі ресурсного 
забезпечення  

Польща, Естонія, Латвія, Литва, Чеська Республіка, 
Болгарія, Угорщина, Україна 

(o1) індекс конкурентоспроможності промисловості 

(o2) індекс сталого розвитку 

складові Global Innovation Index (i1 – інститути, і2 – людський 
капітал та дослідження, і3 – інфраструктура, і4 – розвиток 

ринку, і5 – розвиток бізнесу, і6 – розвиток технологій та 

економіки знань, і7 – результати творчої діяльності) 

Польща 1,00 0,82 

Естонія 0,34 1,00 

Латвія 0,56 0,55 

Литва 0,40 0,57 

Чеська Республіка 1,00 1,00 

Болгарія 0,35 0,46 

Угорщина 0,82 0,87 

Україна 0,24 0,31 

 Se о1  Se о2 

Естонія 0,37 Польща 0,81 

Латвія 0,64 Естонія 1,00 

Литва 0,45 Латвія 0,53 

Чеська Республіка 1,00 Литва 0,55 

Болгарія 0,35 Болгарія 0,41 

Угорщина 0,83 Угорщина 0,85 

Україна 0,24 Україна 0,30 

 
Розробка рекомендацій щодо корекції параметрів інноваційної політики на основі ресурсного 

забезпечення на основі вибору еталону: Чеська Республіка та Естонія 
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1. Складання списку факторів внутрішнього середовища інноваційної 

системи, які прагнемо оцінити.  

2. Побудова схеми взаємозв’язків критеріїв (орієнтований граф). Вага 

фактора визначається за кількістю вихідних зв’язків. Ця схема також є 

корисною для загального розуміння механізму впливу одних критеріїв на 

інші.  

3. На основі схеми будується таблиця взаємозв’язків з результатами по 

вихідних і вхідних зв’язках. Знаходимо фактор з максимальною кількістю 

вихідних зв’язків і визначаємо цю кількість як коефіцієнт МАХ.  

4. Визначення ваги кожного фактора:  

Вага = (Кількість вихідних зв’язків / МАХ ) * 100. 

5. Оцінювання поточного стану кожного фактора, виходячи з такого 

набору оцінок на підставі міжнародних рейтингів: відсутній – 3 (місце 114–

140), незадовільний – 2 (місце 86–113), задовільний – 0 (місце 58–85), добре 

+2 (місце 29–57), відмінно +3 (місце 1–28).  

6. Розрахунок коефіцієнта сили фактора як добуток:  

Вага * Оцінка. 

Результати розрахунків показано в таблиці 2.5. Середнє значення за 

індикаторами внутрішнього середовища становлять: за перевагами –134, за 

слабкими сторонами – –170, тобто останні переважають з балансом –36.  

Алгоритм аналізу можливостей та загроз охоплює такі етапи: 

1) формування списку факторів, які можуть вплинути інноваційну 

систему, за двома категоріями: можливості – сприятливі фактори, загрози – 

несприятливі; 

2) оцінювання важливості кожного фактора за шкалою: висока (3), 

середня (2), низька (1); 

3) оцінювання ймовірності настання факторів: реальність (100 %), 

висока (75 %), середня (50 %), низька (25 %), малоймовірно (10 %); 

4) оцінювання потенційного впливу кожного фактора як добуток:  

Коефіцієнт потенційного впливу = Важливість * Імовірність * 100. 
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Ця оцінка є базисом для ранжування факторів зовнішнього оточення.  

Результати розрахунків показано в таблиці 2.6.  

Таблиця 2.5 – Оцінювання стану інноваційної системи 
Група 

факторів 
Фактори 

Кількість 

вихідних 

Кількість 

вхідних 
Вага Оцінка 

Коеф. 

сили 

І 

Захист прав інтелектуальної 

власності 
5 5 

62,5 –3 

–

187,5 

І Захист прав власності 2 0 25 –3 –75 

І Відповідальність уряду за зміни 8 8 100 –2 –200 

І 

Адаптивність законодавства до 

цифрових бізнес-моделей 
7 7 

87,5 –2 –175 

І Довгострокове бачення ряду 7 7 87,5 –2 –175 

І 

Ефективність регулювання 

альтернативної енергетики 
2 2 

25 2 50 

РП Цифрові навички 5 5 62,5 2 125 

РП 

Можливість знайти 

кваліфіковану робочу силу 
5 0 

62,5 2 125 

РП Соціальний капітал 5 0 62,5 –2 –125 

РП Капітал взаємодії 4 7 87,5 0 0 

РП Міжнародна взаємодія 7 7 87,5 2 175 

Ф 

Видатки на дослідження і 

розробки 
3 7 

87,5 0 0 

Ф Фінансування МСП 7 7 87,5 –2 –175 

Ф 

Доступність венчурного 

капіталу 
2 5 

62,5 0 0 

Ф 

Кредитування приватного 

сектору 
3 5 

62,5 0 0 

Р Експорт ІКТ-послуг 5 5 62,5 3 187,5 

Р Високотехнологічний експорт 3 3 37,5 2 75 

Р 

Доходи від інтелектуальної 

власності 
6 6 

75 2 150 

Р Патентування 5 5 62,5 3 187,5 
 

Таблиця 2.6 – Оцінювання стану можливостей та загроз 

Фактори 
важливість ймовірність 

Коефіцієнт 
оцінка бал оцінка  % 

Можливості 

Потенціал цифрових продуктів  1 2 середня 50 100 

Можливості міжнародної співпраці 1 2 середня 50 100 

Передбачення та обґрунтування шляхів та 

перспектив розвитку наукової сфери 1 3 середня 50 150 

Міжгалузевий трансфер технологій 1 3 реальність 100 300 

Загрози 

Відсутність ефективної регуляторної бази 1 3 реальність 100 300 

Макроекономічна та політична нестабільність 1 3 реальність 100 300 

Втрата людського капіталу 1 3 середня 50 150 

Відсутність координації інноваційних процесів 1 2 середня 50 100 

Відсутність економічних стимулів для розвитку 

інноваційної діяльності 1 3 середня 50 150 
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На основі таблиці 2.6 розрахуємо середнє значення за індикаторами: за 

можливостями – 183, за загрозами – 200, тобто останні переважають з 

балансом –17. На основі цього можемо побудувати SWOT-позиціонування та 

вектор (–17; –36), показаний на рисунку 2.15.  

 

Рисунок 2.15 – Вектор розвитку національної інноваційної системи України 

Джерело: розроблено автором 

 

Вектор перебуває в сегменті WT, що свідчить про те, що слабкі сторони 

стають загрозами, які зростають під впливом несприятливих умов. За 

аналогією з підходами бізнес-аналітики для вказаної ситуації доцільно 

запропонувати стратегію оптимізації (скорочення витрат, відмова від 

неприбуткових напрямів) та пошуку нових переваг.  

Проведений аналіз дає змогу зробити висновок про наявність трьох 

вимірів інноваційного розриву в Україні:  

1) інноваційний розрив у межах інноваційної системи, що можна 

підтвердити SWOT-аналізом позицій України в Global Innovation Index; 

2) інноваційний розрив на міжнародному рівні, зокрема у 

конкурентоспроможності промислового виробництва; 

О 

(можливості) 

Т 

(загрози) 

W 

(слабкі сторони) 

S 

(сильні сторони) 
ST 

TS 

SO 

OS 

OW 

WO 

TW 

WT 

(-17;-36) 

134 

-200 

-170 

183 
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3) інноваційний розрив у системі «сталий розвиток – безпека», тобто 

відсутність орієнтації інновацій на сталий розвиток.  

Важливим аспектом оцінювання результативності інноваційної політики 

є розгляд контексту її реалізації.  

Розглянемо проблему технологічної залежності, загроза якої для 

національної безпеки може найбільш гостро проявитися в кризовий період 

розвитку. Наприклад, в умовах міжнародного конфлікту Україні довелося 

реалізовувати стратегію імпортозаміщення в низці секторів економіки, а 

Російська Федерація, в свою чергу, внаслідок міжнародних санкцій 

зіткнулася з проблемою розвитку нафтогазовидобувної галузі без доступу до 

іноземних технологій. Отже, проблема подолання технологічної залежності 

потребує додаткового аналітичного обґрунтування для вироблення системної 

політики. Аналіз загального наукового дискурсу та публікацій показав, що 

проблематика технологічної залежності розлягається на рівні констатації 

тенденцій і практично не розглядається у межах інституційно-еволюційного 

підходу, що дає змогу визначити причини тенденцій та розробити відповідні 

інституційні рішення.  

У межах інституційно-еволюційної теорії центральну роль відіграють 

інститути, їх зміст, створення та еволюція інституціональної структури, а 

також її роль у забезпеченні ефективного вибору та ефективного 

функціонування економіки. Значна увага приділяється вивченню траєкторії 

економічного розвитку країни у минулому для з’ясування причин її 

сучасного стану та визначення майбутнього. Широко використовується 

порівняльний аналіз економічних систем з погляду їх інституціональної 

структури та її ефективного функціонування. Зокрема, на цьому ґрунтується і 

методологія побудови Global Innovation Index [493], що розглядає якість 

функціонування інститутів як фактор успішності інноваційного розвитку.  

У межах інституційно-еволюційного підходу технологічну залежність 

запропоновано розглядати як динаміку інститутів інноваційної системи, у 

межах якої держава не може конкурувати з технологіями інших країн. Одним 
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з елементів для аналізу у межах інституційно-еволюційної теорії є 

деіндустріалізація, що призводить до зниження попиту на технологічні й 

технічні розробки, втрати спеціалізованих національних центрів 

технологічної компетенції тощо.  

Автор дослідження «Структура зависимости» [241] визначив залежність 

як стан, за якого розвиток економіки країни визначається розвитком та 

розширенням економіки іншої країни (країн), з якою вона безпосередньо 

взаємодіє. Відносини взаємозалежності між двома або більшою кількістю 

економік, як і між ними та світовою торгівлею, передбачають форму 

залежності, за якої економіки деяких країн (домінуючих) можуть успішно 

зростати та бути самодостатніми, тоді як в інших країнах (залежних) ті ж 

само процеси можуть відбуватися лише як відбиття такого зростання 

домінуючих країн, здатного чинити як позитивний, так і негативний вплив на 

їх безпосередній розвиток.  

Для оцінювання технологічної залежності пропонується аналізувати 

інституційно-еволюційні аспекти таких процесів: 

– стан науково-технічного потенціалу країни (стан провідних 

вітчизняних наукових шкіл, здатних забезпечити незалежність держави на 

стратегічно важливих напрямах НТП, частка у ВВП витрат на технологічні 

інновації та її фактори); 

– залежність від імпорту та його структура (частка продовольства та 

високотехнологічних товарів); 

– ступінь залежності країни від імпорту технологій стратегічного 

призначення та стан самозабезпеченості; 

– структура експорту (частка висококонкурентних товарів); 

– контроль над ринками збуту вітчизняної продукції, митний контроль 

над експортно-імпортними операціями.  

Частка експорту у ВВП України стабільно перевищує рівень 50 %, 

водночас його сировинна структура є серйозною загрозою [46]. За такого 

рівня відкритості економіка України є досить чутливою до коливань світових 
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цін на сировину та напівфабрикати (зовнішній фактор). Наприклад, 

амплітуда цих коливань, за оцінками ЮНКТАД, під час кризи міжнародної 

торгівлі в 2015 р. на сировину в середньому становила 36,2 %, тоді як на 

готові товари – 9,5 %. При цьому зміцнення курсу гривні є внутрішнім 

фактором, який підвищує вартість українського експорту на світових 

сировинних ринках, де жорстка конкуренція іде за кожний цент вартості 

продукції. На підставі аналізу даних країн, що розвиваються, експерти 

Sitigroup виявили, що всі три основних джерела зростання ВВП (експорт 

сировини, державні витрати та внутрішній попит) перестали давати колишні 

результати, що обумовлено трендами технологічної динаміки [49]. За останні 

50 років країни-експортери готової продукції на світовому ринку збільшили 

свою частку з 48 % до 72 %, а країни-експортери сировини знизили її з 52 % 

до 28 % [47].  

Проілюструємо еволюцію технологічної залежності за допомогою 

аналізу елементів технологічного платіжного балансу, що відображає 

міжнародні фінансові потоки технологічних платежів та є інструментом 

грошового оцінювання участі країн у міжнародній передачі технологій. З 

поточного рахунку платіжного балансу України визначено основні складові 

технологічного платіжного балансу України у 2001–2019 рр. (таблиця 2.7).  

Беручи до уваги внесок кожного елемента і порівняння двох років (2001 

р. і 2019 р.), на основі табл. 2.7 можемо зробити висновок, що у 2001 р. 

наукові розробки і дослідження були головним елементом технологічного 

платіжного балансу, але у 2019 р. його основною складовою стали 

комп’ютерні та інформаційні послуги, що є дискусійним з погляду 

ефективності національної інноваційної системи та тінізації економіки, однак 

являє собою значний потенціал для розвитку й інтеграції України в 

глобальну інноваційну систему за умови відповідної інноваційної політики.  

Якщо говорити про витрати, то у 2001 р. найбільша питома вага була у 

наукових і конструкторських розробок, а у 2019 р. першість була за роялті та 

ліцензійними платежами. Усі показники за аналізований період зросли, але 
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найбільшим було зростання щодо комп’ютерних та інформаційних послуг. 

Отже, динаміка показує, що поточним стратегічним напрямом розвитку 

інноваційної діяльності є надання комп’ютерних та інформаційних послуг, а 

також збільшення імпорту роялті та ліцензійних послуг, що супроводжується 

розвитком промисловості.  

 

Таблиця 2.7 – Елементи технологічного платіжного балансу України, млн 

дол.  

Стаття балансу 

2
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1
 

2
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2
0

0
3
 

2
0

0
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2
0

0
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2
0
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1
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0

1
2
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1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

Наукові та конструкторські 

розробки 
–484 –445 45 81 128 124 153 160 222 323 354 401 432 351 317 199 196 151 239 

кредит 39 47 92 128 202 228 303 421 402 490 526 567 581 440 349 256 266 224 298 

дебет 523 492 47 47 74 104 150 261 180 167 172 166 149 89 32 57 70 73 59 

Роялті та ліцензійні послуги 

(плата за користування 

інтелектуальною власністю) 

–178 –106 –278 –228 –399 –396 –524 –682 –532 –612 –639 –603 –905 –434 –273 –285 –358 –500 –524 

кредит 5 4 14 40 22 32 53 72 112 132 107 124 167 118 85 73 72 92 82 

дебет 183 110 292 268 421 428 577 754 644 744 746 727 1072 552 358 358 430 592 606 

Комп’ютерні та інформаційні 

послуги 
–89 –65 –50 –49 –84 –40 31 44 124 182 402 621 949 1228 1357 1655 2131 2720 3609 

кредит 7 10 17 30 44 97 191 316 344 429 698 992 1394 1598 1707 2000 2504 3226 4206 

дебет 96 75 67 79 128 137 160 272 220 247 296 371 445 370 350 345 373 506 604 

Джерело: складено автором на основі даних НБУ [249] 

 

Визначені тренди можна пояснити з погляду інституційно-еволюційного 

підходу, серед іншого тенденціями промислового розвитку України, зокрема 

інноваційного розвитку, та глобальними трендами стрімкого розвитку сфери 

послуг з використанням ІКТ.  

Ще у розпорядженні КМУ «Про схвалення Концепції Державної 

цільової науково-технічної програми використання в органах державної 

влади програмного забезпечення з відкритим кодом» (2009 р.) [224] було 

звернено увагу на посилення залежності національної інформаційної 

інфраструктури від постачальників пропрієтарного програмного 

забезпечення та вказувалося на необхідність зниження економічної та 

технологічної залежності країни шляхом переорієнтації видатків із закупівлі 
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іноземного продукту на підтримку вітчизняних розробників. Наразі ж ІТ-

сектор продовжує перебувати в «тіні».  

Зазначені обставини вказують на необхідність створення інститутів з 

ефективними контрольними функціями, оскільки низка проєктів розробки 

вітчизняного програмного забезпечення для потреб органів влади 

супроводжувалася корупційною складовою з отриманням програмного 

продукту з поганим функціоналом, що підривало імідж вітчизняних 

розробників.  

У межах еволюційного аналізу також важливо зауважити, що за роки 

незалежності відбулася переорієнтація вітчизняного машинобудування із 

забезпечення власним устаткуванням на задоволення поточного попиту на 

відповідні види устаткування за рахунок закордонних ринків виробників 

[239].  

У таблиці Д. 1 Додатку Д показано обсяги зовнішньої торгівлі України 

за окремими товарними групами, що є критичними для нашої держави, 

оскільки є важливими для провідних галузей економіки, зокрема АПК, та є 

основою високотехнологічного виробництва. Із цього можемо зробити 

висновок, що сукупний обсяг імпорту за більшістю груп товарів та 

устаткування, яке має критичне значення для економіки України, в рази 

перевищує обсяг експорту, що формує загрози для розвитку промисловості 

(верстати), сільського господарства (посівний матеріал, продукти, 

обладнання) та науки (мікроскопи). Також за низкою позицій можемо 

відзначити зниження експорту й імпорту, що може вказувати на зниження 

попиту на високотехнологічне обладнання, а отже, й тенденцію подальшої 

деіндустріалізації економіки.  

У результаті вивчення зарубіжних джерел А. І. Яковлєв установив, що в 

середньому вартість створення одного робочого місця в національній 

економіці можна прийняти рівною 15,4 тис. євро. У разі курсу валют у 30 

грн. за 1 євро вартість становитиме в середньому 462 тис. грн. Що стосується 

інноваційних високопродуктивних робочих місць, то можна скористатись 
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рекомендаціями фахівців Центру досліджень науково-технічного потенціалу 

та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. Згідно з розрахунками цей 

показник становить від 250 до 400 тис. грн. залежно від складності робочих 

місць. Оскільки такі розрахунки виконувались за курсу 8 грн. за 1 дол., то 

наразі таку цифру можемо збільшити приблизно у 3,5 рази. На підставі 

врахування цих цифр найбільш привабливими для інновацій в Україні 

визнано сільське господарство, харчові, фармацевтичні та поліграфічні 

виробництва. Вони мають найнижчий строк окупності порівняно з іншими 

видами виробництв [297, c. 33].  

За даними ДП «Український інститут інтелектуальної власності» станом 

на 1 грудня 2020 р. (з 1992 р.) до державних реєстрів внесено 606 

210 охоронних документів на об’єкти промислової власності, зокрема 127 

450 патентів на винаходи й 145 331 патент на корисні моделі, та 42 

800 свідоцтв на промислові зразки [53]. Кожен із цих об’єктів мав би 

потенційно бути конкурентоздатним продуктом за технологією виробництва, 

однак, за даними опитування представників бізнесу щодо інноваційної 

діяльності та актуальних потреб в R&D [208], можна зауважити, що 

переважна більшість галузей орієнтується на купівлю готової технології за 

межами України (таблиця 2.8).  

З таблиці 2.8 можна зробити висновок, що залежність від іноземних 

технологій є актуальною для пріоритетних секторів економіки України.  

Розглянемо його на прикладі сільського господарства, яке наразі 

розглядається як драйвер економічного зростання. На глобальному рівні нині 

сільське господарство розвивається завдяки біотехнологічним інноваціям. 

Питання розвитку в Україні власного біотехнологічного сектору є 

пов’язаним із забезпеченням конкурентоздатності національної продукції на 

світових ринках, підняттям авторитету та ролі України у світі, ростом 

благополуччя населення, глибокою переробкою сировини та збільшенням 

кількості висококваліфікованих робочих місць. Відповідно до прогнозів, 

світовий ринок біотехнологій до 2025 р. становитиме 2-3 трлн. дол. США. 
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Уже зараз темпи його росту за окремими сегментам коливаються від 5-9 до 

30% щорічно [31].  

 

Таблиця 2.8 – Основні шляхи отримання технологій підприємствами 

України* 

Купівля 

готової 

технології за 

межами 

України 

Власна 

розробка 

Замовлення 

розроблення з 

нуля в 

державному 

секторі 

Замовлення 

розроблення з 

нуля в 

приватному 

секторі 

Спільна 

розробка 

замовника 

та компанії-

розробника 

По-різному – 

це залежить 

від технології 

Авіація та 

космос; 

енергетика; 

ІТ; 

будівельна 

інженерія; 

сфера послуг; 

сільське 

господарство; 

озброєння та 

військова 

техніка; 

біотехнології; 

медична сфера; 

транспорт; 

фармацевтика; 

лісове 

господарство; 

металургія; 

хімічна 

промисловість 

Авіація та 

космос; 
будівельна 

інженерія; 
сфера 

послуг 

ІТ; 

сфера послуг; 
сільське 

господарство; 
медична сфера 

ІТ; 
сільське 

господарство; 
озброєння та 

військова 

техніка; 

торгівля; 

біотехнології; 

освіта; 
хімічна 

промисловість 

Інженерія; 
озброєння та 

військова 

техніка 
 

Авіація та 

космос; 

енергетика; 

ІТ; 
будівельна 
інженерія; 

сфера послуг; 
сільське 

господарство; 
озброєння та 

військова 

техніка; 

торгівля; 

біотехнології; 

медична сфера; 

транспорт; 
лісове 

господарство; 

освіта; 
харчова 

промисловість; 
хімічна 

промисловість 

* Надаючи відповідь на питання, респонденти мали можливість обрати одразу 

декілька варіантів  

Джерело: складено автором на основі даних МОН [208] 

 

На ринку України продукція на основі біотехнологій представлена 

переважно іноземними компаніями. Зокрема Україна щороку імпортує для 

потреб АПК 100% кормових амінокислот, ферментів для побутової хімії, 

молочної кислоти, 93% біологічних харчових інгредієнтів, 75% кормових 

ферментних препаратів, 80% кормових та ветеринарних антибіотиків. 

Аналогічна ситуація залежності від імпорту спостерігається у всьому спектрі 

галузевого ланцюжка формування вартості (технологічне обладнання, 
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посівний матеріал, добрива, хімія тощо). Загалом інвестиції в основний 

капітал сільського господарства України становлять менше 230 грн. у 

розрахунку на 1 га, тоді як у Польщі вони становлять більше 230 євро [31]. 

Іншим аспектом є залежність змісту ухвалених рішень від кон’юнктури 

міжнародних ринків. У ситуації сприятливого тренду на ринках ресурсів або 

продукції з низькою часткою додатної вартості ринку Уряд ухвалює рішення 

про збільшення витрат. Однак в умовах асиметрії інформації та 

короткострокового планування виявляється, що важко правильно 

інвестувати, зокрема в розвиток обробної промисловості та високих 

технологій, оскільки реального розуміння стратегічного горизонту немає, і в 

результаті цього формується конфлікт негайної бюджетної або іміджевої 

вигоди (купівля іноземних технологій, залучення іноземних інвестицій) з 

інтересами довгострокового розвитку національної економіки (підвищення 

якості робочих місць, розвиток власних технологій і технологічних 

ланцюжків).  

В якості показників динамічної ефективності економіки розглянемо 

зміни складових Competitive Industrial Performance Index для України (рис. 

2.16). 

З рис. 2.16 бачимо наявність негативної динаміки складових Competitive 

Industrial Performance Index з особливим прискоренням після 2014 р.  

У дослідженнях здобувача [196] прояви технологічної залежності 

розглянуто на прикладі космічної галузі, що характеризується одним з 

найбільш складних технологічних пакетів. Визначено, що у США була 

використана так звана модель асиметричного партнерства, у межах якої 

відбувається вирішення завдань США через використання інноваційного 

потенціалу інших країн, інноваційна система яких у цих умовах 

фрагментується шляхом переорієнтації на певне завдання, а не на кінцевий 

продукт. У разі такого тривалого асиметричного співробітництва може 

відбуватись деградація інноваційної системи країни-супутника.  
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Умовні позначення: ImWMT_index – індекс частки у світовому індексі експорту виробництва; 

ImWMVA_index – індекс частки світового індексу доданої вартості у виробництві; INDint_index – 

індекс інтенсивності індустріалізації; MHVAsh_index – індекс частки середньої та 

високотехнологічної діяльності в загальному індексі доданої вартості виробництва; MHXsh_index 

– індекс частки середньої та високотехнологічної діяльності в індексі експорту виробництва; 

MVApc_index – індекс виробничої доданої вартості на душу населення; MVAsh_index – індекс 

частки доданої вартості виробництва у індексі ВВП; MXpc_index – індекс експорту на душу 

населення; MXQual_index – індекс якості промислового експорту; MXsh_index – індекс частки 

виробленого експорту в загальному індексі експорту 

 

Рисунок 2.16 – Значення складових Competitive Industrial Performance Index 

для України 
Джерело: складено автором на основі даних Competitive Industrial Performance Index 

[324] 

 

Однак технологічна автаркія країни як найбільш простий спосіб 

подолання технологічної залежності призводить не до зміцнення 

національної безпеки, а до її ослаблення і в остаточному підсумку до 

посилення однобічної технологічної залежності. Зазначений висновок є 

важливим для інституційного аналізу, оскільки національна інноваційна 

система має орієнтуватись на конкурентну участь у глобальних ланцюжках 
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доданої вартості та міжнародне співробітництво у межах стратегії типу «win-

win» (симетрична кооперація) з урахуванням необхідності забезпечення 

національної безпеки завдяки інноваціям.  

Варто враховувати і геополітичний контекст інституційно-інноваційної 

динаміки, оскільки високі технології є тісно пов’язаними з політичним 

фактором. Зокрема, закуповувані країнами, що розвиваються, в розвинених 

країнах машини, устаткування і технології, як неодноразово зауважували 

експерти, не є найбільш передовими. Також варто взяти до уваги й той факт, 

що Україна впродовж досить тривалого часу розглядалась в орбіті Російської 

Федерації, геополітичні суперники якої не були зацікавлені в реалізації 

ініційованих нею інтеграційних процесів на пострадянському просторі.  

Відповідно до інституційно-еволюційної теорії передумови 

технологічної залежності України почали закладатися ще в умовах 

лібералізації, що проводилася в СРСР.  

Розглянемо еволюцію на прикладі технологій електронно-

обчислювальних машин (ЕОМ), відставання в розвитку яких почало 

формуватися вже в 60-х рр. ХХ ст.  

Перші напівпровідникові інтегральні схеми були розроблені в США та 

СРСР майже одночасно в 1962 р. У США це були схеми Mіcrologіc компанії 

Faіrchіld Semіconductor, розроблені на замовлення Пентагона, що 

використовувалися в ядерних стратегічних ракетах Mіnuteman, та SN-51 

компанії Texas Іnstruments. У СРСР в той самий час Ризьким заводом 

напівпровідникових приладів було випущено інтегральну схему Р12-2.  

У цей же період у СРСР було ухвалене рішення, яке, на думку науковців 

та працівників галузі, мало критичне значення для подальшого розвитку 

радянської обчислювальної техніки та взаємопов’язаних галузей. Його суть 

полягала в тому, що під час побудови єдиного ряду універсальних ЕОМ було 

принципово вирішити скопіювати архітектуру американської машини ІBM 

360. У результаті цього рішення виникло так зване «заплановане 

відставання», внаслідок чого стало неможливим компенсувати відставання в 
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електронно-компонентній базі завдяки розвитку нової архітектури. 

Очевидно, що той, хто копіює, завжди відставатиме від оригіналу. У 

результаті часовий лаг розвитку був такий: ІBM 360 з’явилася в 1964 р., 

рішення про копіювання остаточно було ухвалено в 1967 р., технічний 

проєкт на радянську копію ІBM 360 було розроблено в 1969 р., а перші 

машини-копії створено в 1971 р., тобто на 7 років пізніше оригіналу [131]. На 

цьому прикладі ми бачимо роль стратегічних рішень щодо спеціалізації та 

національних пріоритетів (детальніше цей аспект буде розглянуто в розділі 

5).  

Варто враховувати і поточний контексті ухвалення рішень. Наприклад, в 

аналітичній записці «Кліматична угода для України» [68] експерти Інституту 

економіки та прогнозування НАН України зауважують, для разі 

імплементації Паризької угоди та реалізації політики низьковуглецевого 

розвитку необхідно забезпечити вагому підтримку та стимулювати 

вітчизняні наукові дослідження в цій сфері, результатом яких мають бути 

власні інноваційні ефективні технології для різних галузей економіки. Це 

дозволить Україні не стати технологічно залежною від інших країн. 

Аналогічні рекомендації містяться у коментарях та пропозиціях до проєкту 

Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність» [107].  

Однак міжнародний фактор може стати і стимулом для інноваційного 

розвитку. Наприклад, синхронізація з європейським Об’єднанням з 

координації передачі електроенергії (ENTSO-E) технологічно посилить 

стійкість енергетичної системи України та мінімізує залежність від 

стабільності постачання вугілля на теплові блоки електростанцій.  

У межах розроблення інноваційної політики зауважимо, що 

передумовою зростання технологічної залежності є відірваність інноваційної 

системи, що формується, від реального сектору економіки [163].  

Для інституційного управління важливо враховувати особливості 

постіндустріальної епохи, коли успіх інноваційного розвитку визначається 
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невеликими групами стартаперів, які створюють нові ідеї та нові технології. 

Отже, ми приходимо до нового принципу інноваційного розвитку: «більше 

інтелекту – менше ресурсів». Відповідно, постає і завдання створення 

сприятливих умов для таких колективів.  

Змінюються і особливості технологій та технологічних пакетів. 

Наприклад, виробництво стратегічного бомбардувальника (продукт 

індустріальної епохи) коштує приблизно 2,5 млрд дол., тоді як створення 

малого багатофункціонального літального апарату (продукт 

постіндустріальної епохи), здатного реалізувати завдання більш ефективно, 

ніж бомбардувальник, є в рази дешевшим. Отже, рівень технологічної 

безпеки може знизитися завдяки більш оперативному й масштабному 

використанню іншими країнами інновацій, на освоєння яких у нас зараз не 

вистачає ресурсів, або ми не реалізуємо технологічний форсайт.  

У звіті «Tech breakthroughs megatrend» [490] експерти PwC, 

проаналізувавши понад 150 технологій, розробили спеціальну методику, що 

допомагає визначити найбільш актуальні для певної компанії або галузі 

технології. У результаті цього аналізу було підготовлено звіт про так звану 

«велику вісімку» технологій, які, на думку експертів PwC, чинитимуть 

вирішальний вплив на бізнес-процеси у найближчому майбутньому 

(штучний інтелект, доповнена реальність, технологія Blockchain, 

використання дронів, Інтернет речей, робототехніка, віртуальна реальність, 

3D-принтери). Зауважимо, що до 2019 р. Україна практично не розглядала 

зазначені технології як фундаментальні та прикладні пріоритети, що 

підтверджено як аналізом нормативної бази, так і результатами низки 

конкурсів проєктів на отримання бюджетного фінансування наукових 

досліджень. Це може призвести до втрати важливого «стратегічного вікна» та 

нового витка зростання технологічної залежності.  
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2.3. Стратегічні підходи до формування інноваційної політики на основі 

динамічної ефективності 

 

Сучасні тенденції економічного розвитку демонструють, що практика 

стратегічного управління економічними системами різних країн зазнала 

суттєвих змін. Глобальні трансформації та фундаментальні системні зміни 

спостерігаються в усіх сферах світогосподарського розвитку. В умовах 

формування глобального інноваційного середовища та посилення 

конкуренції між країнами світової економіки на глобальних ринках 

високотехнологічних товарів особливого значення набувають розроблення та 

реалізація інноваційної політики розвитку національних економік на засадах 

динамічної ефективності. Саме концепцію динамічної ефективності ми 

пропонуємо використовувати для цілей планування інноваційної політики, 

що передбачає передбачення, проєктування, формування та контроль різних 

інститутів, що відображають цілісні властивості країни.  

Статичну та динамічну ефективність Долан і Ліндсей [59] визначають з 

погляду наближеності до кривої виробничих можливостей та її зрушення 

праворуч. До головних факторів динамічної ефективності вони відносять 

творчу енергію підприємництва, інновації і технологічні відкриття. У зв’язку 

з поняттям динамічної ефективності автори підкреслюють значну роль  

Й. Шумпетера і теоретиків австрійської школи. Вони оцінили втрати 

економіки США від падіння її статичної ефективності в період з 1945 р. до 

наших днів, що становлять у середньому 2,5 % ВВП. При цьому Долан і 

Ліндсей зауважують, що ці втрати були компенсовані виграшом у динамічній 

продуктивності завдяки творчій і координуючій силі американського 

інноваційного підприємництва [59, с. 339–345].  

Д. Еванс і Р. Шмалензе зауважили, що «фірми залучаються в динамічну 

конкуренцію за ринок у формі послідовної боротьби за абсолютну перемогу з 

метою виробництва корінних інновацій, а не у формі статичної цінової 

продуктової конкуренції на ринку» [342].  
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Дж. Елліг і Д. Лін [341] описали такі основні параметри наукового 

визначення закону динамічної конкуренції:  

1) конкуренція, за Шумпетером, орієнтується не на ціну та випуск, а на 

нові продукти, нові технології, нові джерела поставок продукції та нові 

організаційні форми;  

2) еволюційна конкуренція визнає, що фірми формують способи 

виробництва та сукупність способів, що найкраще забезпечують розвиток і 

процвітання підприємства та відбираються в процесі конкуренції, який має 

відбуватися вільно (без втручання); 

3) з австрійського погляду, інформація в способах виробництва та 

споживчих перевагах не є повною; отже, конкуренція – це процес, за 

допомогою якого підприємства отримують нові ресурси та більш досконалі 

способи задовольняти клієнтів;  

4) підхід на основі залежності від попереднього розвитку спирається на 

зростання прибутків та мережевий ефект, визнаючи, що споживачі можуть 

«замкнуться» на технічно відсталих варіантах продукції і що конкуренція 

часто формує такі види боротьби, за якої «переможець одержує все»;  

5) підхід, що спирається на ресурси, підкреслює наявність можливостей 

перетворювати ресурси на результат і тим самим підвищувати 

рентабельність.  

Спільною рисою проаналізованих теорій динамічної конкуренції є те, 

що вони містять у собі інновації як ключовий елемент конкуренції. На основі 

них та вищевикладених положень у межах досліджень динамічної 

ефективності інноваційний розвиток доцільно розглянути як комбінацію 

інтелектуальних, ресурсних та інституційних змін, які створюють умови для 

накопичення потенціалу, здатного освоювати (генерувати) новітні технології, 

створювати нові продукти й освоювати нові ринки, збільшуючи обсяги 

реального продукту для споживання та забезпечуючи умови для сталого 

розвитку суспільства. Ці зміни створюють умови для накопичення 

кумулятивного потенціалу, здатного освоювати (створювати) новітні 
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технології, створювати нові продукти, освоювати нові ринки, збільшуючи 

реальний продукт для споживання та забезпечуючи сприятливі умови для 

сталого розвитку суспільства.  

Економіка країни в певний момент часу характеризується сукупністю 

певних технологій (технологічна структура), що забезпечують створення 

ВВП та доданої вартості. Через швидкість і нерівномірність глобального 

технологічного прогресу і його характерні тренди ця структура та її якість 

постійно змінюються. Залежно від того, наскільки конкурентоздатними є 

технології країни порівняно з кращими світовими аналогами (технології, що 

перебувають у розпорядженні інших країн), можемо розглянути один з 

головних аспектів динамічної ефективності.  

У межах аналізу динамічної ефективності зауважимо, що у дослідженні 

«Від чого залежить промислова могутність України? Всьому свій час, або 

біотехнології» [31] на підставі аналізу напрямів державного і корпоративного 

інвестування було визначено, що в Україні 57,9 % коштів вкладається у 

модернізацію підприємств ІІІ технологічного укладу, 38 % – IV і лише 4 % – 

в V та приблизно 0,1 % в VI. Ураховуючи випереджальний характер 

інвестування в нові технологічні сектори, можемо відзначити наявність 

передумов закріплення технологічної залежності у разі переходу глобальної 

економіки до відповідних технологічних укладів.  

Інший аспект аналізу стосується того, який обсяг доданої вартості у 

межах глобальних ланцюжків (GVC) припадає на технологічну структуру 

економіки країни, а який формується в інших економіках та потрапляє у 

виробничий процес як імпортна продукція. Наприклад, станом на 2018 р. 

компанії Російської Федерації, які виробляють супутники (які розглядаються 

як один з важливих факторів забезпечення національної безпеки), за їх 

власними оцінками на 70 % залежать від електронно-компонентної бази 

іноземного виробництва [236]. При цьому маловивченими залишаються 

питання методології розроблення цілеспрямованих змін інституціональної 

структури як детермінанти системної цілісності економіки, вирішення 
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проблеми оцінювання взаємного впливу змін окремих економічних 

інститутів та аналізу динаміки всієї інституціональної структури.  

Ефективні інститути створюють такі стимули, які забезпечують 

економічне зростання. У цьому змісті інститути й, відповідно, 

інституціональні зміни можуть розглядатися крізь призму економії на 

трансакційних витратах, що, у свою чергу, є підставою використання 

порівняльних переваг у розвитку суспільного поділу праці, обміну, 

розширення виробничих можливостей та стійкого економічного зростання.  

Економічний процес як єдність ресурсно-технологічного й 

інституціонального аспектів відтворення являє собою інституціональну 

динаміку у формі взаємного впливу та відбору технологічних умов 

відтворення благ, а також соціальних умов для узгоджених дій.  

Найбільш повним і логічно завершеним підходом до дослідження 

динамічної ефективності є концепція Х. Уерта де Сото, що розвиває погляди 

представників австрійської економічної школи. Ця концепція ґрунтується на 

ролі підприємницького таланту в забезпеченні динамічної ефективності 

певного господарюючого суб’єкта. На думку дослідника, динамічна 

ефективність компанії, інституту або економічної системи в цілому залежить 

від рівня їх творчої здатності до підприємництва та координації. При цьому у 

межах цієї концепції динамічний аспект ефективності вважається головним 

[266, с. 11–12].  

Розглядаючи технологічний аспект, варто зауважити, що технологію під 

час аналізу та розгляду моделей інноваційного розвитку доцільно розуміти як 

результат розвитку різних середовищ, орієнтованого на поліпшення їх 

функціонування, і як сукупність прийомів та способів перетворення 

середовищ разом з усією сукупністю зовнішніх і внутрішніх зв’язків. У свою 

чергу, високу технологію слід розглядати як комплекс (систему) технологій, 

що уможливлюють її розроблення й використання. Наприклад, прогрес у 

нано- і біотехнологіях залежить від підвищення чутливості й точності 

вимірювального устаткування та потужності інформаційних систем обробки 
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даних, тобто фактично від прогресу інформаційних технологій, що 

спирається наразі на наявні інновації в галузі нанотехнологій [228].  

На підставі вищевикладеного та низки досліджень [149] можемо 

визначити такі основні стратегічні траєкторії розвитку інституційного базису 

в інноваційній сфері: 

1) умови створення наукової бази в перспективних секторах 

інноваційної економіки: біотехнології, космічна промисловість, 

альтернативна енергетика, інформаційні технології; 

2) умови організації підприємств у сфері інновацій та активізації 

процесу створення малих і середніх інноваційних компаній, здатних швидко 

реагувати на запити ринку; 

3) умови розвитку форм співробітництва у сфері науки та освіти за 

такими напрямами:  

– створення спільних освітніх програм між ЗВО для підготовки кадрів;  

– створення спеціальних програм стажування для молодих учених;  

– зміцнення обміну між науковими організаціями;  

– на основі наявних запитів ринку і замовлень держави розроблення та 

реалізація спільних науково-дослідних проєктів;  

– на основі сучасних інформаційних технологій формування віртуальних 

кластерів у формі науково-інноваційних мереж, що забезпечують тісне 

співробітництво і взаємодію вчених двох країн у різних сферах науки.  

Створення інституціональної основи формування переваг динамічної 

ефективності охоплює не лише створення офіційних структур, але й 

формування ефективного правового поля, закріплення правил трансферу 

інновацій між країнами. Також варто згадати тези Норта про 

інституціональні зміни, згідно з якими: 

 у підґрунті інституціональних змін лежить постійна взаємодія 

інститутів та організацій в умовах конкуренції, спричиненої обмеженістю 

економічних ресурсів; 

 щоб вижити в умовах конкуренції, організації змушені постійно 
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інвестувати ресурси в набуття знань і навичок, розширюючи в такий спосіб 

розуміння можливостей, а отже, і альтернатив вибору, що призводить до 

подальшого розвитку інститутів; 

 інституціональні межі задають стимули до інвестицій у знання та 

навички, а стимули визначають вибір індивідами тих знань і навичок, які 

забезпечують їм максимальний виграш; 

 розуміння навколишнього світу обумовлюється здібностями та 

ментальними моделями індивідів; 

 економія від масштабу, компліментарність, мережеві зовнішні ефекти 

інституціонального середовища, утвореного всією сукупністю інститутів, 

роблять інституціональні зміни в переважній більшості випадків 

поступовими й залежними від попереднього шляху розвитку.  

Для розуміння динамічної ефективності розглянемо прогрес України у 

сфері реалізації політики МСП у 2020 р. порівняно з 2016 р. (таблиця 2.9).  

Серед важливих рішень розробники Індексу звертають увагу на 

ухвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 

2030 р. та Стратегії розвитку МСП 2020, що передбачає заходи, спрямовані 

на підвищення рівня екологізації МСП та розвиток екологічно чистих 

технологій. У межах формування інноваційної політики згадаємо потенціал 

моделі Quіntuple Helіx, що виступає межею більш широкого 

міждисциплінарного аналізу середньострокового та довгострокового сталого 

розвитку на основі інновацій, серед іншого через так звану «соціальну 

екологію» (соціальний капітал). У контексті інституціональної динаміки 

особливо слід відзначити принцип стратегічної цілеспрямованості 

інноваційного розвитку економіки. Стабільний односпрямований баланс 

шляхів розвитку економіки й суспільства з їх природними середовищами є 

дуже важливим для якісної ефективності подальшого прогресу.  

Модель Quіntuple Helіx акцентує увагу на тому, що природне 

середовище необхідно концептуалізувати для визначення подальших 

стратегій розвитку інноваційних систем. Отже, на наш погляд, модель 
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Quіntuple Helіx уперше надає можливість проаналізувати соціальні бар’єри 

трансферу технологій та глобального інноваційного розриву, тому що 

технологія є частиною соціальної системи, що визначає ступінь поширення 

інновацій та ефективність їх використання. 

 

Таблиця 2.9 – Показники України в Індексі політики у сфері МСП, 2020 р. 

порівняно з 2016 р.  

Компонент Напрямок 
Україна 

2020 

Україна 

2016 

Середнє 

значення країн 

Східного 

Партнерства 

2020 р.  

Україна 

2020 

(методологія 

2016 р.) 

А 

Інституційна та 

законодавча база 
3,50 2,45 3,74 3,50 

Умови діяльності 3,55 3,81 3,92 3,89 

Банкрутство та 

другий шанс 
2,56 2,05 2,85 2,38 

В 

Навчання 

підприємництву  
3,98 2,25 3,58 дані відсутні 

Навички МСП 3,19 2,56 3,36 дані відсутні 

С 
Доступ до 

фінансування 
3,31 3,22 3,57 3,23 

D 

Державні закупівлі 3,17 2,73 3,49 3,17 

Стандарти і технічні 

норми 
3,55 4,34 3,43 3,81 

Інтернаціоналізація 2,64 1,63 2,96 3,02 

Е 

Послуги з розвитку 

бізнесу 
2,90 1,84 3,53 2,90 

Політика у сфері 

інноваційної 

діяльності 

2,28 1,86 2,92 2,35 

Еколого-орієнтована 

економіка 
2,54 1,22 2,77 2,54 

Джерело: SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2020 [483] 

 

Серед основних висновків з аналізу моделі Quіntuple Helіx, які 

впливають на стратегічні аспекти розвитку, виділимо такі. 

1. Глобалізація як розширення простору можливостей, альтернатив та 

джерел інформації, проявляється завдяки інтернаціоналізацію інноваційних 

мереж різних типів та рівнів (науково-дослідного типу, трансферу 

технологій, соціальні, професійні, виробничі та соціальні зв’язки, тощо), а 
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також динаміка глобального ринку. Факторами розвитку цього аспекту є 

відкриті інновації (Open Іnnovatіon), технологічна низка подій, що 

прискорюється (швидкість НТП), різноманіття інноваційних середовищ та 

систем, глобальні партнерства та управління ланцюжками знань на 

міжнародному рівні.  

2. Еволюція інноваційних систем, що проявляється в підвищенні 

інтенсивності інноваційних комунікацій у зв’язку з ускладненням 

інноваційного процесу, в різноманітті комунікаційних каналів та подоланні 

культурних бар’єрів (крос-культурні інновації). 

Відповідно до теорії систем взаємодії системи з навколишнім 

середовищем можуть бути рівноважними та нерівноважними. Перші 

взаємодії виникають за наявності малої різниці потенціалів навколишнього 

середовища та системи, й у разі припинення зміни зовнішніх впливів процес 

у системі припиняється. Нерівноважна взаємодія виникає за наявності 

великої різниці потенціалів або в разі значного внутрішнього опору переходу 

системи в новий стан. У цьому випадку припинення зміни зовнішнього 

впливу не призводить до припинення процесів у системі, вони триватимуть 

до вирівнювання потенціалів (ефект інноваційного імпульсу).  

3. Громадськість та соціокультурний фактор, що впливають як на етапі 

розроблення, так і на етапах дифузії (центри локалізації, якість міського 

середовища, щільність комунікації тощо).  

Отже, встановлено, що динамічна ефективність ґрунтується на сучасних 

моделях інноваційних систем і використанні нових знань та ідей у 

глобальному економічному просторі з метою одержання найбільших вигід, 

що обумовило необхідність розширення зони відповідальності держави у 

межах не лише інноваційної, але й зовнішньоекономічної політики.  

Для аналізу динамічної ефективності галузей економіки України 

розглянемо результати Індексу інноваційності українських компаній. У 

дослідженні розглянуто 50 компаній 10 галузей економіки України 

(банківський сектор, металургія, енергетика, АПК, транспорт, 
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телекомунікації, фармацевтика, ритейл, споживчі ринки, нерухомість). 

Повний рейтинг подано у таблиці Д. 2 Додатку Д. На думку укладачів 

Індексу, саме ці галузі найближчими роками будуть найбільше схильними до 

змін, оскільки в них з’являються нові гравці, бізнес-моделі та правила, які 

впливають на стан ринку. У кожній із цих галузей експерти вибрали від 

чотирьох до шести компаній, що є лідерами ринку за доходами чи розміром 

активів, які оцінювались за п’ятьма характеристиками: інноваційність 

продукту, інноваційність бізнес-моделі та бізнес-процесів, інноваційність 

взаємодії з клієнтами компанія, вплив на навколишнє середовище і 

готовність змінюватися у відповідь на виклики майбутнього (таблиця 2.10).  

 

Таблиця 2.10 – Параметри оцінювання компаній за Індексом 

інноваційності 

Характеристика Параметри 

Інноваційність 

продукту 

Масштаб інновації 

Унікальність інновації 

Ефективність інновації порівняно з наявними аналогами 

Наскільки продукт eco friendly / наскільки сприяє сталому розвитку / 

економії невідновлюваних ресурсів 

Безпосередній внесок компанії у розвиток флагманських інновацій / 

технологій / продуктів 

Інноваційність 

бізнес-процесів та 

роботи з 

персоналом 

Унікальність інновації 

Технологічність бізнес-процесів 

Ефективність порівняно з наявними аналогами 

 

 

 

Інноваційність 

бізнес-моделі 

Унікальність інновації 

Ефективність інновації 

Інноваційність у 

роботі з клієнтами 

Унікальність інновації 

Роль інновацій у бізнесі компанії 

Готовність до змін 

Чи виходить компанія за межі своєї індустрії 

Чи готова компанія істотно трансформувати свою бізнес-модель у відповідь 

на виклики майбутнього 

Примітки: вага оцінки продукту становить 25 %, готовності до зміни – 15 %, всі інші 

характеристики – 20 %.  

Джерело: Mind Innovation Index [402] 
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На рисунку 2.17 показано середнє значення індексу інноваційності за 

галузевими групами, еталонний рівень індексу для кожної з них та 

розрахований рівень його досягнення.  

 

 

Рисунок 2.17 – Інноваційний індекс галузей економіки України 

Джерело: розроблено та розраховано автором на основі матеріалів Mind Innovation 

Index 2019 [402] 

 

З рисунку 2.17 можемо зробити висновок, що найбільш інноваційними є 

підприємства АПК (71 %), металургії (75 %) і транспорту та логістики (70 %), 

а найменш інноваційними є банки та підприємства сфери нерухомості. 

Середній рівень значення інноваційного індексу за всіма групами 

підприємств України становить 58 %, що за методологією розробників 

індексу відповідає такій характеристиці: «компанія намагається 

використовувати інновації та/або інноваційний підхід у своїй роботі, але 
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вони не дають відчутного ефекту або конкурентної переваги. Компанія не є 

інноваційною».  

Під час розгляду висновків звіту варто враховувати, що аналізувались 

саме провідні компанії з найбільшим доходом (розмірів активів у випадку 

банків, обсягом введених в експлуатацію квадратних метрів житлової площі 

у випадку підприємств нерухомості), які досить часто користуються 

підтримкою держави.  

Історично національна інноваційна система часто відігравала важливу 

роль у збереженні та консолідації конкурентної переваги і розглядалася як 

рушійна сила для досягнення економічної переваги. Однак нові конкурентні 

технології, як правило, не створюються вже якимсь одним підприємцем або 

організацією, а розробляються за допомогою комплексних механізмів, що 

ґрунтуються на міжорганізаційних мережах, які виходять за межі 

національних сфер впливу.  

Процеси глобалізації, що призводять до посилення конкуренції на 

світових ринках, диктують необхідність проведення відповідних 

інституціональних перетворень. Найбільш важливими складовими 

інституціонального середовища у межах міжнародної стратегії є ті, які 

забезпечують середовище для стратегій – постіндустріальної та 

неоіндустріальної, тобто середовища (інститути інтелектуальної власності, 

венчурного капіталу, інноваційного маркетингу, програм, бізнес-моделей, 

ринку інновацій) просування фундаментальних практично орієнтованих 

досліджень.  

За базовим підходом Всесвітньої організації інтелектуальної власності, 

розглянутим у дослідженні Г. Андрощука [7], у межах ефективних 

інноваційних систем докладаються значні зусилля для збалансованого 

врахування різних конкуруючих між собою інтересів, які виникають у 

контексті інновацій. У сфері технологій, зокрема, ідеться про інтереси 

компаній-стартапів, державних і приватних науково-дослідних установ, 

університетів та корпорацій, державних і приватних фінансових установ, а 
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також суспільства, на якість життя якого в підсумку спрямовано інновації.  

Стратегічні заходи та добровільні ініціативи в інноваційній сфері 

можуть доповнити заходи, вжиті в інших галузях економічної політики, які 

теж впливають на технології та відповідну продукцію, такі як збільшення 

виробничих потужностей, використання механізмів державних закупівель 

або вливання капіталу, а також забезпечення спрощеної процедури 

кредитування для стартапів і малих і середніх підприємств із метою 

підтримки пріоритетних інновацій або під час економічного спаду.  

Під час розроблення політики варто враховувати, що екосистема 

інновацій є надзвичайно складною: вона містить у собі безліч різних 

державних і ринкових суб’єктів і складається з численних заходів політики. 

Так, Глобальний інноваційний індекс складається з понад 80 показників для 

оцінювання інноваційного потенціалу й ефективності інноваційної діяльності 

галузі, що охоплюють такі, як системи освіти, витрати на НДДКР, наукові 

публікації, реєстрація прав інтелектуальної власності, доступ до ринків 

капіталу, нормативно-правові основи та рівень розвитку бізнесу й ринків.  

У межах дослідження К. Павітта [448] інноваційний процес 

розглядається як перетин трьох інноваційних процесів: створення нових 

знань, перетворення знань на продукт (систему, процес або послугу) та 

подальше приведення останнього у відповідність до ринкового попиту. 

Здобувач запропоновав розглядати це визначення на основі сталого розвитку, 

що дає змогу створити основи інноваційної політики для забезпечення його 

безпеки.  

Зокрема, в період глобальної кризи, пов’язаної з COVІD-19, що впливає 

на здоров’я і добробут людей, продуктивність економіки та економічний 

добробут, необхідно переорієнтувати інноваційну політику, стратегії, 

стимули та системи для створення вакцин, розроблення методів лікування та 

лікарських засобів. Попри всю складність інноваційного процесу було б 

помилкою приділяти всю увагу певній стратегії або якомусь одному варіанту 

вирішення проблем чи занадто спрощено сприймати досить складні 
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інноваційні системи. Необхідно зауважити, що науково-дослідні й дослідно-

конструкторські розробки, як правило, майже на 70 % фінансуються 

приватним сектором, а держава фінансує порядку 30 % витрат на ці цілі. 

Ефективна стратегія (підхід до стимулювання інновацій) має забезпечувати 

наявність належних стимулів, здатних зацікавити найбільших спонсорів і 

тих, хто займається дослідженням, у досягненні бажаних результатів [38].  

У дослідженні здобувача [436] визначено, що формування на рівні 

держави національної інноваційної системи є одним з головних заходів, що 

входять у комплекс перетворень з формування переваг динамічної 

ефективності. Аналіз показав, що у промислово розвинених країнах 

національна інноваційна система, як правило, охоплює бізнес-інноваційні, 

телекомунікаційні й торговельні мережі, центри трансферу технологій, 

інноваційно-технологічні центри, технопарки, бізнес-інкубатори, центри 

підготовки кадрів, консалтингові організації, фінансові структури, венчурні 

фонди та низку інших елементів підсистеми.  

Отже, у міру розвитку й ускладнення інноваційних процесів на 

національному та глобальному рівнях формуються глобальні інноваційні 

мережі, що визначають нові принципи побудови відносин між суб’єктами 

національної інноваційної системи, зокрема державою, наукою та бізнесом. 

Мережева модель інноваційного розвитку передбачає багатовекторність 

потоків знань, низький рівень трансакційних витрат, спонтанне об’єднання 

агентів для реалізації інноваційного проєкту, зокрема на основі сучасних ІТ-

рішень.  

Подальший розвиток інноваційних мереж забезпечується шляхом 

формування точок росту нових перспективних інституційно-технологічних 

укладів, у яких здійснюється поступовий «перелив» ресурсів економічної 

системи. У цьому контексті до основних характеристик інноваційних мереж 

відносять високий ступінь координації інноваційного процесу, посилення 

ключових компетенцій учасників мережі, а також володіння загальними 

ресурсами, інвестиціями й каналами поширення знань та інновацій.  
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За даними Держстату України [160], у 2012–2018 рр. частка 

підприємств, що здійснювали інноваційне співробітництво, зросла з 18,3 % 

від загальної кількості інноваційно активних підприємств у 2012–2014 рр. до 

58,3 % у 2016–2018 рр. Таке зростання вважаємо позитивним явищем, що 

відповідає тенденціям інноваційної діяльності й інтеграції економіки та 

інноваційної системи країни в глобальний простір. Підприємства 

промисловості більш активно співпрацювали у межах своєї групи 

підприємств (у середньому 34,37 %), науково-дослідними інститутами (в 

середньому 5,6 %) та університетами (в середньому 1,04 %). Підприємства 

сфери послуг більш активно співпрацювали з клієнтами чи покупцями 

підприємницького сектору (в середньому 2,58 %), клієнтами або покупцями 

державного сектору (в середньому 0,44 %). Промислові підприємства 

найчастіше знаходили партнера в Україні: у 2012–2014 рр. – 14,1 %, у 2014–

2016 рр. – 30,3 %, у 2016–2018 рр. – 52,9 %. У дослідженні під ред. 

Л. С. Захаркіної [261, с. 105–109] визначено, що така спільна діяльність 

призводить до збільшення кількості підтримки у різних формах (ресурсів). 

Проблема постає у координуванні та спільному доступі до ресурсного 

забезпечення всіх учасників співпраці.  

Водночас активізації співпраці потребує створення умов для нього. За 

даними Всесвітнього дослідження економічних злочинів та шахрайства [35], 

у 2020 р. 47 % компаній України постраждали від незаконного привласнення 

майна та хабарництва і корупції (рисунок 2.18). Частка шахрайства, скоєного 

зовнішніми шахраями, незначно збільшилася: з 36 % у 2018 р. до 41 % у 2020 

р., тоді як частка шахрайства, скоєного співробітниками організації, 

скоротилася порівняно з 56 % у 2018 р.  

У згаданому дослідженні відзначено, що «майже половина респондентів 

в Україні не проводить взагалі або проводить лише неформальну перевірку 

та постійний моніторинг доброчесності своїх контрагентів. Кожна четверта 

організація в Україні не має спеціальної програми з управління ризиками» 

[35]. 
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Рисунок 2.18 – Топ 5 видів шахрайства, з якими стикнулися українські 

компанії 

Джерело: «Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства» [35] 

 

Поряд з наявністю економічних, історичних і технологічних передумов 

побудови успішно функціонуючих національних інноваційних систем 

найважливішим фактором, що визначає ефективність інноваційних систем, 

варто вважати якість стратегії державного управління, серед іншого 

результативні заходи зовнішньоекономічної політики та стратегії в контексті 

розвитку національних інноваційних систем, результативність планування та 

реалізації міжнародних інноваційних проєктів тощо.  

Експерти-укладачі Global Innovation Index 2019 звертають увагу на 

необхідність тривалого періоду, щоб заходи інноваційної політики різних за 

рівнем розвитку країн зможуть вплинути на глобальний інноваційний 

ландшафт. Оцінювання не лише кількості, але і якості витрат на інновації та 

інноваційних досягнень є завданням співтовариства, що формує інноваційну 

політику. Розрив між країнами насамперед полягає в тому, наскільки 

ефективно йде процес перетворення інноваційних ресурсів на результати 
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інноваційної діяльності; деяким країнам просто вдається досягти більшого за 

менших витрат, причому це відбувається навіть у групі країн з високим 

доходом: якщо у Швейцарії, Нідерландах та Швеції у разі використання 

інноваційних ресурсів досягається більш високий ефект, у Сінгапурі (8-ме 

місце) й ОАЕ результати інноваційної діяльності є нижчими порівняно із 

задіяними інноваційними ресурсами [41].  

Отже, світовий досвід показує, що завдання розвитку й підтримки як 

окремих елементів, так і всієї національної інноваційної системи не може 

бути прерогативою однієї державної структури і потребує координації як між 

різними інститутами, так і міжнародними організаціями й економічними 

суб’єктами (резидентами і нерезидентами).  

 

 

2.4. Вплив технологічних тенденцій на розроблення інноваційної 

політики 

 

Проблеми стратегій інноваційного розвитку з урахуванням фактору 

високих технологій є предметом досліджень багатьох іноземних і 

вітчизняних фахівців, проте фактор конвергенції та міжгалузевий потенціал 

високих технологій практично не враховується в стратегічному вимірі, 

зокрема й в Україні, що в сучасних умовах становить загрозу безпеці через 

можливу втрату ресурсів сталого розвитку. На підставі цього ми 

проаналізуємо умови розроблення інноваційної політики з погляду 

конвергенції технологій.  

Виходячи з важливості питань інноваційного розвитку, підкреслимо 

роль державної політики, що в умовах ринкової економіки передбачає 

стимулювання впровадження нових технологій. У звіті про фундаментальну 

ефективність економіки [5], спираючись на показники характеристик 

технологічного потенціалу (екологічні впливи, енергоспоживання і 

виробництво продукції), визначено чотири основні критерії ефективності: 
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1) еко-енергетична ефективність – кількість корисної продукції (у 

натуральному та вартісному вираженні), отримана на одиницю витраченої 

енергії, та сумарного екологічного впливу; 

2) технологічна ефективність, що характеризується через 

співвідношення всієї сукупності відходів (впливів на навколишнє 

середовище) та обсягу виконаної підприємством роботи (спожитої первинної 

енергії); 

3) динаміка ефективності, що визначається як інтегральна зміна 

ефективності (еко-енергетичної і технологічної) за період (+/–% на рік); 

4) прозорість еколого-енергетичної звітності, що визначається як 

відношення розкритих параметрів до загальної кількості використовуваних в 

оцінюванні.  

При цьому під технологічною ефективністю розуміють такий спосіб 

виробництва, за якого для випуску цієї кількості продукції витрачається не 

більше ресурсів кожного виду, чим в разі інших способів, і принаймні щодо 

одного ресурсу порівняно з іншими способами досягається економія [2]. Але 

навіть у разі високої ефективності абсолютні обсяги екологічного впливу 

можуть бути великими, а технологічний процес може бути досить 

небезпечним.  

У цьому контексті сер Алек Бройерс, голова комітету з науки і техніки 

парламенту Британії, президент Королівської інженерної академії, зазначив, 

що «технології і лише технології визначають майбутнє людської раси». На 

думку К. Барретта, колишнього президента Intel, інновації, освіта, наукові 

дослідження і розробки відіграють найважливішу роль у розвитку 

конкурентоздатності країни. Попри те, що ці напрями формують майбутнє, їх 

розвиток також необхідно прогнозувати. У міжнародних форсайт-

дослідженнях експерти виділили такі основні тенденції науково-

технологічного розвитку: 

– посилення конвергенції технологій; 

– посилення дифузії високих технологій у середньотехнологічні сектори; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
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– зростаюче значення мультидисциплінарності наукових досліджень; 

– посилення впливу нових технологій на управління та організаційні 

форми бізнесу, що стимулює розвиток гнучких мережевих структур [385].  

У межах кожної із цих тенденцій формуються нові технології і галузі 

науки з погляду їх потенційного застосування в різних сферах людської 

діяльності. Ці технології потенційно є відповідями на глобальні виклики та 

формують новий технологічний образ світу. Отже, сценарії довгострокового 

розвитку та модернізації економіки країн не можуть не враховувати 

зазначених тенденцій [432; 272].  

Розвиток нового технологічного укладу відбувається за трьома 

основними напрямами, які формують відповідні механізми та стратегії 

розвитку [281]: 

1) розвиток окремих галузей – локомотивів нового технологічного 

укладу, які утворять його ядро; 

2) розвиток принципово нових конвергентних технологій, які 

забезпечують сходження та взаємопроникнення технологій, галузей, науки і 

техніки, технологій та економіки, бізнесу тощо; 

3) впровадження нових технологій у всій сфері діяльності.  

Теорія хвиль Н. Д. Кондратьєва в розвитку Й. Шумпетера стала 

основним прогнозним базисом 6-го інноваційного технологічного укладу 

економіки майбутнього – циклу NBІC-конвергенції. За оцінками експертів 

США і ЄС, перші ознаки цієї нової науково-технологічної і промислової 

революції почали проявлятися вже наприкінці фази великих потрясінь (2005–

2017 рр.) й особливо набудуть вирішального значення у фазі революції 

світового ринку (2017–2041 рр.).  

NBІC-конвергенція обумовлює прискорення науково-технічного 

прогресу шляхом взаємного впливу одна на одну різних галузей науки. 

Конвергенція (від англійського convergence – сходження в одній точці) 

означає не лише взаємний вплив, але і взаємопроникнення технологій, коли 

межі між окремими технологіями стираються. Цей термін був 
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запропонований в 2002 р. американським ученим у сфері нанотехнологій 

доктором Mіhaіl C. Roco та американським соціологом Dr. Wіllіam Sіms 

Baіnbrіdge, авторами звіту «Конвергентні технології для удосконалення 

природи людини» (Convergіng Technologіes for Іmprovіng Human 

Performance) [475], присвяченого розкриттю особливостей NBІC-

конвергенції та її значення в загальному процесі технологічного розвитку 

світової економіки.  

Конвергенція технологій ґрунтується на принципі рефлексивної 

складності (complexіty, Е. Кастельс), основою якої є процеси виникнення 

структур, що самоорганізуються, емерджентних, нелінійних і динамічних 

систем тощо. У цьому змісті теорія складності переростає в нову науку про 

організовану складність, що знаходить своє втілення і в організаційно-

економічному вимірі.  

Основними характерними рисами NBІC-конвергенції є такі: 

– інтенсивна взаємодія між зазначеними технологічними галузями; 

– значний синергетичний ефект міжгалузевої взаємодії; 

– широта охоплення розглянутих і підданих впливу предметних галузей 

– від атомарного рівня матерії до розумних систем; 

– виявлення перспективи якісного зростання технологічних 

можливостей індивідуального та суспільного розвитку людини завдяки 

NBІС-конвергенції.  

Ключовими принципами розвитку конвергентних технологій визнано 

такі [39]: 

– відповідність глобальним стратегічним цілям державної політики та 

спрямованість на вирішення проблем структурних перетворень економіки, 

забезпечення безпечного сталого розвитку; 

– недопустимість асиметричності інформації між учасниками процесу 

розвитку конвергентних технологій; 

– концентрація на таких критичних технологіях, що забезпечують 

технологічну незалежність країни; 
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– урахування інтересів усіх суб’єктів, що беруть участь у розвитку 

конвергентних технологій: освітніх, дослідницьких, проєктно-

конструкторських установ, промислових підприємств, кінцевого споживача.  

З чотирьох NBІС-галузей у сучасних умовах найбільш розвиненими є 

інформаційно-комунікаційні технології, що використовуються в усіх інших 

галузях, а найбільшим потенціалом, з погляду промислового застосування, є 

наносфера. Генріх Ерліх зауважив, що «нарешті настало розуміння, що 

нанотехнології – це міждисциплінарна галузь науки і технологій, де 

сходяться інтереси хімії, фізики та біології. І можливо, головна місія 

нанотехнологій полягає в тому, щоб об’єднати природничі науки, що 

настільки сильно розійшлися, та повернути нам цілісну картину світу» [298].  

Отже, аналіз тенденцій розвитку NBІC-технологій у промислово 

розвинених країнах у біфуркаційний період (2020–2025 рр.) показує, що 

зароджується нова науково-технологічна та промислова революція XXІ ст., 

яка може докорінно змінити економіку, внутрішню та зовнішню політику 

країн, культуру, а також цивілізацію в цілому. При цьому постає завдання 

вибору пріоритетів розвитку високих технологій на національному рівні.  

Також варто зауважити, що досягти розвитку складових національної 

системи «сталий розвиток – безпека» в умовах обмеженості ресурсів можна 

завдяки інтегрованим стратегіям розвитку, що передбачають активізацію 

міждисциплінарних, міжгалузевих і міжсекторальних досліджень та 

взаємодій, консолідацію наукового співтовариства, поглиблення кооперації в 

науково-інноваційній сфері на національному та міжнародному рівнях. 

Реалізація зазначених аспектів надасть можливість забезпечити національну 

безпеку шляхом формування конкурентних переваг, створити надійні бар’єри 

на шляху численних загроз, пов’язаних з деформацією вітчизняного науково-

технологічного та промислового потенціалу, що перешкоджають переходу 

країни до нового технологічного укладу.  

Перспективи міжгалузевої взаємодії насамперед пов’язано з можливістю 

подальшого вдосконалення технологій. На нашу думку, потенціал 
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міжгалузевої взаємодії слід розглядати, виходячи з того, що будь-який 

конкретний технологічний процес варто розуміти водночас як частину більш 

складного процесу і як сукупність менш складних технологічних процесів, 

кожен з яких здатен як формувати унікальні конкурентні переваги, так і 

нівелювати переваги інших процесів.  

До головних проблем інноваційного розвитку на основі міжгалузевої 

взаємодії, які створюють загрози національній безпеці, можемо віднести такі:  

– втрата інфраструктури та середовища міжгалузевої взаємодії 

підприємств з виробниками засобів виробництва, що в результаті формує 

технологічну залежність від іноземних виробників засобів виробництва; 

– несприйнятливість наявних виробництв інноваціям і технологічному 

відновленню, що призводить до деградації економіки;  

– проблеми та обмеження інновацій у системі державного управління та 

держзакупівель, що призводить до втрати ресурсів розвитку; 

– втрата кваліфікованих кадрів та нівелювання інтелектуального 

потенціалу країни: фахівці, що залишилися, переміщуються в інжинірингові 

бізнес-структури, які стали серйозними гравцями на ринку модернізації 

промисловості.  

Фактор міжгалузевої взаємодії є вкрай важливим, оскільки в сучасних 

умовах поряд зі спеціалізацією та диференціацією галузевих виробництв 

відбуваються процеси кооперації та інтеграції, зокрема й на міжнародному 

рівні, що призводить до формування стійких виробничих зв’язків між 

галузями та створення міжгалузевих комплексів. Практично кожну 

високотехнологічну галузь як джерело конкурентних переваг можна 

розглядати як міжгалузевий комплекс, який являє собою інтеграційну 

структуру, що характеризується взаємодією різних галузей та їх елементів, 

різних стадій виробництва та розподілу продукції.  

В іншій своїй робот здобувач [436] розглядав роль кластерів як форми 

розвитку високотехнологічних секторів. Однією з причин виникнення 

кластера є формування технологічних зв’язків між виробниками та 
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можливість формування конкурентних переваг шляхом формування 

кластерів у пов’язаних між собою галузях економіки країни. Через 

кластерний механізм одна конкурентоспроможна галузь може сприяти 

формуванню (або розвитку) іншої в процесі взаємовигідних партнерських 

відносин. Ця галузь часто буває найбільш вимогливим покупцем товарів та 

послуг галузей, від яких вона залежить. Її наявність у країні стає важливим 

фактором, що визначає конкурентоспроможність галузі-постачальника.  

Наприклад, свого часу лідерство США у виробництві фасованих 

споживчих товарів і товарів тривалого користування внесло свій внесок в 

успіх створення та маркетингу американської реклами. Позиції Японії у 

виробництві побутової електроніки стали результатом того, що успіх у галузі 

напівпровідників був спрямований на виробництво плат пам’яті та 

інтегральних схем, які використовуються у виробництві електронних товарів.  

На цих прикладах ми бачимо, що конкурентоспроможна галузь розвиває 

разом із собою всі пов’язані з нею галузі шляхом висування більш жорстких 

вимог до їх продукції і технологічну підтримку завдяки обміну інноваціями. 

У свою чергу, нова технологія постачальника продукції стимулює 

впровадження нових товарів і на підприємстві-споживачі.  

Низка галузей, які розвиваються за рахунок стрибкоподібного розвитку 

окремих груп підприємств, стикається зі складнощами під час впровадження 

міжгалузевих інновацій. Насамперед це стосується підприємств hіgh-tech 

галузей та сільськогосподарських підприємств.  

Партнерство також може розвивати і порівняно традиційні в 

технологічному плані галузі. Наприклад, вкрай важливою є тісна інтеграція 

енергетичного та автомобільного ринків. Ця тенденція обумовлюється 

розвитком електромобілів та концепції e-mobіlіty, що є стимулом 

розроблення нових джерел енергії, систем передачі та розподілу енергії, 

зарядних пристроїв, а також шляхів інтеграції технологій «мобільності» у 

концепцію «smart house».  

Однак процес технологічного зв’язку може також відбуватися й у 
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зворотному порядку, оскільки неконкурентна галузь може підірвати інші 

пов’язані з нею галузі, коли вона виступає в ролі споживача.  

Аналізуючи міжгалузеву взаємодію, зауважимо, що інновації можуть 

поширюватися як на горизонтальному рівні (внутрішньогалузевий і 

міжгалузевий трансфер), так і вертикальному рівні (трансфер між великим і 

малим бізнесом).  

Поширенню на внутрішньогалузевому рівні сприяє конкуренція між 

аналогічними компаніями, а міжгалузева дифузія інновацій є пов’язаною зі 

зниженням останнім часом низки бар’єрів і переглядом традиційних меж 

галузей.  

На вертикальному рівні інновації через трансфер технологій 

просуваються двома протилежними напрямами: від малих венчурних 

компаній до великих виробників та від останніх у малий бізнес, що 

використовує інноваційні технології (наприклад, ІТ-інновації).  

Уявлення про відносну значимість міжгалузевого трансферу технологій 

як джерела технологічного розвитку промисловості можна одержати, 

визначивши співвідношення між двома ефектами [273, с. 90]:  

1) приростом сукупної продуктивності всіх галузей економіки за 

рахунок внутрішньогалузевої та міжгалузевої дифузії технологій;  

2) приростом сукупної продуктивності галузей унаслідок 

безпосереднього здійснення досліджень та розробок у самих галузях.  

Дослідження показують тенденцію поступового збільшення значень 

технологічного мультиплікатора практично в усіх країнах OECD, що 

обумовлюється ускладненням у технологічному плані споживаної продукції 

промислового призначення та з дедалі більше зростаючою галузевою 

спеціалізацією та зростанням обсягів міжгалузевої торгівлі промисловим 

устаткуванням, компонентами та матеріалами [273].  

Міжгалузевий трансфер також слід аналізувати у зв’язку з тим, що під 

час заміщення технологічних укладів відбувається зміна ядра укладу, що 

передбачає трансформацію функціональних взаємозв’язків системи та 
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перехід у якісно новий стан – утворення нової структури. Новий 

технологічний уклад формується у межах діючої структури наявного 

технологічного укладу, що характеризується своїм пропорційним складом 

елементів та їх взаємозв’язками. Перехід до нового укладу координується 

вже наявними нормативно-правовою базою та інститутами, а також 

інноваціями в управлінні [69].  

Зауважимо, що міжгалузевий аспект розвитку високих технологій як 

система ринкових відносин, які виконують низку взаємозалежних та 

взаємодоповнюючих функцій, формує мережеву архітектуру, що потенційно 

дає змогу ефективно розвивати спеціалізацію і стратегічні партнерства на 

національному та міжнародному рівнях. Зазначений аспект формує завдання 

з пошуку створення умов для розвитку технологій, яке стосується 

насамперед  державного регулювання підприємницької діяльності та 

інвестиційно-інноваційних процесів.  

У контексті забезпечення національної безпеки зауважимо, що низка 

досліджень показує наявність під час міжгалузевої взаємодії так званої 

«інноваційної пастки» («розриву технологій»). Купівля технологій 

призводить до більших витрат, аніж придбання устаткування. Придбання 

технологій (у випадку високих технологій ідеться про придбання 

технологічного пакета як групи технологій), потребує наявності певного 

рівня власних потужностей (інноваційного потенціалу), у які можна успішно 

інтегрувати нову технологію. Застарілі ж потужності призводять до появи 

вузьких місць у виробництві або у його міжгалузевих зв’язках, тягне за 

собою втрату інноваційного імпульсу нової технологій та економічних 

збитків.  

Варто також ураховувати, що ринок технологій характеризується 

меншою ємністю порівняно з ринком устаткування через низку факторів 

(міжнародна конкуренція, геополітика тощо). Придбання окремих машин  та 

устаткування простіше узгоджується з діючими технологіями і набагато 

легше адаптується до виробничих потреб. У результаті цього галузь 
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поступово може перейти до стану, який надасть можливість здобувати 

(використовувати) комплексні технології. У цих галузях інноваційний 

розвиток забезпечує відповідна промислова політика, спрямована на 

стимулювання та підтримку придбання нового обладнання.  

Наявність зовнішніх факторів (конкуренція ТНК, рівень концентрації 

галузі, норма прибутку, інші особливості галузевих ринків) призводить до 

парадоксальної ситуації у відтворенні фондів, що тісно пов’язано з 

інвестиціями та інноваціями. Так, середній вік фондів у тих галузях, які 

мають випускати більш продуктивне устаткування для галузей кінцевого 

споживання, є суттєво вищим, ніж у галузях, які виробляють предмети 

кінцевого споживання, і видобувних галузях. У результаті маємо 

«технологічну пастку» у двох напрямах: низькотехнологічні галузі не можуть 

абсорбувати нові технології, а середньотехнологічні галузі, які мають 

забезпечувати в них технічний прогрес, мають застарілі потужності.  

Важливим аспектом є міжсекторальні технології додаткового значення. 

Зокрема, одним з показників інноваційного розвитку може бути поліпшення 

екологічної складової виробництва.  

«Зелені» технології в сучасних умовах являють собою важливий 

інструмент розвитку цілої низки галузей, стан у яких прямо впливає на 

економічну безпеку та комфорт середовища проживання (якість життя). До 

таких насамперед слід віднести будівельний сектор, енергетичний комплекс, 

транспорт і галузі управління відходами. Зазначені галузі безупинно 

перетинаються, що надає можливість вважати «зелені» технології 

міжгалузевим інструментом розвитку.  

Міжгалузеві інновації можуть мати як місцеве походження, тобто 

розроблятися самостійно підприємством, так і міжрегіональні та міжнародні 

джерела.  

І. Ю. Матюшенко, В. Є. Хаустова та С. І. Князєв на підставі аналізу 

інституційних трансформацій зауважують, що зростання обсягів 

міждисциплінарних досліджень у більшості галузей породжує потребу у 
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використанні більш комплексних інструментів управління дослідницькою та 

інноваційною діяльністю, ніж технологічні платформи або кластери [148, 

с. 20]. Дослідження, проведені в ЄС, також підтвердили, що локальні та 

національні кластери вже не підходять для інновацій. Дослідники Р. Андрес і 

Р. Посера проаналізували досвід 1604 компаній Норвегії та виявили, що так 

звані «глобальні трубопроводи» («global pіpelіnes», під якими розуміються 

стійкі взаємодії між агентом-членом кластера та зовнішнім агентом) 

насправді визначають більший успіх компанії порівняно з локальними 

відносинами. Цей висновок є протилежним тому, чого очікували після 

десятиліть політики інвестування в розвиток інноваційних кластерів на 

національному та регіональному рівні [155, с. 52].  

Зі зростанням кількості «global pіpelіnes» у процесі реалізації державної 

політики з інтернаціоналізації економіки та політик розвитку окремих 

підприємств відбувається збільшення не лише кількості зовнішніх 

інформаційних потоків, але і їх частоти і тривалості [155].  

У зв’язку зі збільшенням кількості успішних прикладів міжнародних 

кластерних ініціатив кінця 90-х рр. XX ст. (наприклад, міжнародні кластери 

«Ботнічна дуга знань», «Медіконова долина» і «Біо Долина») проблема 

вивчення штучного створення міжнародного кластера вийшла на перший 

план. Зараз у зв’язку зі значним потенціалом проблеми управління і 

створення як регіональних, так і міжнародних кластерів у ЄС розглядаються 

на національному і загальноєвропейському рівнях. У середньому понад 23 % 

загальної кількості проєктів міжнародного співробітництва є саме 

міжнародними кластерними ініціативами. Наприклад, лише у країнах 

Балтійського регіону, за різними оцінками, налічується від 20 до 30 

організованих міжнародних кластерів [155].  

Звернімо увагу на революцію в галузі інформаційних і комунікаційних 

технологій, яка з 80-х рр. XX ст. продовжує біотехнологічну революцію, що 

почалася за нею, і революцію в галузі нанотехнологій, що має найбільший 

інноваційний потенціал для виробництва. Особливо перспективним буде 
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взаємовплив саме інформаційних технологій, нанотехнологій, біотехнологій і 

когнітивної науки.  

Інформаційні технології в сучасних умовах радикально змінюють 

економічні реалії. Наприклад, принцип достатку ресурсів найбільше явно 

проявляється завдяки можливості необмежено копіювати інформацію, що 

надає можливість максимізувати економічний ефект у масштабах 

суспільства. Коли говорять про підвищення частки інформації у виробленій 

продукції, то мається на увазі, що базову цінність має саме інформація про 

продукт, необхідна для його відтворення (передусім інтелектуальна власність 

та неявні знання), а не матеріальні ресурси, що безпосередньо 

використовуються у виробництві.  

Міжнародні дослідження показують, що існує тісний зв’язок між 

розвитком ІКТ та економічним розвитком за умови ефективних стратегій 

інноваційного розвитку. Широкомасштабне використання технологій 

високошвидкісного зв’язку та Інтернету є каталізатором розвитку ІКТ-

проєктів, а також забезпечує множинний мультиплікативний ефект для низки 

галузей національної економіки, сприяє прискоренню та масштабуванню 

технологічного прогресу й у підсумку забезпечує зростання ВВП як окремих 

регіонів, так і країн у цілому. Слід також ураховувати, що ті країни, які 

розвиваються, з більш досконалою телекомунікаційною інфраструктурою 

здатні залучити більше аутсорсингових компаній та іноземних інвестицій.  

Ефективне використання можливостей нових технологій і впровадження 

інноваційних користувацьких інструментів створює платформу для: 

– поліпшення телекомунікаційної інфраструктури, що створює підґрунтя 

для нових сервісів з управління безпекою, надання якісних послуг 

населенню, діяльності локального бізнесу та державних установ; 

– залучення до соціальної активності та активності бізнесу вилучених 

регіонів, населення, діяльності локального бізнесу і державних установ; 

– підвищення ефективності державного управління економікою та 

соціальною сферою, діяльністю локального бізнесу та державних установ; 
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– прискорення інформаційного обміну, поширення сервісів і появи 

нових форм комунікацій населення та підприємств між собою, з іноземними 

партнерами, органами влади, освітніми та медичними установами тощо 

(наприклад, e-busіness, e-government, e-educatіon, e-commerce, e-health тощо).  

З розвитком конвергенції паралельно прискорюватиметься розвиток 

низки науково-технологічних галузей, що безпосередньо впливають на 

економіку. Особливий інтерес становлять імовірні якісні зміни економічної 

системи під впливом технологій, оскільки в довгостроковій перспективі 

розвиток економіки, зокрема середня продуктивність праці, дедалі більшою 

мірою визначається саме розвитком технологій. Сюди залучаються 

насамперед технології виробництва та використання знарядь праці, 

виробничі й бізнеси-процеси.  

У практичному контексті зазначених положень розглянемо 

приладобудування, яке є однією з найбільш наукоємних галузей, а її 

інноваційно-технологічний рівень значною мірою визначає розвиток 

інноваційної сфери та рівень технологічної безпеки країни [227, с. 112].  

Прилади є «очами науки», «нервовими закінченнями промисловості», 

без них є неможливим регулювання жодних технічних процесів – будь-яка 

технологічна ланка має вимірювальне устаткування, від якості, надійності та 

стабільності роботи якого залежать не лише виробничі показники, але й 

безпека для оточуючих людей. Наприклад, у ТЕЦ вартість контрольно-

вимірювальних приладів може становити до 12 % усієї вартості.  

Провідна роль приладобудування в інноваційно-технологічному 

розвитку промисловості, забезпеченні технологічної та економічної безпеки 

визначає випереджальний характер розвитку галузі у світовому 

промисловому виробництві [298]. Аналіз наукоємності промисловості, за 

даними NSF США, показав, що наукове приладобудування посідає друге 

місце за цим індикатором після авіакосмічної галузі та випереджає ІТ, 

фармацевтику й електронну промисловість. За різними оцінками, в країнах 

ЄС до 30 % доданої вартості високотехнологічного машинобудування 
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генерується в приладобудуванні.  

Підкреслимо і роль приладобудування в системі підготовки фахівців у 

ЄС. Наприклад, у міждисциплінарних освітніх програмах університету 

Мюнхена та Рейнсько-Вестфальської вищої технічної школи в Ахені 

(входять у топ 30 університетів інженерного і технічного профілю у рейтингу 

Tіmes Hіgher Educatіon 2019 р.) з біофізики, біоінформатики, медичних 

технологій та інженерії фокус зроблено на приладобудуванні, а не на 

глибокому розумінні хімічних або фізичних процесів [21].  

Водночас приладобудівній галузі як сектору економіки з боку 

вітчизняних науковців приділено незначну увагу, що робить її дослідження 

актуальним. Особливості розвитку приладобудування розглянуто у 

дослідженні О. Грибовського та А. Грибовської [44]. Стратегічним аспектам 

розвитку високотехнологічних сфер присвячено дослідження Е. Секші [479], 

в якому зауважується, що під час забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств приладобудування найважливішим завданням є підвищення 

ефективності інноваційних процесів шляхом використання сучасних 

організаційних механізмів та інструментів проєктного управління. Спільним 

недоліком указаних досліджень є те, що вони не враховують особливості 

розвитку галузі в умовах Індустрії 4.0. Тому пропонуємо проаналізувати 

практичні аспекти галузевого розвитку в умовах Індустрії 4.0 і на прикладі 

приладобудування визначити перспективні складові інституційно-

еволюційного аспекту розвитку галузі.  

Перші прототипи сучасних аналітичних приладів було розроблено у 

США та Швеції. Як підгалузь приладобудування набуло широкого розвитку 

у 60-х рр. ХХ ст. В Україні початком розвитку аналітичного 

приладобудування вважається заснування виробництва контрольно-

вимірювальних приладів у Києві на початку ХХ ст. У 50–60-ті рр. ХХ ст. на 

теренах України розробленням та виробництвом аналітичних приладів під 

егідою різних відомств займалось багато підприємств, що розробляли 

прилади відповідно до галузевої специфіки (хімічна промисловість, 
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автоматизація, атомна промисловість, АПК тощо) [51]. Тому для цілей цього 

дослідження на основі роботи О. Дашковського [51] можемо розглянути 

приладобудування як підгалузь, що об’єднує організації та підприємства, які 

займаються створенням та виробництвом приладів для визначення 

структури, вмісту, стану та властивостей речовин.  

Значення приладобудування обумовлюється тим, що розширення 

дослідної бази інноваційних процесів пов’язано з використанням сучасних 

аналітичних приладів. Відповідно, роль приладобудування в економіці 

можемо визначити в розрізі таких аспектів: 

– розвиток науки і техніки потребує підвищення точності та швидкості 

аналізу, збільшення чутливості роздільної здатності приладів; 

– аналітичні прилади є перетворювачем та носієм кількісної інформації; 

кількість джерел даних та обсяг інформації ростуть експоненційно, прилади 

стають «розумнішими» та починають діяти через комунікацію між собою 

(М2М-взаємодія); за оцінками Gartner до 2020 р. кількість об’єктів Інтернету 

речей перевищує 6,4 млрд, що відкриває принципово нові можливості 

використання інформації та потребує нових технологій приладобудування; 

– рівень розвитку аналітичної техніки є визначальним для наукових 

досліджень та підприємств різних галузей, кожна з галузей (авіаційна, атомна 

промисловість, ВПК, нанотехнології, ІКТ та інші) є пов’язаною зі створенням 

і розвитком інтелектуальних приладів, тобто входить у галузь 

приладобудування на сучасній технологічній базі, отже, приладобудування 

не лише «споживає» сучасні інновації, але і є їх провідним каталізатором; 

– підвищення ефективності виробництва та якості продукції потребує 

випереджального розвитку методів і технічних засобів одержання інформації 

про склад речовин і матеріалів, у результаті цього приладобудування сприяє 

більш ефективному управлінню технологічними процесами.  

Зазначені здобувачем аспекти доцільно розглядати у контексті 

визначених В. І. Ляшенком та О. С. Вишневським можливостей для 

прискореної цифрової модернізації економіки Україні [137, с. 20].  
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Отже, сучасне приладобудування є високотехнологічною та 

наукомісткою галуззю промисловості, що широко застосовує ІКТ, 

нанотехнології, мікромініатюризацію, елементи штучного інтелекту тощо. З 

організаційно-економічного та інституційного погляду можемо розглянути 

приладобудування як міжгалузевий високотехнологічний комплекс, що 

водночас є як фактором інноваційного розвитку низки технологічних 

галузей, так і результатом їх інновацій. Цей факт визначає приналежність 

приладобудування до структуроутворюючих галузей, через які відбувається 

поширення нових технологій в інші галузі економіки [171].  

Варто підкреслити трансформацію галузі в умовах переходу до Індустрії 

4.0, що трансформує весь ланцюжок доданої вартості (рисунок Е. 1, Додаток 

Е).  

Розглянемо приклад автомобілів Tesla, що ілюструє тенденцію до 

розширення можливостей приладів за рахунок більш активного використання 

програмного забезпечення та електронних сервісів. Також прилади стануть 

основою послуг з використанням сенсорів, які у 2030 р. становитимуть 

серйозну конкуренцію електронним пристроям та стануть майже 

невід’ємними елементами фізичної реальності «Інтернету почуттів» (рисунок 

Е. 2, Додаток Е).  

Загалом про сучасну продукцію приладобудування можна сказати, що 

для користувача софт найчастіше значить більше, ніж «залізо». Це означає, 

що в структурі витрат на розроблення нових продуктів інвестиції в 

розроблення програмного забезпечення займають все більшу частку.  

На рисунку 2.19 показано розширену мережу інноваційної екосистеми 

«Стратегія 4.0», що визначає чотири основні елементи, які мають бути в 

кожному промисловому секторі, складовими яких є нові покоління приладів.  

Величезний вплив на виробничий процес чинить розвиток адитивних 

технологій (наприклад, технології 3D-друку). У приладобудуванні ці 

технології надають можливість досягти низки змін конструкції та 

властивостей виробів, які прямо можуть вплинути на їх функціональність і 



194 

 

   

конкурентоспроможність. Прикладами таких змін можуть стати зменшення 

маси або одержання раніше недоступної геометрії радіатора охолодження, 

що розширює можливості конструктора щодо вдосконалення характеристик 

продукції.  

 

 
Умовні позначення: ЕU (End users) – кінцеві замовники; ОЕМ – машино- та інші ххх-будівники; РЕ 

(Process engineering) – технологічні, інжинірингові компанії; CSI (Control System Integrators) – 

системні інтегратори АСУТП; ІТ SI – системні інтегратори ІТ; SW dev (Software developers) – 

розробники ПЗ; HW (hardware) makers – розробники пристроїв та приладів.  

Зона value chain – охоплює акторів, які грають роль enablers & policy makers на різних рівнях, від 

національного до галузевого; зона інноваторів – охоплює елементи, що зазвичай генерують 

інновації; зона інкубації – містить у собі елементи, що створюють можливості для інкубації та 

акселерації інноваторів; зона досвіду та тестування – містить елементи, що надають можливість 

випробовувати інновації на життєздатність, та є кінцевою для швидкої апробації та виходження 

інновацій на ринок.  

Рисунок 2.19 – Фреймворк розширеної екосистеми промислових хайтек-

сегментів 

Джерело: Індустрія 4.0 в Україні [94]  

 

У дослідженні консалтингової групи MPІ [399] щодо стану Індустрії 4.0 
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в 2020 р. виявлено тенденцію використання так званих «розумних приладів». 

Такі прилади можуть мати вбудовані датчики, які відстежують стан приладу і 

його експлуатаційні характеристики, а також надають можливість передавати 

цю інформацію виробникові. Для виробників це відкриває нові можливості 

взаємодії із клієнтами – 83 % виробників планують розбудовувати свої 

продукти за допомогою вбудованого «інтелекту».  

Розвиток таких приладів є важливим, оскільки більший ступінь 

цифрової трансформації завдяки Інтернету речей може скоротити ланцюжки 

вартості у майбутньому, змінюючи виробництво для концентрації діяльності 

на смарт-фабриках, які використовують ІР не просто для автоматизації 

виробництва, а й для обміну інформацією та оптимізації ланцюжка вартості 

[134, с. 76–79].  

У доповіді Інституту економіки промисловості НАН України серед 

принципів смарт-промисловості розглянуто зрощення матеріального 

високотехнологічного продукту та цифрових послуг – «вироблений кінцевий 

продукт являє собою симбіотичне поєднання фізичного матеріального 

об’єкта – високотехнологічного наукоємного приладу з високою доданою 

вартістю, що потребує внутрішнього та/або зовнішнього джерела енергії, з 

комплексом широких функціональних можливостей, зокрема в ІТ-сфері, які 

надаються на його базі» [81, с. 30].  

На рисунку 2.20 показано прогноз зростання вартості інтелектуальних 

приладів до 2021 рр. за галузями економіки.  

На рисунку 2.21 подано прогноз оцінки обсягів реалізації продукції 

підприємствами України, що потенційно використовуватиме «розумні 

прилади», який ілюструє наявність комерційного потенціалу розвитку галузі.  
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Рисунок 2.20 – Прогноз зростання вартості інтелектуальних приладів до 

2021 рр., у % та млрд дол.  

Джерело: «Индустрия 4.0 – обзор и последствия для экономической политики» [286] 

 

Рисунок 2.21 – Обсяги реалізації продукції та послуг суб’єктами 

підприємництва в Україні за видами економічної діяльності, де 

використовуються прилади, тис. грн 

Джерело: складено автором на основі даних Держстату України [169] 
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Більшість технологій приладобудування має застосування й у 

промисловому сегменті, і в споживчому. Наприклад, алгоритми штучного 

інтелекту і технології роботи з даними знаходять широке застосування в 

різних галузях економіки. Тому більшість технологій приладобудування 

складно віднести до суто промислових або суто побутових [171]. Наприклад, 

в Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України розвивається 

комп’ютерне приладобудування за такими напрямами: розумне землеробство 

та екобезпека, медицина, жестова комунікація, технічний зір (інтелектуальні 

відеосистеми), охорона й оборона, робототехніка, системи електронного 

голосування тощо [23, с. 55].  

Отже, вибір пріоритетних напрямів інноваційної політики має 

забезпечувати досягнення певного рівня міжгалузевої ефективності з метою 

появи стійких темпів економічного зростання. Можемо зробити висновок, що 

міжгалузева взаємодія, яка формується на основі технологічних ланцюжків 

між якомога більшою кількістю учасників під час забезпечення національної 

безпеки, сприятливо впливає на стан системної стійкості та 

конкурентоздатності економіки.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У контексті забезпечення національної безпеки особливої актуальності 

набуває розроблення теоретико-методологічних засад аналізу ролі 

інноваційного компонента в системі національної безпеки України та 

системної стійкості економіки, виявлення тенденцій впливу інновацій на стан 

національної безпеки країни, а також установлення чіткого кількісного 

зв’язку між результатами інноваційної діяльності різних галузей та рівнем 

безпеки сталого розвитку.  

З аналітичного погляду, інноваційну безпеку розглянуто як такий стан 

захищеності соціально-економічної системи країни (системи сталого 
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розвитку), який здатен забезпечити конкурентоспроможність результатів 

науково-технічної та інноваційної діяльності, виражену в продукції 

(послугах), що споживаються суспільством, а також здатність економіки 

протистояти численним ризикам та загрозам, що виникають у результаті 

внутрішньої та глобальної динаміки та цілеспрямованих дій іноземних 

агентів.  

Здійснений здобувачем аналіз надає можливість зробити висновок, що 

політики сталого розвитку та безпеки мають низку спільних рис, що дає 

змогу формувати науково-методологічні підходи до розбудови інтегрованої 

національної системи «сталий розвиток – безпека». У контексті розроблення 

концепцій практичного втілення національної системи «сталий розвиток – 

безпека» важливо виявити фактори, що лежать у її підґрунті та можуть 

найбільшою мірою вплинути на її розбудову.  

Для ідентифікації складових національної системи «сталий розвиток – 

безпека» здобувач адаптує підхід експертів OECD до класифікації складових 

сталого розвитку шляхом систематизації 17 ЦСР за видами капіталу з 

додаванням інституційного капіталу. Результати оцінювання складових 

національної системи «сталий розвиток – безпека» свідчать про низький 

рівень безпеки складових наявної української такої системи, що потребує 

впровадження широкого спектру інновацій.  

Визначено, що для об’єктивного оцінювання інноваційної активності 

необхідно розробити комплекс методів, що охоплюватимуть аналіз 

взаємозв’язків, характерних для певної країни на основі спеціально 

створеного інструментарію, що визначає технологічні взаємозв’язки та 

потенційні напрями розвитку інноваційних процесів, а також необхідне 

вивчення динаміки інноваційних процесів з метою своєчасного оцінювання 

змін.  

Запропоновано визначати напрями оцінювання технологічної залежності 

за допомогою аналізу інституційно-еволюційних аспектів основних процесів 

в інноваційній системі. Аналіз свідчить, що формування національної 
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інноваційної системи України відбувалося на тлі деградації промислового 

потенціалу та відсутності стимулювання попиту на інновації. Зазначено 

причини зниження попиту на високотехнологічне обладнання та подальшої 

деіндустріалізації економіки країни. Проаналізовано окремі приклади 

еволюції технологічної залежності.  
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РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У 

КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

 

3.1. Теоретико-методологічне узагальнення ідей технологічного 

інституціоналізму в контексті глобальних викликів 

 

Актуальність розгляду теоретичних та методологічних проблем 

вирішення практичних завдань розроблення інноваційної політики з 

інституційного погляду обумовлюється необхідністю розроблення 

механізмів урахування конкретних факторів у процесі інституційної 

трансформації економічного життя суспільства, подолання кризових явищ, 

процесів та тенденції в економіці країни. Значення інституційної складової 

також випливає з необхідності розглянути розвиток національної системи 

«сталий розвиток – безпека». Важливим є і те, що, на думку низки вчених, 

зокрема В. Новікова [166], неможливість розроблення і впровадження якісної 

інноваційної політики в Україні обумовлюється саме інституційною 

слабкістю. Інституційна складова також є найслабшим місцем (94 місце) 

України серед складових індексу готовності до майбутнього виробництва 

[470].  

Національні показники результатів інновацій значною мірою залежать 

від макро- та мікроекономічних умов, але вони відрізняються додатковими 

умовами – інституційні умови та специфічні фактори створення 

(споживання) інноваційних продуктів [343]. На підставі досліджень 

здобувача [436] інноваційну систему можна розглядати як сукупність 

інститутів, діяльність яких спрямовано на створення та поширення знань, 

технологій та інновацій. На основі цього ми визначаємо завдання пошуку 

оптимальних національних інституційних стратегій, які стимулюватимуть 

інноваційний розвиток в умовах сучасних технологічних тенденцій, а саме: 

– формування державних програм як одного з основних стратегічних 

напрямів економічного розвитку та міжнародного співробітництва; 
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– зростання ролі внутрішньої державної політики та інститутів, 

спрямованих на підтримку та забезпечення сприятливих умов для розвитку 

інноваційної діяльності; 

– традиційні форми відносин в інноваційній галузі як між країнами, так і 

між компаніями замінюються глобальними мережевими структурами, що 

ґрунтуються на міжнародному науковому співробітництві та відкритій 

інноваційній концепції; 

– активна міжгалузева взаємодія, інтеграція технологій у межах 

галузевих технологічних пакетів, міжгалузевий трансфер технологій тощо.  

У межах вказаних тенденцій можемо зауважити розширення спектру 

інноваційних зв’язків. За цих умов інститути (формальні та неформальні) 

формують інституційне середовище, що забезпечує певний рівень (якості) 

взаємодії (інноваційні комунікації) між орієнтованими на інновації 

економічними агентами та різними їх партнерами. Це, в свою чергу, 

призводить до трансакційних витрат (захист прав інтелектуальної власності, 

пошук інформації, ведення переговорів та укладання договорів, моніторинг 

ринку інновацій у сфері продуктів тощо).  

У цьому контексті під час інституціоналізації інноваційних процесів 

можемо визначити ситуацію, коли практика управління інноваційними 

процесами стає достатньою і довгостроковою, щоб їх можна було уявити у 

формі інститутів. Отже, ми робимо висновок про необхідність отримання 

ефективних практик управління на різних рівнях та інноваційних процесів, 

що забезпечить необхідний рівень конкурентних переваг для захисту 

національної безпеки завдяки новій якості розвитку.  

При цьому маловивченими залишаються питання методології 

розроблення цілеспрямованих змін інституціональної структури як 

детермінанти системної цілісності економіки та безпеки сталого розвитку, 

вирішення проблеми оцінювання взаємного впливу змін окремих 

економічних інститутів та аналізу динаміки інституціональної структури.  

Процеси глобалізації призводять до посилення конкуренції на світових 
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ринках та диктують необхідність проведення відповідних інституціональних 

перетворень. Найбільш важливими складовими інституціонального 

середовища у межах міжнародної стратегії, як показало дослідження, є ті, які 

забезпечують середовище для стратегій – постіндустріальної та 

неоіндустріальної, тобто середовища (інститути інтелектуальної власності, 

венчурного капіталу, інноваційного маркетингу, бізнес-моделей, ринку 

інновацій) просування фундаментальних практично орієнтованих досліджень 

у всіх галузях економіки.  

У дослідженні «Концептуальні основи проектування інституційних змін 

на основі динамічної ефективності» [228] здобувач визначив, що формування 

на рівні держави інститутів національної інноваційної системи є одним з 

головних інструментів, що входять у комплекс перетворень з формування 

переваг динамічної ефективності на макрорівні.  

Вивчення проблем ринкової економіки, трансформації економічних 

систем, пошук взаємозв’язків політики та економіки, можливість 

інтерпретації економічних процесів за допомогою соціальних, інноваційних, 

технологічних, правових, соціально-психологічних, етичних та інших 

факторів на основі використання інтегрованих знань, різноманітного 

дослідницького інструментарію – ці й інші особливості теорії та методології 

інституціоналізму роблять його найбільш перспективним напрямом сучасної 

економічної науки для вивчення структурно-організаційних, функціональних 

та інших аспектів економічного механізму [63, с. 28].  

П. М. Леоненко, розглядаючи питання класифікації, структуризації та 

диверсифікації сучасних економічних теорій, зауважує, що відбувається 

суттєве зближення традиційного інституціоналізму і нової інституціональної 

економічної теорії шляхом включення до останньої аналізу неекономічних 

чинників (етика, моральність, довіра тощо) і техніко-економічних факторів 

(технологічні уклади, інформаційні технології, конвергентні технології тощо) 

[128]. Зазначені аспекти є важливими факторами у межах сучасних теорій 

інноваційного розвитку, і розглядалися в дослідженнях здобувача [409].  
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У таблиці 3.1 подано узагальнення основних теорій нової 

інституціональної економіки.  

 

Таблиця 3.1 – Основні теорії нової інституціональної економіки та їх 

висновки для інноваційної політики 

Теорія Основні ідеї Висновки для інноваційної 

політики 

1 2 3 

Теорії домінуючої 

економіки, 

гармонізованого 

росту, загальної 

економіки, 

дирижизму 

(Ф. Перру, 

Ж. Фурастье, Ж. 

Ломм) 

Головне завдання держави 

полягає в забезпеченні 

структурної перебудови 

економіки, зростання 

концентрації виробництва та 

капіталу з метою підвищення 

конкурентоспроможності 

товарів на світовому ринку 

Проведення анти циклічної 

політики та розроблення 

довгострокових програм 

прискореного економічного 

розвитку, політики активного 

державного регулювання 

(державний дирижизм) 

Теорії 

техноструктури, 

конвергенції 

(Дж. Гелбрейт, 

П. Друкер) 

Техноструктура формується як 

специфічна організаційно-

економічна форма, до якої 

належать ті, хто має спеціальні 

знання, здібності та досвід 

групового ухвалення рішень 

Розроблення системи реформ, 

які забезпечать вирішення 

гострих соціально-економічних 

проблем, суттєво поліпшать 

стан суспільства; врахування 

соціальної сторони 

постіндустріальних 

перетворень суспільства знань 

Концепції 

постіндустріального 

суспільства, 

інформаційного 

суспільства, теорії 

суперіндустріального 

суспільства, 

трансформації 

суспільства 

(Д. Бел, Е. Тоффлер, 

К. Флекснер, Р. 

Хейлбронер) 

Розвиток інформаційного 

виробництва здійснює 

переворот як у техніці й 

технології виробництва, так і в 

характері соціальних відносин 

Питання організації науки та її 

спрямування на потреби 

суспільства; побудова 

суспільної систему, 

спрямованої на поліпшення 

умов життя людини; 

розроблення соціальних 

програм, покликаних 

розширювати та зміцнювати 

економічну базу державного 

регулювання економіки та 

підвищувати його дієвість 

Редистрибутивна 

концепція економіки 

(К. Полан`ї) 

Основні форми інтеграції в 

економіці – редистрибуція, 

обмін і реципрокація 

Формування інноваційних 

комунікацій на основі 

отримання взаємної вигоди 

Теорії 

інституціональних 

матриць 

(С. Кірдіна) 

Інституціональна структура 

економіки являє собою 

сукупність елементів двох 

якісно різнорідні типів: 

незмінних базових інститутів, 

що визначають тип 

інституціональної матриці 

суспільства, і 

Необхідність створення нових 

інституціональних структур 

залежно від потреб сталого 

розвитку 
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Теорія Основні ідеї Висновки для інноваційної 

політики 

1 2 3 

інституціональних форм, які, на 

відміну від базових інститутів, є 

мінливими, постійно 

оновляються й можуть 

цілеспрямовано 

модифікуватися суб’єктами 

Концепція 

кумулятивної 

причинності 

(Г. Мюрдаль) 

 

Аналіз кумулятивного 

причинного зв’язку – такої 

взаємозалежності всіх факторів 

у соціальній системі, за якої 

будь-яка зміна в певному 

факторі спричинює зміни в 

інших 

Інституціональні фактори 

більшою мірою, ніж ринкові 

відносини, визначають 

економічні події, а 

кумулятивність 

інституціональних змін означає 

їх залежність від колишньої 

траєкторії розвитку 

Концепція 

економічного 

природного добору, 

соціальний дарвінізм, 

біологічна метафора, 

еволюційний 

інституціоналізм 

(Й. Шумпетер, 

Р. Нельсон, 

С. Уінтер, 

Дж. Ходжсон) 

Розвиток найбільш 

конкурентоздатних 

господарюючих суб’єктів 

(зокрема, на інноваційній 

основі) відбувається за рахунок 

витіснення з економічного 

простору інших 

господарюючих суб’єктів 

Необхідність своєчасної 

еволюції відкритих і складних 

систем, включно з інноваційні 

та соціально-економічні 

Економіки угод, 

концепції 

обґрунтованої дії, 

теорії множинності 

форм координації, 

концепції конвенцій 

якості, теорії 

інститутів 

(Л. Тевено,  

Л. Болтянскі,  

О. Фаворо,  

Ф. Емар-Дюверне) 

Ідея створення нової 

інституціональної економіки, 

розширення і підсилення 

методологічної і теоретичної 

основи інституціоналізму, 

створення фундаментальної 

економічної концепції 

інститутів 

Вибір форм координації 

інституціональних підсистем 

(ринкова, індустріальна, 

традиційна, цивільна, 

суспільної думки, творчої 

діяльності, екологічна) 

 

Джерело: узагальнено автором 

 

У контексті висновків з таблиці 3.1 та на підставі аналізу проблематики 

ресурсів інноваційного розвитку (розділ 1), звернемо увагу на доречність 

використання підходу дослідження «Security and Development in Global 

Politics: Critical Comparison» [480], у межах якого головне завдання якісного 

управління можемо визначити як створення та підтримку інститутів, здатних 
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ефективно розпоряджатися ресурсами в контексті пов’язуванні управління зі 

сталим розвитком.  

Проведений у дослідженні Р. Верле [517] аналіз надає можливість 

зауважити, що різні науки аналізують еволюцію та розповсюдження 

інновацій саме з інституціонального погляду.  

Важливий внесок у розроблення інноваційної політики роблять 

соціально-економічні дослідження національних інноваційних систем, 

політико-економічні дослідження різновидів капіталізму та соціологія 

технологій (соціологія інновацій). Ці дослідження часто починаються з 

досить простих розмежувань між типами інновацій (наприклад, радикальних 

порівняно з поступовими), що полегшує виявлення узагальнених зв’язків між 

ними та інституційними факторами (на кшталт зробленого здобувачем у 

розділі 1 під час аналізу ролі інновацій для сталого розвитку). Але більш 

досконалий аналіз взаємозв’язку інститутів та інновацій потребує більш 

точних концепцій.  

У межах аналізу системних інституційного аспекту інноваційного 

розвитку, зокрема для розгляду фактору інноваційних ресурсів, вважаємо 

доцільним розглянути економічні дослідження М. Вебера, які вплинули на 

американського економіста Ф. Найта, який є одним із засновників 

неокласичної чиказької школи. Найт зауважив, що Вебер був єдиним 

економістом, який займався питанням капіталізму з погляду порівняльної 

історії, що є винятковим методом у вирішенні таких проблем.  

У дослідженні О. Е. Безсонової [20] визначено, що центральним 

елементом матриці локальної цивілізації є інституційне ядро, що пов’язує 

чотири локальні середовища (природно-кліматичні, національно-

демографічні, матеріально-технологічні та культурно-релігійні) в єдину 

систему. Державу завдяки інституційний підхід можна розглянути як 

практичну реалізацію матриці локальної цивілізації в територіальному 

просторі життєдіяльності певної спільноти та державної системи, що 

регулюється інституційною матрицею. У цьому разі методологія М. Вебера, 
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на нашу думку, допомагає пояснити рівень значущості різних факторів (local 

real environment) для ефективності рішень щодо інноваційної політики та її 

ефективності з погляду сталого розвитку. Отже, ми приходимо до розуміння 

національних інтересів як сукупності внутрішніх і зовнішніх потреб держави 

в розбудові національної системи «сталий розвиток – безпека».  

Відповідно до просторово-географічної взаємодії соціальних інститутів, 

можемо виділити такі взаємопов’язані рівні безпеки: глобальний, 

міжнародний, національний, суспільний та особистий, як об’єднуються в 

єдину мережеву структуру, де вони мають рівноправне значення [299]. Отже, 

система національної безпеки – це функціональна система з 

взаємозалежними компонентами, серед яких для цілей дослідження виділимо 

такі: 

– національні інтереси; 

– загрози національній безпеці; 

– національні цінності; 

– інституційна система забезпечення національної безпеки.  

На рисунку 3.1 показано розроблену автором схему забезпечення 

національної безпеки, яка ґрунтується на вивченні парадигматичних основ і 

соціокультурного генезису державної політики та інституційної динаміки, що 

відповідає висновкам теорій нової інституціональної економіки.  

З рисунку 3.1 ми бачимо, що модель розвитку національної економіки не 

лише являє собою унікальне поєднання внутрішніх і зовнішніх чинників, 

обумовлених національними чи геополітичними особливостями, але й має 

специфічні характеристики, пов’язані з різними історичними етапами.  

Важливість застосування додаткових аналітичних інструментів, 

включно із соціологічними, для ухвалення економічних рішень 

обумовлюється тим, що теорію та практику формування інноваційної 

політики розглянути як міждисциплінарний напрямок фундаментальної та 

прикладної науки, що визначає стан (рівень) захисту національних інтересів 

людини, суспільства та держави від різних загроз.  
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Рисунок 3.1 – Схема забезпечення національної безпеки на основі 

аналітичних інструментів інституційної динаміки 
Джерело: розроблено автором  

 

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

Природне та кліматичне 
середовище 

Національне та демографічне 
середовище 

Системне вивчення національної безпеки  

Емпіричні методи 
(спостереження, 
експерименти, 

опитування, огляди 

тощо) 

Теоретичні методи 
(аналіз, моделювання, 

абстрагування, порівняння, 
узагальнення, модельний 

експеримент, формалізація тощо) 

Евристичні методи 
індивідуального та 

колективного 
характеру 

Матеріально-технологічне 

середовище 

Культурно-релігійне середовище 

НАЦІОНАЛЬНЕ 
ІНСТИТУЦІЙНЕ 

ЯДРО 

Ідентифікація загроз національній безпеці: 
визначення зовнішніх, внутрішніх та транснаціональних загроз: 

– потенціальні (виникнення небезпеки, формування передумов, можливість 
заподіяння шкоди); 

– реальні загрози (повністю сформоване явище, коли одного чи декількох 
факторів чи умов не вистачає шкоди) на основі аналізу сучасних внутрішніх 

тенденцій та динаміки зарубіжних середовищ 

Розробка стратегії національної безпеки: 
– реалізація стратегічних національних пріоритетів у рамках інтегрованої стратегії, 
поєднання економічних та соціальних рішень, на основі моніторингу інституційної 
траєкторії; 
– розширення можливостей участі інститутів громадянського суспільства при взаємодії з 
інститутами забезпечення національної безпеки  

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ 

Інтереси індивіда Інтереси соціуму Інтереси держави  

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 
(реалізується через економічну стратегію та відповідну інституційну траєкторію) 
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Отже, сучасну теорію національної безпеки спрямовано на вирішення 

комплексної проблеми, що охоплює аналіз взаємовідносин (mutual relations 

analysis).  

На думку M. Granovetter і R. Swedberg [355], у сучасній економічній 

соціології найважливішим предметом дослідження є «кореневість» 

(«rootedness») економічних дій та їх подальше вивчення та інтерпретація в 

інституційних, політичних, культурних і пізнавальних контекстах. Слід 

також зазначити, що ефективне забезпечення безпеки сталого розвитку є 

неможливим без залучення соціуму та громадських структур.  

У контексті дослідження у межах системного підходу до безпеки 

політичні, економічні та правові системи суспільства слід аналізувати як 

систему взаємопов’язаних формальних правил та неформальних обмежень, 

які разом формують інституційну матрицю та інституційну траєкторію, що 

веде економіку країни своїм унікальним шляхом. У межах цієї методології 

системної безпеки також необхідно визначити систему інституційних 

ефектів, які здатні розширити вибір стратегій економічних агентів та 

заважають їм радикально змінити інституційні межі.  

У межах дослідження ми пропонуємо поєднати дослідницький підхід 

Вебера з теорією інституційних перетворень. Згідно з дослідженням В. М. 

Полтеровича [218], інституційний та інноваційний (технологічний) розвиток 

містить у собі два компоненти – інноваційні, що утворюються в результаті 

природного відбору або проєктування, та імітаційні, що виникають унаслідок 

запозичення (трансплантації) інститутів з інших інституційних систем.  

Указаний підхід є доречним для інституційно-еволюційної стратегії 

формування національної системи «сталий розвиток – безпека», мету якої 

можемо визначити як підтримку природної еволюції наявного інституту 

(комплексу інститутів) у межах певної стратегії, яка може містити в собі як 

інституційні інновації, так і запозичення. Початковий (наявний) інститут 

можна «трансплантувати» або «розробити», або ж він може виникнути в 

процесі розвитку внутрішнього інституційного середовища. Перевагою 
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інституційної стратегії є широкі можливості адаптації та корекції в процесі 

розвитку інститутів. Тому ми пропонуємо розглядати дослідницький підхід 

Вебера у контексті інституційної динаміки, яка формується у межах певної 

стратегії управління.  

На рисунку 3.2 показано схему інституційної підтримки інноваційної 

політики.  

 

 

Рисунок 3.2 – Інституційно-інноваційне забезпечення інноваційної політики  

Джерело: розроблено автором 
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підкреслимо важливість висновку Гелбрейта, зробленого на підставі аналізу 

шкідливих сторін домінування технократії, про необхідність соціального 

контролю за економікою держави, що має охоплювати державне 

регулювання задоволення суспільних потреб у межах стратегічної політики 

та державне планування основних економічних пропорцій окремих напрямів, 

що випливають з конкретної ситуації національної безпеки.  
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Ця ідея є надзвичайно актуальною для стратегії національної безпеки і 

впроваджується протягом тривалого часу за координації науково-

технічних програм розвитку в розвинених країнах (наприклад, NASA в 

США як координаційне агентство з розвитку космічної сфери на основі 

моделі G2B – B2G).  

У дослідженні М. Жу [525] зауважується, що в умовах кризи COVID-19 

усі зусилля бізнесу, наукової сфери та уряду мають бути краще 

скоординованими, а державні та приватні ресурси слід поєднувати для 

просування загальної мети. Для цього уряди мають проводити відповідну 

індустріальну політику та створювати національні робочі групи (потенційно 

під керівництвом установ охорони здоров’я), які допомагатимуть в 

управлінні дослідженнями зі створення вакцини та ліків, зокрема гарантуючи 

необхідне фінансування.  

Серед економічних ідей інституціоналізму, які є актуальними для 

вивчення питань, пов’язаних з інноваційною політикою, розглянемо такі: 

1) теорія соціальної організації та соціальних інститутів, що визначає їх 

роль у регулюванні економіки через економічну поведінку людей та їх 

цінності, а також вплив інститутів на них, зокрема права, політики та релігії; 

поведінка під впливом «духу капіталізму» передбачає систему мислення і 

поведінки, що характеризується раціональним і систематичним прагненням 

отримати прибуток у межах своєї діяльності завдяки інноваційні рішення; 

2) соціальна філософія, що ґрунтується на ідеї економічної 

раціональності, що проникає в усі сфери соціальних відносин і культури, а 

також забезпечує можливість максимально раціональної поведінки в 

економічній сфері й надає можливість досягти граничної економічної 

ефективності; цей факт є важливим для різних видів інновацій, включно із 

соціальними; 

3) комплексний характер економічних та соціологічних досліджень у 

межах методології індустріальної соціології та соціології праці, що надає 

можливість ухвалювати обґрунтовані рішення у межах інституційного 
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проєктування інноваційної політики для ЦСР.  

Прикладом вивчення вказаних питань є моніторинг соцієтальних змін, 

що являє собою методологію і техніку соціологічного аналізу та 

прогнозування в нових (постмодерних) умовах суспільного розвитку [14]. 

Методичну основу моніторингу подано у Додатку Ж. На підставі 

дослідження психосоціальних характеристик українського соціуму (Додаток 

Ж, таблиця Ж. 1) та державних службовців (Додаток Ж, таблиця Ж. 2) 

складено карту відповідності психосоціальних характеристик старт-ап 

економіці, що показана на рисунках 3.3 та 3.4 та демонструє динаміку 

процесу ідентифікації.  

 

Рисунок 3.3 – Динаміка процесу ідентифікації українського суспільства в 

Україні, 2002–2020 рр., % 

Джерело: складено автором на основі роботи Е. А. Афоніна [14] 

 

Рисунок 3.4 – Динаміка процесу ідентифікації державних службовців в 

Україні, 2002–2019 рр., % 

Джерело: складено автором на основі роботи Е. А. Афоніна [14] 
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На основі рисунків 3.3 та 3.4 можемо зробити висновок про 

превалювання в соціумі загалом та у держслужбовців зокрема несформованої 

ідентичності, що формує ризики у формі як ухвалення неефективних рішень, 

так і можливості формування ідентичності, що відповідатиме реаліям, 

зокрема інноваційності.  

Під час формування інноваційно-орієнтованої ідентичності важливу 

роль відіграє освітня система. Проблема вищої освіти в Україні полягає в її 

переважній орієнтації на підготовку найманих працівників-відтворювачів для 

індустріального виробництва, які мають працювати за стандартними 

схемами, а не творців інтелектуального інноваційного продукту.  

У дослідженні «Зміни ландшафту низових інновацій…» [89] 

зауважується, що інноваційні проєкти в системі освіти можуть розглядатися 

як слабкі сигнали майбутніх змін (трендів), які необхідно відстежувати 

(ідентифікувати) та враховувати під час розроблення інноваційної політики. 

Традиційно дослідження трендів сучасної системи освіти будують прогнози 

на підставі експертної оцінки або на підставі продовження трендів 

актуальних показників ефективності системи освіти в динаміці. З 

аналітичного погляду важливим є альтернативний підхід до аналізу слабких 

сигналів, перевагою якого є те, що він бере до уваги так звані «wіld cards» – 

ідеї, що призводять до радикальних змін, які неможливо передбачити на 

підставі наявних трендів. Аналіз даних, що демонструють стан ринку 

сучасних низових інновацій з позиції форми й наповнення продуктів, які 

пропонуються в інноваційних проєктах, а також сфер, що також зачіпаються, 

і предметних галузей системи освіти, надають можливість намітити майбутні 

тренди інноваційного розвитку.  

На підставі цього можемо визначити одне із завдань інноваційної 

політики, що полягає у створенні інституційних умов практичного втілення 

таких «wіld cards», зокрема завдяки стартапам, які є важливою частиною 

екосистеми інновацій розвинених країн. При цьому А. З. Шевцова зауважує, 

що в умовах посилення процесів деіндустріалізації креативний сектор може 
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розглядатися як нове джерело економічного зростання та забезпечення 

зайнятості, що ґрунтується на творчості й інноваційності [279].  

Базою для аналізу освітньої системи є міжнародні рейтинги [127]. 

Одним з таких є U21 Ranking of National Higher Education Systems, який 

враховує як власне рівень освітніх процесів, так і їх вплив на сталий розвиток 

суспільства. У Додатку З показано складові рейтингу U21. Можна зробити 

висновок, що рейтинг U21 є комплексним і враховує як ресурсну складову 

розвитку освітньої системи та її внутрішню систему функціонування, так і її 

ефекти для розвитку економіки, що відповідає рекомендаціям сучасного 

інституціоналізму.  

На рисунку 3.5 показано рейтингові позиції за U21 Rankings за 2019–

2020 рр.  

 

 

Рисунок 3.5 – Рейтингові позиції за U21 Rankings (2019–2020 рр.) 

Джерело: складено автором за даними U21 Rankings [508] 
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З рисунку 3.5 можна зробити висновок, що позиції U21 знаною мірою 

відповідають іншим рейтингам, зокрема Global Innovation Index. Що 

стосується позицій України, то вони дещо покращилися у 2020 р., однак є 

порівняно слабкими. На рисунку 3.6 показано динаміку складових рейтингу 

України в U21 за 2012–2020 рр.  

З рисунку 3.6 можна зробити висновок, що у 2012–2013 рр. відбувся 

спад складових зв’язків, середовища та результативності, а також регрес у 

ресурсній складовій у 2020 р.  

 
Рисунок 3.6 – Позиції України за складовими U21 Rankings 

Джерело: складено автором за даними U21 Rankings [508] 
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рівнів на глобальному ринку праці;  

– результати досліджень відображено в публікаціях та грантах;  

– активний трансфер технологій на міжнародний ринок і вплив на 

глобальний соціально-економічний розвиток.  

В. П. Антонюк зауважує, що основою формування потреби у 

висококваліфікованих фахівцях має стати розроблення та реалізація нової 

промислової політики, спрямованої на відродження та інноваційний розвиток 

промисловості [8, с. 202].  

Таблицю 3.2 складено на основі рейтингу Times Higher Education для 

ілюстрації університетсько-корпоративних партнерських партнерств.  

Факт включення показників співпраці університетів та промисловості до 

методології Times Higher Education Ranking ілюструє цінність цієї співпраці 

для розвитку університетів.  

Варто звернути увагу на проблеми формування людського капіталу як 

ресурсу інноваційного розвитку. У 2020 р. найнижчими (нижче 130) 

виявилися прохідні бали на всі спеціальності галузей «механічна інженерія», 

«електрична інженерія» і «аграрні науки та продовольство», значну частину 

спеціальностей галузі «освіта / педагогіка», зокрема природничо-

математичного спрямування, а також спеціальностей «хімія», «фізика» та 

«астрономія», «прикладна фізика та наноматеріали», «автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», «хімічні технології та інженерія», 

«технології легкої промисловості», «технології захисту навколишнього 

середовища», «гірництво», «деревообробні та меблеві технології», 

«будівництво та цивільна інженерія», «транспортні технології» [19]. Варто 

підкреслити, що більшість з цих спеціальностей є визначальними для сталого 

розвитку держави та її конкурентоспроможності. 

В умовах економічної кризи в Україні створення знань та їх трансфер як 

одні з основних функцій університетів виявляються нерелевантними, що 

призводить до деградації інноваційного потенціалу, а це, в свою чергу, 

призводить і до втрати ефективності освітньої функції, що має ґрунтуватись 
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на активній дослідницькій складовій. Отже, постає завдання зі створення 

ефективних механізмів взаємодії й трансферу технологій.  

 

Таблиця 3.2 – Найпродуктивніші університетсько-корпоративні партнерства 
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1 Norwegian University 

of Science and 

Technology 

Норвегія SINTEF Норвегія 1,711 48. 86 9.11 

2 China University of 

Petroleum 

КНР China National 

Petroleum 

КНР 588 23.17 5.55 

3 Sungkyunkwan  

University  

Південна 

Корея 

Samsung Південна 

Корея 

980 9. 63 4.95 

4 Eindhoven University 

of Technology 

Нідерланди Philips 

Research 

Нідерланди 562 22.78 4.06 

5 Korea Advanced 

Institute of Science and 

Technology  

Південна 

Корея 

Samsung Південна 

Корея 

734 7.21 3.55 

6 Pohang University of 

Science and 

Technology 

Південна 

Корея 

Samsung Південна 

Корея 

386 3.79 3.42 

7 Gwangju Institute of 

Science and 

Technology 

Південна 

Корея 

Samsung Південна 

Корея 

189 1.86 3.24 

8 China University of 

Petroleum 

КНР China National 

Offshore Oil 

Corporation 

Гонконг 325 34.50 3.07 

9 China University of 

Petroleum 

КНР Sinopec КНР 303 18.36 2.86 

10 Hanyang University Південна 

Корея 

Samsung Південна 

Корея 

598 5.88 
2.68 

Джерело: «Universities with the biggest corporate links» [403] 
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Трансфер технологій та активізація інноваційної ролі університетів 

мають бути частиною державної програми (програм). У відомій книзі «How 

Asia works: Success and failure in the world’s most dynamic region» [487] 

описано, як Корея, Китай, Тайвань та інші країни запускали комплексні 

програми для потреб конкретної індустрії (приклад, автомобілебудування або 

електроніки) за участю університетів.  

За результатами опитування у 2020 р. представників інноваційного 

середовища щодо розвитку програм та інструментів підтримки інновацій в 

Україні [122, с. 21] визначено, що роль університетів є дуже важливою з 

огляду на відзначену роль наукових парків, офісів трансферу технологій, 

проєктних офісів (рисунок 3.7).  

 

 

Рисунок 3.7 – Пріоритетні елементи інноваційної інфраструктури, % від 

опитаних 

Джерело: «Програми та інструменти підтримки розвитку інновацій в Україні 

(аналітичний огляд)» [122] 

 

За результатами опитування представників бізнесу щодо інноваційної 

діяльності та актуальних потреб у НДДКР 86 % респондентів вважають 

необхідним додаткове навчання персоналу будь-якої ланки. Респонденти, які 

відповіли схвально на питання щодо необхідності додаткового навчання для 

персоналу, напрямами для такого навчання обрали управління інноваційною 
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діяльністю, трансфер технологій, цифрові навички, презентація проєктів, 

основи підприємництва, основи фінансової грамотності й охорону 

інтелектуальної власності. Значна кількість респондентів звернула увагу на 

необхідність додаткового навчання для фахівців інженерних спеціальностей, 

а також недостатнє знання персоналом іноземних мов [208, с. 12]. Водночас 

за даними звіту «Сателітний рахунок освіти в Україні» [242] приватні фірми 

та корпорації фінансують менше 1 % послуг у сфері освіти.  

Розуміючи необхідність трансферу технологій в університетах активно 

створюються центри трансферу технологій, що відповідатимуть за 

збільшення замовлень від приватних компаній на дослідження (науково-

дослідні та дослідно-конструкторські розробки), залучення інвестицій у 

вишівські стартапи, а також за реєстрацію прав на інтелектуальну власність і 

продаж ліцензій і патентів промисловим підприємствам.  

Однак, на відміну від своїх закордонних колег, співробітники 

вітчизняних закладів вищої освіти і наукових центрів орієнтуються 

переважно на наукові публікації, виступи на конференціях і в своїй 

діяльності не враховують реальні потреби бізнесу, а також механізми 

взаємодії з ним. У свою чергу, підприємства не сприймають інновації, а 

венчурні інвестори є занадто обережними щодо стартапів, які створюються 

на базі університетів. Що стосується університетів, то проведення 

досліджень на сучасному рівні в багатьох напрямах науково-технологічного 

розвитку потребує багато часу та значних витрат, тому виникає необхідність 

вибору певних пріоритетів.  

Реалізація завдань трансферу технологій відповідає моделі вищої освіти 

в інтересах сталого розвитку (Higher Education for Sustainable Development), 

що у дослідженні В. Я. Швеця із співавторами [276, с. 146–147] подається як 

«цілісно-реформістський підхід до підготовки фахівців, науковців та 

керівників нової формації, що відрізняються прогресивними поглядами на 

життєві цінності, володіють знаннями та уміннями для збалансованого 

(економічного, екологічного й соціального) управління розвитком усіх видів 
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діяльності». Впровадження моделі передбачає глобальні дії університетів 

шляхом методологічного зрушення від простого передання знань, необхідних 

для здійснення професійної діяльності, до виховання у студентів еколого-

соціальної відповідальності й озброєння їх комплексом знань 

(інструментарієм) для управління стійкістю на рівні своєї професійної 

діяльності.  

Прикладом ефективного вибору пріоритетів може стати університет Дж. 

Кука (Австралія). Він перебуває в тропіках, і керівництво університету 

ухвалило рішення, що їх «візитівкою» стане проблематика кліматичної 

адаптації. Тому в усіх дисциплінах, від медицини і геології до економіки, 

вчені університету задавалися питанням: як дослідження та освітні програми 

мусять змінитися, щоб відповідати запитам тропічних країн. Такі відмінності 

роблять університети унікальними і конкурентоспроможними.  

Пропонуємо розглянути вдосконалення науково-дослідницької стратегії 

університету, що має містити в собі такі елементи. 

1. Технологічний аудит, що передбачає створення бази даних, в якій 

фігурують усі дослідні групи наукових центрів. Це потрібно для 

маркетингової діяльності, формування міждисциплінарних команд у межах 

університету та підвищення ефективності комунікацій тощо.  

2. Аналіз конкурентоспроможності дослідницьких груп. Реалізація цього 

етапу передбачає використання такого інструментарію: а) індикатори: типи 

проведених досліджень, публікації, кваліфікація учасників, кількість 

учасників, отримані патенти, публікації, типи фінансування; б) методи: 

інтерв’ю, анкетування, експертне оцінювання. За результатами етапу 

складається «карта» основних напрямів досліджень та оцінюються рівень 

спеціалізації кожної групи та її відносна конкурентоспроможність у кожній 

галузі.  

3. Залучення фінансування у різних формах (інвестиції, гранти тощо). На 

цьому етапі відбувається співвідношення ліній досліджень з наявними 

джерелами фінансування: національними і загальноєвропейськими 



220 

 

   

програмами фінансування, грантами тощо; обраним у межах селективної 

стратегії дослідницьким групам має надаватися допомога в отриманні 

фінансування (консультаційна, пошук партнерів) через проєктні офіси.  

4. Допомога у встановленні партнерських зв’язків на двох рівнях:  

1) зв’язки на національному рівні: встановлення контакту з іншими 

науково-технічними парками і дослідними групами в них; 

2) зв’язки на міжнародному рівні.  

5. Комерційна реалізація та впровадження, що передбачає:  

– установлення зв’язків науково-дослідних груп з національними і 

зарубіжними компаніями; 

– орієнтація і підтримка розвитку компаній регіону, консалтинг, 

навчання інноваційного управління.  

Методичні основи розробленої стратегії показано на рисунку 3.8.  

 

Рисунок 3.8 – Методичні основи науково-дослідної діяльності університетів  

Джерело: розроблено автором 
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дослідження. На основі цього у межах розвитку механізмів ефективного 

трансферу технологій пропонуємо розглядати такі методологічні підходи до 

науково-дослідницької стратегії університетів [181]: 

1. Упровадження пакетного підходу до трансферу технологій. Узагалі 

технологічний пакет – це функціонально пов’язана сукупність технологій, що 

має системні властивості та спрямовується на певну мету, наприклад на 

створення продукту. В умовах університету цей підхід надасть можливість 

розвиватись у межах співробітництва з іншими університетами та бізнесом.  

Використання методу аналізу технологічних пакетів надає можливість 

ефективно описувати не лише технологічний розвиток, але й комплексний 

вплив технологій на навколишнє середовище. Поняття «технологічного 

пакета» містить у собі набір технологій і науково-технологічних рішень, що 

становлять об’єкт, що поводиться як незалежна технічна система. 

Технологічний розвиток цивілізації пов’язано не стільки зі створенням нових 

технологій, скільки зі створенням можливості розвитку однієї або декількох 

технологій у пакети, що є актуальним завданням прикладних досліджень.  

2. Упровадження проєктного підходу (маркетинг потенціалу) – 

комплексні проєкти трансферу технологій (комплексна автоматизація, 

поставка устаткування).  

3. Упровадження стартап-методології, що передбачає тісний контакт зі 

споживачем (маркетинг ідей). Класичний продуктоорієнтований підхід 

передбачає фрагментарне залучення користувачів на стадії збору вимог, але 

абсолютно виключає їх з подальшого процесу аж до стадії остаточного 

запуску. Це ми і спостерігаємо під час розроблення інноваційної політики в 

Україні на різних рівнях. Установлення зв’язку з потенційними користувачем 

на всіх стадіях розвитку наукового проєкту або стартапу – це базовий і 

необхідний елемент усього робочого процесу, що надає можливість 

багаторазово знижувати ризики компанії завдяки ухваленню правильних 

рішень та економії ресурсів.  

Запропоновані методичні основи здатні суттєво допомогти реалізації 
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запланованих дій, визначених у Перехідній книзі МОН України (2020 р.): 

– «формування переліку потенційно готових до впровадження розробок, 

створених за бюджетні кошти;  

– запровадження закордонного патентування за бюджетні кошти;  

– запровадження інноваційного ваучера;  

– запровадження субсидіювання проєктів зі створення вітчизняними 

промисловими підприємствами за участю вітчизняних наукових установ або 

закладів вищої освіти виробництв, що належать до високотехнологічного 

сектору промисловості;  

– реалізація пілотного проєкту зі створення на базі закладів вищої освіти 

та наукових установ мережі «стартап – школа – інкубатор – акселератор»;  

– запровадження пільгових умов оренди приміщень для елементів 

інноваційної інфраструктури та інноваційних структур, що займаються 

трансфером знань;  

– забезпечення доступу до міжнародних грантових фондів щодо 

підтримки інновацій та баз даних;  

– здійснення інвентаризації наявної інноваційної інфраструктури у 

закладах вищої освіти та наукових установах;  

– забезпечення функціонування пілотних регіональних центрів 

трансферу технологій і центрів експертизи й оцінювання науково-технічних 

розробок;  

– запуск онлайн-платформи для комунікації між учасниками 

інноваційного процесу;  

– проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня знань щодо 

інноваційної діяльності та розвитку інноваційної культури» [213].  

Наступним рівнем аналізу є розгляд власне інститутів, відповідальних за 

розроблення та реалізацію інноваційної політики.  

За результатами дослідження розвитку системи центральних органів 

виконавчої влади в інноваційній сфері за період незалежності України [32] 

О. Власенко констатує, що ця система характеризується частими змінами 
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(навіть у межах одного року), спричиненими ліквідацією або 

трансформацією органів виконавчої влади, посиленням або послабленням у 

відповідні періоди значимості для державного апарату ролі інноваційної 

складової щодо підвищення рівня конкурентоспроможності країни. Автор 

доходить висновку, що неусвідомленим архетипом менталітету державних 

управлінців вищої ланки управління інноваційною сферою України є «хаос», 

негативні прояви чого відобразилися у «перевантаженості» інституційної 

системи у процесі еволюції інституційного механізму формування 

національної інноваційної системи. Такий прояв архетипу хаосу в 

державному управлінні призводить до руйнування інноваційної сфери, що 

чітко видно у межах міжнародних рейтингів та стратегічних фінансових 

пріоритетів уряду. Також автор констатує, що «архетип хаосу, що виступає 

як складна детермінована система з хаотичною поведінкою в системі 

державного управління національною інноваційною системою, може 

призвести до прогресивного розвитку лише у разі виконання такої умови: 

система державного управління має бути налаштована так, щоб розвиватись 

синхронно з об’єктом управління – національною інноваційною системою» 

[32, с. 57]. Досягти цього можна завдяки підвищенню розуміння ролі 

інноваційного фактору та розвитку інноваційної культури державних 

управлінців вищої та середньої ланки.  

Важливим наслідком таких трансформацій є неможливість використання 

«інституційної пам’яті – набутого знання та досвіду, а також часу, як 

факторів ефективності інституту». Г. Зубко [86] зауважує, що «в ЄС 

інституційна пам’ять забезпечує стійкість інституцій державної влади та 

громадянського суспільства, що, в свою чергу, є умовою незмінності 

стратегічного курсу та європейських демократичних принципів». Водночас 

на противагу формуванню стійких інституцій як характерної риси публічного 

управління європейських країн в Україні «держуправління постійно 

знаходиться під впливом політичної турбулентності та постійних кадрових 

змін. Тривалість роботи одного Уряду України в середньому 0,5–2 роки, тоді 



224 

 

   

як час, потрібний для впровадження та імплементації політичних змін, – це 

3–5 років. Щоразу при переформатуванні влади, всі напрацювання – закони, 

підзаконка, маршрутні карти і стратегії відправляються у «довгу шухляду».  

Едвард Чоу, головний науковий співробітник Центру стратегічних і 

міжнародних досліджень (США), зауважив, що Україні «потрібне 

відповідальне лідерство, яке буде здатне артикулювати загальні цілі та 

забезпечити постійний рух до їх досягнення. Україні потрібні реформи, а 

реформи – це процес. Не можна кидатися з боку в бік, то зупиняючи їх, то 

змінюючи напрямок. Стійкість і послідовність – один з головних чинників 

розвитку». Наслідки частих трансформацій проілюструємо висновками 

одного з основоположників поведінкової економіки, Д. Канемана, 

викладеними у книзі «Думай повільно... Вирішуй швидко». Канеман 

зауважує, що багато організацій страждають через те, що особи, які 

ухвалюють рішення, захоплюються зайвим оптимізмом – переоцінюють 

спроможності прогнозування, недооцінюють ризики, часто не думають про 

можливі негативні наслідки тих або інших рішень. Це знаходить своє 

втілення і в Україні, де встановлюються недосяжні індикатори виконання 

програм, зокрема і в інноваційній сфері, що було проілюстровано у розділі 2.  

Орган спеціальної компетенції у сфері інноваційної діяльності, 

починаючи з 1991 р., неодноразово зазнавав реорганізації. У таблиці 3.3 

подано узагальнену періодизацію інститутів інноваційного розвитку.  

У середньому період управління центрального органу виконавчої влади 

у сфері інновацій становив близько 2 років. Найдовший період діяльності мав 

Державний комітет з питань науки та технологій – 3 роки і 5 місяців (з 1992 

по 1995 рр.) [32].   

На підставі даних таблиці 3.3 можемо зробити висновок, що наразі в 

Україні існує дуалізм організаційно-правового забезпечення розроблення 

інноваційної політики суб’єктами спеціальної компетенції, зокрема: 

– Міністерство освіти і науки України відповідає за формування та 

реалізацію інноваційної політики у сфері науки та трансферу (передання) 
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технологій; 

 

Таблиця 3.3 – Періодизація діяльності органів спеціальної компетенції у 

сфері інноваційної діяльності 

Період 
Назва органу спеціальної компетенції у сфері інноваційної 

діяльності 

1991  Комітет з питань науково-технічного прогресу 

1992  Державний комітет з питань науки і техніки 

1995  Державний комітет з питань науки, техніки і промислової політики 

1996  Міністерство у справах науки і технологій 

1998  Державний комітет з питань науково-технічного та інноваційного 

розвитку 

2000  підрозділи Міністерства освіти і науки України 

2005  Державне агентство України з інвестицій та інновацій 

2010  

(квітень – 

липень) 

Державний комітет України з питань науково-технічного та 

інноваційного розвитку 

2010  

(липень –

грудень) 

Державний комітет України з питань науки, інновацій та 

інформатизації 

2011  Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 

України 

2013  Державне агентство з питань науки і технологій 

2014 – 

дотепер 

Два підрозділи Міністерства освіти і науки України 

2014 – 

дотепер 

Підрозділ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства  

2020 – 

дотепер 

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості  

Джерело: узагальнено автором на основі низки джерел [32; 156; 283], а також сайту 

Верховної Ради України 

 

– Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України відповідає за формування та реалізацію інноваційної політики у 

сфері реального сектора економіки.  

Зазначений дуалізм присутній і у ст. 9 «Повноваження центральних 

органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності» профільного 

Закону України «Про інноваційну діяльність»: 

– у першій частині статті висвітлено повноваження Центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
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інновацій; 

– у другій частині статті висвітлено повноваження Центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної 

та інноваційної діяльності.  

Однозначно не можна сказати, що вказаний дуалізм є негативним 

явищем, однак тенденції інноваційного розвитку України, проаналізовані у 

розділі 2, дають підстави готовити про неефективність інноваційної політики.  

Для вдосконалення системи управління розробкою інноваційної 

політики О. А. Шиян у своєму дослідженні [283] звертається до положень 

Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, 

схваленої розпорядженням КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1013-р [226], де у 

розділі «Упорядкування системи центральних органів виконавчої влади» 

передбачено, що «основними завданнями міністерств є стратегічне 

планування діяльності, забезпечення формування державної політики, 

координація та проведення моніторингу її реалізації. Діяльність міністерств 

має бути зосереджена насамперед на розробленні документів у відповідних 

сферах державної політики та проєктів актів законодавства, інші центральні 

органи виконавчої влади можуть надавати міністерствам пропозиції щодо 

коригування державної політики та удосконалення законодавства у 

відповідних сферах. Обсяг функцій з реалізації державної політики у 

міністерствах повинен бути мінімальним».  

У цьому ж розділі Концепції зазначено, що «окремі функції з реалізації 

державної політики можуть виконуватися міністерствами, зокрема за таких 

умов: 

– функції з реалізації державної політики мають стратегічне значення 

для держави; 

– функції з реалізації державної політики є нерозривно пов’язаними із 

забезпеченням формування державної політики у відповідній сфері; 

– обсяг і зміст функцій з реалізації державної політики не обумовлює 

доцільності утворення нового центрального органу виконавчої влади або 
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передання їх наявним органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування чи іншим суб’єктам» [226].  

Ураховуючи положення, викладені у розділі 1, розроблення та 

реалізацію інноваційної політики можемо віднести до функції зі стратегічним 

значенням.  

Стосовно суб’єкта спеціальної компетенції О. С. Попович [219] зазначає, 

що міжгалузева специфіка науково-технологічної та інноваційної політики і 

її спрямованість на соціально-економічний розвиток країни в цілому 

зумовлюють необхідність надання йому таких повноважень, які не лише 

забезпечували б можливості впливу на наукові дослідження і розроблення 

новітніх технологій, але ї їх використання у галузях економіки.  

На підставі аналізу досвіду розвинених країн можемо запропонувати під 

час розроблення та реалізації інноваційної політики використати матричну 

структуру, що є найбільш наближеною до мережевої форми (логіки) 

інноваційного процесу. Зазначена пропозиція узгоджується з ідеями інших 

учених, зокрема дослідження О. Шиян [283], в якому функції з формування 

та реалізації інноваційної політики у сфері соціального захисту населення 

пропонується надати Міністерству соціальної політики, а функції з 

формування та реалізації інноваційної політики у сфері ядерної енергетики, 

паливно-енергетичного комплексу, відновлювальних джерел енергії – 

Міністерству енергетики та захисту довкілля.  

Водночас в якості умови ефективності запропонованого підходу можемо 

навести пропозицію Осадчої Н.В., яка відзначає, що необхідно 

скоординувати діяльність органів, які реалізують інноваційну політику в 

єдиній стратегії, де кожне міністерство, комітети, інститут відповідає за 

етапи модернізації економіки, реалізацію інноваційної політики та 

закріплення їх функцій законодавчою нормою [209, c. 164]. 

Указаний аспект необхідно застосовувати і для стратегічних програмних 

документів. Наприклад, в контексті інституційної спеціалізації 

Залознова Ю.С. та Трушкіна Н.В. [80] відзначать, що у проєкті Державної 
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програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 рр. 

відсутні заходи щодо посилення інтеграції України до єдиного європейського 

освітнього й інноваційного просторів та не наведено інституційних 

механізмів, реалізація яких сприятиме консолідації зусиль і концентрації 

ресурсів суб’єктів науково-освітньої та інноваційної діяльності задля 

досягнення збалансованого розвитку прикордонних територій і підвищення 

конкурентоспроможності регіонів України. 

Ідеї технологічного інституціоналізму в разі практичного втілення 

надають можливість перейти до проєктування процесів у національній 

інноваційній системі, яка орієнтується на створення середовища, яке 

підтримуватиме інноваційний цикл високотехнологічної продукції (процесів) 

та створюватиме позитивний імідж технологічних можливостей і перспектив 

держави. Необхідність переходу до проєктування як основи управління 

розвитком обумовлюється зміною конкуренції між країнами у сфері 

контролю над дефіцитними ресурсами, що надає можливість формувати та 

підтримувати інституційне й інноваційне середовище, що допоможе країні 

закріпитися на потенційних ринках з невизначеною перспективою, що може 

вплинути на стан національної безпеки.  

 

 

3.2. Інституційні перетворення для додержання вимог безпеки через 

розвиток у національній економіці 

 

У сучасних умовах інноваційний розвиток є критичним як для бізнесу, 

так і для суспільства в цілому. У цих умовах виникає необхідність 

підвищення ефективності державних ініціатив у сфері підтримки та розвитку 

інновацій та формування інституційної основи системної інноваційної 

політики. Ми можемо впевнено констатувати, що під час розроблення цих 

ініціатив дослідженню динамічних властивостей інноваційних систем та 

аналізу можливостей управління ними приділяється недостатньо уваги.  
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Автори дослідження зауважують, що практично всі тематичні праці 

ігнорують нелінійність впливу інститутів на зростання. Очевидно, що для 

певного рівня розвитку невелике поліпшення інституціонального середовища 

буде набагато продуктивнішим, ніж для розвинених економік [150].  

Як методологічну базу з цією метою пропонується розглянути теорію 

систем, зокрема теорію сталого розвитку систем (system sustainable 

development theory), яка шукає можливості переорієнтувати систему на шлях 

розвитку, що сприяє постійному зростанню темпів можливостей задоволення 

потреб суспільства. Сталість можемо розглянути як критерій розвитку 

системи, забезпечення її цілісності та подальшого розвитку. Сталість 

соціально-економічної системи є пов’язаною зі здатністю системи стабільно 

функціонувати, розвиватися, підтримувати рух по наміченій траєкторії із 

саморозвитком.  

Виходячи з цього, чітко видно роль інноваційної системи у забезпеченні 

стійкості. Водночас фактор інновацій та його системний характер необхідно 

розглядати і як чинник забезпечення сталості розвитку, і як чинник 

економічних шоків, який може змінити траєкторію розвитку.  

Процеси глобалізації та формування нової технологічної парадигми 

призводять до появи цілого кола нових економічних, соціальних та політико-

правових проблем соціально-економічного розвитку країни. У цьому 

контексті сталість можемо розглядати в контексті розроблення механізмів 

адаптації з інноваційним характером, а також комплексу заходів, реалізація 

яких дасть змогу інноваційній системі виконувати функції та досягати цілей 

розвитку країни в нормальних умовах та за наявності шоків ендогенних та 

екзогенних факторів.  

Успішна реалізація цих завдань потребує створення та розвитку 

інноваційної системи, яка підтримуватиме інновації на всіх етапах 

інноваційного циклу, що є ключовим опорним фактором соціально-

економічного розвитку та подоланням поточної технологічної відсталості в 

низці галузей. Водночас ключовим завданням є формування 
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інституціонального середовища для розвитку збалансованого сектору 

досліджень і розробок та ефективних національних систем, які забезпечують 

технологічну модернізацію економіки та підвищення її 

конкурентоспроможності на основі передових технологій та масштабних 

інвестицій у людський капітал.  

Отже, формування системних інноваційних стратегій у межах 

еволюційної інституціональної теорії є актуальним науково-практичним 

завданням. Розглянемо основні аспекти інституційного забезпечення безпеки 

у межах розроблення методології дослідження інноваційно-технологічних 

систем за допомогою інституційних інновацій.  

Подивимось, як нова еволюційна інституційна теорія економічних 

систем у контексті просторово-часового підходу може допомогти в 

організації стратегічного управління розвитком інноваційної системи і 

підвищенням системної безпеки та ефективності її діяльності за рахунок 

збалансованості структури системи.  

За період 1989–2014 рр. ЄБРР оцінив прогрес у перехідному періоді за 

допомогою набору перехідних показників для відстеження розвитку реформ 

у всіх країнах діяльності. Прогрес вимірювався у відповідності до стандартів 

індустріалізованої ринкової економіки, визнаючи, що не існує ні «чистої» 

ринкової економіки, ні унікальної кінцевої точки переходу.  

На рисунку 3.9 показано оцінки трансформації для України 1989–2014 

рр.  

З рисунку 3.9 можна зробити висновок, що найбільш проблемним 

моментом трансформації залишаються реструктуризація управління та 

бізнесу і конкурентна політика (максимум – 2,3), найбільш успішними – 

цінова лібералізація, торгівельна й валютна політика та велика приватизація.  

Після перегляду концепції перехідного періоду у 2016 р. ЄБРР розробив 

новий підхід до відстеження прогресу. Нова методологія оцінює розвиток у 

шести вимірах сталої ринкової економіки: вона має бути 

конкурентоспроможна, ефективно керована, «зелена», всеосяжна, стала та 
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інтегрована.  

 

 

Рисунок 3.9 – Індикатори розвитку України (1989–2014 рр.) 
Шкала оцінювання показників варіюється від 1 до 4+, де 1 являє собою стан відсутності 

змін або малих змін від жорсткої централізованої планової економіки,  

4+ свідчить про діючі стандарти індустріалізованої ринкової економіки 

Джерело: складено автором на основі досліджень ЄБРР [339] 

 

Прогрес у кожній з цих якостей фіксується набором складених індексів 

(оцінки перехідних якостей, ATQs), які послідовно поєднують інформацію 

великої кількості показників та оцінок. Отримані результати ATQs оцінюють 

ефективність кожної економіки порівняно з результатами аналогічно 

розвинених економік, а також інших економік у регіоні ЄБРР.  

На рисунку 3.10 показано оцінки ЄБРР вимірювання сталої ринкової 

економіки для України за 2017–2019 рр.  

З рисунку 3.10 можна зробити висновок про відсутність прогресу у 

вказаних індикаторах за аналізований період. Найкращі показники серед 

індикаторів мають рівень «зеленого» та інклюзивного розвитку. Натомість 

конкурентоспроможність, інтегрованість та ефективне управління є найбільш 

слабкими місцями України.  

Порівняльний аналіз, показаний на рисунку 3.11, надає можливість 
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зробити висновок про відставання України за всіма вимірами сталої ринкової 

економіки.  

 
Рисунок 3.10 – Індикатори розвитку України (2017–2019 рр.) 

Шкала оцінювання показників варіюється від 1 до 10, де 10 являє собою оцінювання повної 

відповідності стандартам сталої ринкової економіки.  

Джерело: складено автором на основі даних ЄБРР [339] 

 

Дослідження здобувача [436] доводять, що інституційну трансформацію 

та інституційні інновації можна розглядати як інструмент формування 

політики розвитку інноваційно-технологічних систем. Зокрема, обґрунтоване 

застосування несистемного підходу надає можливість розглянути фактори та 

результати функціонування таких складних економічних систем, як 

інноваційні макропроєкти, інноваційні процеси, інституційне та 

інформаційне середовище у межах безпеки та сталого розвитку.  

Актуальність розгляду інституційної трансформації в інноваційному 

аспекті обумовлюється тим, що світ перебуває на межі четвертої промислової 

революції, що призводить до перебудови економічних процесів і, як 

наслідок, економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності 

країн-лідерів.  
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Рисунок 3.11 – Порівняльний аналіз країн за вимірами сталої ринкової 

економіки 
Шкала оцінювання показників варіюється від 1 до 10, де 10 являє собою оцінку повної 

відповідності стандартам сталої ринкової економіки.  

Джерело: складено автором на основі даних ЄБРР [339] 

 

Якщо говорити про проблеми безпеки, то головною причиною 

критичної (чутливої) залежності економіки країн, що розвиваються, від 

зовнішнього чинника є нефункціональність економічної та інноваційної 

політики. Це може розглядатися як умови, коли недостатньо засобів для 

виявлення загроз, розроблення алгоритму їх усунення та пошуку відповідних 

ресурсів. Це пов’язано з тим, що на всіх рівнях системи не формуються 

випереджальні стратегії майбутнього для досягнення загального бажаного 

стану для всіх економічних суб’єктів та установ.  

З погляду системної безпеки, національну безпеку пропонуємо 

розглянути не лише як умову захисту національних інтересів, але і як 
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наявність та можливість використання інструментів впливу на економічні та 

інноваційні процеси для забезпечення довгострокового соціального 

добробуту. Отже, існує можливість розробити інструменти для створення 

ефективної системи взаємовідносин та управління, спрямованої на інновації, 

мінімальний конфлікт інтересів, який надасть максимальні можливості для 

самореалізації.  

У цьому контексті ми особливо виділимо дослідження Harmon, Stevens 

та Swim (1991) [362], яке можна розглядати як фундаментальну роботу, що 

розкриває взаємозв’язок між національною безпекою та інноваціями з 

відповідною фінансовою стратегією. Як приклад такої стратегії наведемо 

Аналітичний звіт Національного комітету з питань науки та технологій США 

(2016) [300], що є корисним для визначення стратегічних орієнтирів 

інноваційної політики для забезпечення національної безпеки та надає 

можливість ознайомитись з прикладом системного аналізу впливу інновацій 

на національну безпеку США та визначення відповідних стратегічних 

аспектів з урахуванням активної взаємодії між інститутами.  

Отже, у США інноваційна політика розглядається як узгоджена 

державна ініціатива щодо мобілізації національних ресурсів для прискорення 

технологічних змін і збереження лідерства у світовій конкуренції. Вона 

реалізується через механізми інституційної взаємодії. У цих умовах 

розвинені країни стикаються з проблемою розроблення національних 

інноваційних стратегій, оскільки нова технологічна революція є для них 

шансом змінити свою роль у глобальній економічній конкуренції (явище 

ліпфрогінгу), але їх економіки ще не повністю використовують потенціал 

розвитку.  

На думку експертів J’son & Partners Consulting [379] навіть провідні 

світові виробники продукції машинобудування поки що перебувають у 

початковій стадії перехід до створення повноцінної продукції покоління 

Іndustry 4.0. Якщо діяти швидко, то маючи переваги старту з низької бази 

ефективності використання виробничих потужностей (можливість швидко її 
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збільшити приблизно в 4 рази), спираючись на наявність достатньої кількості 

кваліфікованих кадрів у сфері ІТ та інжинірингу, близькість до локального 

споживача й готовність розробляти продукти з урахуванням особливостей 

законодавства, можна «встигнути» на ринок продукції машинобудування 

покоління 4.0, що формується, в першу чергу на локальний. Через 

визначальну роль машинобудування у формуванні складних коопераційних 

ланцюжків з іншими галузями економіки деградація машинобудування наразі 

визначає і загальну деградацію економічної активності в країні.  

У звіті Industry 4.0 Workgroup Group зазначається, що нові системні 

стратегії мають ґрунтуватися на абсолютно новому підході до виробництва 

як конгломерації великих промисловців, експертів, економістів, науковців та 

держав. Тому виникає питання про розроблення відповідних стратегій і 

мереж інноваційного розвитку. 

В експертному середовищі було сформульовано нову типову 

особливість рішень Industry 4.0 як «ефективність взаємодії». Часто ця ідея 

основою оцінювання готовності (відповідності) конкретної економічної 

системи (держави, регіону, підприємства) умовам Індустрії 4.0. Здатність 

взаємодіяти з іншими учасниками інноваційної системи, тобто швидко 

інтегруватися в інноваційні мережі або адаптуватися до нових умов і 

відкритість до таких взаємодій стають важливим фактором 

конкурентоспроможності будь-якого економічного агента. Із цієї причини 

однією з ключових тем у просуванні технологій Індустрії 4.0 є тема 

сумісності та стандартів зв’язку. Підтримка стандарту робить продукт, 

послугу чи систему відкритими для взаємодій для інших учасників. На нашу 

думку, той самий підхід має застосовуватися і для стратегій інституційної 

взаємодії під час досягнення ЦСР.  

Індустрія 4.0 й нові технологічні системи як інструмент підвищення 

продуктивності та створення економічної незалежності й інформаційної 

безпеки країни у межах проєктування системи забезпечать високий рівень 

використання промислових мереж, автономні та саморегулюючі виробничі 
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системи, поєднання сучасних інформаційних технологій та класичних 

методів виробництва.  

Отже, Індустрія 4.0 через системні ефекти потребує системних рішень як 

для бізнес-сектору, так і для державних органів. Цей аспект доцільно 

розглянути у межах інноваційної системи.  

Для цілей цього дослідження інноваційну систему як приклад соціально-

економічної системи пропонуємо розглядати як інтегральну сукупність 

взаємопов’язаних і взаємодіючих соціальних та економічних інститутів іі 

відносин щодо розподілу та споживання інноваційних ресурсів, виробництва, 

розподілу, обміну та споживання товарів і послуг.  

Систему називають структурно стабільною (динамічно, обчислювально, 

алгоритмічно, інформаційно, еволюційно чи самоорганізовано), якщо вона 

підтримує тенденцію прагнення до стану, який найбільше відповідає цілям 

системи, цілям збереження якості без зміни структури або призводить до 

сильних структурних змін (динаміка поведінки, алгоритми функціонування 

системи, потоки інформації, еволюція або самоорганізація) системи на 

певному наборі ресурсів (наприклад, на часовому інтервалі).  

На основі підходу М. В. Самосудова [240] можемо виділити такі 

фактори, що визначають стабільність системи інноваційної системи: 

– стабільність динаміки структури учасників інноваційних процесів; 

– інституційна структура та її розвиток; 

– структура ресурсної бази та її динаміка; 

– інформаційна взаємодія з учасниками корпоративних відносин;  

– системні дисбаланси в групі суперечностей «цілі – ресурси» та 

«структура – ресурси», що відображають недосконалість матеріально-

технічної бази системи (відсутність ресурсів або їх незадовільний розподіл за 

елементами системи); 

– системні дисбаланси в групі суперечностей «ресурси – структура» та 

«структура – цілі», пов’язані з неефективністю структури, її неадекватністю 

стосовно цілей та ресурсів; 
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– системні дисбаланси в групі суперечностей «ресурси – цілі» та «цілі –

структури», пов’язані з невідповідністю цілепокладання.  

Системний підхід до інноваційного розвитку є більш узгодженим для 

координації виконання національних інноваційних пріоритетів і підвищення 

їх конкурентних переваг, що ґрунтуються на синергії. Використання знань, 

отриманих в аналітичній практиці, сприятиме покращенню стану 

національної безпеки, економії ресурсів, продуктивності праці, а також 

переходу до сталого (стабільного) розвитку національної економіки.  

Отже, збалансована інноваційна політика забезпечує координацію 

якісних та кількісних зв’язків усіх елементів інноваційної системи. 

Розроблення збалансованої інноваційної політики є актуальним, оскільки 

існує система внутрішніх суперечностей між цілями, обмеженими ресурсами 

та структурою [215]: 

З практичного погляду методології проєктування у межах системної 

теорії інноваційної системи в контексті просторово-часового підходу та 

системної парадигми інноваційного розвитку можна виділити системні 

фактори збалансованості економіки та здійснити кількісний аналіз їх впливу, 

можливостей контролю системної стабільності й заходів економічної 

політики, спрямованих на поліпшення балансу економіки з метою її 

інноваційного розвитку та забезпечення національної безпеки.  

Комплексний результат впровадження такої логіки має сприяти 

системному підходу для управління розвитком національної безпеки, який 

ґрунтуватиметься на прогнозуванні соціально-економічних змін, серед 

іншого, обумовлених інноваційними процесами.  

Відповідний організаційно-економічний механізм передбачає здатність 

економічної системи: 

1) реалізувати функцію стратегічної системної аналітики (визначення 

шляхів розвитку на основі співвідношення результатів технологічної 

аналітики та аналізу ефективності інституційної матриці); 

2) забезпечити сталий розвиток на основі інноваційних перетворень 
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шляхом забезпечення принципу симетрії міжгалузевих зв’язків; 

3) забезпечити функціонування в найбільш несприятливих умовах 

завдяки використанню власних інтелектуальних і технологічних ресурсів 

(принцип задоволення основних потреб, здатність системи до саморозвитку 

та саморозвитку); 

4) генерувати, впроваджувати та приймати інновації у межах 

інноваційних мереж, забезпечуючи критичну масу якісних перетворень в 

економіці.  

Прикладом еволюційного управління інституційними перетвореннями 

може бути Японія. Розвиток інноваційної системи Японії ґрунтується на 

еволюційному підході: запозиченні закордонних науково-технічних 

досягнень (купівля ліцензій, створення спільних підприємств, участь у 

багатонаціональних науково-дослідних проєктах) та згодом на заохоченні до 

розвитку власних досліджень, насамперед на корпоративній основі.  

До кінця 80-х років XX ст. так панував перший підхід, хоча його 

значення в загальній стратегії поступово зменшувалося. У 80-х рр. ХХ ст. 

сформульовано курс максимальної науково-технічної самодостатності з 

акцентом на національні інновації.  

Наступний етап формування національної інноваційної системи Японії 

почався на початку 2000-х рр., коли Рада з питань науки та технологічної 

політики на підставі аналізу світових тенденцій розвитку світової економіки 

та поточних проблем, що стоять перед японським суспільством, розробила 

план національної стратегії у галузі науково-технічного розвитку. У підґрунті 

стратегії лежало висунення основного національного пріоритету 

фундаментальних досліджень та визначення двох масштабних пріоритетних 

напрямів.  

Сучасний перспективний план, який є основою національної 

інноваційної системи Японії, ґрунтується на формулюванні та системному 

підході до взаємозв’язку наукового та прикладного секторів і: 

1) містить у собі чотири розділи: науки про життя, інформатику й 



239 

 

   

телекомунікаційні нанотехнології та матеріали, екологія; 

2) здебільшого прикладні дослідження та технології, включно з 

енергетикою та ресурсами, промисловими технологіями, промисловою та 

соціальною інфраструктурою, проблемами Землі та космосу.  

Така ж само логіка може бути покладена у підґрунтя методології 

інституційного проєктування, що дасть змогу усунути дисбаланси системи, 

оскільки інституційний контекст прямо впливає на його зміст і структуру.  

Розглядаючи стратегічні фактори інституційної трансформації, 

необхідно враховувати стан інноваційної системи. Зокрема, на етапі 

формування необхідно створити умови для трансферу кінцевих і проміжних 

результатів НДДКР у промисловість, моніторингу й усунення інституційних 

перешкод, що обмежують інноваційні процеси. Коли рівень зрілості 

інноваційної системи буде досягнуто, знадобляться механізми формування 

програм спільної взаємодії з представниками промисловості, уряду та науки, 

зокрема створення технологічних платформ та мереж, що забезпечують 

вертикальну взаємодію.  

Тож, для цілей розроблення інноваційної політики ми пропонуємо 

розглянути інноваційні мережі, що реалізують такі функції: 

1) пошук партнерів для спільної реалізації проєктів з комерціалізації 

технологій, НДДКР, доступу до нових ринків тощо, це одні з 

найпопулярніших викликів для компаній на ранніх стадіях розвитку, які 

потребують технологічних партнерів, які можуть надати їм можливість 

перейти на новий рівень розвитку (наприклад, організація виробництва 

серійної продукції чи комплектуючих); 

2) поширення технологічної інформації – послуга для наукових 

організацій, зацікавлених у широкому інформуванні галузі та компаній про 

свої дослідницькі можливості та компетенції; 

3) просування технологічних проєктів – використовуючи різні 

інструменти мережевої взаємодії, учасники, що беруть участь у роботі у 

мережі, можуть більш ефективно просувати ідеї нових проєктів та вивчати 
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потенційний інтерес; 

4) технологічний маркетинг – здійснюючи постійний моніторинг 

технологічної інформації, що поширюється між учасниками мережі (зокрема, 

технологічних запитів і пропозицій), учасники можуть проводити первинний 

аналіз попиту та пропозицій у певних предметних галузях.  

Розглядаючи стратегії інституційної мережі, ми підкреслюємо 

необхідність забезпечення систематичної участі технологічних платформ, 

галузевих бізнес-асоціацій та інститутів розвитку у формуванні системи 

перегляду, адаптації та актуалізації списків пріоритетних технологій у 

співпраці з незалежними представниками експертного співтовариства.  

Рисунок 3.12 ілюструє стратегічні аспекти системної інноваційної 

політики на основі інституційної складової.  

Показаний на рисунку 3.12 механізм ґрунтується на таких ідеях: 

– систематизація світових економічних та інноваційних тенденцій, що 

призводять до інтенсифікації інноваційних процесів з урахуванням 

особливостей високих технологій як чинника формування конкурентних 

переваг та механізмів формування інфраструктури (міжгалузеві 

високотехнологічні комплекси – військово-промисловий комплекс, космічна 

галузь), які надають можливість поєднувати потенціали впливу окремих 

підсистем економіки та її аналіз як цілісного утворення; 

– розкриття статусу інституційної складової інноваційного розвитку з 

погляду реалізації національних інтересів і визначення переліку основних 

інноваційних пріоритетів, які забезпечать ефективну нейтралізацію як 

реальних, так і потенційних загроз (визначених на підставі глобальних 

прогнозованих досліджень) і таким чином підтримають відповідний рівень 

національної безпеки; 

– визначення місця інноваційної системи в системі національної 

безпеки, аналіз впливу інновацій на стан економічної безпеки на 

національному та міжнародному рівнях, а також установлення чітких 

кількісних зв’язків між результатами інноваційної діяльності різних секторів, 
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включно з виміром національної безпеки.  

 

 
Рисунок 3.12 – Інституційна складова інноваційної політики  

Джерело: розроблено автором 

 

Реалізація цих моментів потребує вдосконалення механізмів взаємодії 

держави, інститутів розвитку та суб’єктів бізнесу. Для цього потрібна 

активна координуюча участь у цій роботі інтегратора та координатора 

процесу розроблення ефективних рішень у низці галузей.  

Зокрема, для розвитку смарт-виробництв доцільно вдосконалити 

Формування нових інститутів: 
розвиток інститутів, спрямований на вирішення 

конкретних системних проблем соціально-
економічного зростання (наприклад, інститутів 

розвитку високих технологій та High-Hume) 

Інституційна реінжиніринг: 
фундаментальне переосмислення та 

трансформація процесів у державних структурах з 
метою досягнення значних поліпшень ключових 

показників діяльності 

Стратегічна аналітика  
(виявлення інноваційних ризиків та загроз, виявлення техно-економічних тенденцій, форсайт) 

Оцінювання ефективності інституційної структури 

Стратегія формування інституційної структури 

Визначення пріоритетів, вибір механізму основних структурних елементів та формалізація 
механізму на основі системних взаємозв'язків 

Пріоритети інноваційної політики:  

 технологічне оновлення галузей у межах стратегій 
"мінімізація витрат – максимізація ефекту"; 

 підвищення національної безпеки; 

 заміщення імпорту через глобальну технологічну 
перевагу; 

 формування інноваційних галузевих екосистем; 

 розвиток державними компаніями за моделлю 
"відкритих інновацій"; 

 перехід від фінансування інновацій до 
інвестування в інновації; 

 підвищення конкурентоспроможності та 
стабільності державних компаній; 

 реалізація довгострокових технологічних та 
ринкових стратегій; 

 участь у формуванні нових ринків та своєчасний 
доступ до нових ринків 

Інституціоналізація інновацій у таких механізмах: 

 механізми формування та координації інноваційних 
мереж; 

 механізми впровадження програм інноваційного 
розвитку для найбільших компаній з участю держави та 
державних корпорацій; 

 механізми розвитку пріоритетних технологічних 
платформ та інноваційних мереж; 

 механізми гармонізації технологічних пріоритетів та 
проєктів, сформованих у межах інноваційних мереж, з 
інструментами державних програм; 

 механізми розвитку (зокрема, на базі інститутів 
розвитку) фінансування системи інноваційних проектів; 

 механізми участі бізнес-асоціацій у формуванні та 
реалізації інноваційної політики на основі принципів 

державно-приватного партнерства 
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законодавчо-нормативну базу врегулювання економічних механізмів та 

інституційні умови окремих галузей у відповідному контексті, насамперед 

стосовно визначення стратегічних рамкових цілей і завдань їх розвитку, 

державного стимулювання інноваційної діяльності, поліпшення 

інституційних умов взаємодії виробництва з наукою та інвесторами [4, с. 61]. 

Це можна зробити шляхом забезпечення системного використання 

технологічних платформ, галузевих бізнес-асоціацій та різних інститутів, 

пов’язаних з розвитком, у формуванні системи перегляду, адаптації та 

актуалізації пріоритетних технологій у співпраці з незалежними 

представниками експертної спільноти.  

Важливо враховувати, що для нових технологій потрібні інструменти 

нового типу, спрямовані не на те, щоб наздоганяти, а на випереджальний 

розвиток. Саме таких механізмів бракує поки що для того, щоб досягти 

рішучого прориву в інноваційній сфері та забезпечити країні впевнену 

позицію на ринках, що розвиваються.  

У разі впровадження результатів форсайту як частини інноваційної 

політики постає питання врахування особливостей політики розвитку 

держави. Вирішити це питання пропонується в контексті ідеологій 

економічного розвитку [71]. Варіанти націоналістів і неолібералів 

гарантують поглиблення стагнації, нерівність, погіршення стану 

навколишнього середовища та політичну нестабільність.  

Американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки Дж. 

Стігліц вважає, що неолібералізм виявився провалом і має бути замінений 

прогресивним капіталізмом [251]. Модель прогресивного капіталізму 

протиставляється як соціалістичній, командно-адміністративній ролі 

держави, так і неоліберальній, та має найбільше шансів забезпечити розвиток 

держав у майбутньому, а також інтегрувати сучасні тенденції.  

У перекладі тез автора терміна «progressіve capіtalіsm» Лорда Д. 

Сейнсбері, колишнього міністра науки та інновацій Об’єднаного 

Королівства: «наріжним каменем політичної економіки прогресивного 
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капіталізму є віра в капіталізм. Але вона також містить у собі три визначальні 

переконання прогресивного мислення. До них належать: вирішальна роль 

державних інститутів, участь держави в їх поліпшенні для збалансування 

інтересів та використання соціальної справедливості як важливого показника 

економічної діяльності країни». Отже, у межах цієї моделі відбувається вихід 

капіталізму за межі сугубо економічних відносин та мотивації й за межі 

гонитви за прибутком.  

Прогресивний капіталізм, на думку Дж. Стігліца, ґрунтується на 

чотирьох пріоритетах: 

1) відновлення балансу між ринком, державою та суспільством; 

завдання уряду полягає в тому, щоб робити те, що ринок не може або не буде 

робити, наприклад активно інвестувати у фундаментальні дослідження, 

технології, освіту та охорону здоров’я; 

2) наукові дослідження та соціальна організація розглядаються в 

контексті «спільного добра»; 

3) боротьба з монополізмом, коли гіганти ринку скуповують конкурентів 

та створюють бар’єри для входу; 

4) необхідність розірвати зв’язок між економічною владою та 

політичним впливом.  

Державні реформи та напрями вдосконалення функціонування 

державних інституцій, на які спирається модель прогресивного капіталізму, 

передбачають високий рівень системності та складності власне держави. 

Однак з моделі не усувається людський фактор, роль держави не 

мінімізується, а скоріше навпаки, вона визначається як каталізатор прогресу 

та синергетичний інструмент реалізації ініціатив. Відповідно розглядаються 

такі аспекти держави, як «держава-ініціатор», «держава відносин», «держава-

сервіс», «цифрова держава» та «держава-корпорація». У кожній з цих ролей 

чітко можемо виділити інноваційний компонент.  

На прикладах успішних економік ми бачимо поширення використання 

на практиці більш помірних і гібридних реалізацій державних стратегій. Це 
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відбувається тому, що в часи постмодерна дедалі рідше відбуваються 

радикальні зміни устрою, особливо в успішних державах, адже в умовах 

глобальної конкуренції вони не можуть собі цього дозволити. Тому 

відбувається синтез наявних моделей з їх антиподами та новими 

тенденціями.  

Указані аспекти відображають той факт, що повільне економічне 

зростання, нерівність, фінансова нестабільність, погіршення стану 

навколишнього середовища – це проблеми, що породжуються ринком, і 

самостійно він їх подолати не здатен. У цих умовах уряд має обмежувати та 

формувати ринки за допомогою охорони навколишнього середовища, 

здоров’я, безпеки праці та інших видів регулювання.  

Приклад використання ідей прогресивного капіталізму знаходимо в 

реалізації регіональної політики розумної спеціалізації, щодо якої в 

експертних оцінках [168] зауважується, що вона не передбачає державних 

інтервенцій для розвитку нових галузей за рахунок прямої підтримки (що 

узвичаєно називати промисловою політикою). Водночас акцент робиться на 

створенні умов (державне регулювання, зміцнення фінансової системи, 

посилення конкуренції), координації, комунікацій, розвитку науки та освіти в 

їх економічній ролі, стимулюванні попиту (через систему закупівель) тощо.  

Наразі не існує єдиного визначення національної інноваційної системи. 

Наприклад, у дослідженні OECD [408] наводяться такі визначення 

національної інноваційної системи: 

– це мережа інститутів у суспільному і приватному секторах, чия 

діяльність і взаємодія вводить, імпортує, модифікує і розсіює нові 

технологій;  

– це елементи і зв’язки, що взаємодіють у виробництві, дифузії і 

використанні нового й економічно корисного знання, що є у межах країни;  

– це набір інститутів, взаємодія яких визначає інновативний стан 

національних фірм;  

– це національні інститути, структура їх стимулів та їх компетенції, що 
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визначають темпи і напрямок технологічного навчання у країні;  

– це набір чітких установ, які спільно та індивідуально сприяють 

розробленню і дифузії нових технологій і забезпечують умови, у межах яких 

уряди формують і здійснюють політику з метою впливу на процес інновацій; 

як такі вони є системою взаємозалежних установ зі створення, завантаження і 

трансферу знання, здібностей та умов, що визначають нові технології.  

Усі ці визначення, до яких прийшли різні дослідники, мають єдину 

основу – це взаємодія між різноманітними учасниками інноваційного 

процесу. Згідно з цими підходами нововведення є результатом складної 

взаємодії між різними акторами та інститутами. Технічні зміни не 

відбуваються у цілком лінійній послідовності, а здійснюються через цикли 

зворотного зв’язку у межах цієї системи. У центрі цієї системи перебувають 

фірми, шляхи і методи, якими вони організовують виробництво і 

нововведення, а також канали, якими вони отримують доступ до зовнішніх 

джерел знання. Цими джерелами можуть бути інші фірми, суспільні та 

приватні дослідні інститути, університети або установи передання знання – 

регіональні, національні чи міжнародні. У такій системі інноваційна фірма 

розглядається як оператор, що обслуговує та формує діапазон спільних 

підприємств і закритих зв’язків між постачальниками і клієнтами у межах 

складної мережі фірм та інших установ, які співробітничають і конкурують 

між собою.  

Створення і розвиток національних інноваційних систем активно 

підтримується державою, зокрема у країнах OECD і ЄС. Загальною формою 

такої політики є механізми, що поєднують групи фірм із дослідницькими 

центрами й університетами.  

Отже, розбудова національних інноваційних систем є дуже складною 

проблемою. У кожному конкретному випадку стратегія розвитку 

інноваційної системи має визначатися макроекономічною політикою, 

нормативно-правовим забезпеченням, станом науково-технологічного і 

промислового потенціалу, внутрішніх ринків, а також історичними та 
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культурними особливостями [117].  

Необхідність прогресивного капіталізму та відповідних механізмів 

втілення форсайту обумовлюється сучасними інноваційними трендами. 

Закладений раніше галузевий принцип, що штучно розділяє промисловість як 

об’єкт управління, заважає реалізувати модель системних інновацій. 

Водночас ні сучасні технологічні ланцюжки, ні ринки технологічних рішень 

неможливо прив’язати до конкретної індустрії, вони є міжгалузевими. Тому 

завданням є відбір груп технологій, які є актуальними для низки сфер (крос-

секторальні технології), але з акцентом на середньо- і високотехнологічні 

сфери.  

Таким чином, в сучасних умовах відбувається зростання ролі 

організаційних інновацій та взаємодій між учасниками інноваційних 

процесів, зокрема між виробниками та споживачами знань, що стають 

ключовим фактором конкурентоспроможності. Ідеї прогресивного 

капіталізму здатні стати основою практичних заходів щодо розвитку обраних 

стратегічних орієнтирів інноваційного розвитку через підвищення якості 

прийнятих рішень і прискорення спільних дій інститутів.  

 

 

3.3. Концептуальне та організаційно-управлінське забезпечення 

інституційно-інноваційного проєктування 

 

На нашу думку, значний потенціал для інноваційної політики має 

концепція «розумної спеціалізації». Ключовою її відмінністю від традиційної 

промислово-інноваційної політики є інтерактивний процес (процес 

підприємницького пошуку), у межах якого ринок і приватний сектор 

досліджують можливості нової (а отже, переважно інноваційної) діяльності, 

тоді як уряд підтримує акторів, здатних найбільш ефективно реалізувати 

новий потенціал. Перед розробниками концепції «розумної спеціалізації» 

стояло завдання поширити державні інвестиції на знання та інновації. Згідно 
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з новою логікою державної політики підтримка дослідницької діяльності 

бізнесу у високотехнологічних галузях з боку уряду мала доповнювати інші 

виробничі галузі для розкриття внутрішнього потенціалу та одержання 

переваг уже на міжнародному ринку. Первісна ідея була досить простою: 

концентрація публічних ресурсів в інвестиціях у знання стосовно конкретних 

підприємств з метою зміцнення порівняльних переваг у наявних або нових 

галузях.  

Концептуальні наслідки «розумної спеціалізації» є більш складними й 

поширюються на три різні галузі:  

1) основна роль наукової, технологічної та економічної спеціалізації в 

розвитку порівняльних переваг та економічному зростанні країни;  

2) політика, спрямована на виявлення пріоритетних галузей діяльності;  

3) управлінські рішення, що зсувають провідну роль до регіонів, 

приватних акціонерів і підприємців у процесі перетворення політики 

спеціалізації на реальні соціально-економічні результати.  

Пропонуємо розширити ідеї «розумної спеціалізації» з урахуванням 

визначених галузей шляхом інституційного проєктування. Тому формування 

національної інноваційної системи як основи економічного розвитку, здатної 

протистояти сучасним викликам і загрозам, буде розглянуто в контексті 

досягнення глобальних стратегічних цілей України. За такої постановки 

питання під час забезпечення інноваційної складової національної безпеки 

необхідно розробити механізм узгодження розвитку секторальних 

пріоритетів.  

Поєднання інституційного проєктування та «розумної спеціалізації» 

акцентує увагу на інституціоналізації процесів (формати взаємодії бізнесу і 

влади, вибір та адаптація секторальних (проєктних) заходів підтримки, 

здійснення зворотного зв’язку), які є важливішим, ніж фокусування на 

результатах, які часто неможливо заздалегідь точно визначити. Вирішення 

завдання спільної системної й скоординованої роботи інститутів розвитку, 

здатних надати вирішальну підтримку інноваційному процесу на місцях, є 
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більш важливим за підтримку на державному рівні). Коли ми говоримо про 

розвиток високих технологій, то в цьому разі простого трансферу 

недостатньо, а йдеться про адаптацію інноваційних технологій, а власне 

процес впровадження можна розглядати як окрему інновацію.  

У дослідженнях здобувача [183] визначено, що це можна зробити, 

проаналізувавши процеси на двох рівнях: на рівні життєвого циклу 

інноваційного підприємства, у межах якого можна виділити традиційні етапи 

розвитку, до яких прив’язано фінансові потоки та вплив відповідних 

інститутів інноваційної системи, та рівні життєвого циклу інноваційного 

продукту (проєкту), етапи якого надають можливість виявити проблеми та 

бар’єри для створення інноваційного продукту й виведення його на ринок, а 

також пов’язати життєві цикли інноваційного продукту та підприємства 

(інноваційної мережі, проєкту тощо), на якому він створюється. Відповідно, 

виникає завдання з періодичного розроблення і коригування пріоритетних 

напрямів розвитку науки й техніки та переліку критичних технологій завдяки 

інноваційним проєктам державного значення, що буде розглянуто в розділі 5.  

Рисунок 3.13 ілюструє концептуальну схему «розумного інституційного 

проєктування», що ґрунтується на врахуванні глобальних інноваційних 

тенденцій, їх впливі на створення та абсорбцію знань, а також на якісний 

рівень управління, що визначатиме довгострокову конкурентоспроможність і 

стійкість для компаній і національної економічної системи в цілому.  

На прикладі виробництв, що ґрунтуються на алюмінієвій та літієвій 

сировині, розглянемо використання принципів системної стійкості для 

інституціональних механізмів координації розвитку високотехнологічних 

виробництв. Україна має значні запаси алюмінію, що переважно 

експортується в злитках. Шляхом впровадження додаткових процесів можна 

виробляти алюмінієвий порошок для 3D-принтерів (провідна технологія 

Індустрії 4.0), вартість якого в 30 разів є вищою порівняно зі злитками [154]. 

У цьому разі можуть відкритися ринки автомобільної промисловості КНР та 

Індії, де активно розвивається виробництво електричного транспорту і, 
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відповідно, зростає попит на легкі та міцні матеріали.  

 

 

Рисунок 3.13 – Схема «розумного інституційного проєктування» 

Джерело: розроблено автором 
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(точніше, збереження) високотехнологічних виробництв. На прикладі цього 

підприємства ми бачимо і міжнародну складову, адже іноземні партнери 

вкладатимуть ресурси, коли держава забезпечить не лише безпеку інвестицій, 

а й прибутковість капіталу.  

 

 
Рисунок 3.14 – Схема «розумного інституційного проєктування» окремих 

секторів  

Джерело: розроблено автором 
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за тонну, а у 2017 р. сягнув уже $20 тис. за тонну. Запаси оксиду літію в 

Україні за оцінками сягають 500 тис. тон. У цих умовах варто координувати 

створення циклів відповідних виробництв та міжнародних партнерств.  

Під час розроблення політики розвитку в контексті системної стійкості 

варто враховувати, що окремі технологічні напрями лише починають 

формуватися, що надає можливість вмонтуватися в них і зайняти свою нішу. 

За підґрунтя політики розвитку має бути взята сировинна база, оцінка 

конкретного попиту на похідні цієї сировини та можливості надбудови 

додаткового процесу переробки. У цьому разі наявність сировинної бази 

металів – це конкурентна перевага, яку необхідно використовувати шляхом 

формування (проєктування) відповідних ланцюжків доданої вартості.  

На цих прикладах ми бачимо, що головне завдання полягає в підвищенні 

конкурентоспроможності шляхом зниження вартості видобутку, 

транспортування та інших процесів на початкових етапах розвитку 

виробництв. На наступному етапі необхідно забезпечити можливості для 

створення доданої вартості шляхом подальшої переробки сировини, тобто 

розвивати відповідні технології та інноваційні мережі.  

У сучасних умовах механізми системної стійкості розвитку на основі 

інновацій лише починають розроблятися, хоча в низці країн вже 

реалізуються масштабні експерименти з їх впровадження для реалізації 

національних проєктів і програм.  

У дослідженні було визначено, що критерію системної стійкості 

відповідає створення національної інноваційної системи, що забезпечує 

ефективну взаємодію всіх її секторів. Запропонована методологія «розумного 

інституційного проєктування» надає можливість розглядати стан 

інноваційної складової національної безпеки України з позицій реалізації 

національних інтересів і визначити перелік ключових пріоритетів, що дадуть 

змогу забезпечити ефективну нейтралізацію як реальних, так і потенційних 

(визначених на основі форсайт-досліджень) загроз і тим самим підтримувати 

відповідний рівень системної стійкості. Отже, методологія «розумного 
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інституційного проєктування» робить можливим обґрунтування 

перспективних напрямів державного регулювання, спрямованих на 

активізацію інноваційних процесів в економіці України за пріоритетами. На 

прикладі можливостей розвитку високотехнологічних комплексів України 

запропоновано схему інноваційного розвитку і забезпечення безпеки шляхом 

створення макроумов, удосконалення функцій стратегічного планування, 

організації, контролю та координації діяльності.  

В умовах розширення спектру загроз національній безпеці та 

прискорення науково-технічного прогресу сили й ресурси багатьох країн 

світу спрямовано на інноваційні процеси. Це обумовлено тим, що безпека та 

імідж країни, а також її місце на міжнародній політичній арені прямо 

залежать від фактору високих технологій. Технології цього типу вимагають 

масштабного залучення ресурсів (наукових, матеріально-технічних) і 

втілюють передовий рубіж розвитку науки і техніки, відкриття та винаходи. 

Однак успішність інноваційного розвитку різниться у різних країнах, що 

зумовлює необхідність аналізу стратегій та політики розвитку. Дискусійним 

у науковому плані є питання формування умов для інноваційних проривів та 

створення нових галузей економіки шляхом проєктування і планування 

інноваційної діяльності в країні в цілому та за окремими її напрямами. У цих 

умовах інституційні підходи мають очевидні переваги, оскільки дають змогу 

сформувати умови розвитку.  

В аналітичному огляді «Deloitte Series on Innovation» [359] зауважується, 

що інституційні інновації (нові (змінені) інститути й нові зв’язки між 

наявними інститутами) є результатом технологічних змін та необхідності 

адаптації до них. І. П. Булєєв [26, с. 76] підкреслює необхідність розвитку 

національних малих та середніх підприємств, що контролюють вузькі 

сектори ринку товарів і послуг VI технологічного укладу («приховані 

чемпіони»). Сприятливого інституційного середовища потребують не лише 

креативні індустрії, а й будь-яка інша галузь економіки [135, с. 219]. 

Ю.З. Драчук, І. М. Кочешкова та Н. В. Трушкіна визначають 
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інституціональні трансформації економіки галузі як «процес створення і 

зміни взаємопов’язаних базових інститутів ринку, внаслідок чого формується 

інституціональне середовище, на розвиток якого впливають тенденції 

світової економіки: НТП, ефективність і капіталізація виробництва, 

конкурентоспроможність і якість продукції, що випускається» [65, с. 8].  

Інституційно-інноваційне проєктування ґрунтується на таких підходах: 

– пристосування економічної системи до базисних інституційних 

характеристик (рівень технологічного розвитку, принципи світового поділу 

праці); 

– активне перетворення інституційної матриці з метою збереження 

конкурентоздатності (глобальної економічної суб’єктності) держави на 

основі інновацій.  

У контексті інституційних трансформацій зауважимо, що для 

ефективного управління ресурсними потоками необхідно мати чіткі уявлення 

про сучасні технології та організаційно-економічні принципи їх розвитку. 

Розуміння особливостей розвитку перспективних технологій є необхідним 

для розроблення стратегій інноваційної діяльності, що має спрямовуватись 

на організаційно-ресурсну підтримку високотехнологічних виробництв. 

Запропонований підхід ґрунтується на необхідності адаптації інституційного 

механізму забезпечення розвитку національної системи для захисту 

національних інтересів до основних тенденцій в інноваційній сфері, що 

полягають у таких аспектах: 

– відкритість інноваційного процесу, посилення процесів міжгалузевого 

трансферу технологій та цифровізація бізнес-процесів, що зумовить 

утворення величезної кількості організацій та систем, які мають значний 

потенціал синергетичного розвитку; 

– розвиток інноваційних систем, серед іншого національної та 

регіональних, поглиблення та розширення різних форм їх інтеграції у межах 

активних інноваційних мереж; 

– формування національної інноваційної системи як складної 
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багаторівневої та багатогалузевої структури.  

Інституційно-інноваційне проєктування також ґрунтується на розумінні 

сучасних тенденцій, у межах яких міжнародне конкурентне суперництво 

дедалі більше переміщується у сфери контролю над дефіцитними ресурсами 

якісно нової природи (так звані ресурси розвитку). Ці ресурси надають 

можливість сформувати та підтримувати інституційно-інноваційне 

середовище, що дає змогу країні оперативно формувати та/або займати 

провідні позиції на зростаючій кількості потенційних високотехнологічних 

ринків з невизначеними перспективами.  

У результаті інституційно-інноваційного проєктування розробляється 

інституційно-інноваційний проєкт як сукупність заходів щодо інституційного 

забезпечення інноваційного розвитку певної спрямованості, які реалізуються 

інституційним кластером (групою інститутів, що мають спільну сферу 

діяльності та/або функціональне призначення) протягом певного періоду 

часу і мають завершений характер.  

Для вирішення завдань розбудови національної системи необхідно 

синтезувати підходи інституційного проєктування до формування 

фундаментального заділу інноваційної системи, задоволення запитів бізнесу 

на промислово-орієнтовану інтелектуальну власність та завоювання 

лідерських позицій на вузькоспеціалізованих високотехнологічних ринках. 

Зазначені завдання слід вирішувати в комплексі шляхом орієнтації на потоки 

завдань, які стоять перед бізнесом у межах поліпшення якості продукції та 

розширення ринків, та інноваційні ідеї, які можуть лежати у підґрунті 

стартапів і створення нових компаній.  

Зазначені завдання інституційно-інноваційного проєктування є особливо 

важливими в сучасних умовах формування Індустрії 4.0, що формує нові 

організаційні умови розвитку та значно прискорює інноваційні процеси. 

Багато розвинених країн і бізнес-гігантів є активними учасниками четвертої 

промислової революції: створюються державні програми, комерційні 

об’єднання та некомерційні організації, що ставлять своєю метою усунення 
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бар’єрів на шляху до створення Індустрії 4.0. У цих умовах головною стає не 

класична ефективність, а адаптивність – здатність швидко адаптуватися до 

динамічних якісно й кількісно ринків. Це формує нову ситуацію 

стратегічного вибору, пов’язану з перерозподілом технологічної ренти та 

практичним плануванням інноваційно-інвестиційних процесів.  

Інституційно-інноваційне проєктування пропонуємо розглядати на двох 

базових рівнях: 

1) управління технологічним розвитком у межах наявних секторів та 

ринкових ніш у боротьбі з конкурентами; 

2) проєктування організаційно-технологічних форматів розвитку галузей 

і сфер діяльності, які наразі перебувають у зародковому стані.  

Зазначені рівні враховують національні особливості та пріоритети 

розвитку й надають можливість здійснити системне проєктування 

технологічних ланцюжків з орієнтацією на перспективні технології та їх 

ефекти. Отже, реалізація цілей інституційно-технологічного проєктування 

реалізується через такі управлінсько-аналітичні механізми: 

– ідентифікацію галузей з найбільшою пріоритетністю (поточною та 

перспективною) і локалізацією компетентностей (інноваційний потенціал, 

рівень технологічної досконалості, людські ресурси, секторальні можливості) 

та їх ефективне використання; 

– створення комплексу організаційних переваг (унікальна концепція або 

модель розвитку, особлива конфігурація процесів, неповторна інноваційна 

культура, екосистема інновацій тощо).  

Інституційно-інноваційне проєктування як метод визначення 

цілеспрямованих впливів узгоджується з ідеями А. Банерджи, Е. Дюфло та  

М. Кремера, які одержали Нобелівську премію з економіки 2019 р. за 

експериментальний підхід. За останні два десятиліття вони переорієнтували 

економіку розвитку з глобальних теорій про те, чому одні країни є багатими, 

а інші бідними, на пошук найменш витратних рішень для проблем розвитку 

конкретних країн [282].  
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Також запропонована здобувачем концепція узгоджується з 

теоретичною конструкцією інституційних інновацій [468], які визначаються 

як нову, корисну та законну зміну, що різною мірою порушує нормативні 

основи організаційного поля. Інституційні інновації, як і всі інновації, є 

новими та корисними, але відрізняються тим, що вони також є законними, 

надійними та доречними. Їх легітимність визначається чотирма 

характеристиками, завдяки яким інституційні інновації теоретично мають 

бути такими: 

1) нормативними або вартісними; 

2) прогресуючими з часом; 

3) соціально побудованими; 

4) пов’язаними з логікою, яка формує практики.  

Проаналізувавши технологічну політику та інституційне середовище 

сектору високих технологій таких провідних країн, як США, Японія та ЄС, 

Р. Нельсон [412] зауважив, що «відмінності в інноваційних системах 

відображають відмінності в економічних і політичних умовах та 

пріоритетах». На думку дослідника, концепція інноваційних систем є 

інституційною за своєю суттю [361], що підтверджує теоретичне підґрунтя та 

практичне значення запропонованого підходу.  

Успішним прикладом інституційно-інноваційного проєктування можна 

назвати інституціональну побудову національної інноваційної системи 

Фінляндії. Ця країна в 60–70 рр. ХХ ст. почала модифікувати свою систему 

науки і технологій шляхом створення агентств, відповідальних за 

планування, реалізацію та розроблення ініціатив і програм у галузі R&D. При 

цьому основний акцент робився на розвиток ресурсного забезпечення 

інноваційних процесів.  

Головними причинами, які істотно вплинули на формування ефективної 

інноваційної системи, є науково-технологічні ресурси, інституціоналізація, 

навчання та політика регіоналізму. Аналітики вважають, що модернізація 

тривала приблизно 30 років з еволюційною зміною державної політики та 
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створенням механізмів стимулювання інноваційної активності у приватному 

секторі. При цьому автори виділяють три основні етапи [359]: 

1) етап R&D-політики (1960–1970-ті рр.) – створення науково-

технологічних організацій, відповідальних за планування, фінансування та 

координацію НДДКР у межах національних пріоритетів; 

2) етап технологічної політики (1980-ті рр.) – створення організацій, 

відповідальних за трансфер і комерціалізацію технологій; 

3) етап інтегрованої інноваційної політики (з 1990-х рр.) – асиміляції 

положень концепції національної інноваційної системи (екосистеми 

інновацій) та принципів «суспільства знань».  

Зазначена еволюція фактично відображає процеси в інноваційно 

успішних країнах, що еволюційно змінюють свою політику відповідно до 

національних потреб та глобальних трендів.  

Для концептуалізації інституційно-інноваційного проєктування 

національну інноваційну систему доцільно розглядати як систему державних, 

приватних і суспільних структур (інститутів), а також національних 

інститутів та їх взаємодії з метою створення, модифікації, трансферу та 

використання знань і технологій. Умовою ефективності узгодженості цих 

процесів можна назвати правило «чотирьох і»: 

1) інституціоналізація, що передбачає створення нових інститутів 

(наприклад, відомств, науково-освітніх центрів тощо) або ж реорганізацію 

наявних структур з метою вирішення пріоритетних завдань інноваційного 

розвитку, а також формування відповідної інфраструктури; 

2) інтеграція, що передбачає використання міждисциплінарного підходу 

в дослідженні та створенні наукових колективів, координацію зусиль над 

вирішенням проблем фундаментальної та прикладної спрямованості; 

3) інновація, яка характеризується тим, що відбуваються виробництво 

якісно нового інтелектуального продукту або ж трансфер технологій; 

4) імідж, що передбачає формування позитивного уявлення про 

технологічні можливості й зміни, а також перспективи країни в результаті 
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трансплантації інституційних інновацій.  

Зазначені фактори входять практично в усі моделі інноваційного 

розвитку, однак мають розвиватися системно (органічно) у межах 

національних стратегій. Отже, під час розроблення інституційно-

інноваційних проєктів синергетичний ефект не можна просто ототожнювати 

з економічним ефектом. Крім кількісних результатів, він має якісну складову, 

що показує внесок базисних інновацій у формування нового технологічного 

укладу та його вплив на сталий розвиток завдяки трансферу технологій та 

інноваційні мережі.  

На рисунку 3.15 показано підхід до інституційно-інноваційного 

проєктування, що ґрунтується на таких процесах: 

– оцінювання поточних технологічних трендів та форсайтів, що мусять 

мати безперервний характер; 

– вибір відповідних інституційних інновацій (пакетів інновацій); 

– розроблення інституційних проєктів і їх впровадження в наявну 

інституційну матрицю функціональних інститутів інноваційної системи.  

Інституційні проєкти як інструмент реалізації інституційно-

інноваційного проєктування орієнтуються на отримання синергетичних 

ефектів та відрізняються від відомих типів проєктів націленістю на 

радикальні технологічні прориви або перехід економіки та інноваційної 

системи на нову технологічну платформу. Особлива роль у межах реалізації 

інституційних проєктів належить підтримці кооперації ключових 

економічних учасників, що надає можливість адаптувати та за необхідності 

вносити корективи в наявні інститути інноваційної системи.  

У контексті еволюції інноваційних технологій відбувається і зміна 

моделей інноваційного розвитку та взаємодій (Single Helix → Double Helix → 

Triple Helix → Quadruple Helix → Quintuple Helix) конкурентоздатність і 

перевага систем розроблення знань визначаються адаптивною можливістю 

учасників інноваційного процесу поєднувати різні знання та інноваційні 

способи через cпів-розвиток, cпів-спеціалізацію. У цьому разі остання модель 
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Quintuple Helix передбачає наявність платформ з відкритою архітектурою, де 

можуть комбінуватися різні типи знань. Серед інструментів, які можуть 

забезпечити реалізацію положень моделі Quintuple Helix, варто звернути 

увагу на інноваційні мережі, що являють собою оптимальну гібридну форму, 

яка займає проміжне положення між ринком та ієрархією [182].  

 

 

Рисунок 3.15 – Підхід до реалізації інституційно-інноваційного проєктування 

Джерело: розроблено автором 
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Оцінювання ефективності стану (рівень якості інститутів, 

рівень трансакційних витрат) 

Вибір стратегії інституціональної 

трансплантації 
Створення інфраструктури 

інституціональної трансплантації 

Реалізація заходів щодо адаптації до 

нових інститутів  

Оцінювання сумісності інституційної трансплантації до наявної інституційної матриці 

РОЗРОБЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ 
– проєктування нового інституту (зміна наявного): опис компонентів інституту та опис дії, що забезпечують його створення 
та взаємодію з іншими наявними інститутами; 
– ідентифікація економічних агентів, що будуть залучені у нову схему взаємодії; 
– ідентифікація переваг, вигод або зменшення негативних впливів.  

 

  

ІНСТИТУЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЄКТИ  

 інституціональні інновації, розроблені для певних 
технологічних сфер (проєктів) та міжнародних міжгалузевих 
високотехнологічних комплексів; 

 кластерна та мережева синергія реалізації інноваційних 
проектів; 

 побудова технологічних платформ; 

 управління структурними переходами та синергетичними 

ефектами 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ 

 програмно-цільовий механізм розвитку; 

 зміни організаційних структур; 

 перебудова економічної системи; 

 нові інструменти розвитку; 

 ресурсне забезпечення та мультиплікаційні ефекти 
фінансування проектів; 

 синхронізація процесів, етапів та функцій.  
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У маніфесті Міжнародного економічного форуму у Давосі (2020 р.) 

зауважується, що «ТНК самі, разом з урядом і громадянським суспільством, є 

зацікавленою стороною в забезпеченні нашого глобального майбутнього. 

Вони мають розвивати свої професійні знання та вміння, використовувати 

підприємництво і відповідні ресурси, щоб разом з іншими компаніями та 

стейкхолдерами покращувати ситуацію в світі». К. Шваб, голова форуму, 

називає таку співпрацю «співпрацею з використанням своїх здібностей та 

ресурсів, щоб зробити внесок у створення більш цілісного та сталого світу» 

[141].  

У результаті усвідомлення цього на початку 1990-х рр. увага економістів 

та практиків перемістилася від інтеграції до створення мереж. Ураховуючи, 

що підприємству, для того щоб бути інноваційним, необхідно не просто 

поєднувати різні його підрозділи навколо інноваційного процесу (проєкту), 

але і створювати та зміцнювати їх стійкі мережеві взаємодії із споживачами, 

постачальниками й іншими установами та аудиторіями, вважаємо, що 

дослідження в напрямі створення організаційно-економічних механізмів 

інноваційного співробітництва варто продовжувати.  

Для цілей дослідження важливою з методологічного погляду є модель 

мереж підтримки технологій (technology support network model), що враховує 

систему соціально-економічних і технологічних зв’язків, які уможливлюють 

функціонування певної технології (технологічного пакета), та може бути 

покладена у підґрунтя методології інституційно-технологічного 

проєктування.  

Свого часу експерти OECD сформулювали тезу про роль держави в 

такий спосіб: впровадження інновацій у високотехнологічних галузях – 

дорога і ризикована справа, і тільки у виняткових випадках вона може бути 

здійснена окремою фірмою. Ризик має бути спільною справою, і його 

фінансування має спрямовуватися або самою державою, або 

самоорганізовано здійснюватися за допомогою венчурних компаній, альянсів 

або об’єднань підприємств. Відсутність знання та розуміння ситуації в 
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окремих фірм робить ринок нездатним фінансувати деякі вкрай необхідні 

проєкти. У таких випадках потрібна державна підтримка – або непряма за 

допомогою заохочувальної податкової політики, або пряме вибіркове 

фінансування.  

Важливим інституційним фактором також є культура, зокрема 

інноваційна культура, культура інноваційних комунікацій та культура 

інтелектуальної власності. Необхідними є, як мінімум, вивчення й розуміння, 

а потенційно і раціональне освоєння культурних цінностей країн, які є 

глобальними інноваційними лідерами, з поправкою на національні 

особливості.  

Варто також розуміти всю суть інститутів та їх вплив на інновації. 

Наприклад, необхідно розбудовувати не лише інститути, відповідальні за 

генерацію інновацій та їх трансфер, але й інститути з контрольними 

функціями. У цьому контексті зауважимо, що, наприклад, залучення 

іноземних технологій може призвести до деградації національної 

інноваційної системи та досить часто стає фактором проблем для 

навколишнього середовища через політику «екологічного колоніалізму» 

розвинених країн.  

Слід ураховувати особливості високих технологій, які характеризуються 

високими як фінансовими, так і екологічними ризиками. Ця проблема має 

міждисциплінарний характер, вимагаючи взаємодії як інноваторів, так і 

фахівців гуманітарної сфери.  

Отже, інституційно-інноваційне проєктування характеризується 

орієнтацією на одержання синергетичних ефектів за рахунок технологічних 

факторів розвитку та структурної перебудови інноваційної системи. 

Інтегративним результатом інституційно-технологічного проєктування має 

стати підвищення результативності системи управління завдяки оптимізації 

функціональних обов’язків організаційних структур, застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій та створення ефективної системи 

моніторингу з метою збалансованого розвитку інноваційної системи [425].  
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Отже, запропонована схема інституційно-інноваційного проєктування 

ґрунтується на стратегічному плануванні й управлінні, мережевому розвитку 

інноваційного потенціалу, розвитку та вдосконаленні ринкових механізмів 

фінансово-економічної діяльності. Методологія інноваційно-технологічного 

проєктування надає можливість реалізувати ситуаційний аналіз у межах 

еволюційного підходу до управління складними системами.  

Однак практичне втілення методології інноваційно-інноваційного 

проєктування потребує системних зусиль і стратегічного мислення та 

планування, що досить складно реалізувати в умовах панування підходів і 

стратегій, що ґрунтуються на отриманні короткострокової вигоди.  

Можливостями методології інноваційно-інноваційного проєктування є 

запозичення досвіду зарубіжних країн щодо вдосконалення інституційного 

середовища та проведення аналізу можливості їх органічного практичного 

втілення у межах національних стратегій інноваційного розвитку.  

Загрозами для практичної реалізації методології інноваційно-

інноваційного проєктування є те, що форми інноваційної діяльності постійно 

змінюються та варіюються в різних технологічних секторах, які слід постійно 

моніторити й відповідно до них змінювати орієнтири інституційно-

технологічного проєктування. Також можливим є часовий розрив між 

узгодженням інституційних інновацій у нормативно-правовому полі та 

реальним формуванням відповідних дієвих економічних інститутів, з одного 

боку, та між формуванням інститутів і технологічними трендами – з іншого. 

У процесі інституційних трансформацій, пов’язаних з інноваційно-

технологічними процесами, виникають невизначеність і ризик через 

відсутність гарантій інвестицій та еволюційні підходи до зміни пріоритетів, 

що характеризують економічні інструменти й механізми на 

загальнодержавному рівні.  
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3.4. Реалізація національних інноваційних стратегій з використанням 

мережевих важелів 

 

Попри те, що необхідність переходу країн на інноваційний шлях 

розвитку зараз є загальновизнаною, простого декларування цієї мети замало, 

досягти її неможливо, не вибудувавши адекватних механізмів, що як 

ураховують уже наявну систему інститутів, так і передбачають чітку 

траєкторію змін (еволюції). Водночас світовий досвід переконливо свідчить, 

що механічне запозичення інститутів без розуміння їх взаємозв’язків у 

системі заходів стимулювання інноваційного розвитку в країні дає малий 

ефект. Ця обставина зумовлює необхідність вироблення унікальних стратегій 

інноваційного розвитку з огляду на інституційну матрицю та пріоритети 

сталого розвитку.  

У пункті 123 Addis Ababa Action Agenda (2015 р.) визначається 

започаткування створення механізму сприяння технологіям (Technology 

Facilitation Mechanism, TFM) для підтримки досягнення ЦСР. У пункті далі 

пояснюється, що цей механізм має ґрунтуватися на співпраці багатьох 

зацікавлених сторін (multi-stakeholder collaboration).  

Інституціоналізація мережевих політико-управлінських практик може  

здійснюватися лише в умовах формування мережевої публічної політики як 

нової політичної реальності. З погляду інноваційної політики важливо, що 

мережева публічна політика реалізується в інтегрованому з інтернет-

середовищем публічному просторі (цифровий аспект інноваційної політики 

буде розглянуто в розділі 4) і являє собою водночас процес і результат 

взаємодії широкого кола соціально-політичних агентів, що використовують 

мережеві ресурси і технології для вироблення способів вирішення проблем 

суспільної значимості та їх інтеграції в управлінську практику [152].  

Отже, модернізація сфери стратегічного управління інноваційним 

розвитком як важлива проблема в контексті впливу нових технологій (високі 

технології, Індустрія 4.0, суспільство знань, міжгалузеві сектори тощо), що 

https://sustainabledevelopment.un.org/tfm
https://sustainabledevelopment.un.org/tfm
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культивує нові принципи регулювання суспільних відносин і формування 

державної політики, набуває загального значення. Постає завдання 

розроблення моделей управління на різних рівнях, системної оптимізації 

шляхом інтеграції функцій інноваційних мереж у високотехнологічних 

секторах, а також формування організаційно-економічних основ 

інституційного проєктування їх розвитку [385].  

У дослідженні С. Я. Дятлова [67] виявлено нові закономірності, процеси 

і явища інформаційно-інноваційної економіки, серед яких провідне місце 

посідають глобальна інноваційна гіперконкуренція, інтелектуалізація праці й 

капіталу, мережева інтеграція бізнесу та мережеві ефекти. Також одержали 

теоретичне обґрунтування виникнення та дія в інформаційній економіці 

закону зростаючої граничної прибутковості та різноманітних мережевих 

ефектів. На підставі цього обґрунтовано необхідність переходу до нової 

моделі розвитку, яка визначається як «інформаційно-мережева економіка з 

інноваційною-гіперконкурентною домінантою розвитку».  

Дослідження М. Делі [328] розглядає ініціативу Denmark’s Innovation 

Network та підкреслює, що участь в інноваційній мережі через 4 роки 

збільшує продуктивність праці та загальну факторну продуктивність майже 

на 7 та 13 % відповідно. Крім того, учасники програми інноваційної мережі 

мають приблизно на 5 % більше шансів узяти участь в інших інноваційних 

програмах, пояснюючи механізм, за допомогою якого інноваційна мережа 

сприяє зростанню продуктивності.  

Кількісний аспект інноваційних мереж можемо розглянути на прикладі 

найважливіших винахідників Apple, кількість яких становила 184 

винахідників у 2007–2008 рр. та зросла у 2009–2010 рр. до 617 і, врешті-

решт, до 1167 винахідників у 2011–2012 рр. (рисунок 3.16). Понад 82 % усіх 

заходів співпраці було здійснено з даними винахідників компанії.  
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Рисунок 3.16 – Розвиток інноваційної мережі Apple 

 

У дослідженні О. Фіговського [269] розглянуто досвід США, які 

прагнуть до лідерства на всіх напрямах наукових знань шляхом зміцнення 

зв’язків між інноваціями і національними цілями за допомогою таких 

інструментів: 

– систематичний науково-технічний аналіз та вироблення рішень для 

уряду; 

– консультування уряду щодо впливу науки та техніки на внутрішні й 

міжнародні відносини; 

– здійснення міжгалузевої взаємодії для розроблення та впровадження 

ефективної науково-технічної політики та фінансування науки; 

– робота з приватним сектором для забезпечення публічних інвестицій у 

науку й технології, внеску в економічне процвітання, якість навколишнього 

середовища та національну безпеку; 

– налагодження партнерських відносин між державними та місцевими 

органами влади, іншими країнами та науковим співтовариством; 

– оцінювання масштабів, якості та ефективності зусиль державних 

структур у галузі науки і техніки.  

Важливість координаційних функцій та інституційних трансформацій 

можемо проілюструвати характеристиками інноваційних процесів.  
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Перший аспект пов’язано з фактором часу. Як зауважує американський 

економіст Дж. Братт, «інноваційний процес – це єдиний процес, що поєднує 

науку, техніку, економіку, управління, підприємництво». За деякими 

оцінками, частка власне робочого часу в циклі створення зразка нової техніки 

не перевищує 25 %. Решта часу витрачається на узгодження, вирішення 

проблем та комунікації. Отже, підвищення ефективності координації 

призводить до скорочення тривалості інноваційного циклу, а отже, й до 

підвищення прибутковості інноваційних продуктів.  

Другий аспект пов’язано з формуванням цінності завдяки інноваціям. 

Сучасні стратегії розглядають стійкість економічного зростання як результат 

планомірного узгодженого формування конкурентних переваг на всіх етапах 

ланцюжка створення вартості за участі низки агентів та інститутів. Цей 

фактор також пов’язується з тим, що значна частка підприємств орієнтується 

на короткострокову перспективу та не стикається з реальною конкуренцією 

на міжнародному ринку. За експертними оцінками [113], міжурядові 

об’єднання у контексті глобальних трансформацій поступаються мережевим 

технологіям за ступенем ефективності та швидкості вироблення та ухвалення 

рішень.  

Третій аспект пов’язано з імпортною орієнтацією та згортанням 

інноваційних виробництв через відсутність узгодженості (синхронності) 

інноваційних процесів (життєвих циклів продуктів).  

Отже, приходимо до забезпечення сталого економічного зростання на 

основі інновацій та ринкових механізмів, у які мають бути залучені державні 

структури різних рівнів, громадські об’єднання та бізнес. Особливо це 

актуально з огляду на розвиток технологій Індустрії 4.0, які значно 

прискорюють швидкість інноваційних та організаційно-економічних 

процесів, формуючи запит на конструювання унікальних організаційних 

систем із заданими параметрами і максимальною ефективністю.  

У цьому контексті різні аспекти функціонування мереж є важливим 

чинником розвитку сучасних держав. Отже, необхідно досліджувати їх 
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інституціональну роль у формуванні нових моделей державного управління, 

сутнісні ознаки та специфіку, способи впливу на різні сфери суспільного 

життя і національної безпеки, що свідчить про актуальність теми 

дослідження.  

В огляді зарубіжного досвіду публічного адміністрування [84, c. 10-11] 

зауважується, що німецька школа звертає увагу на мережі як сучасну форму 

публічного управління, що є відмінною від ієрархії та ринку. У цьому плані 

концепція мереж бере свій початок з тієї ж головної ідеї, що і новий 

державний менеджмент: сучасній державі не вдається забезпечити 

задоволення суспільних потреб, існує нагальна потреба в зміні ієрархічного 

адміністрування на нову (більш гнучку) форму управління. Але якщо 

державний менеджмент у пошуках нових підходів робить акцент на ринковій 

економіці, то теорія політичних мереж намагається ґрунтуватися на 

комунікативних процесах постіндустріального суспільства і демократичній 

практиці сучасних держав.  

Мережі виражають зв’язок інституціональних суб’єктів державного 

управління та їх інтересів, сформованих у процесі вирішення проблем та/або 

реалізації різноманітних програм, що виступають регулятором розподілу 

ресурсів забезпечення державно-правового управлінського механізму. У 

дослідженні В. Б. Дзюндзюка й А. О. Лашка [55] зауважується, що аналіз 

мереж забезпечує сучасну аналітику державної політики методологічним 

підходом, який є більш узгодженим з широким діапазоном 

інституціональних акторів, що беруть участь у певному процесі. Крім того, 

це узгоджується з тенденцією до більш децентралізованого управління, 

характерною для більшості промислово розвинених країн в останні декілька 

десятиліть і пов’язаною з впровадженням моделей нового публічного 

менеджменту.  

З погляду інноваційної проблематики, інноваційні мережі можна 

розглядати як інструмент оптимізації (стратегічної, часової, змістовної, 

ресурсної) інноваційних процесів. Зокрема, під час формування Національної 
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нанотехнологічної ініціативи у США виявилось, що майже аналогічні 

нанотехнологічні розробки вже фінансують 11 відомств, і ще не менше 10 

беруть участь у змішаному фінансуванні, оскільки розвиток нанотехнологій 

суттєво торкається їх інтересів і надає можливість підвищити ефективність 

роботи. У подальшому було розроблено механізми координації секторальних 

досліджень (зокрема, й Підкомітет з науки, інженерії і технології в галузі 

нанодосліджень) і трансферу технологій.  

Інший аспект охоплює формування ресурсів інноваційного розвитку. 

Наприкінці 70-х рр. ХХ ст. Х. Хекло запропонував концепцію «мереж 

проблем», зазначивши, що «саме через мережі людей, які вважають один 

одного добре поінформованими в питаннях політики, відбувається пошук і 

вироблення різних рішень політичних проблем та їх обговорення» [366]. 

Горизонтальні відносини у мережах можуть охоплювати індивідів, 

організації, лобістів, законодавців та інших, хто бере певну участь у 

розробленні політики. Згодом ідеї мереж проблем розвинулися в концепцію 

аналізу мереж, що характеризується використанням мереж як одиниць 

аналізу. Отже, окремі проблеми державної політики не є більше винятковою 

прерогативою аналізу окремих органів влади, вони утворюють мережі 

проблем, вирішувати які мають спільно органи влади різних рівнів; при 

цьому вони мають також постійно взаємодіяти з впливовими 

некомерційними організаціями та з різними представниками приватного 

сектора.  

Цей фактор вже стає глобальним трендом. У дослідженні О. В. 

Костюченко [113] акцентується увага на тому, що держави-члени ЄС 

втрачають традиційні інституціональні межі, що обумовлюю потреба урядів 

у співробітництві та спільній мобілізації ресурсів з більшою кількістю 

суб’єктів. Мережі як форма управління відповідають реалізації цієї потреби й 

знаходять організаційно-правову легітимацію в державах-членах ЄС у 

вигляді регулюючих агентств, діяльність яких характеризується відсутністю 

ієрархічності, наявністю мережевої природи й активним залученням 
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розширеного кола учасників до ухвалення та імплементації загальних 

рішень. Правова легітимація мережевого принципу функціонування цих 

акторів обумовлюється їх відносною незалежністю від національних 

міністерств, здатністю ефективно взаємодіяти із суб’єктами процесів на рівні 

співтовариств, участю у мережевих структурах на різних рівнях державного 

управління.  

Отже, в умовах необхідності випереджального інноваційного розвитку 

та імпортозаміщення розглянутий досвід формування інноваційних мереж 

має значний потенціал. На рисунку 3.17 подано схему формування 

інноваційних мереж на основі формування активної мережі, що формується у 

межах інституційно-інноваційного проєктування.  

 

 

Рисунок 3.17 – Схема формування інноваційних мереж 

Джерело: розроблено автором 

 

Розроблена схема ґрунтується на інформаційному документі 

Європейської Комісії «Інвестиції в дослідження: план дій» (2003 р.). 
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досліджень і технологічних інновацій.  
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Стратегічні 
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Зображену на рисунку 3.17 логіку доцільно застосувати для створення та 

розвитку стратегічних полюсів росту (макропроєкти) та мережевих проєктів, 

що формують інфраструктуру збалансованого розвитку. Зростаюча 

необхідність інтеграції у промисловості, великих витрат на R&D, освоєння 

новітніх технологій та створення відповідних виробничих потужностей 

посилюють роль держави в плануванні, координації та стимулюванні 

економіки завдяки інноваціям.  

Завданнями координації інноваційного розвитку є такі: 

– сприяння структурним реформам згідно з обраними пріоритетами;  

– вибір механізмів найбільш ефективної концентрації ресурсів на 

пріоритетних інноваційних напрямах розвитку економіки;  

– створення системи моніторингу ефективності використання об’єктів 

інноваційної інфраструктури;  

– створення умов розвитку конкуренції, стимулювання інноваційної 

поведінки недержавних компаній реального сектору та фінансових 

інститутів;  

– координація дій інститутів розвитку;  

– реалізація зовнішньоекономічної політики інноваційної спрямованості; 

– створення умов для залучення закордонних високотехнологічних 

компаній до проєктів інноваційного розвитку.  

У цих умовах поширення інноваційних мереж та їх інституціоналізація 

відображають закономірність розвитку сучасної економіки високих 

технологій, і це ефективний метод вироблення управлінських рішень, що 

ґрунтуються на максимальній реалізації стратегічних інтересів.  

Проведений здобувачем аналіз світового досвіду «стрибків» розвитку 

[440; 432] переконливо свідчить, що їх можна здійснити лише шляхом 

залучення та концентрації значного обсягу ресурсів та їх спрямування на 

пріоритетні напрями, визначені на основі суспільного діалогу під 

координацією держави (питання вибору інноваційних пріоритетів розвитку 

будуть розглянуті в розділі 5). У вітчизняній практиці переважно як ресурси 
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розглядають економічні (фінансові) чинники, нехтуючи при цьому 

факторами взаємодії (фактори формування та використання соціального та 

людського капіталу), які є найбільш важливими в сучасних умовах. Як 

поточна політико-економічна ситуація, так і особливості формування 

національної системи «сталий розвиток – безпека» гостро ставлять питання 

про пошук кращих форм і стратегій організації забезпечення безпеки як 

особистості, так і держави в цілому з урахуванням національних 

інституційних особливостей. Тому необхідно розробляти теоретико-

методологічні засади комплексної моделі організації взаємодії процесів 

індивідуального саморегулювання, корпоративного розвитку та державного 

управління на основі інституційного підходу.  

Активна взаємодія інститутів та їх основи у вирішенні безпекових 

проблем обумовлюють зміни як в управлінні цією взаємодією, так і в системі 

управлінні розвитком безпекових сфер за рахунок значного розширення їх 

спектру [314]. Про необхідність вироблення нових моделей соціально-

економічних процесів висловився і співзасновник Deepmіnd М. Сулейман. 

Визнаючи успішність наявного ладу (капіталізм і модерн), він зауважує, що 

система стратегічно перестала служити на користь людству. Потрібні нові 

«форми розуму» та інструменти, що допоможуть розв’язати актуальні 

проблеми. Із цього погляду методологія цього дослідження формує нову 

площину аналізу, уводячи в обіг нові ресурси нематеріальної природи. Свого 

часу Адам Сміт наводив докази того, що поведінка людини призводить до 

народження нового порядку.  

У сучасних умовах стратегії взаємодії відіграють особливу роль в 

організації соціосистем та надають можливість визначити нові сторони низки 

процесів шляхом синтезу міждисциплінарного знання. На експертному рівні 

сформовано характерну рису рішень Індустрії 4.0 – «ефективність від 

взаємодії». Саме ця фраза часто є відправною точкою для оцінювання 

готовності суспільств до нових умов розвитку. Здатність взаємодіяти з 

іншими – швидко інтегруватися у мережеві комунікації або адаптуватися до 
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нових умов, відкритість до таких взаємодій стають істотними факторами 

конкурентоспроможності, яка, в свою чергу, стає механізмом забезпечення 

безпеки.  

У роботі М. Цервантеса та Д. Мейснера [318] описано тенденції сучасної 

моделі інноваційного розвитку. Автори констатують, що останнім часом 

вимоги до державної політики суттєво зросли, тому що глобальна 

конкуренція змінює звичний стан речей. Необхідно зміцнювати національні 

та регіональні інноваційні системи на основі міжінституційної координації.  

Відповідно, систему забезпечення національної безпеки можемо 

розглянути як структурно-організовану діяльність органів влади (мережу 

формальних інститутів), різних організацій і громадян (мережі неформальних 

інститутів), об’єднаних цілями та завданнями для запобігання, усунення та 

ліквідації зовнішніх і внутрішніх загроз.  

Інститути являють собою структуру, яку люди накладають на свої 

відносини, визначаючи таким чином стимули розвитку. У разі, коли виникає 

інституціональна мережа, зростають і сумарні можливості [337].  

У таблиці 3.4 подано інформацію про використання інструментів 

електронної демократії як інструменту формування структурно-організованої 

діяльності органів влади.  

За даними таблиці 3.4 можна зробити висновок, що лише 26 % органів 

державної влади та 10,9 % державних установ надавали можливість 

використання інструментів електронної демократії.  

Безпековий аспект пропонуємо розглянути з погляду капіталу, що 

формується в інституційних мережах та водночас впливає на їх еволюцію. На 

рисунку 3.18 показано схему формування інституційних мереж у контексті 

безпекового підходу, що враховує генерацію капіталу взаємодії, а також 

завдання та результат безпекового управління.  
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Таблиця 3.4 – Кількість органів державної влади та місцевого 

самоврядування, що надають можливість використання інструментів 

електронної демократії у 2019 р., за групами установ 

 Індикатор  Усього  

З них  

органи 

державної 

влади 

органи 

судової 

системи 

органи 

місцевого 

самоврядування 

державні 

організації 

(установи, 

заклади) 

Кількість установ, які мали 

доступ до мережі Інтернет, 

од 

17678 5102 695 10584 1297 

Частка установ, які мали 

доступ до мережі Інтернет, 

у загальній кількості 

установ, які взяли участь в 

обстеженні, % 

94,7 92,5 87,9 96,6 92,8 

Кількість установ, які 

надавали можливість 

використання інструментів 

електронної демократії «Е-

звернення», «Е-петиція», 

«Е-консультація», «Бюджет 

участі (громадський 

бюджет)» та інших 

інструментів електронної 

демократії, од 

3853 1326 568 1818 141 

Частка установ, які 

надавали можливість 

використання інструментів 

електронної демократії «Е-

звернення», «Е-петиція», 

«Е-консультація», «Бюджет 

участі (громадський 

бюджет)» та інших 

інструментів електронної 

демократії, у загальній 

кількості установ, які мали 

доступ до мережі 

Інтернет, % 

21,8 26,0 81,7 17,2 10,9 

з них 
     

«Е-звернення» 3365 1253 565 1417 130 

«Е-петиція» 678 к х 659 к 

«Е-консультація» 358 145 – 210 3 

«Бюджет участі 

(громадський бюджет)» 
416 31 х 385 х 

Джерело: складено та розраховано автором на основі даних Держстату (Використання 

інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування. 

URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/infs/arh_vied_u.htm (дата звернення: 15.12.2020). 

 

 

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/infs/arh_vied_u.htm
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Рисунок 3.18 – Схема формування інституційних мереж у контексті 

безпекового підходу 

Джерело: розроблено автором 
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зовнішньоекономічної політики та стратегії розвитку національних 

інноваційних систем, результативності реалізації міжнародних інноваційних 

проєктів тощо.  

Проведений у дослідженні В. Кушліна й В. Устименко [124] аналіз дає 

змогу визначити такі практики й тенденції в інноваційній політиці провідних 

країн щодо її організаційного контексту:  

– посилення концентрації ресурсів на інноваційному напрямі розвитку 

(регіоналізація, створення кластерів, використання можливостей публічно-

приватного партнерства);  

– збільшення сукупних витрат на НДДКР із темпами, що перевищують 

зростання ВВП;  

– розвиток інтеграційних процесів у середовищі провідних інноваційних 

країн;  

– зміщення центру суспільних та адміністративних інтересів з 

технологічного на людський фактор у зв’язку з інноваційною орієнтацією 

розвитку національних економік.  

– здійснення спеціальних заходів щодо забезпечення інноваційного 

розвитку (цільові інститути, інфраструктура, сучасні інструменти тощо);  

– посилення прямих і непрямих методів державного регулювання 

(бюджетне фінансування, державні програми, держзамовлення, 

стимулювання наукових досліджень, спеціальних освітніх програм, експорту 

інноваційної продукції);  

– збільшення державних витрат і стимулювання приватних інвестицій у 

розвиток інноваційного сектору.  

З розвитком та ускладненням інноваційних процесів на національному і 

глобальному рівнях формуються інноваційні мережі, що визначають нові 

принципи побудови відносин між суб’єктами національної інноваційної 

системи, зокрема державою, наукою та бізнесом.  

Мережева модель інноваційного розвитку передбачає багатовекторність 

потоків знань, низький рівень трансакційних витрат, спонтанне об’єднання 
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агентів для реалізації інноваційного проєкту, зокрема на основі сучасних 

ІКТ-рішень.  

Подальший розвиток інноваційних мереж забезпечується шляхом 

формування точок росту нових перспективних інституційно-технологічних 

укладів, у які здійснюється поступове «перетікання» ресурсів економічної 

системи. У цьому контексті до основних характеристик інноваційних мереж 

відносять такі: високий ступінь координації інноваційного процесу, 

посилення ключових компетенцій учасників мережі, а також володіння 

загальними ресурсами, інвестиціями, каналами поширення знань та 

інновацій.  

При цьому прості форми реалізації спільної підприємницької діяльності 

є такими: 

– інноваційно-активні підприємства (державні й муніципальні унітарні, 

державні та з державною участю, у межах яких ухвалюються рішення щодо 

співпраці, розглядаються як результат вибору під впливом наявних норм та 

правил);  

– корпорації, ТНК (з державною участю, у межах яких рішення щодо 

співпраці розглядаються як результат вибору під впливом наявних норм та 

правил);  

– регіональні інститути розвитку й інститути об’єднаних територіальних 

громад (затвердження місцевих інноваційних програм та їх фінансування 

(відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність»).  

Складні форми реалізації спільної підприємницької діяльності (непрямі 

інструменти підтримки) охоплюють: 

– мережі розвитку інфраструктури;  

– кластери або вільні економічні зони;  

– синтез зусиль та розширення можливостей учасників за інструментами 

державно-приватного партнерства.  

Завдання вибору найбільш ефективних форм спільної інноваційної 

діяльності, які вирішуватимуть ключові проблеми сталого розвитку, 
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відповідає розробленій автором методології інституційно-інноваційного 

проєктування, спрямованій на формування такого інституційного 

середовища, що підтримуватиме життєвий цикл інновацій, необхідних для 

сталого розвитку та забезпечення його безпеки.  

Розроблений науково-методичний підхід до оптимізації інноваційної 

політики на підґрунті вибору найбільш ефективних форм спільної 

інноваційної діяльності [179], що має забезпечуватися за допомогою заходів 

розвитку простих і складних форм реалізації спільної підприємницької 

діяльності, охоплює такі етапи.  

Етап 1. Визначення індикаторів інституційного середовища та 

розрахунок темпів їх зміни.  

Визначення ступеня впливу на ефективність інноваційного розвитку Y 

(чиста продукція від інноваційної діяльності економіки або доходу на одне 

інноваційно-активне підприємство) таких індикаторів (визначаються за 

експертними оцінками значень):  

Х1 – кількість інноваційно-активних підприємств, що задіяні у реалізації 

спільної інноваційної діяльності;  

Х2 – кількість економічних взаємодій інноваційно-активних підприємств 

у межах розвитку інноваційної інфраструктури (технопарки, бізнес-

інкубатори, бізнес-акселератори, інформаційні мережі, агентства та мережі з 

розвитку субконтрактних відносин);  

Х3 – кількість регулюючих впливів інтегративної інноваційної діяльності 

підприємств (державне регулювання різних організаційно-правових форм 

об’єднань підприємств, зокрема у межах права та правових засобів, 

юридичного закріплення, охорони, розвитку інноваційних утворень);  

Х4 – кількість спільних регуляторних впливів на розвиток інноваційної 

активності.  

На цьому етапі необхідно: 

1) визначити індикатори інституційного середовища, що здійснено на 

основі бази даних «Ernst & Young»; 
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2) виявити часові лаги впливу індикаторів інституційного середовища на 

ефективність інноваційного розвитку (аналіз часових рядів) за 2007–2019 рр.; 

3) провести кореляційно-регресійний аналіз (формалізовані залежності 

ефективності інноваційного розвитку (Y) від основних індикаторів 

інституційного середовища (Х), що визначають зміст державної політики 

інноваційного розвитку, або основні пакети заходів).  

Виявлення часових лагів впливу індикаторів інституційного середовища 

на ефективність інноваційного розвитку (аналіз часових рядів) включає 

нуступні елементи:  

1) графічне подання та опис поведінки часового ряду;  

2) виділення закономірних складових часового ряду; 

3) визначення низько- або високочастотних складових процесу 

(фільтрація); 

4) дослідження випадкової складової часового ряду, що залишилася 

після фільтрації; 

5) добір математичної моделі для опису випадкової складової та 

перевірка її адекватності; 

6) прогнозування майбутнього розвитку процесу.  

Наступним елементом етапу 1 є кореляційно-регресійний аналіз, що 

передбачає отримання формалізованих залежностей ефективності 

інноваційного розвитку від основних індикаторів інституційного 

середовища, які визначають зміст державної політики інноваційного 

розвитку (основні пакети заходів).  

Оцінку загальних регресійних залежностей для визначення напрямів 

оптимізаційних впливів на національну інноваційну політику показано в 

табл. 3.5.  

Отже, загальна модель залежності має вигляд: 

Y = 5.9826 + 0.6506 X1 – 0.2452 X2 – 0.00997 X3 + 0.06363 X4.  

Етап 2. Оцінювання регресійних залежностей для визначення напрямів 

оптимізаційних впливів на державну політику з інноваційного розвитку 
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економіки.  

 

Таблиця 3.5 – Загальна оптимізаційна модель державної політики 

інноваційного розвитку економіки (усього за економікою), 2008–2019 рр.  

Темпи 

зміни 

2
0

0
8

/2
0
0

7
 

2
0

0
9

/2
0
0

8
 

2
0

1
0

/2
0
0

9
 

2
0

1
1

/2
0
1

0
 

2
0

1
2

/2
0
1

1
 

2
0

1
3

/2
0
1

2
 

2
0

1
4

/2
0
1

3
 

2
0

1
5

/2
0
1

4
 

2
0

1
6

/2
0
1

5
 

2
0

1
7

/2
0
1

6
 

2
0

1
8

/2
0
1

7
 

2
0

1
9

/2
0
1

8
 Вектор 

оцінки 

регресії 

Х1* 127,78 9,76 14,07 6,49 3,05 11,24 109,57 –47,72 –2,43 7,46 –7,41 1,50 0.6506 

Х2 135,13 2,90 27,00 14,78 5,91 20,26 151,49 –79,30 –3,45 –8,54 –16,09 40,00 0.2452 

Х3 370,25 196,11 –3,66 3,45 –17,09 23,57 144,76 –78,74 –3,22 –0,11 –16,09 –3,24 0.00997 

Х4 100,55 42,16 22,00 –13,02 31,98 –17,82 133,31 –71,95 119,79 –74,66 –52,08 –8,99 0.06363 

Y 76,25 0,30 21,21 4,17 176,48 32,15 0,24 –49,76 –50,00 –21,74 –1,44 –29,88 5.9826 

 

На цьому етапі відбувається визначення векторів оцінок коефіцієнтів 

регресії. Відповідно до методу найменших квадратів вектор s виходить з 

виразу: s = (X
T
X)

–1
X

T
Y.  

Далі формуємо матрицю парних коефіцієнтів кореляції R для 

визначення пакетів заходів, на які доцільно впливати у межах процесу 

оптимізації: 

Матриця A, складена з Y і X,   Транспонована матриця   Матриця X
T
X   

Оцінка відповідностей впливів   Визначення напрямів оптимізації пакетних 

заходів.  

На основі цього досліджуємо модель на наявність залежностей між 

змінними, що надасть можливість визначити шляхи підвищення якості 

оптимізаційних впливів.  

Кількість спостережень n = 12. Кількість незалежних змінних = 4, 

кількість регресорів (з урахуванням одиничного вектора) дорівнює кількості 

невідомих коефіцієнтів. З урахуванням ознаки Y розмірність матриці – 6. 

Матриця незалежних змінних Х має розмірність (12 × 6) (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 – Матриця незалежних змінних 

1 76.25 127.78 135.13 370.25 100.55 

1 0.3 9.76 2.9 196.11 42.16 

1 21.21 14.07 27 –53.66 22 

1 4.17 6.49 14.78 3.45 –13.02 

1 176.48 3.05 5.91 –17.09 31.98 

1 32.54 11.24 20.26 23.57 –17.82 

1 0.24 109.57 151.49 103.76 94.2 

1 –49.6 –47.72 –79.3 –74.49 –66.31 

1 –50 –2.43 –3.45 –3.22 119.76 

1 –21.74 7.46 –8.54 –0.11 –74.66 

1 –1.44 –7.41 –16.09 –16.09 –52.08 

1 –29.88 1.5 40 –3.24 –8.99 

 

За результатами виконання етапу 2 було визначено, що найбільший 

вплив на ефективність державної політики інноваційного розвитку економіки 

має індикатор Х1 (пакет заходів щодо розвитку кількості інноваційно-

активних підприємств, задіяних у реалізації спільної інноваційної 

діяльності). При цьому формується загальна оптимізаційна модель державної 

політики інноваційного розвитку економіки (усього за економікою) та її 

варіації за галузевою структурою економіки.  

За результатами використання методу прогонки за галузевою 

структурою економіки (алгоритм Томаса) для послідовного підключення до 

результатів оцінювання його результатів за галузями економіки отримано 

такі рівняння залежності темпів приросту грошової форми чистої продукції 

інноваційної діяльності економіки (доходу) від елементів інституційного 

середовища: 

– будівництво: 

Y = 5.1446 + 1.1113X1 – 0. 1823X2 – 0.2062X3 + 0.185X4; 

– промисловість:  

Y = 5.2374 – 0.3506X1 + 0.3102X2 + 0.1161X3 + 0.00341X4; 

– сільське, лісове та рибне господарство: 

Y = 3.3231 + 0.4261X1 – 0.08648X2 – 0.00259X3 – 0.00406X4.  

На підставі вказаних залежностей можна визначити складові державної 

політики інноваційного розвитку економіки на основі вибору інструментів, 

що здатні впливати на економічні взаємодії інноваційно-активних 



281 

 

   

підприємств у межах розвитку інноваційної інфраструктури (технопарки, 

бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори, інформаційні мережі, агентства та 

мережі з розвитку субконтрактних відносин) у межах галузей.  

Етап 3. Деталізоване оцінювання регресійних залежностей, що 

обумовили наявні темпи приросту значень кількості інноваційно-активних 

підприємств, задіяних у реалізації спільної інноваційної діяльності.  

На цьому етапі проводиться оцінювання регресійних залежностей для 

визначення напрямів оптимізаційних впливів на державну політику з 

інноваційного розвитку економіки. Так, найбільший вплив на ефективність 

державної політики інноваційного розвитку економіки має Х1, або кількість 

інноваційно-активних підприємств, задіяних у реалізації спільної 

інноваційної діяльності.  

У табл. 3.7 подано вихідні дані по Україні для деталізації пакету заходів, 

що обумовили наявні темпи приросту значень кількості інноваційно-

активних підприємств, задіяних у реалізації спільної інноваційної діяльності 

за 2006–2019 рр.  

 

Таблиця 3.7 – Вихідні дані по Україні для деталізації пакету заходів, що 

обумовили наявні темпи приросту значень кількості інноваційно-активних 

підприємств, що задіяні у реалізації спільної інноваційної діяльності, 2006–

2019 рр.  
РІК 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Х1 18 41 45 54 56 59 64 122 64 70 78 69 65 

Х2 11 25 34 31 41 35 47 91 56 42 41 50 43 

Х3 8 22 20 23 25 24 28 61 31 30 19 30 35 

Х4 5 18 14 18 15 17 26 39 23 22 26 23 32 

Х5 6 12 15 18 20 27 19 48 21 28 22 20 20 

Х6 5 5 8 9 8 6 4 33 12 8 30 8 8 

Y 560 987 990 1200 1250 3456 4567 4578 2300 1150 900 887 622 

Примітка: 

1. Сформовано за даними «Ernst & Young».  
2. Прості форми реалізації спільної підприємницької діяльності;  

Х1 – інноваційно-активні підприємства (державні і муніципальні унітарні, державні та з державною участю, у межах яких 

рішення щодо співпраці розглядаються як результат вибору під впливом наявних норм та правил);  
Х2 – корпорації, транснаціональні корпорації (з державною участю, у межах яких рішення щодо співпраці розглядаються як 

результат вибору під впливом наявних норм та правил);  
Х3 – регіональні інститути розвитку та інститути об’єднаних територіальних громад (затвердження місцевих інноваційних 

програм та їх фінансування (від. до Закону «Про інноваційну діяльність»);  

3. Складні форми реалізації спільної підприємницької діяльності (непрямі інструменти підтримки): 
Х4 – мережі розвитку інфраструктури;  

Х5 – кластер чи вільна економічна зона;  

Х6 – державно-приватне партнерство (синтез зусиль та розширення можливостей учасників за інструментами державно-
приватного партнерства).  
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Згідно з отриманими залежностями для оптимізації потрібен розвиток 

простих форм реалізації спільної підприємницької діяльності (розвиток 

інноваційно-активних підприємств, корпорацій, ТНК і регіональних 

інститутів розвитку) та складних форм організації спільної інноваційної 

діяльності (зокрема, державно-приватного партнерства, кластерної співпраці 

та мереж розвитку інфраструктури).  

Таким чином, на для оптимізації державної політики інноваційного 

розвитку економіки необхідно розвивати корпорації, ТНК (з державною 

участю, у межах яких рішення щодо співпраці розглядаються як результат 

вибору під впливом наявних норм і правил), мережі розвитку інноваційної 

інфраструктури та державно-приватне партнерство у сфері інноваційного 

розвитку економіки.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

У дослідженні розглянуто основні ідеї технологічного детермінізму як 

теоретичну концепцію і технологічний інституціоналізм як прикладний 

управлінський підхід. Показано, що ці ідеї є основним принципом багатьох 

сучасних соціально-економічних та соціально-політичних концепцій 

розвитку, які враховують роль технологічного чинника. На основі розуміння 

ролі інновацій і технологій у забезпеченні національної безпеки визначено 

основні сфери застосування ідей технологічного інституціоналізму у 

розробленні національних стратегій розвитку з урахуванням глобальних 

тенденцій. Для цілей інноваційного фактору в контексті розгляду стратегії 

забезпечення національної безпеки запропоновано врахувати технологічні 

причини еволюції економіки та соціальний підхід до економічних явищ.  

Визначено роль соціокультурних інститутів, що підвищується в 

сучасних умовах, у вирішенні проблем у системі «сталий розвиток – 

безпека», з одного боку, та об’єктивна необхідність використання їх 
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потенціалу – з іншого. Це обумовлює можливість залучення соціокультурних 

інститутів у процеси забезпечення безпеки не лише на основі принципу 

додатковості, але й на паритетних засадах за рахунок розвитку їх взаємодії з 

формальними інститутами. Це може стимулювати трансформацію 

державного управління за допомогою зміцнення і використання людського 

потенціалу та механізмів співробітництва.  

Комплексний аналіз трендів управління інноваційним розвитком 

показав, що під час формування інноваційної політики та системних 

стратегій інноваційного розвитку постає завдання інституційно-

інноваційного проєктування. Це завдання здатне забезпечити ефективність 

процесів стратегічного планування та механізмів самоорганізації з 

урахуванням специфіки конкретних високотехнологічних секторів 

(міжгалузевих високотехнологічних комплексів).  

У процесі дослідження розроблено схему інституційно-інноваційного 

проєктування, спрямовану на розроблення та впровадження інституційних 

проєктів з метою адаптації країни до технологічних трендів. Запропоновано 

концептуальні основи інституційно-технологічного проєктування, 

орієнтовані на розроблення оптимальних технологічних рішень та 

визначення необхідних інституційних умов для технологічного розвитку на 

принципах акумулювання інтелектуальних ресурсів та умов для 

технологічного лідерства, а також основи інституційно-технологічного 

проєктування, орієнтовані на формування драйверів системного 

економічного розвитку країни.  

Системний аналіз та узагальнення сучасних підходів до розвитку 

інноваційних систем надали можливість виділити роль та еволюцію 

інституційних інновацій, що мають бути відповіддю на різноманітні зміни і 

забезпечувати ефективне використання та організаційно-ресурсну підтримку 

високотехнологічних виробництв.  

У результаті дослідження визначено особливості системних соціально-

економічних закономірностей функціонування інститутів інноваційної 
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системи та механізми управління інноваційним розвитком в умовах сучасних 

глобальних технологічних перетворень. Це робить можливим обґрунтування 

перспективних напрямів державного регулювання, спрямованих на 

активізацію інноваційних процесів в економіці відповідно до пріоритетів, 

пов’язаних з науковою та навчальною, кластерною та мережевою розробкою, 

та розроблення набору моделей гармонізації системи пріоритетів 

національної безпеки й галузевих пріоритетів інноваційного розвитку. 

Використання отриманих знань на практиці допоможе покращити стан 

національної безпеки, заощадити ресурси, покращити умови та підвищити 

продуктивність праці, а також забезпечити перехід до сталого розвитку 

національної економіки. Системна координація інноваційних компонентів 

державних програм, стимулювання інноваційної діяльності, залучення 

фінансових стратегій, розширення міжнародного співробітництва та 

активізація попиту на високотехнологічну продукцію, підвищення 

ефективності програм інноваційного розвитку компаній і запуск 

національних проєктів мають бути запропоновані як цілі формування 

інституційних інновацій. Запропонована методологія інституційного та 

технологічного проєктування передбачає вибір інституціональних 

інструментів та масштабування найбільш ефективних інструментів розвитку.  

Запропоновані мережеві механізми забезпечення системної безпеки 

забезпечують удосконалення впровадження програм інноваційного розвитку 

для найбільших компаній з участю держави, подальший розвиток 

пріоритетних технологічних платформ та інноваційних мереж, узгодження 

технологічних пріоритетів і проєктів, що формуються у межах технологічних 

платформ, з інструментами державних стратегій. На основі проведених 

розрахунків зроблено висновок, що для оптимізації інноваційної політики 

необхідно розвивати корпорації, ТНК (за державною участю в межах яких 

рішення щодо співпраці розглядаються як результат вибору під впливом 

існуючих норм та правил); мережі розвитку інноваційної інфраструктури та 

державно-приватне партнерство у сфері інноваційного розвитку економіки.  
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РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  

 

4.1. Концептуальне забезпечення державного управління інноваційно-

технологічним розвитком 

 

У розділі 3 для розроблення національних стратегій інноваційного 

розвитку запропоновано методологію управління інноваційно-

технологічними змінами шляхом розроблення інтегрованих стратегій 

розвитку на основі інституційно-інноваційного проєктування. У межах її 

практичного втілення варто визначити найважливіші механізми формування 

інноваційної політики, зокрема ті, що виникають у результаті Індустрії 4.0.  

Як показало дослідження, актуальним інструментом оцінювання 

ефективності інноваційної політики в контексті сталого розвитку є аналіз 

співвідношення між технологічною парадигмою та міжгалузевою 

технологічною траєкторією, який надає можливість поєднати розгляд 

інноваційно-технологічних трендів та безпекового аспекту.  

З погляду розроблення інноваційної політики, недопустимо пасивно 

очікувати змін. Американські дослідники розрізняють два типи факторів: 

«підтягування попитом» (demand push) – економічний стимул і «технологічне 

підштовхування» (technology pull) – усвідомлення нових технічних 

можливостей. Питома вага кожного із цих факторів, за американським 

даними, становить, відповідно, 74 % і 22 % [100].  

В. Я. Швець, Л. Л. Палєхова та Д. Палєхов розглядають наукову 

концепцію адаптивного менеджменту у контексті сталого розвитку та 

аналізують його можливості для цілей циркулярної економіки в умовах 

перехідної економіки [277, C. 210–211].  

Проблематика технологічної парадигми в центрі уваги дослідників 

почала фігурувати із середини XX ст. і досі не є розробленою достатньою 

мірою, оскільки існує широкий спектр досліджень власне технічної системи, 
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які без урахування її системного контексту (сталий розвиток) мають 

незавершений характер. Важливими є і специфічні ефекти високих 

технологій та Індустрії 4.0.  

Фрімен розглядав техноекономічну парадигму як концентрацію 

взаємозалежних технічних, організаційних та управлінських інновацій, 

переваги яких слід шукати не лише в новому діапазоні продуктів і систем, 

але й у динаміці відносної структури витрат на всі можливі інвестиції у 

виробництво. Системний підхід надав можливість О. М. Калмиковій із 

співавторами [97] визначити технологічну парадигму як складну систему, у 

якій є тісно взаємопов’язаними такі елементи: техніко-економічний, 

управлінський та інформаційно-технологічний. Зазначений підхід також 

ґрунтується на розгляді глобальних проблем сталого розвитку, спричинених 

розвитком нових технологій та їх ефектами. Аналіз зазначених систем та їх 

оптимізація у межах стратегій розвитку зумовлюють необхідність 

використання структурно-функціонального підходу.  

Провідну роль під час реалізації цієї методології для розроблення 

інноваційної політики відіграє інформаційно-технологічна парадигма (за  

М. Кастельсом), що характеризується такими характеристиками [37]: 

– інформація стає сировиною, і якщо у процесі попередніх 

технологічних революцій вона призначалася для впливу на розвиток 

технологій, то тепер активно розвиваються технології впливу на інформацію; 

– системний характер ефектів технологій: усі процеси безпосередньо 

формуються у технологічно новий спосіб;  

– розвиток за принципами мережевої логіки, що є основним для будь-

якої сучасної системи або сукупності відносин, яка залучає нові інформаційні 

технології;  

– специфічна гнучкість інформаційно-технологічної парадигми, що 

передбачає можливість модифікації, фундаментальної зміни або 

перегрупування інститутів; 

– інтенсивна конвергенція технологій у високоінтегрованих 
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виробничих системах.  

Технологічна траєкторія за визначенням Дж. Досі (G. Dosi) [335] – це 

варіант розвитку, кінцева мета якого полягає у вирішенні проблем на основі 

технологічної парадигми (напрями технічного розвитку, які варто 

враховувати), що надає можливість більш точно оцінювати динаміку змін в 

інноваційно-технологічних системах. P. Patel та K. Pavitt розглядають 

національну інноваційну систему з погляду комплексу (системи) стимулів та 

компетенцій національних інститутів, на основі яких визначаються основні 

траєкторії технологічного навчання (за аналогією з кривою навчання) в 

певній країні [447].  

Отже, зазначений підхід надає можливість поєднати у межах 

інноваційної політики як технологічні тренди, так і публічне управління 

факторами, що визначають інноваційну поведінку фірм, а також сформувати 

навички та компетенції, необхідні для реалізації системних стратегій сталого 

розвитку.  

Рисунок 4.1 ілюструє схему технологічної траєкторії та характер 

проєкту розвитку високих технологій відповідно до підходу (Geels, Raven, 

2006) [351] і таксономії [449].  

Варто зауважити, що технологічні траєкторії не можуть бути точно 

детермінованими на певний період часу. Ситуація достатньо часто різко і 

несподівано змінюється, і тоді необхідно вчасно встигнути відмовитися від 

попередніх варіантів розвитку та розробити нову стратегію, виходячи з нових 

умов. Наприклад, Німецька консультаційна група Meric зауважує, що до 

програми «Made in China 2025» з моменту її запуску у 2015 р. з метою її 

актуалізації щороку вносились чергові зміни [93], пов’язані як з 

технологічними трендами, так і зі змінами у вимірах сталого розвитку країни. 

Прикладом використання такого підходу також є стратегічне бачення 

перспективи майбутнього безпекового середовища США, репрезентоване у 

доповіді Joint Operating Environment (2010 р.), покликаній сформувати 

аналітичне підґрунтя майбутніх тенденцій (демографія, глобалізація, 
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економіка, енергетика, продовольство, вода, зміни клімату, природні ресурси, 

пандемія, кібертехнології, простір тощо) та адаптації до них, зокрема завдяки 

інноваційній політиці, у межах таких трьох блоків [364, с. 14]. 

1. Як тенденції можуть посилити чи послабити конкретну державу? 

2. Як тенденції можуть посилити чи послабити силу державної системи 

відносин порівняно з недержавними суб’єктами? 

3. Як тенденції сприяють виникненню або занепаду глобальних мереж 

чи парадигм, які виходять за межі наявної міжнародної системи? 

 

 

Рисунок 4.1 – Технологічна траєкторія  

Джерело: розроблено автором 

 

У контексті сталого розвитку варто також зауважити, що Міністерство 

оборони США є рекордсменом з реалізації екологічних ініціатив і може стати 
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лідером сталого розвитку. Це забезпечується інтеграцією екологічних 

ініціатив та вирішення економічних і соціальних проблем у контексті захисту 

національної безпеки. Такий акцент на сталості є продовженням політики 

трансферу технологій, у межах якої військові часто були ініціаторами 

значних суспільних і технологічних змін (наприклад, щодо робототехніки). 

Екологічна стійкість визнається «шляхом забезпечення важливої ролі 

військового сектору в американському суспільстві» [321, с. 76–77].  

P. Oinas та E. Malecki [420] звертають увагу на факт виникнення нових 

технологій (радикальних інновацій), що робить неможливим подальший 

ефективний розвиток наявних технологічних систем у межах траєкторії, що 

була сформована до появи цих інновацій (після точки біфуркації 

технологічна система еволюціонує інакше, ніж до моменту біфуркації). 

Прикладом дії таких радикальних інновацій можуть бути технологічні 

революції.  

Зокрема, за даними кліматичного аналітичного центру Ember [28], 

вітрова, сонячна, гідроенергетика та біоенергетика згенерували 40 % 

електроенергії в державах-членах ЄС у першій половині 2020 р., 

перевищивши генерацію від викопного палива, частка якої становила 34 %. 

Дев’ять років тому викопне паливо виробляло вдвічі більше електроенергії в 

ЄС, ніж відновлювані джерела. У результаті викиди вуглецю в 

енергетичному секторі ЄС за цей період скоротилися майже на чверть. 

Диференціацію технологічної траєкторії можемо проілюструвати 

тенденціями постачання енергії від відновлювальних джерел (рисунок 4.2), 

що показує відставання України від глобальних тенденцій.  

Згідно з прогнозами експертів, у 2050 р. вітрова та сонячна енергії разом 

забезпечать 56 % «зеленої» електроенергії на світовому рівні (прогнози 

Bloomberg NEF і IEA щодо енергетичного балансу джерел виробництва 

електроенергії до 2050 р. розглянуто у Додатку К, рисунки К. 1 та К. 2). 

Натомість атомна енергетика, гідроенергетика й інші низьковуглецеві 

технології забезпечать ще додаткових 20 % електроенергії. В результаті до 
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2050 р. у глобальній генерації електроенергії частка низьковуглецевих 

технологій сягне 76 % Однак в 2031 р. сонце і вітер разом генеруватимуть 

більше електроенергії, ніж вугільна енергетика. Здешевлення сонячної і 

вітрової енергій, а також систем зберігання енергії у наступні 30 років 

забезпечать зростання частки поновлюваних джерел енергії в глобальному 

енергетичному балансі. Частка викопного палива у глобальному 

енергобалансі скоротиться до 24 % порівняно із сучасним 61 % [295].  

 

 

Рисунок 4.2 – Частка постачання енергії від відновлювальних джерел, % 

Джерело: складено автором на основі даних Світового Банку 

 

В аналітичній доповіді Інституту економіки промисловості НАН 

України [139] надано пропозиції щодо оцінювання відповідності 

промислового виробництва критеріям смарт-індустріалізації. Зважаючи на 

відсутність в українській статистиці ключових показників, необхідних для 

виконання розрахунків за запропонованим підходом, було виконано 

розрахунки інших показників, що характеризують смарт-індустріалізацію 

економіки України.  

На підставі вказаних фактів потрібна більш складна стратегія. Одне з 

таких рішень запропоновано у доповіді, підготовленій економістами 

Університету Макгілла Іsabel Galіana і Chrіstopher Green. У ній дається оцінка 

можливих переваг і витрат, пов’язаних з прискореним розвитком технологій. 
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Запропоноване експертами рішення має такий вигляд: необхідно щорічно 

інвестувати 100 млрд дол. у наукові дослідження у сфері розроблення 

радикально нових енергетичних технологій. Засоби на ці цілі можна 

одержати за рахунок впровадження податку на викиди двоокису вуглецю в 

розмірі 5 дол. за тонну з подвоєнням цього податку раз на 10 років. Це має 

дати ціновий «сигнал», щоб стимулювати розроблення та впровадження 

нових технологій. Однак при цьому, за розрахунками вчених, кожен долар, 

витрачений на такі дослідження, надасть можливість у майбутньому 

уникнути приблизно 11 дол. збитків від змін клімату [348].  

В аналітичному матеріалі О. Донченко [60] описано потенційний вплив 

на українську економіку оподаткування «CO2-вмісту» імпортованої в ЄС 

продукції та сервісів, передбаченогог Планом ЄС Green Deal («Зелений 

договір»). Актуальність цього питання обумовлюється тим, що у 2019 р. 

Україна експортувала товарів у ЄС на 20,8 млрд дол. (41,5 % експорту 

товарів), а послуг – на 4,3 млрд дол. (28,1 % експорту послуг). У цьому 

контексті стає необхідним запровадження податкових інструментів до 

негативних екстерналій, що є комплексним завданням інноваційної політики, 

яка, зокрема, має містити такі складові: 

– мотивація бізнесу до використання більш екологічних технологій 

виробництва через smart-таргетування для забезпечення досягнення цілей 

політики й уникнення режимів для «обраних»; 

– під час розроблення CO2-оподаткування держава може робити акцент 

на збереженні податкової бази або прибутків підприємств через різні 

фіскальні механізми підтримки; 

– використання більш екологічних видів транспорту шляхом 

стимулювання громадян завдяки виваженому і поступовому запровадженню 

податків, спрямованих на оптимізацію викидів; 

– адресна фінансова допомога домогосподарствам з низьким добробутом 

для підтримки переходу на використання екологічних технологій обігріву 

житла та цифрових систем обліку; 
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– навчальний маркетинг для формування податкової культури громадян.  

Є чіткі ознаки того, що глобальні ринки рухаються у бік більш чистого 

зростання. Наприклад, 85 % від прогнозованих світових інвестицій у 

виробництво електроенергії протягом наступних двох десятиліть у розмірі 

10,2 трлн дол. США, як очікується, будуть спрямовані на безвуглецеві 

джерела [491]. Також за прогнозами до 2040 р. частка продажів 

електромобілів у світовому обсязі продажів автомобілів перевищить 50 % 

порівняно із сучасним показником, що становить близько 1 % [491].  

Україна має значний потенціал залучення «зеленого» фінансування. За 

оцінками Міжнародної фінансової корпорації з групи Всесвітнього банку до 

2030 р. країна здатна залучити близько $ 73 млрд. «Зелені» облігації є тим 

інструментом, який може створити мультиплікаційний ефект залучення 

фінансування. Зауважується, що навіть у кризовому 2020 р. світова емісія 

«зелених» облігацій прогнозується на рівні $ 350 млрд, що на 40 % вище 

показника 2019 р., який оцінювався в $ 250 млрд [375].  

За плановими дослідженнями Інституту економіки промисловості НАН 

України «Напрями становлення “смарт” промисловості в Україні» 

узагальнено особливості виробленого продукту, організації виробничого 

процесу, драйверів розвитку, стратегічних пріоритетів і підходів до їх 

досягнення та розроблено проєкт Концепції розвитку «зеленої смарт-

промисловості». Метою Концепції є зміна економічної моделі в частині 

ресурсоспоживання, способу виробництва благ і структури експорту, а також 

вимог, що висуваються до властивостей кінцевого продукту, а саме: перехід 

від традиційної моделі «вуглецевої» фізично-аналогової економіки, що 

виробляє серійний екологічно брудний продукт масового споживання з 

низькою доданою вартістю та переважанням сировинного експорту, до 

моделі цифрової рециркуляційної економіки, що створює максимально 

орієнтований на клієнта екологічно чистий продукт із високою доданою 

вартістю і переважанням наукоємного експорту [81, с. 45].  

На рисунку 4.3 показано складові індексу готовності до використання 
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штучного інтелекту, за яким Україна посідає 57 місце в світі.  

 

Рисунок 4.3. Складові рейтингу України за AI Readiness Index 2020 

Джерело: складено автором на основі AI Readiness Index [302; 450] 

 

З рисунку 4.3 можна зробити висновок, що до слабких місць України у 

сфері штучного інтелекту належить, зокрема, інноваційний потенціал.  

Важливим для інновацій і сталого розвитку є реагування на кризи – події 

на кшталт «чорний лебідь», зокрема економічний спад і пандемія 2020 р., що 

змінюють політику. Чорний мор в 1300-х рр. зруйнував феодальну систему в 

Європі, замінивши її більш сучасними відносинами найму. Через три 

сторіччя в результаті економічної кризи внаслідок Столітньої війни відбувся 

ривок інновацій, які радикально модернізували сільське господарство. 

Пандемія атипової пневмонії SARS в 2002–2004 рр. прискорила зростання 

маленької компанії Alіbaba, що торгувала через Інтернет. Зараз вона є 

світовим лідером роздрібної торгівлі, а її розвиток був обумовлений 

намаганням людей максимально уникати контакту один з одним. Фінансова 

криза 2008 р. теж зробила свій внесок у нові технології. У західних країнах 

миттєво стали популярними компанії типу Aіrbnb і Uber, оскільки в умовах 

кризи люди намагалися заощаджувати на проживанні та подорожах [111].  
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Важливим наслідком пандемії COVID-19 є те, що політику урядів 

спрямовано насамперед на підтримку наукової роботи та інновацій, які 

дозволять розробити вакцину, лікарські засоби або методи лікування.  

Україна станом на 27.10.2020 взагалі не представлена у каталозі 

інновацій та рішень, здатних сприяти підтримці заходів у відповідь на 

COVІD-19, а також допомогти людям адаптуватися до життя під час 

пандемії, а дослідникам – налагодити контакт між собою для спільного 

вироблення нових рішень, що діє під егідою Health Innovation 

Exchange (HIEx) та UNAIDS (рисунок 4.4).  

 

 
Рисунок 4.4 – Карта інновацій для боротьби з коронавірусом станом на 27.10. 

2020.  

Джерело: https://coronavirus.startupblink.com  

 

На основі каталогу було складено рейтинг Global Rankings of Cities on 

Coronavirus Innovation, за яким до першої п’ятірки країн входять США, 

Канада, Ізраїль (інноваційні пріоритети будуть розглянуті в розділі 5), 

Великобританія і Тайвань.  
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Варто оцінити вплив COVID-19 на вже окреслені технологічні траєкторії 

[96], зокрема обмеження на ринку капіталу впливатимуть на фінансування 

виробництва сонячної, вітряної та інших альтернативних видів енергії, а 

обговорення нових проєктів буде тимчасово заморожено; зниження світових 

цін на нафту знижуватиме конкурентоспроможність електромобілів, а 

порушення ланцюжків поставок сповільнить роботу над проєктами з 

альтернативної енергетики.  

Окремо варто виділити роль ІT-сектору, що став одним із перших, на 

який вплинув коронавірус і викликав бурхливе зростання впровадження 

інноваційних рішень. У межах розроблення інноваційної політики особливу 

роль варто приділити інструментарію цифровізації для цілей безпеки сталого 

розвитку. Порушення схем поставок та відповідна ланцюгова реакція 

підносять на новий рівень роль глобальних платформ зі технологіями 5G, 

роботизацією, Інтернетом речей і блокчейн.  

Вплив ІКТ є важливим і з погляду локального розвитку. Згідно з 

дослідженнями Університету Глазго тільки 27 з 5500 великих міст світу 

можуть вважатися «розумними». Досвід, отриманий під час COVІD-19, 

значно змістить інвестиції в ІКТ на користь «розумних» міст, оскільки вони 

важливі для управління в умовах кризи. Ключовими гравцями, що отримають 

вигоду з цього, стануть уряди, великі компанії, такі як Cіsco, Mіcrosoft і 

Sіemens, а також цифрові стартапи в Європі та США.  

Інновації, зокрема цифрові, є важливими і для розвитку промислових 

продовольчих систем, що мають розроблятися з урахуванням зміни клімату 

та збереження екосистем, а також на засадах стійкості в умовах пандемій 

тощо. В умовах України зміна парадигми від індустріального сільського 

господарства до диверсифікованих агроекологічних систем є досить 

актуальною, оскільки агроекологія створює стійкість, комбінуючи природню 

синергію різних видів рослин і тварин і їх біологічні особливості захисту та 

пристосовності, ґрунтуючись на безпечних засобах регенерації ґрунтів і 

боротьби зі шкідниками [326].  
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Водночас не лише через радикальні інновації та кризи можна визначити 

вплив технологічної траєкторії. Наприклад, на підприємствах країн СНГ на 1 

верстат у середньому припадає 4–5 працівників галузі машинобудування. 

Для порівняння, у ЄС на один верстат припадає 0,8 працівника, а 

продуктивність праці у машинобудуванні ЄС в 6 разів вища. Украй низький 

рівень використання виробничих потужностей (у середньому на рівні в 20 % 

робочого часу порівняно з понад 90 % у глобальних конкурентів) поряд з 

високими відносними витратами на персонал виступає потужним фактором 

формування неконкурентоспроможної собівартості у вигляді рівня питомих 

витрат і при цьому заважає модернізувати виробничі потужності – розмір 

доступного ринку й маржа на ньому за такої собівартості є малими [379].  

Емпіричними даними деяких дослідників [115] було підтверджено, що 

концепцію галузевих технологічних траєкторій інноваційного розвитку 

можна вважати адекватним інструментом дослідження шляхів досягнення 

ЦСР, зокрема технологічних стратегій на міжсекторальному рівні. У 

результаті формується новий принцип взаємодії факторів виробництва, який 

ґрунтується на системі інноваційних технологічних траєкторій, що зменшує 

значення комбінацій традиційних ресурсів, однак суттєво ускладнює 

розроблення стратегій інноваційного розвитку, зокрема для управління на 

макрорівні [205].  

Для врахування технологічних траєкторій у контексті розроблення 

інноваційної політики пропонується розглядати їх у межах таких двох 

методів: 

1) метод пошукового конструювання, призначений для синтезу складних 

інноваційно-технологічних систем на основі відповідних принципів; у 

підґрунтя методу покладено такі адаптовані складові: 

– аналіз функцій інноваційно-технологічних систем та їх елементів 

(підсистем); 

– систематизований фонд інноваційних продуктів, що реалізують нові 

принципи дії; 
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– пошук нових технологій (інноваційних продуктів) для вдосконалення 

елемента (підсистеми) та їх реалізації в інноваційно-технологічній системі 

(адаптація); 

– розгляд та відпрацювання кожної складової системи як самостійного 

об’єкта інноваційного процесу для максимально якісного виконання його 

функцій за мінімальних витрат; 

2) метод системного економічного аналізу та відпрацювання системних 

рішень за підсистемами, призначений для вирішення завдань з пошуку 

оптимальних рішень на різних рівнях, розроблення та вдосконалення 

технологічних процесів тощо.  

У підґрунті другого методу лежить ідея поелементного аналізу, згідно з 

якою резерв для сталого розвитку можна знайти всюди (наприклад, на рівні 

підприємства, в кожному виробі та в кожній деталі). Тож, суть цього методу 

полягає в системному техніко-економічному аналізі та конструюванні 

системи з метою максимізації інноваційного потенціалу. Кожен елемент 

незалежно від його ролі й належності до основної чи допоміжної груп 

підсистем аналізується з усіх поглядів: конструктивного (виконання 

функцій), технологічного (оптимальний набір технологій) та економічного 

(найбільш простий та економічний спосіб реалізації цільової функції).  

У межах аналізу інноваційно-технологічних систем запропоновані 

методи можна застосувати для зворотного проєктування, що передбачає 

екстраполяцію технологічної траєкторії та наявних тенденцій і добір 

вихідного набору складових технологічної системи.  

Отже, розглянутий інструментарій надає можливість під час 

розроблення стратегії розвитку системи «сталий розвиток – безпека» 

визначити її технологічну траєкторію та шляхом екстраполяції отримати 

оцінку її поточного рівня та прогнозні оцінки перспективності. Для 

практичного втілення запропонованих інструментів потрібні відповідні 

економічна та інституційна системи, динамічна інформаційна інфраструктура 

й ефективна національна система генерації та поширення інновацій.  
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Зокрема, можливості комерціалізації інноваційних розробок, 

пропонованих науковою сферою, залежать від безлічі факторів, серед яких 

важливе значення мають макро- і мікроекономічні параметри, 

інституціональні характеристики та культурні традиції. Особливості 

галузевої (міжгалузевої) організації виробництва являють собою важливий 

фактор, що впливає на інноваційну стратегію компаній.  

Результати досліджень показують, що для різних галузей економіки є 

характерними різні типові моделі виникнення та поширення інновацій, а 

також різний характер взаємозв’язків між інноваційною активністю 

компаній, результатами їх виробничо-господарської діяльності та 

конкурентоспроможністю на внутрішньому та зовнішньому ринках [115]. 

Зазначений аспект суттєво ускладнює вирішення таких завдань, що лежать у 

підґрунті запропонованої методології: 

1) радикальна технологічна модернізація традиційних секторів 

економіки та науково обґрунтоване визначення взаємопов’язаних 

національних інноваційних пріоритетів, що буде узгоджуватися з 

мотиваційними та ресурсними організаційно-економічними механізмами; 

2) перегляд механізмів участі держави в економіці для прискорення 

технологічної модернізації базових секторів та формування глобально 

конкурентоспроможних корпорацій і міжгалузевих високотехнологічних 

комплексів на основі нових інструментів взаємодії;  

3) реалізація «цифрового переходу» шляхом розширення застосування 

цифрових технологій в основних секторах економіки, створення 

інфраструктури та системи регулювання ІТ-економіки, що набуває особливої 

ролі в умовах Індустрії 4.0; 

4) модернізація системи державного технічного регулювання, 

створення нової системи стандартизації та сертифікації відповідно до умов 

інноваційної економіки.  

Зазначений комплекс заходів надасть можливість країні сформувати 

науково-технологічне підґрунтя розвитку економіки та відповіді на виклики, 
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що постають перед суспільством і державою в довгостроковій перспективі 

сталого розвитку.  

За свою історію людство неодноразово опинялося в ситуації, коли нові 

технології докорінно змінювали соціально-економічні системи та їх 

організаційно-економічні форми. Сучасні світові практики показують, що 

розвиток високих технологій перебуває в нерозривному зв’язку з розвинутою 

промисловою базою та активною промисловою політикою, а також з 

об’єднанням науки, виробництва й освіти в єдину систему у межах 

інноваційних мереж. Цей аспект набуває особливого значення в умовах 

формування Індустрії 4.0.  

У цих умовах постає питання вироблення інституційно-інноваційних 

стратегій реалізації національних пріоритетів [440], оскільки для України 

Індустрія 4.0 являє собою шанс змінити роль у глобальній економічній 

конкуренції. Наразі ж вітчизняна економіка практично не використовує 

наявний інноваційний потенціал. За різними оцінками, вітчизняна економіка 

приблизно на 70 % є сировинною, і навіть продукт, що виробляється у 

високотехнологічних секторах, зокрема ІТ (основа розвитку технологій 

Індустрії 4.0), є також своєрідними експортом інтелектуальних ресурсів 

завдяки аутсорсингу, оскільки розробки та ідеї практично не 

впроваджуються в реальний сектор економіки України.  

Л. І. Федулова у своєму дослідженні [268, с. 52–53] звертає увагу на 

значний потенціал Індустрії 4.0 для промисловості та ВПК й прогнозує, що 

Україна мінімум може стати «регіональним лідером у сфері складних і 

наукоємних інженерних послуг, зокрема:  

– програмування у сфері промислових технологій та створення нових 

програмних продуктів, зокрема на нових технологіях 4.0;  

– проєктування (електричне, механічне, електронне, технологічне, 

будівельне тощо);  

– промислова автоматизація та комплексний інжиніринг (включно з 

введенням в експлуатацію промислових об’єктів);  
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– розроблення та виробництво складних, малосерійних або унікальних 

виробів».  

На думку дослідниці, вказані можливості можна реалізувати за умови 

залучення до цифрових трансформацій промисловості та енергетики ІТ-

сектору, а також науки, які наразі значно випадають із цих процесів.  

Аналітики J’son & Partners Consultіng зауважують, що ефекти від 

цифровізації економіки будуть потужнішими у масштабі країни, якщо будуть 

розвинені традиційні сектори (галузі, бізнеси), сфера послуг і коопераційні 

зв’язки між ними [244].  

Прикладом такого підходу може бути досвід Польщі, розглянутий у 

матеріалі Ю. Банахевича [16], макроекономічні прогнози 2020 р. щодо якої є 

найкращими з 27 країн ЄС та яка є єдиною державою ЄС, де прогнозується 

падіння ВВП менше від 5 %. Варто зауважити, що після світової економічної 

кризи 2008 р. Польща також була єдиною країною ЄС, яка зафіксувала 

зростання ВВП – 1,8 % у 2009 р. На думку експертів варшавського 

аналітичного центру Polityka Insight, причинами цього є: 

– диверсифікована економіка Польщі, яка не залежить від одного 

сектору, що формує значну частку ВВП, як наприклад, автомобілебудування 

в Чехії та Словаччині; 

– низька залежність від експорту, як у Німеччині чи країнах 

Вишеградської четвірки; 

– Польща є країною зі значним внутрішнім ринком, що стабілізує 

економіку; 

– Польща є експортером цифрових послуг у юридичній, бухгалтерській 

та IT-cфері, які і до коронакризи переважно надавалися дистанційно, а після 

локдауну попит на них зріс ще більше; 

– після початку пандемії країни почали запроваджувати ініціативи 

допомоги бізнесу та населенню, що збільшило потребу в бухгалтерській 

діяльності, юридичній допомозі та IT-обслуговуванні, що дистанційно 

надаються з Польщі.  
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Загалом же лідером у розвитку Індустрії 4.0 є Німеччина, де, власне, і 

була створена ця концепція як шлях розвитку обробної промисловості, а 

розвиток інновацій Індустрії 4.0 є частиною державної стратегії. Аналогічні 

програми діють у Франції, Великобританії, Нідерландах, Італії, Бельгії й 

інших країнах. У США з 2012 р. діє Коаліція лідерів «розумного 

виробництва», що поєднує бізнес, університети та держструктури. Уряд КНР 

ставить завдання прискорити впровадження в китайських компаніях 

технологій Bіg Data, хмарних обчислень та Інтернету речей і сфокусуватися 

на створенні «розумних фабрик».  

У матеріалі «Індустрія 4.0 в Україні» [93] зроблено акцент на аналогу 

німецької програми – вже згаданій програмі КНР «Made in China 2025», що 

була запущена в 2015 р. за значної бюджетної підтримки уряду. Лише на 

наукові розробки до 2018 р. там було витрачено 300 млрд дол. (2,2 % від 

ВВП), створено 530 «розумних» індустріальних парків і значно покращено 

ринкові позиції по всім 10 цільовим секторам. У результаті програми КНР 

став реальним конкурентом ЄС та США не лише в класичних промислових 

високотехнологічних сферах як машино- та суднобудування, але і в 

штучному інтелекті та електротранспорті. Автор підкреслює значну роль 

уряду, яку визначену як головну для розвитку Індустрії 4.0. Видано 449 

урядових директив та законопроєктів, які регулюють діяльність державних, 

наукових та приватних підприємств з метою досягнення ключових 

показників програми.  

Наразі в науці та практиці переважно досліджується готовність бізнес-

сектору та виробничих підприємств до сприйняття (адаптованості) 

технологій Індустрії 4.0. В Україні на державному рівні ця готовність 

практично не розглядається, що породжує певні ризики, зокрема й для 

національної безпеки. Підтвердження цього знаходимо в звіті «The Readiness 

for the Future of Production Report 2018» [470], зокрема, за оцінками експертів, 

за інституційною складовою готовності до виробництва майбутнього Україна 

посідає 94 місце.  
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На рисунку 4.5 показано стан розроблення державних політик розвитку 

Індустрії 4.0 в країнах-сусідах України. В Україні аналогічна програма 

розробляється лише у межах недержавної асоціації.  

У контексті інформації, показаної на рисунку 4.5, варто зауважити, що 

майже всі сусіди України мають такі суттєві відмінності інноваційної 

політики в контексті її адаптації до тенденцій Індустрії 4.0: 

 
Рисунок 4.5 – Стан розроблення державних політик розвитку Індустрії 4.0 

Джерело: «Далеко від сусідів: чому Україна пасе задніх у сфері розвитку індустрії 

4.0» [292] 
 

1) усі країни мають профільне Міністерство промисловості, що 

відповідає за державні програми розвитку промисловості, включно із 

запровадженням численних стимулів для інвесторів, підприємств та 

інноваторів; 



303 

 

   

2) у більшості країн Східної Європи діють державні програми розвитку 

індустрії 4.0, наприклад, в Польщі, Чехії, Литві, Латвії, Словаччині, 

Угорщині та інших країнах; 

3) програми ґрунтуються на діючих загальнопромислових, експортно-

інтеграційних, інноваційних та кластерних програмах розвитку, зокрема ЄС, 

аналогів яких немає в Україні; 

4) упровадження загальнопромислових та інноваційно-цифрових 

політик вже дає результати.  

Для оцінювання впливу цифровізації на розвиток інноваційних процесів 

було використано дані Глобального індексу інновацій (Global Innovation 

Index) та Індексу розвитку ІКТ (ICT Development Index). У табл. 4.1 подано 

узагальнення впливу цифровізації на відповідні складові інноваційної 

системи та надано кількісну оцінку такого впливу на основі даних 2019 р.  

 

 

Таблиця 4.1 – Цифровий аспект інноваційних процесів 
Індикатори 

Глобального 

індексу 

інновацій 

Складові 

індикатора 
Вплив ІКТ 

Кореляція з 

Індексом 

розвитку 

ІКТ 

1 2 3 4 

Створення  

знань 

(Knowledge 

creation) 

Патентування  

(національні та 

міжнародні), 

публікації, 

цитування 

Доступ до міжнародних патентних і 

наукометричних баз, наукові мережі, 

дослідження та прогнози, звіти й огляди 

тенденцій по галузям промисловості і 

технологічним галузям. Інформаційна 

підтримка маркетингу ідей, що охоплює всі 

заходи з метою формування мережі, яка в 

подальшому реалізовуватиме відповідній 

інноваційний проєкт (проєкти) 

0,667 

Вплив  

знань 

(Knowledge 

impact) 

Зростання ВВП, 

створення нового 

бізнесу, 

придбання 

програмного 

забезпечення, 

високотехнологіч

ний бізнес, 

сертифікація за 

ISO 9001 

Інформаційна підтримка маркетингу 

інновацій як діяльність підприємств зі 

створення інноваційних продуктів, що 

надають можливість забезпечити якісне 

задоволення потреб або формування нового 

ринку  

0,564 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Poland%20_vf.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Prumysl%2040_CZ%20v1.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Lithuania_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Latvia_vf.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Slovakia_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_IPAR_HU_v4.pdf
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Продовження табл. 4.1 
1 2 3 4 

Дифузія  

знань 

(Knowledge 

diffusion) 

Плата за права 

інтелектуальної 

власності, 

високотехнологічний 

експорт, експорт ІКТ-

послуг, прямі іноземні 

інвестиції  

Сервіси та бази даних технологій, 

інформаційні системи для обміну 

технологічними запитами та 

пропозиціями, бази даних по венчурних 

проєктах, новинні архіви та бази даних 

компаній. Інформаційна підтримка 

заходів ринкової діяльності організацій, 

орієнтовані на досягнення ключових 

цілей трансферу технологій  

0,603 

Рівень  

розвитку 

кластерів  

(State of cluster 

development) 

Географічна  

концентрація фірм, 

постачальників, 

виробників пов’язаних 

продуктів та послуг, а 

також спеціалізовані 

інститути в конкретній 

сфері 

Використання цифрової інфраструктури 

для формування міжрегіональних та 

міжнародних кластерів, зокрема 

віртуальних кластерів, а також 

управління процесами інноваційної 

взаємодії  

 

0,630 

Джерело: розраховано та складено за даними Cornell University, INSEAD, WIPO (2019), 

World Economic Forum (2019)  

 

За результатами розрахунків отримано значимі оцінки позитивної 

кореляції з ключовими складовими інноваційної системи та рівнем розвитку 

кластерів (колонка 4 таблиці 4.1). На рисунку 4.6 показано залежність 

Індексу глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index) 

та Індексу розвитку ІКТ (коефіцієнт кореляції між ними становить 0,92), що 

підтверджує вагомий вплив цифровізації на глобальні конкурентні позиції 

країн.  

 
Рисунок 4.6 – Залежність Індексу глобальної конкурентоспроможності та 

Індексу розвитку ІКТ 
Джерело: розраховано та складено за даними Cornell University, INSEAD, WIPO 

(2019), World Economic Forum (2019) 
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На рисунку 4.7 показано залежність індикатора інноваційної здатності 

економіки (Innovation capability) та Індексу розвитку ІКТ (коефіцієнт 

кореляції між ними становить 0,772), що підтверджує позитивний вплив 

цифровізації на інноваційний потенціал країн.  

 
Рисунок 4.7 – Залежність між індикатором інноваційної здатності економіки 

та Індексом розвитку ІКТ  
Джерело: розраховано та складено за даними Cornell University, INSEAD, WIPO 

(2019), World Economic Forum (2019) 

 

В аналітичному звіті OECD (2018) [419] зауважується, що цифрові 

платформи та рішення у сфері наукової та інноваційної політики (DSІP) 

дедалі більше пов’язують між собою різні джерела інформації та 

використовують нові технології і додатки, які дедалі ширше застосовуються 

для аналітики інновацій. Ці рішення мають такий функціонал:  

– надають можливість скласти більш повну картину про масштаби, 

тенденції і внесок наукової та інноваційної діяльності; 

– надають потенційно корисні інструменти для полегшення процесу 

ухвалення рішень.  

Наприклад, міністерства можуть використовувати DSІP-системи для 

проєктування, імплементації, моніторингу та оцінювання політики. 

Фінансові агентства можуть їх використовувати для планування, координації, 

моніторингу та оцінювання своєї діяльності. У міру збільшення обсягу даних 
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про дослідження інновації DSІP-системи можуть трансформувати способи 

визначення науково-технічної політики та надання публічних послуг.  

Результати дослідження OECD [419] показують, що DSІP-системи 

можна розглядати в різних варіантах у контексті національних політик. 

Отже, створення DSІP-систем з урахуванням специфічної природи 

цифрового управління у сфері наукової та інноваційної політики є 

актуальним завданням розвитку конкурентоздатних національних 

інноваційних систем.  

Актуальність впровадження DSІP-систем можемо підтвердити тим 

фактом, що у 2019 та 2018 рр. лише 11,4 % підприємств України 

використовували засоби обміну знаннями (таблиця 4.2).  
 

 

Таблиця 4.2 – Кількість підприємств, що використовували засоби обміну 

знаннями, % 

Кількість підприємств 

одиниць 
у % до загальної 

кількості підприємств 

2018 2019 2018 2019 

Усього 5584 5786 11,4 11,4 

Переробна промисловість 1239 1272 10,2 10,3 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 80 89 10,6 11,6 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 133 146 11,0 11,9 

Будівництво 604 639 11,1 11,0 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів  1471 1515 12,0 12,1 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 391 399 9,9 9,9 

Тимчасове розміщування та 

організація харчування 170 163 10,8 10,0 

Інформація та телекомунікації  392 416 18,1 19,1 

Операції з нерухомим майном 303 302 9,8 9,7 

Професійна, наукова і технічна 

діяльність 408 440 13,7 14,3 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування 380 396 10,3 10,2 

Ремонт комп’ютерів та обладнання 

зв’язку 13 9 19,1 13,4 

Джерело: дані Держкомстату [30] 
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На основі даних таблиці 4.2 можна зауважити, що найбільше засоби 

обміну знаннями використовують підприємства сфери інформації та 

телекомунікацій (19,1 %) та суб’єкти професійної, наукової і технічної 

діяльності (14,3 %). Зазначений рівень може стати загрозою для формування 

інноваційних мереж.  

З погляду адаптації до технологічних траєкторій вважаємо доцільно 

звернутися до висновків аналітичних матеріалів McKinsey Innovation Practice, 

де зауважується, що держава може виступати замовником інновацій, 

забезпечуючи попит на нові технології і продукти. Зокрема, держава 

ідентифікує сфери, для довгострокового сталого розвитку яких потрібні 

інноваційні технології, і розміщає замовлення в компаніях приватного 

сектору, стимулюючи розвиток і масштабування інновацій у пріоритетних 

напрямах. Отже, держава розділяє із приватним сектором фінансову 

відповідальність за успіх досліджень, виступаючи в ролі кінцевого замовника 

технології (продукту). Світова практика доводить, що державне замовлення 

на інновації є значним стимулом інноваційної діяльності університетів, 

дослідницьких інститутів і компаній, а також для подальшого трансферу 

нових технологій у різних галузях [90].  

Наприклад, такі невід’ємні елементи смартфонів, як GPS, сенсорні 

екрани та доступ до Інтернету, розроблялися на замовлення Міністерства 

оборони США, а сонячні батареї і технології акумуляторів Tesla – за 

грантової підтримки Міністерства енергетики США.  

Інший приклад – Програма розвитку інновацій «Made іn Canada», 

спрямована на стимулювання створення нових стартапів, у межах якої 

держава зобов’язувалася бути першим покупцем їх продукції. Ця програма, у 

яку інвестовано більше 100 млн дол. США, забезпечує підприємців 

зворотним зв’язком про їх продукти та допомагає вносити корективи 

відповідно до запитів ринку. Так, Міністерство енергетики, видобувної 

промисловості та ресурсів Канади першим у світі почало використовувати 

оптичне обладнання запису даних. Держава також стала першим покупцем 
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продукції Bluedrop Training and Simulation Іnc. – розробника програми Rescue 

Hoist Simulator на основі технологій віртуальної реальності.  

Міністерство енергетики США фінансувало фундаментальні 

дослідження в галузі видобутку сланцевого газу, під час яких була створена 

технологія промислового освоєння родовищ. В окремі періоди до 60 % 

природного газу в США видобувалося з використанням цієї технології. 

Міністерство енергетики почало фінансувати дослідження на етапі, коли 

ніхто з комерційних гравців сланцевим газом ще не цікавився.  

Аналізуючи аналогічну діяльність в Україні, зауважимо, що востаннє 

Державну програму прогнозування науково-технологічного розвитку на 

2008–2012 рр. затверджено в 2007 р. (Постанова КМУ від 11 вересня 2007 р. 

№ 1118) [223].  

Однак відповідно до постанови КМУ від 22 червня 2011 р. № 704 «Про 

скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм», 

постанова від 11 вересня 2007 р. № 1118 «Про скорочення кількості та 

укрупнення державних цільових програм» була визнана такою, що втратила 

чинність. У зв’язку з цим Державне агентство з питань науки, інновацій та 

інформатизації України, яке тоді мало здійснювати функції державного 

замовника Програми, було змушене достроково припинити її виконання.  

З урахуванням результатів виконання Державної програми 

прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008–2012 рр.: 

– ухвалено Закон України від 8 вересня 2011 р. № 3715 «Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в Україні»; 

– затверджено постанови КМУ від 07 вересня 2011 р. № 942 «Про 

затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» та від 12 

березня 2012 р. № 294 «Деякі питання визначення середньострокових 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 

2012–2016 роки».  

За даними МОН України, отриманими за запитом здобувача, більшість 
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із завдань програми реалізовано, однак пункти 4 (систематичне визначення 

результативності та інноваційної спрямованості діяльності наукових установ 

та організацій, а також впливу науково-технологічного розвитку на 

макроекономічні показники) і 7 (підготовка для КМУ оперативної інформації 

щодо загроз та перспектив розвитку науково-технологічного потенціалу) 

завдань фактично не реалізовано.  

За інформацією, отриманою за запитом від МОН України, розроблення 

Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 

нову перспективу було призупинене до жовтня 2019 р., оскільки пунктом 12 

Заходів щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, 

передбачених для утримання органів державної влади та інших державних 

органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та 

організацій, які використовують кошти Державного бюджету, затверджених 

Постановою КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів», було передбачено припинення підготовки 

проєктів нових державних цільових програм або внесення змін до 

затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з 

державного бюджету.  

Відновлення розроблення державних цільових науково-технічних 

програм відбулося відповідно до постанови КМУ від 23 жовтня 2019 р. 

№ 930 «Про внесення змін до постанов КМУ від 24 квітня 2014 р. № 117 і від 

11 жовтня 2016 р. № 710».  

Отже, з 2017 р. в Україні не було діючого прогнозу науково-

технологічного розвитку. На міжнародному рівні цей період вважається 

етапом стрімкого поширення технологій Індустрії 4.0. Крім того, під час 

відновлення розроблення аналогічної програми важливо ґрунтуватися на 

ЦСР, зокрема на локальному рівні.  

Аналіз політики згаданих вище країн та низки досліджень надає 

можливість зробити висновок, що наразі інноваційна політика розглядається 

та реалізується як скоординована державна ініціатива з мобілізації 
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національних ресурсів та створення відповідного інституційного середовища 

з метою прискорення технологічних змін та утримання лідерства в світовій 

конкуренції.  

У межах розроблення відповідних стратегій та ініціатив варто 

враховувати, що наразі поширеною є концепція, відповідно до якої вже немає 

конкуренції товарів, продуктів або послуг, а є конкуренція моделей і систем 

управління. Зазначений висновок підтверджується аналітикою Іndustrіe 4.0 

Working Group та Acatech [288], де зауважується, що сучасні стратегії мають 

ґрунтуватися на новому підході до виробництва як конгломерату великих 

промисловців, експертів, економістів та науковців. Експерти сформували 

характерну рису рішень і технологій Індустрії 4.0 – «ефективність від 

взаємодії». Отже, постає питання проєктування відповідних мереж, що 

формуватимуть синергію взаємодії.  

На підставі аналізу сучасного виміру технологічного інституціоналізму 

ми пропонуємо розглядати інституційно-інноваційні траєкторії як інструмент, 

що надасть можливість координувати розвиток технологічних сфер та 

забезпечувати мережеві ефекти. Запропонована ідея ґрунтується на теорії 

реформ, що є відносно новим напрямом розвитку економічної теорії. Вона 

вивчає процеси цілеспрямованої зміни інститутів і є синтезом еволюційної та 

інституційної економіки, зокрема технологічного інституціоналізму, 

розглянутого у розділі 3 та в іншому дослідженні здобувача [429].  

Зазначений підхід передбачає, що інституційно-технологічна траєкторія 

має бути узгоджена з глобальними технологічними трендами та їх проекцією 

на національний сталий розвиток завдяки відповідним ресурсним та 

інституційним обмеження. Для формування інституційно-інноваційної 

траєкторії важливу роль відіграють механізми «укорінення» інститутів з 

відповідними ефектами (ефекти навчання, сполучення та координації). Отже, 

з’являється можливість створення унікальних національних екосистем 

інновацій, здатних забезпечити сталий розвиток.  

У межах цього підходу країнам, що розвиваються, необхідно 
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вдосконалювати наявні механізми інституційної взаємодії, розробляти нові 

ефективні моделі здійснення партнерства на довгостроковій основі у межах 

стратегій розвитку та забезпечення національної безпеки, формувати 

відповідне інституціональну підґрунтя розвитку міжнародного 

співробітництва, що створить умови для уникнення технологічної залежності 

та асиметрії взаємодії. Під час вибору стратегій технологічного розвитку і 

міжнародного співробітництва особливого значення набувають інструменти 

та методологія дослідження технологічних і конкурентних аспектів 

перспективних напрямів інноваційного розвитку [432]. Вони є принципово 

важливими з погляду критичного оцінювання поточного стану та перспектив 

зростання.  

Зазначений аспект є актуальним і для України, де вже формально 

створено на різних рівнях велику кількість різних інститутів модернізації 

економіки (технопарки, бізнес-інкубатори, центри колективного 

користування науковим обладнанням, центри трансферу технологій, бізнес-

ангели, стартап-екосистеми тощо). Однак уся ця система не має системної 

продуманої продуктової стратегії на макрорівні (з метою отримання 

унікальних продуктів, що будуть конкурентоздатним на міжнародних ринках 

з подальшим міжгалузевим трансфером технологій), що знижує її 

ефективність або робить ці інститути суто формальними. Тому необхідно 

визначити актуальний інструментарій інноваційних комунікацій, що надасть 

можливість адаптувати стратегії інноваційного розвитку до технологічних і 

конкурентних аспектів глобальних трендів.  

Під час проєктування заходів інноваційної політики та розроблення 

стратегій розвитку високотехнологічних комплексів варто розуміти те, що в 

сучасних умовах інновації – це результат численних взаємодій державних 

органів, бізнес-сектору, наукового та освітнього співтовариств. Ці взаємодії 

ґрунтуються на системі керованих комунікацій – комунікацій у сфері 

інновацій (innovation communications, ІnCo), які можна розглядати як 

інформаційні потоки, що виникають між суб’єктами інноваційної діяльності, 
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або ж як комунікаційний інструментарій, спрямований на підтримку 

генерації знань, їх трансфер в економіку та просування інноваційних 

високотехнологічних товарів.  

Значення інноваційних комунікацій також значно зростає у межах 

формування нових технологічних трендів. А. І. Яковлев зауважує, що 

виникають нові форми організації між розробниками, виробниками та 

споживачами інновацій. Наприклад, у США 85 % ідей щодо поліпшення 

приладобудівної продукції інноваторам підказують саме споживачі [297, c. 

35]. Зокрема, гнучке виробництво та відповідна організація бізнес-процесів у 

межах Індустрії 4.0 передбачають створення мережевої моделі 

співробітництва та кооперації [257].  

Комунікації у сфері інновацій як напрямок інноваційної діяльності 

охоплюють спеціалізований підхід та інструментарій, що реалізуються з 

метою об’єднання учасників інноваційної діяльності, стимулювання їх 

відкритого діалогу та співробітництва для спільного виробництва інновацій з 

метою об’єднання можливостей і потенціалу.  

Комунікації формують умову трансферу технологій та є необхідними 

для того, щоб інноваційна система функціонувала узгоджено під час 

трансформації ідей в інновації: в ідеалі властивості інноваційних продуктів 

(ідей, технологій) мають бути доведені до відома клієнтів, а потреби клієнта 

мають бути доведені до відома розробників. Отже, традиційний маркетинг та 

PR мають розвиватися паралельно з розвитком досліджень. Успішна 

інноваційна діяльність потребує поєднання технологій, бізнес-моделі та 

стратегії маркетингу. Через це інноваційні комунікації мають виконувати 

більшу функцію, ніж маркетинг інновацій.  

Методологія управління інноваційними комунікаціями інтегрує в собі 

такі ключові елементи, що в сукупності вирішують завдання оптимізації та 

системної стійкості інноваційної системи через процесну координацію: 

 методи організації специфічних комунікацій між вченими та 

науковими інститутами, що охоплюють процедури верифікації та 
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оцінювання значимості наукової продукції, селекцію проєктів, розподіл 

грантів (фінансування) тощо; 

 методи комунікації між науковим співтовариством, експертами в 

галузі технологічного розвитку й менеджерами дослідницьких-підрозділів 

корпорацій (зокрема ТНК), що охоплюють аналіз тенденцій розвитку, 

прогнозування, аналіз індикаторів, інвестиційний аналіз та аналіз потреб 

фінансування розробок; 

 механізми комунікацій між розробниками, експертами та 

інвесторами, що охоплюють проведення тематичних презентацій, 

конференцій, виставок, експертних панелей, круглих столів та інших заходів, 

що формують системні комунікації та надають можливість здійснити 

оцінювання проєктів і визначити поточні тренди та запити цільових 

аудиторій; 

 механізми комунікацій між інноваційними інфраструктурами 

(венчурні фонди, бізнес-ангели тощо) і корпораціями та компаніями, 

зацікавленими в інноваціях та які їх впроваджують (виставки, інформаційні 

кампанії тощо).  

Механізми інноваційних комунікацій пропонуємо розглядати в 

контексті методології технологічної траєкторії, що дає змогу визначити 

співвідношення глобальних трендів та розвитку національної інноваційної 

системи. Для практичного втілення цієї методології пропонуємо використати 

інструментарій патентного картування та аналітики патентних ландшафтів. 

Прикладом використання цих аналітичних інструментів є започаткування 

підготовки ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та 

інформації» аналітичних довідок, присвячених аналізу світових тенденцій за 

ЦСР та їх співставленню з українськими трендами [296]. Наступним кроком є 

підготовка дорожніх карт інноваційного розвитку за ЦСР та їх впровадження 

з відповідним ресурсним забезпеченням.  

Отже, з метою створення ефективної інноваційної системи та для 

виправлення ситуації практичної відсутності трансферу технологій в 
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економіці необхідно створити відповідне комунікаційне середовище. При 

цьому важливість аналітичного забезпечення інноваційних комунікацій 

посилюється необхідністю розширення міжнародного співробітництва та 

організаційно-економічними механізмами нових технологічних трендів. 

Отже, інноваційна аналітика надає можливість уникнути невизначеності та 

розвивати стратегічне співробітництво в довгостроковій перспективі.  

Для цього необхідно розглянути практичні аспекти використання 

визначеного інструментарію на прикладі оптимізації стратегій інноваційного 

розвитку низки секторів економіки України, що забезпечують формування 

національної системи «сталий розвиток – безпека».  

 

 

4.2. Формування конкурентного середовища інноваційного розвитку 

 

У Загальнодержавній програмі розвитку конкуренції в Україні на 2014–

2024 рр. [225] серед основних завдань вказано, що узгодження промислової, 

аграрної, інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної та цінової 

політики й політики захисту прав споживачів з антимонопольно-

конкурентною політикою має стосуватися не лише вже наявних товарних 

ринків, а і товарних ринків, які будуть утворюватися.  

Різні автори оцінювали взаємозалежність між конкуренцією, 

інноваціями й економічним зростанням в умовах монополізованих, 

олігополістичних і конкурентних ринків на підставі теоретичних досліджень 

та емпіричних даних. Наприклад, Р. Селіні та Л. Ламбертіні [317] 

запропонували динамічну модель для визначення оптимальних стратегій 

інвестування інноваційних розробок для збільшення ступеня диференціації 

продукції в умовах олігополістичної конкуренції. Х. Сміт і Л. Трігеоргіс 

[484] ілюструють конкурентні стратегії серією модельних прикладів від 

простих симетричних рішень двох конкурентів щодо нових проєктів до 

моделювання поведінки учасників інноваційних альянсів.  
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Aghіon et al [301] виявили перевернутий U-подібний зв’язок на вибірці з 

311 фірм за період 1973–1994 рр., що котирувалися на Лондонській фондовій 

біржі, показавши, що занадто висока або занизька конкуренція можуть 

впливати на схильність до інновацій. Автори також продемонстрували, що 

висока конкуренція може різноспрямовано впливати на інноваційну 

поведінку фірм залежно від структури ринку та секторальних особливостей.  

Згідно з розрахунками парних зв’язків, як фактор конкуренції, так і 

внутрішні характеристики фірми є позитивно пов’язаними з наявністю 

інновацій [17; 43]. Водночас, на думку американських та австрійських 

учених, необґрунтоване антимонопольне регулювання негативно 

позначається на рівні продуктивності в галузях, що динамічно розвиваються, 

і конкурентоздатності національної економіки в цілому [386].  

У дослідженнях також показано, що навіть монополізація та підвищення 

рівня концентрації у деяких випадках можуть стимулювати інновації та 

позитивно впливати на динамічну ефективність виробництва (високий 

ресурсний потенціал, зростання кінцевої прибутковості інновацій за рахунок 

широкого охоплення ринку тощо), а в інших – обмежувати стимули до 

новаторства. В умовах досконалої конкуренції ці стимули можуть або 

посилюватися (необхідність утримувати частку на ринку, наприклад, шляхом 

скорочення витрат), або слабшати (наприклад, з появою нових сильних 

конкурентів) [121]. Однак, попри це, дослідники вважають, що рівень 

конкуренції так чи інакше впливає на інноваційний процес та виступає одним 

із ключових стимулів для інноваційного розвитку бізнесу і трансферу 

технологій з метою одержати додаткові доходи, зберегти наявні переваги, 

знайти та реалізувати нові можливості.  

Зауважимо, що в результаті розуміння конкуренції як фактору інновацій 

у рейтинг Global Innovation Index, що враховує понад 80 показників 

інноваційності економіки країн, входить інтенсивність конкуренції на 

місцевому рівні.  

Аналіз досліджень вітчизняних та зарубіжних учених показав, що 
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конкурентні механізми як чинники інноваційного розвитку в умовах 

міжнародного середовища інноваційної діяльності потребують додаткових 

досліджень. Водночас вітчизняна практика свідчить, що через слабкий рівень 

розуміння проблематики конкуренції та її системної ролі всі зусилля, що 

докладалися в цьому напряму, виявилися малорезультатними.  

Через конкуренцію фірми розширюють свою діяльність у глобальних 

масштабах з метою отримання доступу до факторів виробництва та ринків, а 

конкурентна перевага виникає в процесі реалізації інновацій. На підставі 

досліджень здобувача [272] можна зробити висновок, що глобальна 

конкуренція вестиметься не стільки між країнами або корпораціями, скільки 

між інтернаціоналізованими інноваційними системами, тому виграють ті 

країни, що забезпечують сприятливі умови для наукових досліджень і 

трансферу технологій у межах глобальних ланцюжків доданої вартості.  

За даними McKіnsey, чим більш інноваційною є компанія, тим більш 

оптимістично вона дивиться у майбутнє: понад 82 % опитаних компаній, що 

працюють у наукоємних галузях економіки, заявили, що стануть 

ефективнішими за своїх конкурентів у найближчі два роки [466]. У таблиці 

4.3 вказано два типи інноваційного розвитку підприємств в умовах 

конкуренції.  

З таблиці 4.3 видно, що в умовах конкуренції фірма може або 

створювати більш новий продукт і нові ринки, або перейти до моделей 

конкуренції шляхом мінімізації витрат, створення переваги бренда тощо.  

Зауважимо, що в сучасній економіці класична теорія ринкової 

конкуренції та монополії набуває нової інтерпретації, за якої найбільш 

важливим елементом конкуренції стають дії, спрямовані на досягнення 

монопольного положення шляхом впровадження інноваційного продукту та 

закріплення прав інтелектуальної власності на нього, що в умовах 

динамічного інноваційного процесу є безперервним процесом. 
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Таблиця 4.3 – Стратегія формування конкурентних переваг 

Стратегія  

Складові  

стратегії 

Створення  

нового ринку 

Створення  

нових переваг  

Об’єкт конкуренції Компанія споживач 

Центр процесу 

розроблення 

продукту 

потреби споживача властивості товару 

Мета стратегії 

перетворення всіх конкурентів на 

неактуальних гравців 

перетворення товару з 

погляду його відповідності 

потребам споживача 

Сутність 

стратегії 

 

створити новий сегмент із новими 

правилами, на якому вона (компанія) 

є єдиним гравцем і лідером 

поступове вдосконалення 

продукту завдяки 

поліпшенню його 

властивостей 

Тип інновацій радикальні інновації поліпшуючі інновації 

Джерело: розроблено автором 

 

На підставі аналізу інноваційних систем низки країн можна зробити 

висновок, що в сучасних умовах успішна конкуренція з провідними гравцями 

світового ринку без створення та постійного вдосконалення національної 

інноваційної системи є неможливою. Отже, конкуренцію необхідно 

розглядати як компонент (фактор) розвитку інноваційної системи, що, в свою 

чергу, формує певні інституційно-еволюційні завдання.  

У дослідженні Л. М. Жукової [76] конкурентне середовище розглянуто 

як сферу реалізації інституційного статусу держави.  

Отже, в сучасних умовах інноваційна конкуренція в найбільш виразній 

формі зміщається із сфери виробництва товарів (послуг) і навіть зі сфери 

технологічної підготовки виробництва в галузь створення інституціональних 

переваг для технологічного розвитку. До життєвого циклу товару в умовах 

інноваційної конкуренції додається нова стадія. Крім стадії НДДКР, на якій 

аналізуються всі конкурентні характеристики такого життєвого циклу товару 

(послуги), включно з умовами його експлуатаційної модернізації 

(відновлення операційних систем та комп’ютерних програм) і подальшої 

утилізації, формується те, що автори пропонують назвали стадією 

інституціонально-технологічного проєктування життєвого циклу товару 



318 

 

   

[260].  

На цій стадії фірми конкурують на основі використання 

інституціонального інноваційного середовища, що підтримуватиме весь 

подальший життєвий цикл, починаючи з НДДКР, і створювати позитивний 

імідж технологічних можливостей та перспектив компанії. Найбільш гострі 

форми конкурентного суперництва переміщаються у сфери контролю над 

дефіцитними ресурсами, що надають можливість сформувати та 

підтримувати інституціонально-інноваційне середовище. Воно надає 

можливість компаніям утримати позиції на зростаючій кількості потенційних 

ринків з невизначеними наразі перспективами. Роль держави на цьому етапі 

реалізується через інституційні зміни та економічну дипломатію.  

У цьому контексті зауважимо, що розвитку інновацій в Україні 

перешкоджають суперечливі стимули, що йдуть від держави: з одного боку, 

держава починає допомагати інноваторам ресурсами, а з іншого – в умовах 

високої монополізації економіки та асиметрії інформації конкурентоздатним 

стає не той, хто кращий та інноваційніший, а той, хто ближчий до влади. 

Таке недосконале середовище фактично придушує розвиток інноваційної 

активності.  

За оцінками стану і тенденцій конкурентного середовища України за 

результатами опитувань суб’єктів господарювання можемо зауважити, що 

конкуренція є стимулом розвитку, оскільки понад 50 % респондентів 

змушені підвищувати свою ефективність [471].  

Підкреслимо, що іноземні експерти менш оптимістично оцінюють 

рівень конкурентного середовища в Україні. Зокрема, згідно з Global 

Innovation Index за показником Intensity of local competition Україна у 2020 р. 

посіла 83 місце (для порівняння у 2016 р. – 94 місце, у 2014 – 101 місце) 

[496].  

За матеріалами аналізу адміністративних бар’єрів вступу на ринок 

України за 2015–2019 рр., поданих у Звіті Антимонопольного комітету 

України за 2019 р. [85] (таблиця 4.4), можемо зробити такі висновки: 
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Таблиця 4.4 – Адміністративні бар’єри вступу на внутрішній ринок України, 

2015–2019 рр.  

Індикатор 2015 2016 2017 2018 2019 

Індикатори бар’єрів входження у внутрішній ринок 

Кількість реєстраційних процедур 5 6 6 6 6 

Тривалість реєстрації, днів 8 6,5 6,5 6,5 6,5 

Вартість реєстраційних процедур, % до величини 

доходу на душу населення 

1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 

Мінімальний обов’язковий статутний капітал, % до 

величини доходу на душу населення 

0 0 0 0 0 

Індикатори бар’єрів виходу з внутрішнього ринку України 

Середня тривалість проходження процедури 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Величина незворотних витрат, % від вартості 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 

Коефіцієнт погашення боргу, центів до 1 долара 

США 

9,3 8,4 8,9 9,6 9 

Індекс ефективності нормативно-правової бази 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Джерело: Звіт Антимонопольного комітету [85] 

 

– адміністративні бар’єри, зокрема кількість реєстраційних процедур і 

тривалості реєстрації для суб’єктів господарювання, характеризуються 

стабільністю, що свідчить про необхідність напрацювання процедур 

зменшення їх рівня для доступу суб’єктів господарювання на внутрішній 

ринок України; 

– позитивними змінами за результатами 2019 р. є зменшення вартості 

реєстраційних процедур; 

– високими є значення незворотних витрат – 40,5 %, а також показник 

середньої тривалості проходження процедури банкрутства – 2,9 років; 

– негативна динаміка спостерігається за показником погашення боргу, 

який, до того ж, є значно нижчим за значення серед країн-членів OECD.  

Зазначені факти та динаміка індикаторів, показаних в таблиці 4.4, дають 

підстави зробити висновки про подальшу необхідність покращення умов для 

входу та виходу з вітчизняного ринку. Експерти АМК України зауважують, 

що такий рівень адміністративних бар’єрів потребує комплексного плану дій 

органів виконавчої влади, спрямованого на встановлення мінімально 

можливих умов для ведення бізнесу та забезпечення конкурентних умов, що 

надасть можливість створити підґрунтя залучення в Україну потенційних 
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інвесторів.  

Україна має більш суттєвий вплив державних підприємств, ніж у 

більшості країн. Показник Product market regulation indicator (PMR) України 

для державного контролю (2,62) значно перевищує як середнє значення 

OECD (1,72), так і оцінки сусідніх країн (Угорщина – 2,05, Словаччина – 

2,17). Водночас цей показник в Україні є кращим, ніж, наприклад, у Польщі 

та Болгарії. Дані досліджень показують, що зменшення регуляторних 

обмежень у таких секторах, як постачання електроенергії, газу та води, а 

також поштових і телекомунікаційних послуг, роздрібної та оптової торгівлі, 

транспорту й інших бізнес-послуг здатне прискорити зростання доданої 

вартості, генеруючи до 0,015 в. п. додаткового річного зростання ВВП.  

Інноваційну складову конкуренції можна розглянути на прикладі 

виробництва медичних препаратів. Зокрема, в Україні здебільшого 

представлено генеричні лікарські засоби, водночас мало інноваційних 

препаратів. Високий рівень конкуренції існує переважно між виробниками 

лікарських засобів з однаковою діючою речовиною з міжнародною 

непатентованою назвою [85, с. 95].  

Для стратегічного виміру інноваційної політики України важливим є те, 

що національні промислові лідери виявляються у своїй більшості 

неконкурентоспроможними, навіть якщо вони одержують великі субсидії та 

потужний захист уряду. У багатьох провідних галузях, де певний час був 

один лідер у масштабах країни, такий як Національне космічне агентство або 

оператор телекомунікацій, уряд відіграв більшу роль у руйнуванні 

(деформації) конкуренції. Що стосується міжнародного аспекту, то на 

вітчизняному ринку на виробників суттєво впливають конкуренти з двох 

сторін: китайські фірми – низькою ціною, європейські фірми – брендом та 

якістю.  

Важливим є і фактор обмежень входу на інноваційні ринки. Так, згідно 

зі ст. 4 Закону «Про підприємництво» діяльність зі створення ракетоносіїв 

може здійснюватися виключно державними компаніями. Також низка 
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підзаконних нормативних актів робить так, що космічна галузь України 

працює виключно на основі державних закупівель, а ДКАУ є генеральним 

замовником усіх проєктів. У результаті цього в Україні до 2019 р. не було 

офіційно працюючих космічних стартапів, а діяли лише окремі дослідницькі 

центри, наприклад EOS DA [267]. Лише в жовтні 2019 р. набув чинності 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державного регулювання космічної діяльності» [222], відповідно до якого: 

– знято заборону на розроблення, випробування, виробництво та 

експлуатацію ракет-носіїв для приватних компаній, що була закріплена у 

законі «Про підприємництво»; 

– скасовано обов’язкове отримання дозволів у ДКАУ на ведення 

переговорів з іноземними компаніями, запроваджено облік укладених 

договорів замість обов’язкової реєстрації.  

Завдяки цьому стала можливою, наприклад, співпраця «Південмашу» з 

приватною компанією з реєстрацією в США, але з українським корінням 

Firefly Aerospace. Важливо, що в Законі визначено «еволюційність розвитку і 

послідовність реформування державної політики у галузі дослідження та 

використання космічного простору».  

Загалом наслідком ситуації з конкурсним середовищем, що 

сформувалася в економіці України, є той факт, що переважна більшість 

підприємств функціонує на місцевому та регіональному ринках, де 

конкуренція обмежується локальними гравцями. При цьому, за різними 

оцінками, до 75 % компаній України не пов’язують перспективи свого 

розвитку з виходом на міжнародні ринки, не вбачаючи можливостей 

досягнення глобального рівня конкурентоздатності.  

Відповідно до результатів дослідження Світового банку [56] невисокий 

рівень унутрішньої конкуренції потенційно є головним мікроекономічним 

фактором, що заважає поліпшенню експортних показників. Конкуренція 

позитивно впливає на можливості розширення експорту продукції, тоді як 

більш сильні позиції компанії на внутрішньому ринку призводять до 



322 

 

   

зниження стимулів експортної діяльності. Економіка, що характеризується 

високим рівнем конкуренції, підштовхує підприємства до підвищення 

продуктивності, зокрема шляхом впровадження інновацій. Це має велике 

значення, оскільки продуктивність праці є значимим і найважливішим (щодо 

інших параметрів) фактором під час пояснення схильності підприємств до 

експорту, що підтверджується аналізом вибірки з 19 країн, яка охоплює 

Бразилію, Південну Африку і Туреччину. Взаємозв’язок між продуктивністю 

праці та схильністю до експорту обумовлюється тим, що підвищення 

продуктивності приведе до інноваційної активності та встановлення 

конкурентних цін на товари і послуги. За рахунок стимулювання зростання 

продуктивності та підвищення інноваційної активності жорстка внутрішня 

конкуренція формує готовність підприємств до конкуренції в умовах 

гіперконкурентних міжнародних ринків.  

Щодо розроблення заходів зауважимо, що інноваційна економіка 

передбачає надлишкову кількість своєї продукції, послуг та агентів на кожній 

стадії інноваційного процесу: надлишок знань, ідей, розробок, патентів, 

високих технологій, компаній, підприємців, учених, складових 

інфраструктури тощо. Це головна відмінність ринкової економіки з 

конкурентними ринками в усіх галузях і сферах економіки від неринкової 

економіки з низьким індексом економічної свободи. Ця надмірність ініціює 

та підтримує конкуренцію, що призводить до підвищення різноманіття 

товарів та їх якості. Виходячи з цього, інноваційні системи в розвинених 

країнах з інноваційними економіками є ефективними завдяки підтримці 

конкуренції у всіх вищевказаних елементах [173].  

Зазначений фактор необхідно реалізувати і в умовах України. Цей 

фактор конкуренції можна розглянути на кожному етапі інноваційного 

процесу (рисунок 4.8).  
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Рисунок 4.8 – Конкуренція на різних етапах життєвого циклу інновації 

Джерело: розроблено автором 

 

На основі рисунку 4.8 можна зауважити, що конкуренцію також 

доцільно розглядати на основі міждисциплінарного підходу та розуміння 

інноваційної системи як екосистеми. Чарльз Дарвін вважав конкуренцію 

однією з найважливіших складових частин боротьби за існування, що 

відіграє значну роль в еволюції. Згідно з екосистемним підходом конкуренція 

– це відносини, що виникли між видами із схожими вимогами. Отже, 

конкуренція – це змагання щодо споживання ресурсів, а також можлива 

конкуренція за окремі біотичні фактори. При цьому конкуренція може бути 

симетричною (конкуренти взаємно обмежують споживання ресурсів 

приблизно однаково) або асиметричною (різне взаємне обмеження 

споживання ресурсів, тобто один вид більше впливає на іншій).  

На думку Г. Хоровіта [374], автора концепції «тропічного лісу», спроби 

держави «опікуватись» інноваціями, що ігнорують природні зміни (динаміку) 

в інноваційних системах, приречені на провал. На думку дослідника, секрет 

створення ефективної інноваційної екосистеми полягає у конкуренції між 

учасниками високотехнологічного ринку, що формується так званими 

«ключовими агентами», які поєднують (створюють комунікації) різнорідні 
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елементи екосистеми. Інноваційна конкуренція формується на основі 

різноманітності інтересів учасників інноваційної системи, їх мотивації, рівні 

довіри та соціальному контракті, що надає можливість забезпечити 

ефективну селекцію кращих варіантів економічних відносин та 

об’єднуватися для досягнення більших цілей.  

На підставі вищевикладеного ми пропонуємо розглядати наявність 

конкуренції на високотехнологічних ринках як фактор оптимізації на всіх 

етапах створення та впровадження високих технологій.  

Аналіз показав, що державне регулювання цих галузей відбувається за 

двома напрямами:  

1) підтримка інноваційних процесів; 

2) полегшення конкуренції для національних фірм.  

Наприклад, у США 60 % загальних державних витрат на НДДКР 

спрямовується в авіаційно-космічну промисловість. У Японії з метою 

виключення конкуренції між авіаційними фірмами ухвалено спеціальний 

закон «Акт сприяння розвитку авіації», що передбачає надання пільгових 

кредитів фірмам, що розробляють реактивні пасажирські літаки.  

Японське автомобілебудування також завдячує своїм злетом державній 

підтримці: у період становлення (до кінця 80-х рр. ХХ ст.) внутрішній 

автомобільний ринок країни був закритий від американських і 

західноєвропейських конкурентів, включно із забороною іноземних 

інвестицій у цю галузь економіки. Однак конкурентні механізми в цих 

країнах використовуються у межах проєктного підходу на етапі вибору 

виконавця, якому потім надається певний захист від конкурентів.  

Іншим прикладом є космічна галузь, де зростаюча конкуренція між 

країнами та корпораціями формує ринкові сили, що дають поштовх 

інтеграційним процесам в індустрії космічних засобів і послуг, об’єднанню 

окремих компаній у великі міжнародні корпорації, союзи та консорціуми, 

оскільки всі сучасні проєкти зі створення нових носіїв для польотів на 

Місяць, Марс чи Венеру є непід’ємними навіть для найрозвиненіших 
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світових економік. У межах розгляду інституційного аспекту дослідження 

зауважимо, що конкуренція між країнами у сфері космічної діяльності 

зміщується з рівня товарної конкуренції на рівень національних інноваційних 

систем, що охоплюють, крім безпосередньо виробництва, систему освіти, 

фундаментальну та прикладну наукову галузь, а також інтеграційні 

механізми міжгалузевої взаємодії.  

Комерційний космічний ринок стимулюється бізнес-циклами та 

еволюцією ринків. Політика космічної галузі стимулює конкуренцію між 

компаніями в усіх ланках ланцюжка створення цінності (рисунок 4.9) та 

допомагає галузі управляти характерними для космічного сектора досить 

циклічними змінами попиту, інвестувати в нові технології та проєкти й 

забезпечувати підтримку критично важливих можливостей.  

З рисунку 4.9 можна зробити висновок, що у міру формування 

партнерства у межах ланцюжка створення цінності виникає взаємна 

підтримка всіх галузей, і переваги поширюються у мережевий спосіб. При 

цьому конкуренція в одній галузі поширюється на інші галузі у межах мережі 

через конкурсні засади вбору технологій під час їх трансферу.  

 

 

Рисунок 4.9 – Схема конкуренції в технологічному ланцюжку  

Джерело: розроблено автором 

 

– найбільш ефективний учасник галузевого ринку 

Технологічний ланцюжок  

проєкту 

Галузеві ринки  
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Міжгалузевий аспект галузі та можливість входу на ринок фірм з інших 

галузей стимулює інновації, нові науково-дослідні підходи та сприяє 

активному використанню нових стратегій і навичок. Через канали 

постачальників і споживачів, що контактують з безліччю конкуруючих 

компаній, відбувається вільне поширення інформації та інновацій. Множина 

взаємозв’язків у межах групи підштовхує до усвідомлення нових шляхів 

ведення конкурентної боротьби та появи нових можливостей.  

Тому конкуренція потрібна, коли вона має здоровий характер і надає 

можливість підвищувати ефективність, якість та споживчі властивості. 

Натомість, коли у галузі відзначається дуже широкий модельний ряд, що не 

відповідає рівню замовлень, на малих серіях важко досягти конкурентної 

собівартості виробу та підтримувати технічній рівня виробництва.  

Отже, можемо узагальнити основні заходи щодо стимулювання 

інноваційних процесів завдяки розвитку конкурентних відносин, що дадуть 

змогу створити позитивний цикл інтеграції продуктивності, інновацій та 

конкуренції завдяки ефекту зворотного зв’язку: 

– зміна антимонопольної логіки державного регулювання на 

стимулювання конкуренції між ефективними гравцями ринку; 

– прискорення процесу реформування державних підприємств з метою 

мінімізації їх деформуючого впливу на галузевий розвиток та інвестування;  

– перегляд повноважень держави у сфері регулювання державної 

допомоги з метою зниження обсягів допомоги, що надається окремим 

підприємствам та галузям;  

– удосконалення регулювання державної допомоги відповідно до 

передового світового досвіду та інноваційних пріоритетів у межах 

формування ланцюжків доданої вартості;  

– скасування пільгових режимів, установлених для державних 

підприємств.  
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4.3. Міжнародна складова розроблення та реалізації інноваційної 

політики  

 

Міжнародне співробітництво у сфері інновацій є критично важливим у 

шостому технологічному укладі. Він розвивається на основі міжгалузевих 

взаємодій, а отже, потребує залучення ресурсів різних секторів та різних 

країн, глобальних дослідницьких проєктів, планів видобутку корисних 

копалин у космосі та інших подібних до них глобальних ініціатив.  

У сучасних умовах технології та інновації є однією зі сфер, навколо якої 

почали концентруватися міжнародні відносини. Науковці саме в факторі 

технологічної трансформації, що супроводжував перехід від традиційного 

суспільства до індустріального, вбачають джерело змін системи міжнародних 

відносин [306].  

Отже, інноваційні процеси набувають міжнародного характеру з 

високим ступенем інтеграції у межах проєктів, що формує як якісно нові 

можливості для економіки, так і виклики для інститутів, що реалізують 

завдання стратегічного менеджменту. У цих умовах постає завдання з 

вироблення відповідної інноваційної політики, що враховуватиме 

міжнародний фактор та надасть можливість уникнути своєрідного «шоку 

майбутнього» для країн.  

На необхідність урахування міжнародного чинника вказує дослідження 

Е. Г. Кочетова [114], в якому зауважується, що світовий дохід формується у 

межах інтернаціоналізованого відтворювального ядра, а боротьба за 

перерозподіл світового доходу є стратегічним орієнтиром під час 

функціонування національної економіки. Для реалізації цієї стратегічної 

мети потрібна відповідна система національних зовнішньоекономічних 

інститутів: перехід на геоекономічну модель зовнішньоекономічних зв’язків 

відтворювального (виробничо-інвестиційного) типу, яку можна 

охарактеризувати такими пунктами: 

– найважливішими ланками нової моделі є організаційно-функціональна 
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та управлінська форма (піраміда) і відповідний методологічний 

інструментарій; 

– місце держави на геоекономічному просторі зумовлює необхідність 

вироблення активної наступальної стратегії та відповідного інструментарію 

(високі геоекономічні технології); 

– геоекономіка об’єктивно шукає продовження рішень національних 

економічних стратегічних завдань.  

З погляду інноваційної політики важливо, що для сучасного світу є 

характерними глобальна доступність, відкритість і стрімке поширення 

інформації та інновацій у глобальному економічному середовищі, 

віртуалізація, а отже, і неконтрольованість фінансової сфери та зростання 

ролі інших факторів глобалізації. Це вимагає від урядів підвищення якості 

вибору пріоритетів та міжнародних політико-економічних стратегій з метою 

посилення власного позиціонування в пріоритетних сферах [409].  

Важливість дослідження інноваційних стратегій з погляду геополітики 

зауважується у дослідженні С. Радосевича [467]. На підставі 

наукометричного аналізу звернено увагу на дефіцит досліджень, присвячених 

політичним аспектам інноваційної діяльності та інноваційній політиці. Із цих 

позицій можемо перейти до розгляду об’єкту дослідження у межах 

проблематики геоекономіки, яку можна визначити як стратегію окремих 

держав для досягнення національних ЦСР. Сучасний акцент геоекономіки 

концентрується на економічній силі держави та її посиленні шляхом 

досягнення технологічних переваг.  

Зазначений факт ґрунтується на ідеях концепції світ-системного підходу 

Валерстайна, аналіз у межах якого спирається на інтеррегіональний та 

транснаціональний поділ праці й, відповідно, поділяє країни світу на центр, 

напівпериферію та периферію. Країни центру мають відповідну 

спеціалізацію на висококваліфікованому та капіталоємному виробництві, а 

решта – на низькокваліфікованому виробництві й видобутку первинної 

сировини.  
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Роль інноваційно-технологічного фактору полягає в тому, що він 

вносить динамізм у визначений розподіл, тобто країни можуть змінити свій 

статус. У цьому контексті звернемо увагу на можливість явища, відомого як 

ліпфрогінг (leapfroggіng), що надає можливість країнам, які розвиваються, 

просуватися в технологічному плані набагато швидше за темпи, якими 

розвинені країни створювали технології попереднього покоління. Яскравим 

прикладом може бути використання ІКТ, що формують потенціал 

економічного зростання.  

Зі стратегічного погляду традиційна геополітика ХХ ст. в сучасних 

умовах змінилася геоекономікою, яка здійснює економічне «захоплення» 

територій без їх приєднання. Арсенал засобів для таких завоювань є досить 

широким. У нього входять традиційні схеми, такі як установлення митних 

тарифів, субсидування галузей національної економіки, пільгове 

кредитування та податкове регулювання, що стимулює розвиток 

пріоритетних для країни напрямів тощо. Інноваційно-технологічний чинник 

являє собою складну та потужну можливість такого захоплення через 

залежність від імпорту високих технологій та обладнання, що, в свою чергу, 

є фактором спеціалізації країн.  

Наступний аспект об’єкта дослідження пов’язано з тим, що під впливом 

глобальних інноваційних трансформацій змінюється «природа» держави, 

зокрема, питання державного суверенітету потрапляють під вплив 

геополітики та геоекономіки. У результаті цього відбувається перерозподіл 

функцій держави на наднаціональний і субнаціональний рівні.  

На основі дослідження І. В. Новікової [165] можемо визначити ключове 

завдання в цих умовах – формування національної інноваційної системи, яка 

б стимулювала інноваційні процеси та забезпечувала б отримання 

необхідних інноваційних ресурсів в умовах лібералізації міжнародних 

відносин. У цьому разі розвиток світової економіки змінює свою парадигму 

від ринково-ієрархічних конструкцій через глобалізацію до формування 

єдиної мережевої світової економіки. Вона формується на базі кластерно-
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мережевого розвитку у межах національних економік і кросмережевих 

кластерів, що проходять крізь кордони держав.  

Отже, складність розроблення національних стратегій у таких умовах 

зростає багаторазово. Такий висновок випливає з концепції синергетики 

Хакена, відповідно до якої у складній нелінійній системі життєздатними 

виявляються лише ті типи структур, що забезпечують коеволюцію та 

досягнення консенсусу між її різними елементами. Це можна підтвердити і 

парадоксом Нейсбіта, який стверджує, що чим вищим є рівень глобальної 

економіки, тем сильнішими мають бути її дрібні учасники.  

У таких умовах інтенсивно перетворюється інституціональне 

середовище бізнесу та політики. Тому питання про співвідношення 

національного та глобального стає кардинальною проблемою публічного 

управління, що потребує багаторівневого підходу у межах системних 

стратегій розвитку держави.  

Дослідження Р. Арона [306] акцентує увагу на нових вимірах (факторах) 

міжнародних відносин, серед яких важливу роль відіграє інноваційно-

технологічний. При цьому перед кожною країною постає питання 

вироблення відповідної стратегічної політики з метою реалізації 

національних інтересів. С. Радосевич та ін. [467] розглядають теоретичні та 

практичні аспекти інноваційної політики, однак їх міжнародний аспект 

потребує поглиблення та конкретизації. Як аналітичну базу для цього 

можемо використати дослідження І. В. Новікової [165], в якому 

розглядається мережевий аспект глобальної економіки. Ризики глобальної 

економіки у межах міжнародного суперництва розглянуто в дослідженні О. 

Буреніна й І. Ігошина  [27], яке акцентує увагу на тому, що у багатьох 

випадках держави беруть активну участь у міжнародних економічних 

відносинах, викривляючи конкурентне середовище в інтересах своїх 

виробників. Ефективність підтримки держави часто відіграє значиму, а часом 

і визначальну роль для конкурентоспроможності його виробників. Існують 

технологічні ринки, які в результаті підтримки національними урядами є 
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монополізованими. Як приклад наводять виробництво авіалайнерів. 

Корпорація Boeing протягом усього часу свого існування (понад 100 років) 

одержувала величезні державні (переважно військові) замовлення від Уряду 

США, технології яких потім використовувалися в цивільному секторі.  

Отже, використання геополітичних економічних інструментів, особливо 

з боку найбільш розвинених держав, має надзвичайно масштабний характер. 

Складаючись у складну систему, у цілому вони надають можливість таким 

країнам допомагати своїм виробникам забезпечувати домінування на 

найцікавіших для них ринках. Тому позиції країни у світовому поділі праці 

безпосередньо залежать від здатності провадити ефективну міжнародну 

політику, отримуючи необхідні ресурси ззовні.  

У сучасному глобальному світі практично не залишилося держав, що 

продовжують існувати автономно. Макогон Ю. та Медведкіна Є. 

відзначають, що «незважаючи на те, що кожною країною окремо теоретично 

враховується висока значущість міжнародного співробітництва у сфері науки 

й техніки, світові тенденції спільного науково-технічного розвитку 

продовжують спиратися на принципи самостійності й протистояння» [, с. 51]. 

Одні держави прагнуть сприатися на власні сили, не забуваючи про 

потрібних союзників і переваги всесвітньої торгівлі, інші, подібно до 

Бразилії, розвивають регіональні економічні союзи. Інші, наприклад, КНР, 

обирають еволюційну стратегію. Із середини 2000-х рр. КНР почала 

розвивати інноваційні компетенції, обравши курс на формування ендогенних 

незапозичених інновацій.  

За рахунок ефектів мереж, відкритості та взаємопосилення зв’язків у 

межах глобальної інноваційної системи формуються глобальні інноваційно-

технологічні ланцюжки високого порядку (транснаціональні гравці, серед 

іншого глобальні мережеві суб’єкти). Ці інституційно-організаційні форми 

мають якісно вищі характеристики інноваційної активності [275].  

У межах теоретичного аналізу для визначення змісту біфуркаційного 

вибору (аналог стратегічного вибору, що призводить до інституційних змін) 
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у дослідженні Д. Темнікова [258] виділено низку таких ознак:  

− напрямок траєкторії розвитку системи відносин держав; 

− зміст пріоритетів основних суб’єктів світової політики; 

− способи реалізації національних інтересів; 

− напрямок розвитку міжнародного співробітництва.  

Вважаємо, що технологічні шоки та зміну технологічних парадигм і 

траєкторій [426] можна вважати фактором біфуркацій, що надає можливість 

розглядати зміст визначених ознак в інноваційній сфері. Також ці аспекти 

можуть бути розглянуті в контексті сучасних системних інноваційних 

стратегій, проаналізованих у низці досліджень [88; 458].  

Деякі автори аналітичних досліджень [353; 478] підкреслюють, що 

країни – інноваційні лідери наразі реалізують свої стратегії за допомогою 

інформаційно-мережевого фактора прогнозування та управління. При цьому 

у дослідженні здобувача [425] підкреслюється важливість інституціоналізації 

інноваційної політики у кожній конкретній країні та навіть секторі. Приклад 

такої інституціоналізації знаходимо у праці «Війна інновацій» [363], однак 

варто зауважити, що це є результатом інституціоналізації координуючої ролі 

держави в оборонному секторі.  

Отже, результати аналізу надають можливість зробити висновок про те, 

що питання розроблення концептуальних основ системних стратегій 

розвитку держави у межах реалізації геоекономічних інтересів в інноваційній 

сфері є актуальним завданням в умовах міжнародного суперництва економік 

та інноваційних систем.  

У сфері міжнародних економічних відносин держави створюють для 

економічних агентів правила гри, тобто рамкові інституціональні, 

організаційно-правові та загальноекономічні умови ведення економічної 

діяльності, впливаючи на їх поведінку переважно непрямими методами 

(податковими, кредитно-грошовими тощо). Кінцевий економічний результат 

при цьому визначається насамперед конкурентною взаємодією зазначених 

агентів, а не регулюючою діяльністю держави.  
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Отже, роль держави, серед іншого її геополітичний контекст [424], 

можна визначити у межах процесів за трьома основними напрямами: 

1) розроблення пріоритетів, розподіл бюджету та оцінювання; 

2) механізми політичної координації; 

3) система взаємодії із зовнішніми стейкхолдерами.  

У межах інституційно-технологічного проєктування нові стратегії 

ґрунтуються на уявленні про державу як про «динамічного каталізатора». У 

межах такого підходу інноваційна політика може розглядатися як 

скоординована державна ініціатива з мобілізації національних ресурсів з 

метою прискорення технологічних змін та утримання лідерства в світовій 

конкуренції. Отже, можемо визначити її системний характер, що має 

реалізовуватись у межах відносин типу B2A (business-to-administration, або 

бізнес між приватними підприємствами і державою) та B2G (business-to-

government).  

Це надасть можливість реалізувати стратегії інноваційно-комунікаційної 

моделі стратегічного маркетингу. Оцінка стратегії інноваційно-

комунікаційної моделі маркетингу залежить від прогнозів та припущень 

щодо тенденцій розвитку глобального економічного середовища, що 

ґрунтуються на таких елементах: 

− прогнози щодо загального стану економіки, показниками якого є, 

зокрема, рівень безробіття, темпи зростання заробітної плати, рівня ВВП, 

інфляції тощо; 

− прогнозування стратегічного напряму розвитку технологій.  

Через це уряду необхідно постійно вдосконалювати процес 

регулювання, актуалізуючи нормативну базу та залучаючи інші інститути 

інноваційної системи. Зазначений факт зумовлює необхідність створення 

системи стратегічного аналізу інноваційної сфери, що надасть можливість 

підвищити ефективність рішень.  

У цих умовах загальну мету стратегічної аналітики інновацій можемо 

визначити як змістовний і формальний опис інноваційної системи, виявлення 
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особливостей, тенденцій, можливих та неможливих напрямів його розвитку. 

Результатом стратегічного аналізу має бути системна модель інноваційної 

політики та середовища її реалізації. У межах аналітики має здійснюватися 

порівняння намічених стратегічних орієнтирів та реальних можливостей, які 

можна реалізувати, виходячи з впливу середовища, й аналіз розриву між 

ними. Також робиться аналіз можливих варіантів системного інноваційного 

розвитку та визначення стратегічних альтернатив.  

На підставі цього можемо визначити такі ключові завдання стратегічної 

аналітики інновацій:  

1) системний аналіз провідних напрямів досліджень та інновацій; 

2) розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

інституційної взаємодії у пріоритетних напрямах науково-технічної та 

інноваційної політики для адаптації кращого світового досвіду; 

3) вирішення завдань забезпечення ефективного вирішення соціально-

економічних проблем, а також інтеграції учасників інноваційної системи у 

міжнародні наукові мережі та проєкти.  

Серед ключових прикладів використання стратегічної аналітики можемо 

визначити такі.  

Перший ґрунтується на міжгалузевому характері сучасних технологій, 

що можна проаналізувати через мультиплікатор. Він надає можливість 

заздалегідь знати час та економічну силу конкретного впливу на 

інноваційний процес, вигідно використовувати цю інформацію, своєчасно 

припинивши неперспективні проєкти.  

Інший приклад пов’язаний з необхідністю стратегічної класифікації 

джерел і складових конкурентних переваг національної економіки. Таке 

поглиблення характеру складових і джерел надає можливість розробити 

множину необхідних дій, об’єднаних у цільову комплексну програму 

вирішення проблемної ситуації або досягнення стратегічних орієнтирів.  

Указані аспекти мають лежати у підґрунті сучасних національних 

технологічних ініціатив – довгострокових комплексних програм зі створення 
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умов для забезпечення лідерства національних компаній на нових 

високотехнологічних ринках з обрієм планування до 20 років.  

У міжнародному вимірі стратегічна аналітика має бути спрямована на 

вирішення таких завдань: 

1) здійснення аналізу кращого досвіду країн за передовими напрямами 

роботи у галузі науки, технологій та інновацій; 

2) підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для вироблення 

стратегічних урядових рішень; 

3) розроблення проєктів нормативно-правових актів відповідно до 

вимог інструментів, стратегій та кращих практик; 

4) збір, аналіз і підготовка статистичних, наукометричних та 

аналітичних даних по науці, технологіям та інноваціям; 

5) розроблення рекомендацій, змістовних і фінансово-економічних 

обґрунтувань щодо залучення країни в нові міжнародні проєкти в галузі 

науково-технічної та інноваційної політики.  

На основі розуміння впливу фактору міжнародних ринків на темп 

розвитку новітніх технологічних інновацій державі потрібні методологічні 

засади для відповідного інституційного проєктування. Однією з таких може 

бути поінформованість у галузі технологій (technology domain awareness, 

TDA) [363] – концепція, розроблена для розвитку оборонної галузі, яка 

полягає у використанні детального знання галузі технологічних інновацій 

(простору, в якому перетинаються науково-дослідні та дослідно-

конструкторські розробки в цивільній та оборонній сферах).  

TDA являє собою інформаційно-комунікаційну структуру, що поєднує 

зацікавлених представників уряду, академічних кіл та індустрії, надає 

необхідні дані для ухвалення рішень у галузі оборонних технологій, а також 

пропонує економічні варіанти стратегій завдань в оборонній сфері.  

У межах практичного використання аналітико-управлінських елементів 

TDA Міністерство Оборони США одним зі своїх завдань вважає створення 

внутрішніх механізмів. Ці механізми надають можливість успішно 
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використовувати динаміку комерційних ринків з метою одержання та 

збереження ініціативи у сфері військових технологій. Для досягнення цієї 

мети оголошено про запуск третьої версії ініціативи Міністерства Оборони 

США Better Buyіng Power 3.0 (BBP 3.0) – більш ефективної стратегії 

закупівель. Цю версію спрямовано на забезпечення домінування у військовій 

сфері за допомогою технологічних переваг та інновацій. Найважливіші 

аспекти BBP 3.0 містять у собі усунення перешкод для використання 

комерційних технологій, нарощення використання прототипів та 

експериментування, а також удосконалення механізмів пошуку нових 

технологій і розширення на світових ринках.  

Для досягнення амбіційних цілей BBP 3.0 потрібні такі бізнес-процеси в 

галузі інновацій:  

1) забезпечення продукцією та технологіями для короткострокового 

застосування в галузі розроблення прототипів; 

2) ідентифікація можливостей для стратегічного спільного інвестування 

в проєкти, над якими уряд зможе працювати разом із представниками 

академічних кіл і світовими центрами науково-дослідних і дослідно-

конструкторських розробок; 

3) оптимізація довгострокових пріоритетів та інвестування в галузі 

оборонних технологій.  

TDA та BBP 3.0 є важливими інструментами координації інноваційних 

процесів у міжнародних економічних відносинах, зокрема і в контексті 

проєктування інноваційних мереж шляхом експериментування у формуванні 

науково-технологічної політики. Ця схема ґрунтується на тому, що у випадку 

високих технологій можливою є спільність сфер діяльності, оскільки при 

цьому є можливим об’єднання зусиль і досягнення синергетичного ефекту 

співпраці інноваційних суб’єктів різних інноваційних систем.  

Міжнародна взаємодія мереж узгоджується з тенденцією хайтеграції. У 

результаті географічні кордони кластера відбивають економічні реалії та не 

обов’язково збігаються з адміністративними кордонами. Водночас його 
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формальні географічні межі сприяють міжособистісним контактам і тісній 

взаємодії агентів внутрішнього ринку, стимулюють накопичення соціального 

капіталу, критична маса якого є фундаментом інноваційного розвитку.  

Сильним боком дослідження є обґрунтування стратегічних векторів 

формування міжнародних інноваційних стратегій у контексті забезпечення 

реалізації національних інтересів, розвитку економіки й соціальної сфери. 

Використання запропонованого підходу надасть можливість у подальшому 

розробити критерії оцінювання стратегічної інноваційної безпеки з 

урахуванням технологічної динаміки. Розгляд стратегічної інноваційної 

безпеки у міжнародному контексті надасть можливість поєднати стратегічні 

засади її забезпечення з концепцією конкурентоспроможного розвитку на 

міжнародних ринках, а також можливість реалізувати компаративний аналіз.  

Слабким боком є те, що практичне втілення методології інноваційної 

політики потребує системних зусиль, стратегічного мислення та планування. 

Це складно реалізувати в умовах панування підходів і стратегій, що 

ґрунтуються на отриманні короткострокової вигоди. Також досить складно 

реалізовувати функцію координації міжгалузевого співробітництва в умовах 

міжнародних впливів.  

Аналізуючи інституційну спроможність України у міжнародній сфері, В. 

Ляшенко, І. Підоричева та В. Антонюк [138, C. 504] звертають увагу на 

наявність низки проблем в інституційних засадах співробітництва України з 

ЄС. У результаті прогрес виконання завдань Угоди про асоціацію за 

напрямом «Наука, технології та інновацій, космос» у 2014–2020 рр. склав 

лише 35 %, а у 2020 р. – 9 %. До головних проблем, які потребують 

першочергового вирішення, дослідники віднесли такі:  

– недотримання основ державного стратегічного планування розвитку 

сфер науки, технологій та інновацій в їх взаємному впливі та підсиленні;  

– відсутність міжвідомчої Державної стратегії розвитку науки, 

технологій та інноваційної діяльності України та намірів щодо її 

розроблення, що свідчить про фактичні пріоритети держави;  
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– відсутність взаємопов’язаності між стратегічними й концептуальними 

документами, узгодженості та координації політики у сфері науки, 

технологій та інновацій з іншими видами політик у сфері освіти, 

промисловості, підприємництва та інших, що унеможливлює інноваційний 

поступ України;  

– відстороненість Уряду від забезпечення інтеграції України до ERA та 

фактичне перекладання відповідальності за це на МОН України, яке не 

спроможне самостійно виконати прописані в ERA-UA цілі та заходи;  

– неефективність чинної системи управління міжнародним 

співробітництвом, яка не забезпечує комплексного євроінтеграційного 

вектору розвитку України в науково-технологічній та інноваційній сфері.  

Під час розроблення інноваційної політики також треба враховувати, що 

в умовах глобальної конкуренції та відсутності ресурсів розвитку реалізація 

великих інноваційних проєктів і просування їх результатів на світовий ринок 

часто можуть відбуватись лише у межах транснаціональних дослідницьких 

та виробничих ланцюгів, що ґрунтуються на співпраці. У зв’язку з цим 

розвиток міжнародного співробітництва у сфері процесів інноваційної 

системи є одним з пріоритетів сучасної державної політики. Зауважимо, що 

інноваційним підходом до розгляду зв’язки «розвиток – безпека» є формат 

3D (defense, diplomacy, development – оборона, дипломатія, сприяння 

розвитку) [505].  

Президент США Б. Обама у своїй другій інавгураційній промові (20 

січня 2013 р.) сказав, що «можливості Америки є безмежними, бо ми маємо 

всі якості, які потребує цей світ без кордонів: молодість, різноманітність і 

відкритість; нескінченна здатність до ризику і дар для переосмислення» 

[373]. Ці слова підкреслюють сучасні тенденції, коли США, як і раніше, є 

потужним інноваційним лідером, але також має чудову можливість отримати 

вигоди від інновацій з усього світу.  

У цьому разі економічна дипломатія як специфічна сфера сучасної 

дипломатичної діяльності є пов’язаною з поточними економічними 
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проблемами держави і використовується як засіб відповідно до проблемно-

стратегічного контексту і співпраці у межах міжнародних відносин.  

Економічна дипломатія передбачає дипломатичні дії, спрямовані на 

збільшення експорту, залучення іноземних інвестицій та участь у роботі 

міжнародних економічних організацій, тобто дій, зосереджених на 

утвердженні економічних інтересів країни на міжнародному рівні. 

Економічна дипломатія є багатогранною і містить у собі декілька типів 

компонентів, стратегій та інструментів, які відрізняються за 

спеціалізованими сферами застосування в політиці та змісті вирішення 

завдань нації, специфікою засобів і методів дипломатичного впливу, інших 

економічних умов та особливостей.  

Водночас економічна дипломатія передбачає використання можливостей 

традиційної дипломатії та бізнес-спільнот для досягнення водночас 

зовнішньоекономічних і політичних цілей. Тому для просування економічних 

інтересів усередині країни і за кордоном держава використовує свої ресурси, 

традиційні методи дипломатії, її інфраструктуру та інструменти, а також 

сучасні інформаційні засоби комунікацій.  

Попри велику кількість досліджень з проблематики економічної 

дипломатії, можемо зауважити, що її використання у межах стратегії 

інноваційного розвитку потребує додаткової уваги у теоретичній і 

методичній сферах, що ґрунтується на тенденціях глобалізації, складності 

інноваційних процесів, значущості інновацій для економічної діяльності і 

тенденцій розвитку глобалізації та інновацій. Однак загальновідомо, що 

інтенсивність дослідження та комерціалізації інновацій нині визначає статус 

держави у міжнародних відносинах.  

Автор дослідження «Is there something like innovation diplomacy?» [389] 

зазначає, що останнім часом інновації стали провідною темою у міжнародних 

відносинах та дипломатичній практиці. У контексті інноваційної дипломатії 

дослідник розглядає сонячну фотоелектрику як поле глобальної конкуренції 

та співпраці, а також кластери, регіони та «інноваційні міста» як нові 
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суб’єкти в цій сфері.  

Виходячи з розуміння того, що економічна дипломатія як явище 

ґрунтується на трьох компонентах (інститути та інфраструктура, світова 

економічна вага (влада) у світі та набір інструментів дипломатії) [263], ми 

стикаємося із завданням розроблення нового методичного підходу до 

економічної дипломатії для цілей інноваційного розвитку. У цьому разі 

йдеться про чотири фундаментальні питання для розробників політики. 

1. Яким є взаємозв’язок між національною безпекою та глобалізацією 

інновацій у межах GVCs? 

2. Які інструменти держава може використати для сприяння участі та 

співпраці GVCs на міжнародному рівні для вирішення нагальних проблем 

безпеки нації? 

3. Як уряд може краще просунути інноваційні цілі у глобальних 

ланцюжках через зовнішню політику? 

4. Як сприяння участі GVCs може допомогти уряду досягти різних цілей 

зовнішньої політики? 

У контексті інноваційної інтернаціоналізації та глобалізації сучасні 

інновації як технологічний пакет (група технологій, які працюють разом) 

можна розглядати як приклад глобального ланцюжка створення вартості, в 

якому технології створюються в різних національних інноваційних системах 

і відіграють деяку роль у продукті, який «зроблено у світі» («made in the 

world»). Тому ми вважаємо, що концепція технологічного пакету може 

розглядатися як раціональна основа для аналізу розвитку співпраці в цьому 

дослідженні.  

Доречність GVC для національної безпеки обумовлюється розумінням 

того факту, що GVCs є потужним рушієм зростання та продуктивності праці 

та підтримкою створення робочих місць. У межах цього уряди шукають нові 

шляхи для позиціонування економічної діяльності в глобальних мережах 

виробництва та інновацій з метою забезпечення зростання та зайнятості 

[377].  
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У контексті дослідження інноваційного виміру GVC пропонується 

розглянути міжнародні міжсекторні інноваційні зв’язки як інструменти 

аналізу трансферу технологій та розроблення інноваційної політики як 

системного підходу, що забезпечує інтегрований розвиток 

високотехнологічної продукції, та розвитку на етапі утилізації, які 

ґрунтуються на глобальних ланцюжках цінності. Указаний підхід є важливим 

для створення інтегрованих національних інноваційних систем, що, як ми 

підкреслювали в дослідженнях, на прикладі міжсекторного міжкластерного 

співробітництва і тенденцій розвитку космічної галузі [438] є важливою 

частиною політики інноваційної безпеки.  

Актуальність застосування економічної дипломатії для реалізації 

завдань інноваційної політики та економічної безпеки обумовлюється тим, 

що в сучасному світі місце певної галузі країни визначається її місцем у 

міжнародному поділі праці. Водночас науково-технічний розвиток і 

глобалізація дедалі більше пов’язують країни з глобальними мережами 

створення цінностей (міжнародний поділ інноваційної діяльності – 

international division of innovation activities).  

Стратегічний аспект GVC можна розглядати на прикладах низки 

високотехнологічних галузей, досліджених Р. Каплніскі [381], включно з 

GVC Apple iPhone (Додаток М, рисунок М. 1). У цьому прикладі додана 

вартість, створена КНР, є значно нижчою, ніж в інших країнах. США 

поставляє більше компонентів до КНР у вартісному вираженні, ніж КНР 

додає цінності під час складання кінцевого продукту. Водночас внесок інших 

країн до кінцевої доданої вартості також є значно вищим, ніж внесок КНР. 

Водночас експортна статистика КНР ураховуватиме всю попередню додану 

вартість, а експорт КНР буде значно вищим, ніж експорт інших країн. 

Найбільший прибуток від цього GVC отримує США, додавши до роздрібної 

торгівлі до 64 %. На споживчому ринку продукт виходить за ціною до 500 

дол., хоча його вартість становить лише 179 дол. Такі приклади сучасних 

високотехнологічних продуктів також ілюструють фактор спеціалізації.  
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Експертні оцінки Європейського центрального банку (João et al, 2015) 

[380] наводять інформацію про виробничі зв’язки зони євро з іншими 

групами країн та ініціативу ЄС «An integrated industrial policy for the 

globalization era» [323], що підкреслює важливість GVC для промисловості 

ЄС та окремих держав: «ЄС має більше уваги приділити виробничим 

ланцюжкам вартості. Промисловість дедалі більшою мірою залежить від 

вхідних ресурсів та проміжних товарів, а також залежить від галузей бізнес-

послуг, які додають цінності та допомагають формувати ринок нових товарів 

і послуг. Ці нові перспективи вимагають іншого підходу до промислової 

політики, який посилює взаємозв’язки». Експерти OECD [377] зауважують, 

що уряди можуть допомогти створенню вартості шляхом підтримки 

інвестицій у навички і передові технології, серед іншого в традиційних 

галузях, і за допомогою політики зміцнення мереж та співробітництва. 

Водночас традиційна політика підтримки не може бути відповіддю на ЦСР, 

оскільки вона ігнорує взаємопов’язаний характер виробництва у GVC та 

необхідність міжнародної конкуренції та відкритості.  

GVC не є однаковими з погляду інновацій та економічного потенціалу 

(модель створення вартості показано на рисунку М. 2 Додатка М), а 

причинами їх формування є різні фактори, які залежать від галузевої 

специфіки. Водночас основна мотивація провідних компаній у сучасному 

світі полягає у зниженні вартості операцій та ризиків в умовах 

глобалізованого виробництва.  

Цілі участі у просуванні у GVC за допомогою економічної дипломатії є 

різними. Для розвинених країн ідеться про забезпечення зростання 

зайнятості та прагнення до підтримки світового технологічного лідерства. 

Для країн, що розвиваються, він орієнтується на доступ до світових ринків 

ідей, капіталу, технологій та персоналу.  

Рисунок 4.10 ілюструє основні цілі економічної дипломатії в 

інноваційному секторі.  
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Рисунок 4.10 – Межі застосування економічної дипломатії в інноваційній 

системі 

Джерело: розроблено автором 

 

У контексті економічної дипломатії слід управляти всім комплексом 

інноваційних комунікацій на всіх рівнях інноваційних процесів. Національні 

інноваційні системи є складовими глобальної інноваційної системи, яка має 

фрагментарну природу. Також національні інноваційні системи 

передбачають взаємопов’язані інституційні структури технологічного, 

фінансового, податкового, правового, соціального й освітнього порядку, у 

межах яких формуються та комерціалізуються знання, технології та провідні 

Проблеми національної безпеки 

– розвиток національних науково-

технологічних та виробничих 

потужностей; 

– розроблення пріоритетних напрямків 

досліджень та технологій; 

– розвиток, забезпечення 

конкурентоспроможності національної 

економіки; 

– забезпечення конфіденційності та 

захисту стратегічних об'єктів, що мають 

значення для галузей підвищеного 

ризику, в науково-дослідних 

організаціях та на підприємствах, 

діяльність яких є предметом державної 

таємниці; 

– експортний контроль за 

розповсюдженням технологій та 

наукових розробок; 

– захист інтелектуальної власності на 

міжнародному рівні 

Стратегія економічної дипломатії: 

 інформаційна та політико-дипломатична підтримка проєктів з модернізації та 

технологічного розвитку економіки; 

 механізми підтримки проєктів підприємств, що виходять на зовнішні ринки; 

 інфраструктура підтримки високотехнологічного експорту, створення 

інструментів для підтримки зовнішньоекономічної діяльності малих та середніх 

інноваційних компаній; 

 митні процедури під час експорту високотехнологічної продукції 

Світові інноваційні тенденції 

– формування єдиного світового 

науково-технічного простору та 

ринку високотехнологічних 

продуктів і послуг; 

– формування національних 

інноваційних систем, інтегрованих 

на міжнародному рівні, що 

охоплюють повний спектр установ, 

які забезпечують відтворення 

інновацій, розвиток і трансфер 

технологій; 

– спеціалізація окремих країн на 

певному ринку високотехнологічної 

продукції; 

– наукові спільноти розвинених країн 

та країн, що розвиваються, дедалі 

більше орієнтуються на спільні 

дослідження та розробки 
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практики.  

Одним з важливих аспектів успішного створення та функціонування 

економічної дипломатії є маркетинг, що забезпечує ефективність 

міжнародної інноваційної комунікації завдяки наданню якісних даних, 

оптимізації ресурсів та мобілізації вітчизняних ресурсів із зовнішнього 

середовища й ефективному залученню економічних агентів до формування 

конкурентних ланцюгів вартості.  

Маркетингові взаємодії на основі створення мережевих структур 

охоплюють процеси взаємодії між різними агентами, які генерують 

нематеріальні активи. Пропонуємо, щоб мережевий маркетинг в 

інноваційних мережах мав такі рівні: 

1) маркетинг ідей інновацій; 

2) маркетинг результатів базових досліджень; 

3) маркетинг інтелектуальної власності: 

– маркетингові технології, які можуть бути частиною проєкту 

(наприклад, технології, космічна індустрія); 

 – кінцева маркетингова технологія, яка є автономною у застосуванні; 

4) маркетинг дослідницьких проєктів; 

5) маркетинг інноваційного іміджу; 

6) маркетинг інноваційної продукції.  

Як приклад практичного застосування економічної дипломатії ми 

можемо назвати США, які намагаються просувати інноваційні моделі та 

найважливіші технологічні платформи в інших державах світу.  

Слід згадати і так званий «кооперативний розвиток» в економічній 

дипломатії КНР, коли завдяки економічній взаємодоповнюваності КНР та 

інших країн для сприяння діловій співпраці, здійснюється створення умов 

для отримання взаємної вигоди та співтовариства за інтересами.  

Успішні приклади інноваційної економічної дипломатії можна знайти в 

Нідерландах [340]. У межах інноваційної економічної дипломатії уряд 

Нідерландів орієнтується насамперед на зміцнення міжнародних ринкових 
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позицій вітчизняних підприємців, що працюють у пріоритетних галузях 

(енергетика, креативна індустрія, наука про життя, високі технології, 

логістика, вода, агропродовольство, хімікати). У Нідерландах це реалізується 

завдяки таким основним напрямам діяльності: 

– зусилля із залучення іноземних компаній та «найвищих» талантів до 

Нідерландів, оскільки вони є стимулом економіки знань; 

– презентація «меню варіантів», пропонування підприємцям вибору 

різних інструментів відповідно до їх вимог; 

– МСП, які бажають розпочати діяльність за кордоном, можуть 

отримати різні види допомоги; так, у 2012 р. були створені підприємницькі 

центри, які пропонують підприємцям контактну точку доступу до великої 

інформації партнерів мережі та учасників ринку; 

– розгалужена міжнародна мережа місій просування інтересів бізнесу за 

кордоном (посольства, консульства та бюро підтримки бізнесу), 

співробітники якої встановлюють контакти із закордонними урядами для 

вирішення питань доступу до ринку та зняття обмежень.  

Отже, в контексті міжнародного аспекту інноваційної політики та 

практичного втілення методології інституційно-інноваційного проєктування 

пропонується використовувати елементи концепції smart-спеціалізації, яка 

може допомогти поєднати застосування аналітики технологічних галузей із 

стратегічним аналізом економічного розвитку.  

 

 

4.4. Інституційно-еволюційні особливості розвитку окремих галузей 

національної економіки 

 

Актуальність проблематики інституційних трансформацій 

обумовлюється переходом до Індустрії 4.0, що потребує перебудови 

економічних процесів, і, як наслідок, збільшення продуктивності праці та 

конкурентоспроможності її країн-лідерів. Визнаючи важливість розробок з 
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проблематики безпеки, необхідно зауважити, що системні дослідження, 

присвячені забезпеченню національної безпеки в умовах інноваційного 

розвитку Індустрії 4.0, є актуальними.  

Особливо це стосується процесів формування концепції інноваційної 

безпеки та її реалізації на практиці, зокрема для окремих важливих галузей. 

Дослідження забезпечення національної безпеки показало, що для 

формування системної інноваційної стратегії слід використовувати 

інституціональне забезпечення інноваційного розвитку з урахуванням 

національної специфіки та галузевих особливостей. Тому актуальними 

стають синтез та аналіз синергетичних моделей управління галузевими 

системами. Особливої важливості такі моделі набувають для розвитку 

високотехнологічних сфер, розвиток яких потребує системних зусиль. 

Однією з таких є приладобудування, що виробляє «очі науки» – різні 

прилади та аналітичне обладнання, а також компоненти різних 

високотехнологічних продуктів, що робить його стратегічно важливою 

галуззю для сталого розвитку.  

З моменту здобуття незалежності України переважна більшість 

вітчизняних підприємств приладобудування, серед іншого колишні світові 

лідери, були змушена піклуватися про збереження виробничої бази та кадрів. 

При цьому ресурсів для фінансування розробок практично не залишилося. 

Проте окремі підприємства та науково-дослідні інститути не лише вижили, 

але й залишилися на високому технологічному рівні. Цьому сприяв 

відкритий доступ до закордонної елементної бази, програмного забезпечення, 

технологій і технологічних систем. У результаті абсолютна більшість 

сучасних унікальних за принципом дії приладів вироблено на закордонній 

елементній базі.  

Головна проблема галузі полягає в тому, що вітчизняна продукція наразі 

не може конкурувати з аналогами з Азії або ЄС. Відставання у 

технологічному рівні було закладено ще за радянських часів, коли в 

розроблення не приймався технологічний продукт, якщо він не мав 
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закордонного аналога, тобто заздалегідь відбувалось прирікання на 

відставання через виробництво «повторень» іноземних розробок. При цьому 

зі зростанням складності приладів та ступеня інтеграції окремих технологій 

відставання галузі постійно збільшувалося. Якщо до 1980-х рр. вітчизняне 

приладобудування перебувало на світовому рівні розвитку, то вже в 1990-х 

рр. почали зникати окремі напрями досліджень та виробництва. Рівень галузі 

значно знизився, частина підприємств окремих технологічних ланцюжків 

після розпаду СРСР опинилася за кордоном, багато з них були приватизовані, 

перепрофільовані або взагалі закриті.  

Для більш детального аналізу інституційної динаміки розвитку галузі в 

Україні розглянемо основні статистичні індикатори приладобудування.  

Розглянемо систему конкурсного відбору науково-дослідних проєктів для 

фінансування. Наразі цього не відбувається, конкурсні проєкти подаються, 

оцінюються та фінансуються у широкому діапазоні напрямів (рисунок 4.11), а 

задекларовані пріоритетні напрями досліджень та розробок є занадто 

широкими, щоб забезпечити ефективне вузько-таргетоване спрямування 

коштів.  

З рисунку 4.11 видно, що середня сума бюджету проєктних заявок за 

напрямом приладобудування становить трохи більше 1,5 млн грн. на проєкт 

(ця сума водночас є медіаною всіх проєктних заявок в Україні). Це 

приблизно у 20 разів менше, ніж середній обсяг проєкту, поданого на 

фінансування до програми ЄС Horizon 2020 (77 тис. євро проти 1,6 млн євро).  
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Рисунок 4.11 – Інформація про конкурсний відбір проєктів у системі МОНУ 

Джерело: дані Центру економічної стратегії [245] 

 

За даними Державної служби інтелектуальної власності України, 

приладобудування входить до трійки галузей, у яких за роки незалежності 

було видано найбільше патентів на винаходи (понад 20 тис.) [77].  

На рисунку 4.12 показано динаміку отриманих патентів на винаходи у 

сфері приладобудування.  
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Рисунок 4.12 – Кількість отриманих патентів  

на прилади за національною процедурою 
Джерело: розроблено автором на основі даних статистики [250] 

 

Рисунок 4.13 ілюструє кількість отриманих патентів за основними 

видами приладів.  

Дані рисунків 4.12 та 4.13 показують зниження патентної активності в 

галузі та стабілізацію тренду з 2005 р., однак на значно нижчому порівняно з 

1990-х рр. та початком 2000-х рр. рівні. При цьому в Україні немає патентів, 

отриманих у патентній тріаді.  

 
Рисунок 4.13 – Кількість отриманих патентів за видами приладів за 

національною процедурою 
Джерело: сформовано автором на основі [250] 

 

Розподіл бюджетних коштів за видами інноваційної діяльності 

залишається практично незмінним упродовж майже 10 років та не передбачає 
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видатків на придбання приладів у мінімально необхідних обсягах (рисунок 

4.14).  

 
Рисунок 4.14 – Розподіл бюджетних коштів за видами інноваційної 

діяльності у 2018 рр., % 
Джерело: сформовано автором на основі даних УкрІНТЕІ [247] 

 

Імпорт та експорт товарної групи 90 «Прилади та апарати оптичні» 

показано на рисунку 4.15.  

 

 
Рисунок 4.15 – Імпорт та експорт товарної групи  

90 Прилади та апарати оптичні, тис. дол. США 
Джерело: сформовано автором на основі «Сумарний обсяг імпорту та експорту у 

розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД» [254] 

 

У таблиці 4.5 показано обсяги зовнішньої торгівлі України за окремими 

позиціями товарної групи 90 «Прилади та апарати оптичні», що є 

критичними, оскільки є важливими для провідних галузей економіки 

майбутнього та є основою високотехнологічного виробництва.  
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Таблиця 4.5 – Імпорт та експорт у розрізі окремих товарних позицій, тис. дол. 

США 

Роки 

Товарні позиції 

9011 Мікроскопи 

оптичні складні 

9012 Мікроскопи, крім 

оптичних; апарати 

дифракційні 

9026 Прилади для вимірювання, 

контролю змінних характеристик 

рідин або газів: витрати, рівня, 

тиску 

експорт імпорт  експорт імпорт  експорт імпорт  

2011 18 6589 7 250 14745 44922 

2012 120 5563 86 82 15187 46208 

2013 213 4703 111 1844 13894 41507 

2014 223 1722 21 541 7457 33764 

2015 32 1926 10 30 6055 26549 

2016 75 2144 10 415 4839 35149 

2017 34 4068 38 1212 3290 36128 

2018 297 5379 9 1953 5231 40028 

Джерело: cкладено автором на основі «Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі 

товарних позицій за кодами УКТЗЕД» [254] 

 

З рисунку 4.16 та таблиці 4.7 можемо зробити висновок, що сукупний 

обсяг імпорту щодо більшості груп товарів та устаткування 

приладобудування в рази перевищує обсяг експорту. Також за низкою 

позицій можемо зауважити зростання імпорту, що вказує на підвищення 

попиту на високотехнологічне обладнання, а отже, й тенденцію поглиблення 

технологічної залежності економіки. Отже, для приладобудування є 

характерним суттєве випереджання обсягів попиту можливостей 

внутрішнього виробництва та його забезпечення імпортною продукцією. 

Причинами цього є розірвання виробничих ланцюжків та кризові явища у 

галузі. Зокрема, якщо за 1990–1991 рр. чисельність працівників у галузях 

машинобудування скоротилася на 67,3 %, то на підприємствах 

приладобудування – на 80,0 % [253, с. 110].  

Зазначені факти підтверджують висновки дослідження О. Крамар [116], 

відповідно до якого розвиток вітчизняного приладобудування має бути 

орієнтований на виробництво якісно нових продуктів для внутрішнього 

ринку, ємність якого у рази перевищує не лише поточні обсяги експорту 

суб’єктів сектору, а й усього виробництва в ньому.  
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У колективній монографії «Впровадження інтегрального підходу в 

оцінку інноваційного розвитку промислових підприємств…» [24] 

підкреслено, що всім поставленим до методичного забезпечення оцінювання 

інноваційного розвитку промислових підприємств вимогам відповідає 

мультиплікативна динамічна модель виробничої функції, запропонована Я. 

Тінберґеном (1942) і Р. Солоу (1956): 

 

             ,       

 

де Q – результат виробничо-господарської діяльності об’єкта 

оцінювання (обсяг випуску або реалізації промислової продукції (товарів, 

робіт, послуг) у натуральній чи грошовій формі, або дохід від реалізації); C – 

фактор фізичного капіталу (вартість основних засобів або необоротних 

активів, або сукупних активів тощо); L – трудовий фактор або фактор 

людського капіталу (середньооблікова чисельність працівників або річний 

фонд оплати праці тощо); параметр A – вільний член (числове значення Q, 

якщо  =  = γ = 0); параметр  – коефіцієнт еластичності обсягу 

виробництва за фактором фізичного капіталу (на скільки % збільшиться Q у 

разі зростання C на 1 %); параметр  – коефіцієнт еластичності обсягу 

виробництва за трудовим фактором, або фактором людського капіталу (на 

скільки % збільшиться Q у разі зростання L на 1 %), причому  = 1 – ; 

параметр γ – параметр технологічного прогресу або коефіцієнт еластичності 

обсягу виробництва за технологічним прогресом; е – число Ейлера (основа 

натурального логарифму); t – фактор технологічного прогресу (порядковий 

номер року).  

На основі моделі як критерій ефективності управління інноваційним 

розвитком можна розглянути відповідність підприємства технологічному 

прогресу галузі, яку можна оцінити з використанням динамічної виробничої 

функції Тінберґена-Солоу. Із цього погляду найбільш важливою складовою 

динамічної моделі виробничої функції Тінберґена-Солоу є параметр 
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технологічного прогресу γ, що відображає рівень інноваційного розвитку на 

мікрорівні.  

Можливими є такі значення параметру технологічного прогресу: 

1) γ > 0 – ситуація, коли інноваційний розвиток об’єкта дослідження 

відповідає наявному технологічному прогресу (впроваджено передові сучасні 

інноваційні технології у виробництво, автоматизовано робочі місця, 

логістичні процеси), що забезпечує додатковий приріст +γ % випуску 

(реалізації) промислової продукції та зростаючу віддачу від масштабів 

виробництва; 

2) γ < 0 – ситуація екстенсивної динаміки розвитку об’єкта дослідження 

(технології виробництва є застарілими), у результаті чого підприємство 

втрачає –γ % випуску (реалізації) промислової продукції через спадну 

віддачу від масштабів виробництва внаслідок невідповідності 

технологічному прогресу.  

Для цілей моделювання формулу доцільно записати у логарифмічній 

формі таким чином [24]: 

                         .     

 

Для оцінювання рівня інноваційного розвитку промислових підприємств 

здійснимо моделювання виробничої функції Тінберґена-Солоу найбільших 

підприємств, відібраних за видами промислової діяльності. У результаті 

моделювання буде отримано параметр технологічного прогресу та 

розраховано граничну норму технологічної заміни. Результати вибірки 

вітчизняних підприємств за видами промислової діяльності у сфері 

приладобудування подано у таблиці 4.6.  
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Таблиця 4.6 – Інформація про розглянуті підприємства приладобудування 

Назва підприємства Основний КВЕД 

ПАТ «Науково-виробниче 

об’єднання “Термоприлад” 

ім. В. Лаха» 

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації  

ПАТ Уманський завод 

«Мегомметр» 

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації 

ПРАТ «ХЗ “Точмедприлад”» 26.60 Виробництво радіологічного, 

електромедичного й електротерапевтичного 

устаткування  

ПАТ «Мукачівський завод 

“Точприлад”» 

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації  

ПАТ «Чернігівський завод 

радіоприладів» 

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації  

ПАТ «Всеукраїнський науково-

дослідний інститут аналітичного 

приладобудування» 

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у 

сфері інших природничих і технічних наук 

ПАТ «Промбудприлад» 73.10. 2 Дослідження і розробки в галузі технічних 

наук 

ПАТ «Науково-технічний комплекс 

“Електронприлад”» 

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у 

сфері інших природничих і технічних наук  

ПРАТ «Івано-Франківський завод 

“Промприлад”» 

26.51 Виробництво інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації  

ПАТ «Київський завод “Радар”» 30. 30 Виробництво повітряних і космічних 

літальних апаратів, супутнього устаткування  

Джерело: складено автором на основі даних офіційного сайту Агентства з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України (smida.gov.ua) та офіційних веб-сторінок 

підприємств  

 

Розглянемо побудову моделювання виробничої функції Тінберґена-

Солоу на прикладі ПАТ Уманський завод «Мегомметр».  

У таблиці 4.7 подано вихідні дані цього підприємства для моделювання 

виробничої функції Тінберґена-Солоу засобами MS Excel і розрахунку 

одиничних показників, які будуть введені до складу інтегрального показника 

рівня інноваційного розвитку підприємств приладобудування.  

Для отримання коефіцієнтів регресії виробничої функції використаємо 

надбудову «Анализ данных» середовища MS Excel, в якій оберемо опцію 

«Регрессия». Вихідний інтервал Y формує стовпчик таблиці (ln Q – ln L), 

вхідний інтервал Х – стовпці (ln C – ln L) і t. Результати кореляційно-

регресійного аналізу показано на рисунку 4.16.  
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Таблиця 4.7 – Вихідні дані для моделювання виробничої функції Тінберґена-

Солоу для ПАТ Уманський завод «Мегомметр» 

Роки Q, тис. грн.  С, тис. грн.  L, осіб ln Q ln C ln L ln Q – ln L ln C – ln L t 

2002 9298 7427 1026 9,14 8,91 6,93 2,20 1,98 1 

2003 12169 7393 994 9,41 8,91 6,90 2,50 2,01 2 

2004 17915 7683 962 9,79 8,95 6,87 2,92 2,08 3 

2005 20911 7189 941 9,95 8,88 6,85 3,10 2,03 4 

2006 24673 7092 925 10,11 8,87 6,83 3,28 2,04 5 

2007 35772 7802 920 10,48 8,96 6,82 3,66 2,14 6 

2008 33124 9472 910 10,41 9,16 6,81 3,59 2,34 7 

2009 25985 8916 767 10,17 9,10 6,64 3,52 2,45 8 

2010 36455 8687 737 10,50 9,07 6,60 3,90 2,47 9 

2011 44710 8219 707 10,71 9,01 6,56 4,15 2,45 10 

2012 50081 8058 695 10,82 8,99 6,54 4,28 2,45 11 

2013 45431 7994 682 10,72 8,99 6,53 4,20 2,46 12 

2014 43763 7541 677 10,69 8,93 6,52 4,17 2,41 13 

2015 45664 6859 607 10,73 8,83 6,41 4,32 2,42 14 

2016 53737 6040 572 10,89 8,71 6,35 4,54 2,36 15 

2017 82002 6490 538 11,31 8,78 6,29 5,03 2,49 16 

2018 82929 6203 519 11,33 8,73 6,25 5,07 2,48 17 

2019 87010 6230 497 11,37 8,74 6,21 5,17 2,53 18 

Умовні позначення: 

Q – річний обсяг чистого доходу від реалізації продукції, тис. грн.  

C – річний обсяг сукупних активів, тис. грн.  

L – середньооблікова чисельність працівників, осіб 

Джерело: складено автором на основі даних офіційного сайту Агентства з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України (smida. gov.ua) та офіційної веб-сторінки 

підприємства (megommetr.com) 

 

 

Рисунок 4.16 – Результати розрахунку коефіцієнтів регресії виробничої 

функції 

Джерело: розраховано автором  
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З отриманих результатів, поданих на рисунку 4.16, видно, що рівняння 

виробничої функції Тінберґена-Солоу, побудоване для ПАТ Уманський завод 

«Мегомметр», характеризується високими значеннями статистичних 

коефіцієнтів кореляції та детермінації. Так, коефіцієнт множинної кореляції 

R дорівнює 0,977, що свідчить про дуже тісний зв’язок між доходом, 

сукупними активами, середньообліковою чисельністю працівників і 

технологічним прогресом. Достовірність коефіцієнта кореляції підтверджує 

високе значення t-критерію Стьюдента 17,68 (критичне становить 1,753 при 

рівні значущості α = 0,05 та k =15 ступенями вільності).  

Коефіцієнт множинної детермінації R
2
 склав 0,954 і свідчить про те, що 

варіація доходу на 95,4 % обумовлюється варіацією факторів виробничої 

функції. Достовірність коефіцієнта детермінації підтверджує високе значення 

F-критерію Фішера 156,29 за критичного 3,68 (за рівня значущості α = 0,05 та 

k1 = 2, k2 = 15 ступенями вільності).  

Аналіз параметрів виробничої функції ПАТ Уманський завод 

«Мегомметр» надає можливість зробити такі висновки:  

– збільшення обсягу сукупних активів (α) на 1 % досягається зростання 

доходу на 0,34 %;  

– збільшення середньооблікової чисельності працівників (β) на 1 % 

призводить до збільшення еластичності виробництва за трудовим фактором 

на 0,66 %; 

– у структурі виробничих факторів переважає трудовий фактор, оскільки 

більше впливає на результат; 

– додатковий дохід підприємства, отриманий унаслідок його 

відповідності технологічному прогресу, становив 0,15 % доходу (е
0,14

 –

 1 = 0,15), що свідчить про високий рівень інноваційного розвитку; 

– значення граничної норми технологічної заміни MRTS = –0,573 

свідчить про вдвічі вищу значимість фактору праці (людського капіталу) 

порівняно з фактором фізичного капіталу та низький рівень автоматизації 

підприємства.  



357 

 

   

Отримані дані заносимо до зведеної таблиці 4.8.  

 

Таблиця 4.8 – Зведена таблиця показників інноваційного розвитку 

підприємств приладобудування України 
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(W
T

C
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ПАТ «Науково-виробниче 

об’єднання 

“Термоприлад”» ім.В. 

Лаха» 

–0,124 –0,251 0,203 0,108 0,552 

ПАТ Уманський завод 

«Мегомметр» 
0,144 –0,573 0,060 0,032 0,746 

ПРАТ «ХЗ 

“Точмедприлад”» 
0,087 –0,777 2,494 0,060 0,825 

ПАТ «Мукачівський завод 

“Точприлад”» 
0,170 –0,073 10,016 0,213 0,293 

ПАТ «Чернігівський завод 

радіоприладів» 
0,238 –1,416 0,2782 –0,0792 0,2521 

ПАТ «Всеукраїнський 

науково-дослідний 

інститут аналітичного 

приладобудування» 

0,267 –0,165 42,588 0,087 0,825 

ПАТ «Промбудприлад» 0,115 –122,434 0,000 0,1491 0,2731 

ПАТ «Науково-технічний 

комплекс 

“Електронприлад”» 

0,116 –0,029 0,676 0,929 0,552 

ПРАТ «Івано-

Франківський завод 

“Промприлад”» 

0,147 –0,052 4,076 –0,028 0,767 

ПАТ «Київський завод 

“Радар”» 
0,041 –1,694 32,906 –0,036 0,799 

Джерело: складено автором на основі даних офіційного сайту Агентства з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України (smida.gov.ua) та офіційних веб-сторінок 

підприємств  

 

За даними таблиці 4.8 видно, що перший показник, у разі γ > 0, 

відображає відповідність підприємства технологічному прогресу (характерно 

для всіх підприємств вибірки, крім ПАТ «Науково-виробниче об’єднання 

«Термоприлад» ім. В. Лаха») і, відповідно, задовільний рівень інноваційного 
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розвитку.  

Гранична норма технологічної заміни відображає витрати людського 

капіталу для компенсації зменшення 1 млн грн. фізичного капіталу, при чому 

значення MRTS < –1 свідчить про переважання фактору фізичного капіталу 

над людським капіталом у структурі виробничих ресурсів (характерно для 

ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів», ПАТ «Промбудприлад», Публічне 

акціонерне товариство «Київський завод “Радар”»), а MRTS > –1 – про 

значимість фактору праці або людського капіталу (характерно для ПАТ 

«Науково-виробниче об’єднання “Термоприлад”» ім. В. Лаха», ПАТ 

Уманський завод «Мегомметр», ПРАТ «ХЗ “Точмедприлад”», ПАТ 

«Мукачівський завод “Точприлад”», ПАТ «Всеукраїнський науково-

дослідний інститут аналітичного приладобудування», ПАТ «Науково-

технічний комплекс “Електронприлад”», Приватне акціонерне товариство 

«Івано-Франківський завод “Промприлад”»).  

Найбільша середньорічна питома вага вартості нематеріальних активів у 

сукупних активах зафіксована у ПАТ «Всеукраїнський науково-дослідний 

інститут аналітичного приладобудування» (42,5 %), а найменша – у 

ПАТ «Промбудприлад» (0 %).  

Отже, у процесі аналізу інноваційної динаміки найбільших промислових 

підприємств України за видами промислової діяльності вдалося провести 

розрахунок та відслідкувати динаміку ключових одиничних показників їх 

інноваційного розвитку.  

На підставі аналізу можемо визначити такі тенденції розвитку галузі в 

Україні: 

1. Відповідно до особливостей галузі та географії інновацій 

приладобудування орієнтується на наукові центри і кадри. Дослідження  

С. Добровської та Л. Овсієнко [57], проведене на підставі історичного та 

наукометричного аналізу галузі, показало, що кількість тематичних статей 

українських учених зменшується в рази з 2010 р. До того ж існує проблема 

досить низького середнього рівня обслуговуючого персоналу – іноді іноземні 



359 

 

   

прилади не використовуються через відсутність відповідних кадрів. 

2. Зростання залежності від імпорту компонентів у приладобудуванні 

вплинуло на динаміку валової доданої вартості у галузі [227, с. 18] та 

призводить до завищення оцінок експортного потенціалу галузі (елементна 

база становить у середньому до 80 % вартості приладу). 

3. Наявність проблем, що перешкоджають цифровій трансформації 

приладобудування, пов’язано з відсутністю цифрових платформ та 

дефіцитом компаній, що працюють на нових високотехнологічних ринках за 

новими принципами. Орієнтація держави на використання фінансових 

інструментів підтримки галузі та недостатня увага сприянню інтеграції 

вітчизняних компаній у глобальні ланцюжки вартості та раціональному 

позиціонуванню в них поглибили ці проблеми. 

4. Наявність проблем інтелектуалізації галузі, що не формують попит на її 

продукцію. В епоху 4-ї Промислової революції дані, отримані за допомогою 

приладів, стають найважливішим активом підприємств різних галузей, і їх 

ефективне використання має стати пріоритетом. Наприклад, «Сільське 

господарство 5.0» передбачає цифровізацію сільськогосподарської техніки з 

використанням сучасних приладів [248, с. 60]. 

5. Практично немає виробників сучасного організаційно-технологічного 

рівня, який демонструють закордонні виробники приладів (використання 

субмікронних проєктних норм, розвинених бібліотек, «дизайн-китів», 

промислових ІP-блоків, «систем на кристалі», «систем у корпусі», 

віртуальних приладів тощо).  

Отже, зі стратегічного погляду необхідно знаходити нові механізми 

розвитку галузі.  

У цих умовах особливого значення набуває цифровізація 

приладобудування [216]. Власне Інтернет речей є множиною різноманітних 

приладів, об’єднаних у мережу за допомогою каналів зв’язку та протоколів 

взаємодії, а кіберфізичні системи складаються з електронного обладнання, 

зокрема приладів, що комунікують між собою в режимі реального часу через 
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Інтернет з метою підвищення ефективності, зниження помилок і відмов у 

роботі устаткування.  

Відповідно, приладобудування водночас як є частиною трансформації 

виробництва та його цифровізації, так і потребує впровадження нових 

технологій. Зазначені факти доводять припущення експертів, що у найближчі 

роки кількість приладів як за номенклатурою, так і за обсягами виробництва 

виросте в рази. Це підтверджують дані Pwc, що демонструють великий 

потенціал цифрової трансформації та готовність інвестувати в цифрові 

технології: 9 із 10 компаній фінансують створення цифрових фабрик. Як 

зауважується у звіті компанії Deloіtte, вартість цифрових технологій надає 

можливість одержувати істотні переваги навіть за невеликих інвестицій 

[159]. Отже, перспективи галузі пов’язано зі створенням цифрової 

інфраструктури у формі крос-галузевої платформи, що забезпечить 

можливість організувати продуктивну взаємодію учасників інноваційного 

процесу. Наведені підходи мають бути впроваджені у межах інституційних 

стратегій як під час розроблення, так і під час використання приладів у 

межах цифрової стратегії «розумного» виробництва. Використання такого 

підходу допомагає скоротити строки виходу нових приладів на ринок на 

50 %, знизити витрати на розроблення на 25 %, а також досягти практично 

ідеальної якості продукції [159]. Це, в свою чергу, можна розглянути в 

контексті стратегій підвищення інноваційної привабливості підприємств 

[320]. Критичну роль для розвитку розглядуваної галузі, крім людського 

капіталу, відіграє інформаційно-комунікаційний капітал (ІКТ-капітал) [230, 

с. 35], що є основою платформ віртуальних приладів. У структурі витрат на 

розроблення нових приладів інвестиції в розроблення програмного 

забезпечення становлять дедалі більшу частку, що формує можливості для 

України.  

У контексті експериментування у формуванні науково-технологічної 

політики важливо реалізувати проєкти цифровізації під егідою Лабораторія 

інновацій (Policy Lab ver 1.0), що створюється при Міністерстві цифрової 
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трансформації України за підтримки ПРООН в Україні, головною метою якої 

є впровадження інноваційних методів пошуку та впровадження рішень у 

державному секторі [221]. Робота Policy Lab ver 1.0 охоплюватиме такі 

напрями (але не обмежуватиметься ними): 

– надання консультативної підтримки у роботі з Big Data (дані 

опитувань, результати взаємодії з фокус-групами та великими масивами 

даних від бізнесу); 

– тестування ідей та рішень, що пропонуються для складних проблем; 

– мобілізація партнерських відносин.  

Зауважимо, що в умовах Індустрії 4.0 підходи публічно-приватного 

партнерства через закупівлю продукції та розвиток великих підприємств вже 

не можуть бути використані. Аналіз досвіду країн – галузевих лідерів 

показав, що в приладобудуванні переважають малі та середні підприємства 

попри присутність великих глобальних лідерів. Натомість, за даними 

Держкомстату, обсяг продукції, виробленої фізичними особами-

підприємцями, у 2017 р. в Україні становив лише 2 %. Отже, особливої 

актуальності набувають механізми розвитку, що передбачатимуть 

активізацію ролі малих підприємств у вирішенні завдань розвитку галузі.  

Вважаємо, що активізація ролі малих підприємств приладобудування як 

учасників технологічного розвитку потребує пошуку нових форм взаємодії, 

серед яких слід виділити мережеву.  

Аналіз програми розвитку Індустрії 4.0 країн ЄС надав можливість 

визначити такі інституційні аспекти, що будуть корисними для 

приладобудування та використовують елементи мережевого підходу [6]: 

– програми зазвичай входять у більш широкі стратегічні документи (у 

Німеччині, Франції та Угорщині розвиток виробництв Індустрії 4.0 є 

частиною промислової політики); 

– фокус програм зазвичай не залежить від певних секторів, однак 

головними бенефіціарами є компанії, зокрема малий бізнес, з високим 

технологічним рівнем; 
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– акцент робиться на розвитку співробітництва між зацікавленими 

сторонами; наприклад, у Німеччині та Австрії були запущені платформи 

Індустрії 4.0, що поєднують органи державної влади, науково-дослідні 

установи та бізнес; 

– ініціативи передбачають залучення державних та приватних джерел 

фінансування на реалізацію проєктів.  

Ще в одному дослідженні здобувача [171] розвиток приладобудування 

було запропоновано здійснювати на основі формування галузевих екосистем 

інновацій. Відповідно для інституційно-еволюційного розвитку 

приладобудування доцільно використати риси традиційного кластеру та 

мережі, орієнтованої на формування технологічної платформи. На її основі 

здійснюється перетворення наявних типів промисловості (мета-

промисловість). Типовим прикладом такої мережі розвитку 

приладобудування може бути наноелектронний або космічний кластер [75, 

с. 176]. Інституційні рішення зі створення приладів нового типу на новій 

основі можуть бути використані для переозброєння приладобудівних 

підприємств попереднього технологічного укладу або для створення нових. 

Головна перевага цієї мережі полягає у можливості сформувати навколо 

новітньої технології групу підприємств, на яких вона буде реалізовуватися. 

Складність побудови такої мережі полягає в складності погоджень науково-

технологічних, фінансово-організаційних та промислово-виробничих рішень.  

Мережева стратегія розглядає стійкість економічного зростання як 

результат планомірного узгодженого залучення сучасних конкурентних 

переваг (інноваційних, інформаційних та інтелектуальних) на всіх етапах 

ланцюжка створення вартості за участі низки агентів та інститутів.  

У цих умовах критичним моментом є здатність галузевого бізнес-

співтовариства побачити довгострокові перспективи галузі в цілому, а не 

лише власного бізнесу, бути готовим до змін на різних рівнях, створити 

інструменти взаємодії, які допомагатимуть передбачити та попереджати 

ризики. У цих умовах держава, будучи інституційним регулятором, може 
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формувати траєкторію розвитку галузі тільки в разі взаємодії з бізнес-

співтовариством завдяки сприянню новій галузевій політиці. Саме такими 

спільними зусиллями можна визначити довгострокові інтереси та стратегічні 

цілі. На рисунку 4.17 показано концепцію інституційно-інноваційного 

проєкту розвитку приладобудування.  

 
Рисунок 4.17 – Концептуальна схема інституційного проєкту розвитку 

приладобудування згідно з принципами активної інноваційної мережі 
Джерело: розроблено автором 
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Під час реалізації цього проєкту можна реалізувати потенціал 

інноваційної мережі, у межах якої можна виявити перспективні напрями 

інновацій та вдосконалити механізм залучення приватного капіталу на основі 

публічно-приватного партнерства. Також з’являється потенціал розвитку 

нових напрямів активізації інноваційних процесів, що передбачають 

підвищення ефективності науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт, зростання конкурентоспроможності продукції та збільшення 

ефективності державної підтримки.  

Запропонований інституційний проєкт можна реалізувати на 

підприємствах ДК «Укроборонпром», що входять до кластеру радіолокації, 

радіозв’язку і спеціального приладобудування [102]. Вони забезпечують 

можливість заздалегідь виявляти противника та наводити засоби ураження -  

одну з основних складових боєздатності армії. У 2018 р. 23 підприємства 

кластеру виконували звдання із розроблення та постачання сучасних 

радіолокаційних станцій і різноманітних цифрових комплексів, що є базисом 

автоматизованих систем управління військами, оновлення артилерійської й 

протиповітряної складової.  

Щоб бути успішними на ринку, необхідно на основі прогнозування ще 

до початку створення інновації знаходити потенціальних покупців. Також 

виникають нові форми кооперації між розробниками, виробниками та 

споживачами інноваційних продуктів, зокрема на основі моделі «продукт як 

послуга». Наприклад, у США 85 % ідей щодо поліпшення приладобудівної 

продукції підказують інноваторам споживачі [297, с. 35].  

Головним завданням створення інституту у формі координаційного 

центру є подолання галузевої та корпоративної замкнутості за допомогою 

таких завдань: 

– розроблення рекомендацій для формулювання вимог до нових 

технологій, які відкривають можливість унутрішньогалузевого та 

міжгалузевого трансферу; 

– дослідження розроблених і використовуваних технологій або їх частин 
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для внутрішньогалузевого та міжгалузевого трансферу; 

– оцінювання комерційних параметрів трансферу та розроблення бізнес-

планів.  

Як приклад функціонального елемента організаційної структури 

інституційно-інноваційного проєкту галузі приладобудування можна 

розглянути Центр розвитку медичного приладобудування, що виконуватиме 

роль посередника між виробниками медичного приладобудування та 

медичними установами. У результаті взаємовигідного співробітництва між 

ними відбудуться модернізація медичної сфери та формування внутрішнього 

попиту на продукцію медичного приладобудування.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Здійснено аналіз еволюції інноваційної політики та визначено, що 

сучасна інноваційна політика виступає частиною зовнішньополітичної 

стратегії держави на міжнародній арені в умовах конкуренції за ринки збуту, 

інвестиції та ресурси. При цьому під час вироблення інноваційної політики 

необхідно врахувати роль різних груп інтересів, бізнес-структур, виробників, 

споживачів та інших стейкхолдерів. Визначено зміст державної інноваційної 

політики, серед іншого її геополітичний контекст, у межах процесів за 

чотирма основними напрямами: визначення пріоритетів, розподіл бюджету 

та оцінювання, механізми політичної координації і взаємодія із 

стейкхолдерами.  

У межах інституційно-технологічного проєктування нові стратегії 

державної інноваційної політики ґрунтуються на уявленні про державу як 

про «динамічний каталізатор».  

Проаналізовано вплив міжнародного фактору на стратегічну державну 

політику. У межах такого підходу інноваційна політика розглядається як 

скоординована державна ініціатива з мобілізації національних ресурсів з 
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метою прискорення технологічних змін та утримання лідерства в світовій 

конкуренції.  

Визначено завдання стратегічної аналітики інновацій, зокрема розвиток 

системи інформаційно-аналітичного забезпечення інституційної взаємодії у 

пріоритетних напрямах науково-технічної та інноваційної політики для 

адаптації кращого світового досвіду та вирішення завдань забезпечення 

ефективного вирішення соціально-економічних проблем.  

Визначено актуальний інструментарій реалізації інноваційної політики, 

зокрема поінформованість у галузі технологій та Better Buyіng Power. 

Способом практичного втілення вказаного інструментарію та стратегічної 

аналітики інновацій запропоновано вважати інноваційні мережі.  

Визначальною рисою сучасної економіки є провідна роль високих 

технологій, виробництво та поширення яких становить функцію базових 

галузей, однією з яких є приладобудування, тому що розвиток усіх напрямів 

науково-технічного прогресу є неможливим без його продукції. Особливе 

значення динамічний розвиток приладобудування має для вирішення завдань 

з формування інноваційних конкурентних переваг. У дослідженні визначено 

тенденції розвитку приладобудування в Україні. У процесі аналізу 

інноваційної динаміки найбільших промислових підприємств України за 

видами промислової діяльності проведено розрахунок та визначено динаміку 

ключових одиничних показників їх інноваційного розвитку.  

Стратегію розвитку приладобудування розглянуто з погляду 

інституційно-еволюційного розвитку галузі за допомогою впровадження 

цифрових технологій та мережевих рішень. В умовах Індустрії 4.0 держава, 

будучи інституційним регулятором, може формувати траєкторію розвитку 

галузі лише в разі взаємодії з бізнес-співтовариством шляхом сприяння новій 

галузевій політиці.  
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РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

5.1. Змістовне визначення та механізми реалізації безпекових компонент 

інноваційного розвитку 

  

Як зауважувалось у розділі 3 для ефективного функціонування 

інституційно-інноваційного проєктування є необхідним вибір технологічних 

пріоритетів, специфіка яких визначатиме його особливості.  

За результатами опитування у 2020 р. представників інноваційного 

середовища щодо розвитку програм та інструментів підтримки інновацій в 

Україні [122, с. 22] визначено, що найбільш важливим інструментом 

підтримки інноваційної діяльності, на думку 55,6 % респондентів, є гранти 

для прикладних наукових досліджень за пріоритетами, важливими для 

розвитку економіки України.  

Прикладом вибору пріоритетів, на нашу думку, може бути досвід 

Ізраїлю [144]. Зокрема, галузями науки і технології, обрані Ізраїлем 

основними пріоритетами успішного розвитку інноваційної економіки та 

світового лідерства, є медичні та аграрні біотехнології, фармацевтика, 

медичні апарати, включно з діагностичним устаткуванням, інформаційні 

технології у сфері охорони здоров’я, технології альтернативних джерел 

енергії, очищення та опріснення води, а також технології захисту 

навколишнього середовища, зокрема технології використання сонячної 

енергії в космосі, та технології кібербезпеки.  

Аспект вибору можемо також проілюструвати інвестиційними 

пріоритетами країнах світу. Наприклад, США інвестують у наукові розробки 

сфери ІТ, медицини, космічної та оборонної галузей, КНР інвестує у 

розроблення промислових технологій, а ЄС підтримує проєкти у сфері 

енергетики та хімічні дослідження (рисунок 5.1). Країни, що розвиваються 

(Китай, Індія, Бразилія тощо), активно досліджують переваги нової 
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технологічної структури (NBIC), шукають нові конкурентні переваги та 

починають витісняти колишніх лідерів. США, Великобританія та інші країни 

ЄС докладають великих зусиль для подолання негативних наслідків 

системної кризи перенакопичення капіталу в секторах попередньої 

промислово-технологічної структури.  

 

Рисунок 5.1 – Основні напрями приватних та державних інвестицій в 

дослідження та розробки, %  

Джерело: «Інновації в енергосекторі: поки держава не прокинеться, ми будемо 

донорами для всього світу» [95] 

 

У Global Innovation Index 2015 [316] проаналізовано взаємозв’язок між 

створенням знань, інновацій і просуванням регіональної та національної 

конкурентоспроможності на основі smart-спеціалізації. Було запропоновано 

основні кроки, які необхідно зробити країні для розроблення відповідної 

стратегії smart-спеціалізації, що ґрунтується на основних принципах стратегії 

у сфері інновацій.  

Особлива увага приділяється застосуванню чотирьохланкової спіральної 

концепції (Quadruple Helix). Ця концепція розширює парадигму Triple Helix, 

зосереджуючись на тому, що поряд з наукою, промисловістю та державою 

суспільство також відіграє ключову роль в інноваційному процесі, часто 
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стаючи кінцевим користувачем інновацій, і тому суттєво впливає на 

створення знань і технологій постачання та реалізацію користувацької 

функції [376]. Тому бачимо, що технології та їх база також тісно стосуються 

безпеки та сталого розвитку через різні механізми. У своїх дослідженнях 

[385] здобувач акцентує увагу та тому, що в Quintuple Helix і запропонованій 

ним моделі International Helix (яка додатково відображає фактори глобалізації 

інновацій) інноваційна система є самоорганізованою системою, де є 

комплекс ресурсів, необхідних для розвитку інноваційних компаній, а зв’язки 

між учасниками інноваційного процесу гармонізовано.  

Проведений здобувачем аналіз [436] показав, що в сучасних умовах 

концептуальний розвиток проблем безпеки та сталого розвитку з вибором 

пріоритетів розвитку є досить неповним і перебуває у невизначеному стані. 

Це обумовлено проблемами вивчення технологічної взаємозалежності, 

асиметрією розвитку країн, недостатнім пошуком шляхів генерації 

(визначення) оптимального співвідношення пріоритетів національного 

розвитку та найбільш ефективних шляхів інтеграції у міжнародний поділ 

праці на інноваційному базисі. Крім того, визначено, що важливим є аспект 

«розумного» впровадження результатів порівняльного аналізу світового 

досвіду, який має враховувати особливості національної інноваційної 

системи.  

Як основну методологію дослідження пріоритетів в умовах України з 

урахуванням висновків розділу 2 запропоновано розглянути: 1) міжгалузеві 

зв’язки як інструменти аналізу технологій; 2) концепт «розгортання 

політики» (концепція Hoshin Kanri) як системний підхід, що забезпечує 

інтегрований розвиток високотехнологічних продуктів та пов’язаних з ними 

процесів. Указаний підхід є дуже важливим для створення інтегрованих 

національних інноваційних систем, які, як було зазначено в дослідженнях 

здобувача на прикладі міжсекторного міжкластерного співробітництва, є 

важливою складовою інноваційної політики.  

Також у контексті вироблення інноваційної політики необхідно 
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розглянути взаємозв’язок автономії та конкурентоспроможності інноваційної 

системи. Для більш точного розуміння цього аспекту можемо розглянути 

приклад телекомунікаційного обладнання, розвиток якого, зокрема, є 

фактором цифровізації інноваційних процесів.  

Оператори мереж передачі даних, які надають повний спектр сучасних 

мультимедійних комунікаційних послуг як для суспільства, так і для 

державних і військових установ, будують свої мережі виключно з 

використанням обладнання таких компаній, як Cisco (США), Siemens 

(Німеччина) або Huawei (КНР). Наявність стаціонарних комунікаційних 

центрів з використанням сучасних цифрових комунікацій і велика кількість 

обладнання іноземних фірм NEC (Японія) і Juniper (США) не забезпечують 

національної інформаційно-технологічної безпеки. Це може призвести до 

втрати контролю над національними інформаційними та 

телекомунікаційними мережами, що, у свою чергу, призводить до серйозних 

наслідків для економіки, зниження обороноздатності до критично 

небезпечних рівнів і можливих серйозних обмежень національних інтересів. 

Розуміючи це, Держдепартамент США заборонив використання в державних 

комунікаційних мережах обладнання китайських фірм Huawei і ZTE, яке 

було визнано свого роду «кіберзброєю», що становить загрозу національній 

безпеці. У результаті всі розвинені країни намагаються запобігти присутності 

в своїх мережах іноземного телекомунікаційного обладнання. У США вся 

телекомунікаційна мережа ґрунтується лише на національних елементах, а у 

провідних країнах ЄС частка нерезидентів у мережах становить менше 10 %.  

В Україні ж понад 90 % телекомунікаційного обладнання постачається 

іноземними виробниками. Це пов’язано з тим, що з початку 90-х років ХХ ст. 

вітчизняний ринок було фактично закрито (фактор інституційного чинника 

еволюції інноваційного розвитку був розглянутий у розділі 4 на прикладі 

приладобудування) для вітчизняних виробників, і для розвитку життєвого 

циклу сучасного телекомунікаційного обладнання практично не було 

виділено бюджетних коштів. Ця галузь усе ще не входить до сфери 
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суспільних інтересів, незважаючи на поточну ситуацію в країні. Слід 

зазначити, що не всі провідні країни мають власні ракети, літаки тощо, але 

всі вони мають сучасну комунікаційну галузь та інвестують у її розвиток.  

Цей приклад чітко показує важливість лише одного типу технологій для 

безпеки розвитку. Не применшуючи значення збройних сил, цілком 

зрозуміло, що безпекові питання дедалі більше переходять і в економічну та 

соціальну сферу («м’яка сила»), однак технологічне поле займає пріоритетне 

місце в найважливіших сферах сталого розвитку (наприклад, вплив 

цифровізації на освіту, зайнятість та інформаційний простір).  

На рисунку 5.2 показано схему еволюційного розвитку інноваційної 

системи, яка має стати основою технологічної дорожньої карти з метою 

зайняття країною лідерських позицій у технологічному ланцюжку.  

 

Рисунок 5.2 – Схема еволюційного розвитку інноваційної системи на основі 

пріоритетності технологій 

Джерело: розроблено автором  

 

Показана на рисунку 5.2 схема надає можливість проаналізувати 

взаємозв’язок між перспективами розвитку технологій та їх значенням.  

У разі практичного втілення вказаної схеми доцільно розглянути 

глобальні тенденції. Зокрема, протягом останніх двох десятиліть відбувся 

активний перехід від «технологічної самостійності» («technological self-
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reliance») до «технологічної взаємозалежності» («technological 

interdependence»), який набуває поширення навіть у військово орієнтованих 

НДДКР. Тому важливо зауважити, що зростання взаємозалежності в 

ключових напрямах НТП не виключає наявності незалежної інноваційної 

системи. Тому необхідно розглянути стратегічний вимір безпеки розвитку як 

процес довгострокового моніторингу еволюції економічних і неекономічних 

аспектів ринку і визначення потенційних ринків з їх можливостями та 

загрозами.  

На основі розуміння того, що фундаментальною основою національної 

системи «сталий розвиток – безпека» є високоефективна національна 

інноваційна система, включно з ефективною системою технологічного 

прогнозування факторів її розвитку, варто наголосити на системних загрозах 

технологічному розвитку України, що мають інституційно-еволюційне 

підґрунтя. Серед них звернемо увагу на «пастки технологічної відсталості» 

(«traps of technological backwardness»), «технологічного запозичення» 

(«technological borrowing»), «координаційну пастку» («coordination trap») та 

інші. Вони є наслідками командної економіки та корумпованого 

бюрократичного капіталізму, що характеризуються рентоорієнтованою 

поведінкою.  

Для аналізу можливостей використання потенціалу міжнародного 

середовища усунення технологічного розриву між Україною та провідними 

країнами інституційно-еволюційні механізми мають орієнтуватися на 

вдосконалення та розвиток національних критичних технологій.  

З погляду сталого розвитку важливо, що для захисту вразливих 

технологічних систем (sensitive technology systems) в їх розширеному 

розумінні з погляду сталого розвитку необхідно використовувати 15–20 % 

систем із переліку критичних технологій (для України він охоплює 

спеціальну електроніку, медицину, оборону, безпеку, енергозберігаючі 

технології). Усі ці напрями, на наш погляд, можуть бути успішно розроблені 

у межах міжгалузевих інноваційних мереж, що мають широкий спектр 
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ефектів трансферу технологій.  

Реалізація цього завдання в Україні ускладнюється проблемами 

публічного управління у сфері прогнозування, міжнародного технологічного 

співробітництва і трансферу технологій.  

Для вирішення завдань вибору технологічних пріоритетів варто 

розглянути основні висновки моделі «три горизонти», запропонованої 

експертами McKinsey [262], адаптувавши їх до завдань розроблення 

інноваційної політики: 

– Горизонт 1 забезпечує постійні інновації для наявної системи та 

основних наявних переваг; 

– Горизонт 2 розширює наявну системи, щоб працювати з новими 

цілями; 

– Горизонт 3 передбачає створення нових переваг, щоб отримати 

переваги від проривних ідей або протистояти новим загрозам.  

На кожному горизонті необхідно використовувати відповідні підходи до 

управління. За припущенням McKinsey, системі, щоб залишатися 

конкурентоспроможною в довгостроковій перспективі, необхідно 

розподіляти ресурси за всіма трьома горизонтами.  

Варто зауважити, що початкова версія цієї моделі передбачає часові 

межі кожного горизонту. Однак сучасний темп сучасних інноваційних 

процесів робить можливим реалізацію завдань Горизонту 3 у часових межах 

Горизонту 1. Для України важливим є також висновок експертів про 

потенціал Горизонту 3, прориви на якому переважно роблять не лідери, а 

нові учасники ринку.  

Тому план дій із забезпечення розбудови системи «сталий розвиток – 

безпека» завдяки інноваціям за допомогою інституційно-еволюційної 

стратегії мусить містити низку етапів, під час виконання яких інформація 

поширюється від управління вищим рівнем до нижчих рівнів та інших 

економічних агентів, а потім декілька разів узагальнюється через ієрархічну 

структуру управління за такою схемою: 
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1) аналіз основних викликів; 

2) вибір стратегічних напрямів розвитку та підтримка стратегічних змін; 

3) затвердження стратегії оперативного управління; 

4) управління, що ґрунтується на розробленій політиці; 

5) розгортання політики та реалізація обраної стратегії.  

Згідно з цією схемою першим кроком є виявлення загроз безпеці 

(уразливості) з подальшою проекцією на інноваційну систему на наступні 

етапи аналізу.  

Другий крок аналізу пріоритетів передбачає застосування принципу 

Парето «20 на 80», згідно з яким з усіх виділених пріоритетів треба вибрати 

20 %, аналіз та оптимізацію яких слід зробити першочерговими (вони можуть 

як забезпечити до 80 % результатів, так і бути причиною до 80 % загроз). Для 

вирішення цієї проблеми на практиці пропонується використовувати такі 

критерії пріоритетності: важливість пріоритету, проблематика пріоритету, 

можливість та вартість державних змін у пріоритеті.  

Важливість пріоритету – це критерій, що характеризує ступінь його 

внеску у досягнення стратегічних ЦСР. Для оптимізації інноваційної 

політики насамперед слід вибрати найважливіший (або критичний) 

пріоритет, оскільки його вдосконалення забезпечить найбільший результат 

для сталого розвитку.  

Другим критерієм, який використовується для вибору пріоритетів, є 

рівень проблемності. Якщо пріоритет є важливим, але водночас його 

показники перебувають на досить хорошому рівні, немає підстав займатися 

його оптимізацією. Класичне визначення проблеми у контексті цього 

дослідження може бути сформульовано як «розрив між прагненнями та 

реальністю». Інакше кажучи, пріоритет з проблемним станом 

характеризується різницею між бажаними та поточними показниками його 

ефективності та має формуватися на підставі ситуаційного аналізу відповідно 

до галузевої специфіки і впливу на інші сфери.  

Під час вирішення завдань вибору пріоритетів варто враховувати 
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високий рівень динамічності, появу численних важкопрогнозованих трендів 

інноваційного розвитку, що обумовлюють доцільність використання інших 

підходів до вибору пріоритетів у межах інноваційної політики, що можна 

реалізувати шляхом інституційно-інноваційного проєктування.  

На основі цього пропонуємо такий методичний підхід до розроблення та 

впровадження інноваційної політики: 

– аналіз сильних і слабких сторін, загроз та можливостей 

конкурентоспроможності країни і технологічного сектору для забезпечення 

безпеки; 

– визначення загальних пріоритетів розвитку та цільової функції; 

– конкретизація критеріїв вибору пріоритетів на основі створення карти 

міжгалузевих зв’язків; 

– визначення набору доступних інструментів підтримки; 

– визначення необхідних витрат на використання кожного інструменту 

(необхідний бюджет та можливі непрямі суспільні витрати), а також вигоди 

від використання інструменту (соціальні вигоди – прямі та непрямі доходи, 

міжгалузеві ефекти тощо); 

– визначення ефективності кожного інструменту та можливі синергії 

(ефекти мультиплікатора) в оптимальних умовах використання; 

– планування наявних ресурсів (включно з майбутніми можливостями 

отримання додаткового доходу); 

– добір оптимального набору інструментів, максимізація цільової 

функції для заданого рівня фінансування або мінімізація витрат за умови 

досягнення цілей; 

– оцінювання ефективності реалізації політики та коригування курсу.  

Під час використання методичного підходу до розроблення та 

впровадження інноваційної політики варто враховувати роль як традиційних 

галузей, що генерують прибуток (внутрішні продажі та експорт) для 

інвестування в нові технології, так і вплив факторів довгострокового 

характеру – інноваційних, зокрема у межах різних типів важливих для 



376 

 

   

сталого розвитку інновацій, розглянутих в пункті 1.2.  

У РНБО України визначено основні напрями новітніх і проривних 

технологій, що чинитимуть визначальний вплив на соціально-економічний 

розвиток світу та забезпечення національної, колективної безпеки й оборони 

протягом найближчих 20 років [233]: 

– великі дані та розширена аналітика (Big Data and Advanced Analytics, 

BDAA); 

– штучний інтелект (Artificial Intelligence, AI); 

– технологій автономності, (зокрема робототехніка, Autonomy); 

– квантові технології (Quantum Technologies, QT); 

– космічні технології (Space Technologies); 

– гіперзвукові технології (Hypersonics); 

– біотехнології та технології вдосконалення людини (Bio & Human 

Enhancement Technologies, BHET); 

– новітні матеріали та виробництво (Novel Materials and Manufacturing, 

NMM).  

Практичне втілення інституційно-еволюційних стратегій у вироблення 

інноваційної політики в Україні ускладнюється відсутністю єдності 

розуміння цілей, пріоритетів і шляхів просування інтересів держави як на 

національному, так і у міжнародному вимірах. Суттєвою перешкодою до 

реалізації ефективної інноваційної політики є також те, що короткострокові 

бізнес-інтереси досить часто превалюють над стратегічними національними. 

Важливим є і те, що в разі поглиблення глобалізації інноваційних процесів 

національні системи країн, що не входять до глобальних технологічних 

ланцюжків, починають деградувати. Через це виникає необхідність орієнтації 

інноваційної політики на не просте визначення переліку інноваційних 

пріоритетів, а на максимізацію їх синергетичних ефектів. Водночас більшість 

дослідників розглядає переважно лише окремі структурні елементи 

національної безпеки України (ресурсна та енергетична безпека, фінансова та 

соціально-економічна безпека, інноваційна та технологічна безпека, 
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продовольча безпека, зовнішньоекономічна безпека тощо). Відсутність 

єдиного інтегрованого бачення системного змісту інноваційної політики та 

визначення векторів її як у науковому дискурсі, так і в нормативно-правовій 

базі, створює низку суперечностей та неточностей, що само по собі є 

загрозою через проблеми координації цільових індикаторів та розпорошення 

ресурсного забезпечення.  

У дослідженнях здобувача [432] на підставі аналізу світового досвіду 

доведено, що виділяти пріоритети варто таким чином, щоб альтернативи 

розвитку економіки, а саме інерційний сценарій (розвиток традиційних 

галузей та внутрішнього попиту) і прогресивний сценарій (розвиток 

інноваційних галузей та високотехнологічного попиту), не мають 

протиставлятися. Указаний підхід ґрунтується на розумінні того, що 

економічна система країни являє собою сукупність різних технологічних 

укладів – від передових до вже освоєних або навіть «згасаючих». При цьому 

зростання сукупної ефективності господарства не є результатом розвитку 

лише новітнього укладу, воно може досягатися завдяки інноваційним 

процесам (ланцюжкам) у традиційних галузях, наприклад інноваційний 

розвиток АПК на основі розширення використання біотехнологій. Тому для 

національної економіки не менш важливими є систематичний розвиток та 

підтримка «традиційних» виробництв, що генерують поточні доходи. 

Зауважимо також, що сектор послуг і галузі, не пов’язані з фізичним 

виробництвом, у розвинених країнах ґрунтуються на потужній промисловій 

базі. Отже, з цього випливає завдання оптимізації стратегії інноваційного 

розвитку в умовах обмеженості ресурсів [333; 522].  

Закон синергії для інноваційної системи пропонуємо розглядати на 

основі міжгалузевих зв’язків, що відповідають концепції технологічного 

пакета як групи технологій, спрямованих на отримання певного результату.  

Значення міжгалузевих зв’язків проілюструємо на прикладі АПК, де 

наразі наявний критично високий відсоток імпортної складової забезпечення 

всього циклу аграрного виробництва (енергоносії, хімічні добрива, засоби 
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захисту рослин, насіння тощо). В аналітичному дослідженні А. Гіршфельда 

[40] зауважується, що понад 60 % капітальних інвестицій галузі 

спрямовується на придбання складної сільськогосподарської техніки. Наразі 

витрати на її імпорт перевищують 1 млрд дол. (на момент проведення 

вказаного дослідження). При цьому реалізація амбітних планів доведення 

виробництва зерна до 100 млн т. на рік призведе до того, що в структурі 

аграрного виробництва іноземна складова перевищить 70 %, що створить 

серйозну загрозу стабільному розвитку конкурентоспроможності АПК 

України. Питома вага АПК становить 13–14 % ВВП нашої країни, що зможе 

дати імпульс економіці лише за умови збільшення ефективності за 

допомогою освоєння передових технологій. Під час розгляду доданої 

вартості в секторі (рисунок 5.3) варто зауважити, що на 1 працюючого в 

аграрному секторі ЄС в середньому припадає 29,5 тис. дол. доданої вартості, 

в Німеччині – 43,3 тис. дол., Франції – 95,4 тис. дол., а в Україні – лише 6,3 

тис. дол. [40].  

 

 

Рисунок 5.3 – Додана вартість за видами економічної діяльності, % 

Джерело: побудовано автором на основі джерела «Структура валової доданої 

вартості за видами економічної діяльності» [252]  
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Важливим є те, що ситуація, аналогічна стану в АПК, наразі характерна 

практично для всіх галузей економіки України, серед іншого й у критично 

важливого ВПК, що створює системні загрози для національної безпеки.  

Як можливий варіант координації міжгалузевих пріоритетів можна 

розглянути взаємодію технологій різних секторальних технологічних 

кластерів, який реалізується у межах інституційно-еволюційного базису 

інноваційної політики. На основі цього для оптимізації інноваційних 

пріоритетів варто обирати технології, що перебувають на перетині 

секторальних пріоритетів.  

У межах стратегічного управління зауважимо, що в сучасних умовах 

нові рішення в інноваційно-технологічних системах виникають у результаті 

незвичайних поєднань і комбінацій технологій з різних секторів у межах 

комбінаційно-синтезуючого методу. Прикладом таких комбінацій технологій 

для АПК може виступати «точне землеробство» – комплексна 

високотехнологічна система агроменеджменту, що містить у собі технології 

глобального позиціювання (GPS), географічні інформаційні системи (GІS), 

технології оцінювання врожайності (Yіeld Monіtor Technologіes), технологію 

змінного нормування (Varіable Rate Technology) і технології дистанційного 

зондування землі (ДЗЗ) тощо.  

Отже, на прикладі АПК можемо визначити головні проблеми 

інноваційного розвитку України, що ґрунтуються на міжгалузевій взаємодії: 

1) втрата інфраструктури та середовища міжгалузевої взаємодії 

підприємств з виробниками засобів виробництва; 

2) несприйнятливість наявних виробництв до інновацій і технологічного 

оновлення на основі нового технологічного укладу; 

3) проблеми та обмеження в системі держзакупівель; 

4) втрата кваліфікованих кадрів, коли нівелюється інтелектуальний 

потенціал.  

У контексті аналізу світового досвіду та провідного вектору зовнішньої 

інноваційної політики України відзначимо досвід ЄС, де під час розроблення 
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тематичних пріоритетів враховуються такі групи критеріїв, що ґрунтуються 

на максимізації ефективності ланцюжків доданої вартості завдяки 

міжнародному співробітництву [303]: 

– внесок у досягнення цілей ЄС, таких як стале економічне зростання, 

динамічна та конкурентоспроможна економіка, що ґрунтується на знаннях, 

тощо;  

– відповідність перспективним науковим дослідженням з високим 

потенціалом застосування результатів у соціально-економічній сфері;  

– отримання «доданої вартості» на європейському рівні.  

У межах світового досвіду практичної реалізації організаційного аспекту 

отримання синергії, згадаємо приклад Великобританії, де Уряд робить кроки, 

спрямовані на об’єднання розрізнених досліджень під егідою Центру 

сканування горизонтів (Horizon Scanning Centre).  

Іншим яскравим прикладом реалізації галузевих пріоритетів через 

інноваційну мережу та державно-приватне партнерство може бути NASA, що 

ніколи не будувала ані ракет, ані космічних кораблів, доручаючи займатися 

їх конструюванням і виробництвом приватним підрядчикам на зразок Boeing 

або Lockheed Martin, тобто NASA здійснює функцію координації 

інноваційної мережі.  

У межах використання методології розвитку інноваційно-технологічних 

систем зауважимо, що інновації в них можуть поширюватися як на 

горизонтальному (внутрішньогалузевий та міжгалузевий трансфер 

технологій), так і вертикальному (трансфер між великим і малим бізнесом) 

рівнях. Поширенню на внутрішньогалузевому рівні сприяє конкуренція між 

аналогічними компаніями, а міжгалузева дифузія інновацій є пов’язаною зі 

зниженням бар’єрів та «розмиттям» меж галузей. На вертикальному рівні 

завдяки трансферу технологій інновації просуваються у двох протилежних 

напрямах: від малих венчурних компаній до великих виробників та від 

останніх у малий бізнес, що використовує інноваційні технології.  

Щодо оптимізації інноваційних пріоритетів зауважимо, що процес 
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технологічного зв’язку може також відбутися і в зворотному порядку, 

оскільки неконкурентна галузь може підірвати інші пов’язані з нею галузі, 

коли вона виступає в ролі споживача.  

Під час управління міжгалузевими взаємодіями варто враховувати 

наявність так званої інноваційної пастки, або «розриву» технологій. Купівля 

технологій призводить до більших витрат, ніж придбання окремих машин та 

устаткування. Придбання технологій (групи технологій чи технологічного 

пакета) потребує наявності певного рівня власного інноваційного потенціалу, 

в які можна успішно інтегрувати нову технологію, а застарілі потужності 

призводять до появи вузьких місць у виробництві та в його міжгалузевих 

зв’язках. Ринок технологій характеризується меншою ємністю порівняно з 

ринком машин та устаткування. Придбання окремих машин та устаткування 

простіше узгоджується з наявними технологіями і набагато легше 

адаптується до виробничих потреб. У результаті цього галузь поступово 

може перейти до стану, що надасть можливість купувати комплексні 

технології. У цих галузях інноваційний розвиток забезпечує відповідна 

промислова політика, спрямована на стимулювання і підтримку придбання 

нового обладнання та продуктів.  

На підставі вищезазначеного на рисунку 5.4 показано схему оптимізації 

інноваційних пріоритетів, що ґрунтується на системному аналізі потреб 

економіки, міжкластерних зв’язків та міжнародного впливу.  

Наявність зовнішніх чинників (конкуренція ТНК, рівень концентрації 

галузі, маса і норма прибутку, інші особливості галузевих ринків) призводить 

до виникнення парадоксальної ситуації у відтворенні фондів, що є тісно 

пов’язаною з інвестиціями та інноваціями. Так, середній вік фондів у тих 

галузях, які мають випускати більш продуктивне обладнання для галузей 

кінцевого споживання, є істотно вищим, ніж у галузях, які виробляють 

предмети кінцевого споживання, і видобувних галузях. У таблиці 5.1 подано 

дані щодо зносу матеріальних активів у 2019 р. за окремими видми 

економічної діяльності.  
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Рисунок 5.4 – Схема обґрунтування інноваційних пріоритетів  

Джерело: розроблено автором 

 

 «Технологічна пастка» діє в двох напрямах: низькотехнологічні галузі 

не можуть абсорбувати нові технології, а середньотехнологічні галузі, які 

мають забезпечувати технічний прогрес, мають застарілі потужності.  

 

Таблиця 5.1 – Ступінь зносу матеріальних активів 

Вид економічної діяльності  Ступінь зносу, % 

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство  38,3 

Промисловість  59,1 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів  36,5 

Переробна промисловість  51,4 

Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 51,8 

Виробництво електричного устаткування 54,4 

Виробництво машин та устаткування не віднесених до інших 

угрупувань 

54,8 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 

та інших транспортних засобів 

59,5 

Джерело: дані Держстату [54] 
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Важливу роль в управлінні інноваційним розвитком відіграють 

стандарти, через які держава не лише може знизити ресурсоємність 

вітчизняної економіки та подбати про здоров’я населення, але і стимулює 

комунікацію між виробниками та розробниками нових технологій і формує 

потужний довгостроковий попит на їх послуги.  

Важливий фактор синергії пов’язано з міжсекторальними технологіями 

додаткового значення, які ми розглянемо на прикладі ІКТ та «зелених» 

технологій, критично важливих для майбутнього сталого розвитку.  

Міжнародні дослідження свідчать про наявність зв’язку між 

використанням ІКТ та економічним розвитком. Широкомасштабне 

використання технологій високошвидкісного зв’язку та Інтернету є 

каталізатором розвитку ІКТ-проєктів, а також забезпечує множинний 

мультиплікативний ефект для низки галузей національної економіки, сприяє 

прискоренню і масштабуванню технологічного прогресу й у підсумку 

забезпечує зростання ВВП як окремих регіонів, так і країни в цілому. Слід 

також ураховувати, що країни, що розвиваються, з більш досконалою 

телекомунікаційною інфраструктурою здатні залучити більше 

аутсорсингових компаній та іноземних інвестицій.  

У цьому контексті варто навести досвід цифрової трансформації Польщі, 

що навіть за кризових умов допомагає залучати в країну серйозних гравців у 

цій сфері – у 2020 р. багатомільярдні інвестиції в розвиток цифрових 

проєктів Польщі підтвердили Microsoft та Google. Ставка на цифрові 

технології зробила Польщу стала хабом ЄС з надання телекомунікаційних та 

інформаційних послуг. За оцінками експертів, ринок цифрових послуг 

генерує третину доходів бюджету Польщі і навіть в умовах коронакризи 

демонструє зростання [16].  

На думку аналітика з питань цифрової економіки центру Polityka 

Insight К. Токарчик, «технологічне відставання Польщі від країн Заходу в 

попередні декади зробило для неї велику послугу: країна оминула проміжні 

етапи й почала інвестувати в найсучаснішу цифрову інфраструктуру, зокрема 
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в оптоволоконний зв’язок» [16].  

Вивчення рівня мережевої готовності країн, що розвиваються, та 

оцінювання його впливу на економіку країни надають можливість 

установити ступінь залежності добробуту населення від інформатизації 

суспільства, яку можна розглянути як завдання інноваційної політики. Отже, 

ефективне використання міжгалузевого потенціалу ІКТ і впровадження 

інноваційних користувальницьких інструментів зокрема створюють 

платформу для: 

1) поліпшення телекомунікаційної інфраструктури, що створює 

підґрунтя для появи нових сервісів для надання послуг населенню, діяльності 

локального бізнесу та державних установ у межах відносин G2B та G2C; 

2) підключення до соціальної активності й активності бізнесу віддалених 

регіонів та їх населення, діяльності локального бізнесу та державних установ; 

3) підвищення ефективності державного управління економікою і 

соціальною сферою, діяльності локального бізнесу та держустанов; 

4) прискорення інформаційного обміну, поширення сервісів і поява 

нових форм комунікацій між різними економічними агентами, з іноземними 

партнерами, органами влади, освітніми та медичними установами тощо 

(наприклад, e-Business, e-Government, e-Education, e-Banking , e-Commerce, e-

Health тощо).  

В умовах України «зелені» технології є важливим інструментом 

розвитку цілого спектру галузей, стан яких безпосередньо впливає на безпеку 

сталого розвитку та комфорт середовища проживання. До таких насамперед 

слід віднести будівельний сектор, енергетичний комплекс, транспорт і галузі 

управління відходами. Указані галузі тісно перетинаються, що надає 

можливість розглядати «зелені» технології як міжгалузевий інструмент 

розвитку.  

Отже, вдосконалення інноваційної політики необхідно реалізовувати 

шляхом вибору стратегії оптимізації ресурсного забезпечення, розроблення 

цільових інструментів та пошуку нових напрямів інноваційного розвитку на 



385 

 

   

основі максимізації їх синергії. Керуючі впливи слід спрямувати на 

зміцнення взаємозалежності та синергії складових національної інноваційної 

системи шляхом використання комплексу горизонтальних інструментів 

координації. Зазначена політика має підтримуватися реалізацією заходів 

щодо моніторингу технологічних трендів на національному та глобальному 

рівнях, підвищення попиту на інновації, зміцнення комунікацій і взаємодії 

між різними складовими національної інноваційної системи.  

 

 

5.2. Безпековий компонент управління пріоритетами розвитку 

 

Управління розбудовою національної системи «сталий розвиток – 

безпека» передбачає реалізацію інноваційної політики, що забезпечує 

найкращі (оптимальні) для цієї країни варіанти (сценарії) інноваційного 

розвитку. На практиці традиційно існує багатоваріантність вибору як 

сценаріїв, так і способів та інструментів їх реалізації. В умовах обмеженості 

ресурсів (бюджетних та економічних у цілому) цей аспект означає 

необхідність їх зосередження на обмеженому наборі найбільш пріоритетних 

напрямів, що забезпечують максимально можливий ефект. Це і обумовлює 

необхідність вирішення завдання пріоритетів, що найбільш адекватно 

відображають зовнішні умови та внутрішні ресурси на відповідному етапі 

соціально-економічного розвитку країни з урахуванням критеріїв безпеки.  

Завдання вибору пріоритетів інноваційного розвитку є слабко 

структурованим та зумовлює необхідність вироблення компромісних рішень, 

що ґрунтуються на врахуванні широкого спектру формалізованих і 

неформалізованих факторів, вплив яких неможливо описати 

детермінованими аналітичними залежностями.  

Через відсутність системного підходу до визначення пріоритетів 

розвитку наявні стратегії та програми розвитку містять досить велику 

кількість пріоритетів, що слабо узгоджуються з поставленими цілями і 
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завданнями розвитку, а також із запропонованою системою конкретних 

заходів. Можемо зауважити, що основними причинами невдач визначення 

держвних пріоритетів та програм розвитку є не лише те, що жодна з них не 

була профінансована в повному обсязі, але і відсутність організаційно-

економічних механізмів перерозподілу ресурсів між галузями, зокрема через 

міжсекторальні інноваційні зв’язки. Це суттєво перешкоджає формуванню 

попиту на інноваційну продукцію (технології), поліпшенню фінансового 

стану підприємств, розвитку інформаційного обміну між ними та іншими 

суб’єктами ринку.  

У результаті фрагментарного підходу до розроблення та реалізації 

державних програм в Україні постійно реалізовувалась модель нестійкого 

розвитку, відповідно до якої прогресивний розвиток одних економічних 

підсистем (процесів) найчастіше здійснювався через уповільнення розвитку 

інших систем (модель конкуренції за ресурси). Наприклад, загальновідомо, 

що наразі реалізується низка загальнодержавних цільових програм з 

реформування (розвитку) ряду секторів економіки, зокрема і критично 

важливого оборонно-промислового комплексу. Однак наразі вони не 

забезпечили певних суттєвих результатів, не враховуючи певні фрагментарні 

успіхи. Відсутність єдиного інтегрованого бачення змісту національної 

безпеки та визначення її складових як у науковій літературі, так і в 

нормативно-правовій базі породжує низку суперечностей та неточностей, що 

є само по собі загрозою для вирішення проблем координації цільових 

індикаторів та ресурсного забезпечення.  

Для максимізації ефективності вибору пріоритетів ми пропонуємо 

розглядати системні властивості рішень щодо пріоритетів, що мають 

ураховувати такі характеристики як економічна безпека, ризик, стійкість, 

адаптивність, гнучкість і маневреність. Згідно з цим значення пріоритетів 

ґрунтується на тому, що за умови розгляду стійкості системи як результату її 

функціонування існують чинники, що обумовлюють перебіг процесів у 

системі. Відповідно до думки А. Доргушаової [62] вплив на ці чинники надає 
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можливість підвищити стійкість економічної системи, змінюючи її 

параметричні співвідношення. Зазначений підхід дає змогу узгодити ресурси 

системи, що визначають її потенціал, та активаційні ресурси, що визначають 

ефективність використання потенціалу.  

Варто також ураховувати, що у випадку національної економіки ми 

маємо завдання не простого забезпечення мінімального рівня безпеки, а 

необхідність створення умов для випереджального розвитку економіки з 

метою забезпечення конкурентоздатності країни. У цьому контексті 

особливу роль відіграє вироблення механізму ефективного управління 

інноваційними пріоритетами.  

Запропонований підхід ґрунтується на ідеї іманентного взаємозв’язку 

розвитку та безпеки економічних систем, що призводить до формулювання 

припущень про можливість забезпечення безпеки шляхом інноваційного 

розвитку. Ця теза була озвучена в 2000 р. в одній із доповідей Генерального 

секретаря ООН, який зауважив, що «розвиток є однією з необхідних умов 

забезпечення безпеки. Прагнення вирішувати одне завдання у відриві від 

іншого не має великого сенсу» [264]. Подальше посилення взаємозв’язку 

соціально-економічного розвитку та забезпечення безпеки призведе до 

формування системи «сталий розвиток – безпека».  

Завдання управління системної узгодженості інноваційних пріоритетів 

пропонуємо розглядати в таких аспектах:  

1) системна узгодженість за цілями, завданнями, ресурсами та 

результатам; 

2) своєчасна ідентифікація та системне діагностування факторів і 

ситуацій ризиків з формуванням та реалізацією відповідного рішення.  

Отже, завдання розроблення інноваційної політики запропоновано 

вирішувати на основі системного управління, суть якого полягає в системно 

узгодженому оцінюванні та коригуванні пріоритетів розвитку й безпеки 

протягом функціонування соціально-економічної системи, та пропонується 

варіант структури, що реалізує цей підхід. Організаційно-економічний 
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механізм реалізації запропонованого підходу забезпечує здатність 

економічної системи до отримання додаткового ефекту шляхом оптимізації 

внутрішніх процесів з метою уникнення втрати ресурсів, зокрема таким 

чином:  

1) сталий розвиток на основі інноваційних перетворень шляхом 

забезпечення принципу симетричності міжсекторальних зв’язків; 

2) функціонування за найбільш несприятливих умов завдяки оптимізації 

використання ендогенних інтелектуальних і технологічних ресурсів 

(реалізація базових потреб, здатність системи до самовідтворення та 

саморозвитку); 

3) генерація і трансфер інновацій, що забезпечують критичну масу 

якісних перетворень в економіці.  

Також варто враховувати, що технології розвиваються взаємопов’язано, 

і прориви в одній галузі є пов’язаними з досягненнями в інших галузях. На 

рівні держав ці аспекти разом з глобальною конкурентною боротьбою та 

обмеженістю ресурсів призводять до необхідності розроблення моделі 

вибору (актуалізації) пріоритетів науки, виходячи з глобальних трендів, 

стратегічних ЦСР держави, визначення заходів стимулювання і підтримки 

обраних пріоритетних напрямів розвитку науки, а також аналізу отриманих 

результатів [436].  

В Україні вирішення цих завдань суттєво ускладнюється проблемою 

відсутності в системі управління зв’язків між цілями, завданнями, 

пріоритетами та інструментами різних органів влади, програмними 

документами тощо. Що стосується світового досвіту, то, наприклад, до 80 % 

антикризових витрат Південної Кореї та до 50 % аналогічних витрат у ЄС 

припадає на впровадження енергозберігаючих технологій, які вважаються 

драйверами зростання. Аналогічно до головного пріоритету антикризової 

програми в США розглядалося підняття витрат на науку. Наведені приклади 

вказують на необхідність як експертної роботи під час узгодження 

програмних документів, так і вирішення оптимізаційних завдань в 



389 

 

   

інноваційних системах.  

Через складність традиційні механізми вибору пріоритетів (зокрема, 

прямі та зворотні) для цих завдань не є придатними. Вибір інноваційних 

пріоритетів є неформальною операцією і може здійснюватися з 

використанням методів теорії ухвалення рішень, зокрема шляхом складання 

сценаріїв та суміщення дерев рішень, що дадуть змогу поєднати аналіз 

технологічних зв’язків та пріоритетів.  

Отже, методологічний підхід до вибору (актуалізації) пріоритетів має 

ґрунтуватися на спільному застосуванні експертних методів форсайту і 

кількісних прогнозів, ураховувати специфіку предметної галузі та допускати 

гнучку адаптацію під час вирішення різних типів прикладних завдань 

залежно від рівня прогнозування, об’єкта, а також доступних даних та 

необхідних вихідних параметрів.  

Відповідно, можемо сформувати вхідні дані для цільової функції 

оптимізації розвитку інноваційних систем:  

– залежності між параметрами, які описують витрати за різних форм 

організації;  

– обмеження у формі нерівностей для виробничих можливостей;  

– забезпеченість ресурсами;  

– залежності, що описують зміни окремих параметрів у часі;  

– критерії доцільності вибору моделі оптимізації.  

При цьому важливим також є питання формалізації невизначеностей, 

яку можна здійснювати одним із таких способів:  

– прийняття гіпотези про стратегії та складання на її основі відповідних 

моделей;  

– розроблення адаптаційних моделей з подальшим уточненням 

коефіцієнтів і структури технологічних пакетів;  

– застосування спрощених методів теорії ухвалення рішення, серед 

іншого й експертних оцінок.  

Отже, інтегрований підхід до побудови прогнозів та вирішення 
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оптимізаційних завдань забезпечує підвищення адекватності кінцевих 

результатів завдяки вибору оптимальної комбінації або поєднання методів 

різного типу, дає змогу сформувати стратегічне бачення і визначити 

пріоритети інноваційного розвитку, виявити серед них найбільш 

перспективні за заданими критеріями (наприклад, орієнтація на великий і 

швидко зростаючий ринок, внесок у вирішення ключових соціально-

економічних завдань, максимальне використання науково-дослідного і 

виробничого потенціалу тощо).  

Трансформаційні зміни національної економіки виявили системні 

проблеми у забезпеченні національної безпеки держави, зумовлені 

накопиченням системних ризиків та загроз, зокрема втратою низки 

національних конкурентних переваг. Зміна політичних та економічних 

орієнтирів, сировинна орієнтація експорту, його критична залежність від 

глобальної кон’юнктури, низька інноваційна активність, низький рівень 

життя населення, демографічні проблеми, необхідність формування нової 

економіки відкритого типу орієнтованої на знання – все це спричинює 

уразливість національної економіки та появу системних загроз її безпеці. 

Така складна ситуація вказує на необхідність формування комплексної 

системи забезпечення безпеки, чого неможливо досягти без структурної 

перебудови економіки та підвищення її конкурентоспроможності на засадах 

інноваційності.  

Аналіз низки досліджень показав, що необхідність розвивати 

функціональні можливості систем підтримки ухвалення рішень 

обумовлюється сучасними тенденціями системної інтеграції різнорідних 

проблемно-орієнтованих систем, а також інтелектуалізацією управління 

ними. Аналіз праць іноземних та вітчизняних учених також демонструє 

відсутність єдиних підходів як до визначення основних понять національної 

безпеки, так і до системного управління. Також недостатньо уваги 

приділяється вивченню власних динамічних властивостей економічних 

систем з погляду можливостей і загроз та аналізу можливостей управління 
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ними.  

Принципи системного аналізу вимагають дуального підходу, згідно з 

яким інноваційна система має розглядатися як підсистема в більш об’ємній 

системі – суспільстві та економіці в цілому, що може бути зроблено у межах 

моделі Quadruple Helіx [316].  

Отже, інноваційна система постає в двох вимірах: як підсистема і як 

надсистема, що містить у собі внутрішні підсистеми. У цьому підході 

реалізується концепція економіки як халона (за Уілбером) – системи, що 

характеризується іманентною цілісністю та водночас партикулярністю 

(органічним входженням в інші системи як підсистеми) [103]. Такий погляд 

на інноваційну систему надає можливість поєднувати її бачення і як 

підсистеми суспільства, і як системи, що об’єднує економічну науку, 

політику, сферу управління та сферу господарювання тощо. На нашу думку, 

ця концепція найбільш повно розкриває механізми, що перешкоджають 

системній стійкості та синергії пріоритетів національної інноваційної 

системи.  

Підхід до розгляду інноваційної системи з позиції нової теорії 

економічних систем відкриває нові можливості для проведення економічного 

аналізу таких об’єктів. Головна відмінність нової теорії економічних систем 

від традиційного системного підходу полягає в переході від ендогенного 

трактування системи як множини взаємозалежних елементів до екзогенного 

трактування як цілісної частини навколишнього світу, що виділяється з нього 

спостерігачем за просторовими або функціональними ознаками.  

Для успішної роботи та стратегічно сталого, гармонійного і 

поступального розвитку інноваційної системи слід підтримувати стан 

збалансованості системної структури (системного паритету). Інакше кажучи, 

для ефективності національної економіки в цілому має функціонувати 

достатня кількість систем з достатньою «потужністю». Порушення 

системного паритету тягне за собою негативні наслідки і може статися 

внаслідок дефіциту систем / недовиконання ними своїх функцій (дисфункції) 
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або внаслідок надлишку систем / перевиконання їх функцій (гіпертрофії).  

Аналіз пріоритетів у динаміці інноваційної системи доцільно 

здійснювати на основі формування сценаріїв розвитку системи, яку в 

дослідженні А. В. Кучмійова [123] пропонується розглядати як сукупність 

підсистем, кожна з яких характеризується групою показників та аналітично 

записується у вигляді мультимножини повної групи сценаріїв з формування 

кінцевого варіанта вибору, яку для цілей цього дослідження пропонуємо 

викласти в такій формі: 

 

         FRZXfoptPRFZXf,ES s

j

s

j  ,,:,,,,,
 ,  (5.1) 

 

де S – множина сценаріїв розвитку системи; Ej – подія обрання j-го 

сценарію; X
(s)

 – множина функцій стану s-ї підсистеми; Z – множина 

можливих інструментів впливу,  kz,...,z,zZ 21 ; F – множина значень 

функції f, що відповідають групі сценаріїв та пріоритетам, 

   jjjjjj RSIvFFF ,,, , ; R – множина наявних ресурсів
 

 kr,...,r,rR 21 ; 

P – сукупність пріоритетів; jv – швидкість синхронного розвитку системи; Іj – 

індекс реакції системи на інструменти, що відповідають j-му сценарію; Sj – 

очікуваний рівень безпеки системи під час реалізації j-го сценарію.  

Отже, ефективність інструментів забезпечення безпеки залежить від 

збалансованості (синхронності) розвитку системи та відповідних процесів, 

обумовлених впровадженням певного керуючого впливу (нового пріоритету, 

імпульсу). Оцінювання синхронізації процесів забезпечення безпеки системи 

можна здійснювати на основі співставлення показників розвитку системи та 

розвитку кожного з процесів, тобто шляхом визначення швидкості 

синхронного розвитку системи та автономної швидкості перебігу процесу 

забезпечення безпеки.  

Під час впровадження нових пріоритетів доцільно також розглядати 
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алгоритм дерева рішень (decision tree), який відображає структуру завдання з 

оптимізації багатокрокового процесу ухвалення рішень.  

Мета процесу побудови дерева рішень – створити модель, за якою 

можна було б класифікувати випадки і вирішувати, яких значень може 

набувати цільова функція, виходячи з набору змінних на вході. Завдяки 

цьому дерева рішень широко застосовуються у створенні експертних систем 

та баз знань.  

В алгоритмі дерева рішень важливим є оператор прищеплення 

(vaccinating operator), який варто використовувати для оцінювання розвитку 

технологічної системи за рахунок впровадження нового елементу. Він 

застосовується до агентів (підсистем) jiAj  i   a  a ji  ],:1[,,, в тому разі, якщо 

міра їх близькості (similariy) ),( ji aa  перевищує певну похибку X , де   – 

задана позитивна константа.  

Під час розроблення стратегій у високотехнологічних сферах особливе 

місце посідає оцінка потенціалу системи на підставі даних про поточні 

параметри та даних прогнозу пріоритетів її розвитку. Серед вимог 

проєктного управління розвитком технологічних систем відзначимо оцінку 

ефектів проєкту на основі зв’язку із системною стратегією та ресурсні 

обмеження, що насамперед охоплюють складність технологічних зв’язків та 

інноваційну динаміку [205].  

У цьому контексті важливим є формування системи репрезентативних 

показників інноваційного виміру національної безпеки на основі критерію 

системної стійкості, визначення реальних та потенційних загроз (ризиків) 

інноваційній безпеці, визначення оптимальних шляхів усунення виявлених 

загроз і складання програм їх реалізації, забезпечення контролю за перебігом 

реалізації заходів з подолання або нейтралізації загроз інноваційній безпеці.  

Аналіз чинників, які впливають на стійкість інноваційної системи, 

необхідно розглядати у межах двох груп:  

– фактори, що визначають надійність (самодостатність і потенціал) 
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системи;  

– фактори, що впливають на ефективність системи (обсяг 

нереалізованих можливостей, незадовільне споживання).  

Зокрема, загрозу для її формування у сучасних ринкових умовах 

становлять нерозвинутість інноваційної інфраструктури, низький рівень 

фінансування НДДКР, недостатнє інформаційне забезпечення інноваційної 

діяльності, недосконала податкова політика держави, технологічне 

відставання, нецільове використання фінансових ресурсів та інші фактори.  

У прикладному аспекті дослідження вважаємо за доцільне зробити 

особливий акцент на приладобудуванні, що є невід’ємним елементом нового 

технологічного укладу, а формування комплексної стратегії його розвитку є 

частиною глибокої структурної модернізації системи.  

Аналіз ролі держави у формуванні та координації політики 

інноваційного розвитку є одним найбільш актуальних напрямів сучасної 

економічної науки. В Україні, як і в низці інших країн, що розвиваються, 

можна констатувати відсутність системних стратегій інноваційного розвитку, 

що дали б змогу скоординувати дії різних державних структур щодо 

підтримки та збалансованого розвитку складових «трикутника успіху 

інновацій» (бізнес-середовище, регуляторне середовище, політика розвитку 

інноваційного середовища). Зазначений аспект охоплює також оптимізацію 

ресурсного забезпечення (максимізацію ефективності використання 

обмежених ресурсів інноваційного розвитку). Попри наявність низки 

ініціатив та окремих секторальних стратегій, завданням яких саме і є 

координація дій державних інституцій, не можна не звернути увагу на 

високий ступінь безсистемності функціонування цих структур, зокрема і на 

міжгалузевому рівні, а також відсутність у них довгострокових 

збалансованих планів, що охоплюють динамізм технологічної складової.  

Важливість дослідження також підтверджується світовим досвідом 

«економічних стрибків», який переконливо доводить, що їх можна здійснити 

лише шляхом залучення та концентрації значного обсягу ресурсів на 
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пріоритетних напрямах розвитку, визначених спільно державою з бізнесом за 

активної координаційної ролі держави.  

У результаті аналізу можемо констатувати відсутність вітчизняних 

практико орієнтованих досліджень узгодження інноваційної політики і 

стратегії координації. Потребує також конкретизації інноваційний аспект 

системи стратегічного планування і прогнозування у сфері національної 

безпеки України [232].  

У звіті Іndustrіe 4.0 Workіng Group та в аналогічних аналітичних оглядах 

зауважується, що сучасні стратегії розвитку нових технологій мають 

ґрунтуватися на зовсім новому підході до виробництва як до конгломерату 

великих промисловців, експертів, економістів та науковців. Отже, постає 

питання проєктування відповідних інноваційних мереж, що формуватимуть 

синергію взаємодії. У дослідженні Т. Ланьшиної [125] підкреслюється 

актуальність створення механізмів координації, обумовлена тим, що лише 

здатність створювати внутрішні інновації може вивести країну на якісно 

інший рівень сталого розвитку. Використання ж іноземних технологій 

заважає розширити власні технологічні можливості країни в галузі інновацій, 

а прямі іноземні інвестиції не завжди позитивно впливають на приймаючу 

сторону.  

На підставі вивчення досліджень низки представників західної 

економічної науки Д. А. Марьясіс [143, с. 88] сформулював такий 

теоретичний підхід до ролі держави у формуванні та розвитку економіки 

інновацій: держава має діяти як гнучкий стимулюючий агент, а не як 

керівник. Згідно з новою філософією політики розвитку уряд більше не 

мусить планувати розвиток стратегічних галузей промисловості, вибираючи 

конкретні види продукції та продуктові ніші й змушуючи приватні компанії 

заходити в ці сегменти (стандартна промислова політика). Замість цього 

держава має сконцентруватися на створенні широкого спектру технологічних 

можливостей, стимулюванні приватних агентів до роботи в стратегічно 

важливих технологічно інтенсивних сферах, співробітництву один з одним і з 
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державою.  

Експерти OECD та Світового банку у звіті про інноваційну політику 

[392], опублікованому у 2014 р., обґрунтували, що держава має вести активну 

дослідницьку й експериментальну діяльність під час формування і 

проведення інноваційної політики, з чим узгоджуються пропозиції здобувача 

щодо використання інституційно-інноваційного проєктування. Держава має 

вчитися прогнозуванню своїх кроків, бути в тісному контакті з 

недержавними учасниками інноваційної системи. Зволікання у впровадженні 

таких підходів в умовах формування Індустрії 4.0, що прискорює інноваційні 

процеси та змінює технологічний ландшафт, є серйозною загрозою 

національній безпеці у вигляді можливості опинитись на периферії 

інноваційного розвитку. У дослідженнях здобувача розглянуто основи 

аналітичного підходу у межах забезпечення національної безпеки [175] та 

вибору інноваційних пріоритетів [440], а також формування інноваційних 

мереж [385].  

Яскравим прикладом аналізу нового аспекту ролі держави можна 

вважати аналітичне дослідження Т. Даттона [50], що акцентує увагу на 

міжнародному суперництві за глобальне лідерство у розвитку штучного 

інтелекту. Протягом кінця 2017-х – початку 2018 рр. близько 20 країн, а 

також Єврокомісія, оприлюднили стратегії розвитку й використання 

штучного інтелекту. Кожна з них є унікальною та зосереджується на певному 

аспекті (аспектах) політики розвитку штучного інтелекту (дослідження, 

освіта, використання у приватному та громадському секторах, інклюзивність, 

стандарти та норми, цифрова інфраструктура тощо).  

У свою чергу, аналіз, зокрема і Методичних рекомендацій щодо 

складання стратегічних планів підприємствами державного сектору та 

аналогічних документів, надав можливість помітити відсутність у них 

елементів технологічного форсайту з обґрунтуванням впливу технологічних 

трансформацій на економічні процеси.  

Національна інноваційна система містить у собі економічні, політичні та 



397 

 

   

соціальні інститути, що впливають на інновації – національну фінансову 

систему, господарське законодавство, захист інтелектуальної власності, 

ринки праці та спеціально створені інститути розвитку. Розуміння факторів 

еволюції (а отже, і конкурентоздатності) національної інноваційної системи 

допомагає уряду й економічним агентам виявляти сильні та слабкі сторони 

системи і вносити зміни, що підвищують ефективність створення інновацій.  

Проаналізуємо формування інституційного середовища інновацій на 

прикладі США, де роль держави еволюціонує залежно від глобальних 

інноваційних змін та відповідних економічних і політичних трансформацій.  

Розвиток позитивного інноваційного клімату є одним з першочергових 

політичних напрямів США поряд із стратегічними військово-технічними 

програмами. Зазначений аспект і став основою стратегій бюджетного 

фінансування інновацій, оскільки фундаментальні досягнення в галузі 

інновацій офіційно визнано основою економічного зростання країни. Згідно з 

дослідженнями 1$, вкладений у дослідження та розробки, призводить до 

зростання ВВП США на $9 [83]. У середині ХХ ст. зусилля Уряду з розвитку 

інновацій у сфері оборони та космічної техніки були зумовлені необхідністю 

реагувати на радянську загрозу, а спроби підтримувати комерційні інновації 

не керувалися принциповим баченням. На той момент вони не були пов’язані 

із загальною економічною політикою, що була зосереджена на боротьбі з 

проблемою безробіття. Однак уже наприкінці 70-х рр. ХХ ст. у США 

з’явилася конкуренція в особі Японії та Німеччини. З обранням президента 

Картера з 1976 р. Уряд почав розглядати роль інновацій як фактору 

підвищення конкурентоспроможності. У 1980 р. згідно із законом 

Стівенсона-Уайдлера кожна лабораторія мала створити спеціальний офіс для 

виявлення комерційно перспективних технологій та їх трансферу у 

приватний сектор. У тому ж році був ухвалений закон Бая-Доула, який, на 

думку експертів журналу The Economіst, є найбільш вдалим актом другої 

половини XX ст., а The Wall Street Journal зарахувала його до трійки 

найефективніших заходів розвитку інновацій.  
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У період президентства Б. Обами Уряд знову зробив акцент на 

промислових інноваціях у зв’язку з конкуренцією з боку КНР, що 

продовжилось у політиці Д. Трампа.  

Для цілей розвитку було створено Національну мережу інновацій у 

галузі виробництва (National Network for Manufacturing Innovation). Метою 

створення мережі є координація дослідницьких структур для комерціалізації 

промислових технологій завдяки співробітництву з індустріальними 

компаніями, університетами та федеральними урядовими агентствами. Базою 

для створення мережі став досвід Товариства Фраунгофера, заснованого в 

Німеччині у 1949 р. Понад 17 тис. працівників Товариства працюють у 80 

наукових організаціях в 40 містах Німеччини, а також у філіях і 

представництвах в США, Європі та Азії [161].  

У США розробляються підходи до забезпечення широкого суспільного 

консенсусу стосовно практичних принципів розподілу державних засобів на 

проведення досліджень і розробок у пріоритетних для національної 

економіки напрямах, що відповідає логіці інноваційних мереж.  

Програми інноваційного розвитку за допомогою технологічних 

платформ у США реалізуються міністерствами торгівлі, енергетики, 

оборони, праці, сільського господарства й освіти. Також почав 

практикуватися новий підхід до розвитку інноваційних парків шляхом 

об’єднання зусиль декількох відомств з формування міжсекторальних 

кластерів, наприклад, Адміністрація малого бізнесу, Адміністрація 

економічного розвитку, Національний інститут стандартів і технологій, 

Національний науковий фонд, Центр розвитку освіти приєдналися до 

ініціативи Міністерства енергетики щодо створення енергетичних 

інноваційних хабів (energy-іnnovatіon hubs) на базі регіональних кластерів 

сонячної та ядерної енергетики й енергоефективних конструкцій.  

Аналізуючи вплив держави на інновації, вважаємо за доцільне звернути 

увагу на досвід КНР як країни, що за порівняно стислий період часу 

здійснила інноваційний стрибок. Зокрема у дослідженні Т. Ланьшиної [125] 
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аналізується реформування системи фінансування, механізмів державної 

підтримки й системи комерціалізації результатів досліджень. У межах 

державної політики заохочувалася кооперація військового та цивільного 

секторів.  

Аналізуючи роль держави у розвитку інновацій, варто згадати і певні 

аспекти, яким досить рідко приділяється увага. Згідно з доповіддю 

Секретаріату Міністра оборони США Конгресу для одержання американської 

засекреченої інформації, об’єктів експортного контролю і технологій КНР 

використовує розгалужену мережу організацій, багато з яких входять у 

китайський ВПК.  

Пов’язані з КНР компанії та науково-дослідні інститути одержують 

інформацію через конференції та симпозіуми, законні контракти, спільні 

комерційні підприємства, партнерства з іноземними компаніями і спільне 

розроблення технологій. Технології, що мають стосунок до державної 

безпеки, та інші технології й матеріали, доступ до яких неможливо одержати 

комерційним шляхом або через академічні зв’язки, Китай одержує за 

допомогою служб розвідки й за рахунок інших протиправних способів, що 

порушують закони США та правила експортного контролю [400].  

На вказаних прикладах США і КНР переконливо видно роль держави та 

її еволюцію залежно від інноваційних змін.  

На підставі аналізу світового досвіду можна визначити нову роль 

держави у «трикутнику успіху інновацій» (таблиця 5.2), яка полягає у 

створенні критичної маси інноваційно орієнтованих підприємств малого і 

середнього бізнесу, які будуть здатні реалізовувати невеликі проєкти, що 

стануть базою для більших.  

Координаційна роль держави є критично важливою для проєктування 

розвитку інноваційних мереж у міжгалузевих високотехнологічних секторах, 

що забезпечують національну безпеку.  

Проєктування інституційно-інноваційних траєкторій запропоновано 

розглядати як методологію управління інноваційними розвитком шляхом 
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координації мереж співробітництва різних економічних агентів у межах 

мереж за активної ролі держави. Виходячи з цього, необхідно розробити 

органічну модель координації інноваційного розвитку, що ґрунтується на 

адаптації інституціональних моделей і траєкторій інноваційного розвитку до 

технологічної специфіки пріоритетних сфер.  

 

Таблиця 5.2 – Координаційна роль держави у «трикутнику успіху інновацій» 

Складова Координаційна роль держави Заходи розвитку 

мереж 

Бізнес-

середовище 

Рівень розвитку приватного підприємництва.  

Наявність ринків капіталу для залучення 

інвестицій, готовність інвесторів до ризиків.  

Сприйняття інновацій суспільством.  

Політика держави щодо захисту вітчизняного 

бізнесу від іноземних конкурентів  

Координація 

інноваційної 

інфраструктури, 

економічна 

дипломатія, системні 

стратегії розвитку 

Регуляторне 

середовище 

Патентна система, захист інтелектуальної 

власності.  

Вимоги до відкриття та діяльності підприємств.  

Конкуренція в державних закупівлях.  

Система оподатковування 

Формування 

мотиваційних 

механізмів для роботи 

в стратегічних 

пріоритетах 

Інноваційне 

середовище 

Підтримка розробок у певних галузях.  

Гранти та інвестиції від уряду.  

Оптимізація процесу запуску 

високотехнологічних підприємств.  

Розвиток наукового співтовариства, мережі 

університетів, акселераторів тощо 

Розвиток 

інфраструктури 

інноваційних 

комунікацій та 

селекція форматів груп 

(мереж) розвитку  

Джерело: розроблено автором 

 

Як інструмент координації та структурної перебудови економіки на 

основі сучасного досвіду США і КНР ми пропонуємо розглядати стратегічні 

макропроєкти – міжгалузеві інноваційні проєкти великого масштабу, які, по-

перше, відображають макропроцеси на національному та глобальному 

рівнях, по-друге, передбачають формування інтелектуального простору і 

потоків знань між мережею взаємопов’язаних проєктів, що реалізуються 

невеликими мобільними групами людей та компаній і виконують функцію 

коригування технологічних пріоритетів, координації ресурсного 

забезпечення та вибору організаційних форматів розвитку, по-третє, можуть 

радикально трансформувати сфери своєї реалізації, по-четверте, 
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супроводжуються інституційними трансформаціями, які забезпечують 

динамічний розвиток інноваційних процесів. В умовах успішної координації 

ці проєкти мають не лише секторальну, але й макроекономічну значимість.  

На рисунку 5.5 наведено концептуальну модель реалізації гнучких 

мереж виробничо-технологічної кооперації в рамках стратегічних 

макропроєктів.  

 

 
 

Рисунок 5.5 – Концептуальна модель реалізації стратегічних макропроєктів  
Джерело: розроблено автором 

 

Відповідно, стратегічні макропроєкти пропонуємо розглядати як 

Мережі стратегічних 

макропроєктів  

 
• ради з інноваційного розвитку 

при національних / регіональних 

органах влади;  

• галузеві інноваційні 

співтовариства; 

• технологічні платформи;  

• Knowledge and Іnnovatіon 

Communіtіes;  

• мережеві партнерства;  

• університетські мережі та мережі 

трансферу технологій;  

• консорціуми за участі держави; 

• інноваційна інфраструктура в 

регіонах із залученням великих 

національних індустріальних 

партнерів;  

• кластери;  

• центри передання компетенцій; 

• Lіvіng Labs 

Інституційно-інноваційне проєктування: 

– узгодження програм реформування та розвитку стратегічних секторів економіки;  

– формування інституційних моделей ефективного використання спроможностей і ресурсів 

стратегічних секторів економіки для реалізації національних інтересів;  

– формування принципів координації інститутів;  

– формування принципів раціонального розподілу фінансових і матеріально-технічних ресурсів, 

необхідних для ефективного функціонування стратегічних секторів економіки 

 

Аналітика та розроблення прогнозних сценаріїв розвитку технологій 

(удосконалення державної системи стратегічного планування, створення системи координації 

завдань моніторингу, аналізу, прогнозування та прийняття рішень в інноваційній сфері, 

 сфері національної безпеки й оборони) 

Координація фінансування мереж  

стратегічних макропроєктів 

• джерела: державний бюджет, галузеві бюджети, 

регіональні бюджети, цільові фонди, інвестиції; 

• механізми фінансування  

Координація аудиту мереж  

стратегічних макропроєктів 

(оцінювання інноваційної ефективності та динаміки, 

іміджу та стратегічних перспектив, учасників мережі) 

Принципи підтримки мереж  

стратегічних макропроєктів 

а) відповідність вимогам до результату проєкту;  

б) наявність спільних проєктів учасників мережі з 

акцентом на продуктову складову; 

в) виконання зобов'язань щодо приватних інвестицій  

у рамках кожного спільного проєкту; 

г) відповідність проєктів актуальній технологічній 

стратегії 

Координація інфраструктури та форматів взаємодій 

учасників стратегічних макропроєктів 

(актуалізація комунікаційних форматів,  

залучення нових учасників)  
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міждисциплінарні точки формування нових компетенцій, у яких формуються 

інтелектуальний простір та мережа потоків знань (їх появу можна вважати 

новим рівнем розвитку складних економічних систем). Ці потоки виконують 

функцію координації і коригування технологічних та організаційних 

пріоритетів. Запропонована схема об’єднує інституційні та технологічні 

фактори у межах стратегічно важливих проєктів.  

 

 

5.3. Концептуальні основи макропроєктування інноваційно-

технологічних систем  

 

У межах вироблення інноваційної політики особливого значення 

набуває проєктний підхід як інструмент промислової політики, що 

вважається досить успішним механізмом ефективного управління процесами 

освоєння інноваційних рішень у їх широкому контексті (витрати й ефекти) 

[235]. З погляду сталого розвитку, важливим є те, що сучасний технологічний 

процес нелегко контролювати і прогнозувати, а будь-яка нова технологія 

поряд з позитивним ефектом характеризується специфічними ефектами, 

зокрема негативними, тому, відповідно потрібен певний період адаптації. 

При цьому сучасна техносфера характеризується комплексним 

використанням різних технологій у межах інноваційно-технологічних 

систем, що було розглянуто здобувачем в іншому дослідженні [436], а також 

технологічною конвергенцією, що обумовлює перехід завдань управління 

інноваційним розвитком на радикально новий рівень складності й зумовлює 

необхідність інтелектуалізації розроблення інноваційної політики.  

Більшість сучасних інноваційно-технологічних систем належить до 

класу структурно-складних систем, які під час математичного опису не 

зводяться до послідовних, паралельних або деревоподібних структур, а 

описуються сценаріями мережевого типу з циклами і повторюваністю 

аргументів у разі їх формалізації [237]. Феномен складності цих систем, 
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наприклад галузевих і регіональних систем, інноваційних проєктів 

(наприклад, побудова атомних електростанцій, пілотованих орбітальних 

станцій і космічних кораблів тощо) в науковому плані не пізнано до кінця і 

не розв’язано задовільно в прикладному розумінні, що слід враховувати під 

час розроблення інноваційної політики.  

Безпеку сталого розвитку структурно-складних інноваційно-

технологічних систем доцільно розглядати як такий стан, коли дія зовнішніх 

і внутрішніх факторів не призводить до погіршення стану системи або до 

унеможливлення її функціонування і розвитку [82]. Зазначений підхід 

суттєво розширює завдання факторного аналізу, оскільки враховує, що 

забезпечення безпеки об’єкта має бути системним (комплексним) і, 

відповідно, містити в собі цілу низку підсистем забезпечення (науково-

технічного, інформаційного, матеріально-технічного, кадрового, 

організаційного тощо), що мають функціонувати узгоджено через сукупність 

потоків різних видів (матеріальний потік, потік енергії, потік інформації, 

зміна станів). Із цього погляду структуру системи можемо розглядати як 

сукупність обмежень на потоки в просторі та часі.  

Отже, необхідність аналізу, вдосконалення наявного та розроблення 

нового інструментарію формування інноваційної політики, що 

враховуватиме особливості інноваційно-технологічних систем, 

обумовлюється тим, що чим складнішими є система та зв’язки в ній, а також 

чим більше в ній елементів, тим більшою є потенційна небезпека (небезпеки) 

й відповідно складнішим є процес аналізу та прогнозування її стану.  

При цьому найбільш складною для формалізації частиною аналізу 

безпеки є складання сценаріїв [270], зокрема сценарію небезпечного стану 

[237]. Для вироблення рекомендацій щодо системи активного захисту від 

переходу в небезпечний стан доцільно не просто перебрати якомога більшу 

кількість умов, а рухатись від малого до більшого – від мінімального набору 

умов або характеристики найбільш значимого елемента («ядра» системи) до 

залучення додаткових факторів та підсистем, які додаються до «ядра» (тобто 
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у межах проєктування технологічного пакета).  

Для інноваційної політики доцільно застосувати підхід Gartner Group, 

експерти якої під час управління ІТ-проєктами розглядають забезпечення 

безпеки як інструмент збільшення цінності як системи в цілому, так і її 

складових. При цьому вони розглядають криву зміни рівня безпеки залежно 

від зміни технологічних платформи: у момент переходу на нову технологію, 

з одного боку, з’являються нові технологічні можливості системи, а з іншого 

– падає рівень системної безпеки через необхідність реінжинірингу всієї 

системи. Зазначена схема враховує, що на практиці є набір технологій, які 

безперервно змінюють одна одну і утворюють слабкі місця в системах 

безпеки.  

При цьому криву зміни рівня безпеки можемо розглянути, 

виокремлюючи такі етапи: 

1) розроблення та впровадження засобів безпеки – відповідає етапу 

усвідомлення проблеми та розроблення засобів, що нейтралізують загрози; 

2) впровадження та поширення – етап впровадження певного набору 

засобів безпеки; 

3) етап адаптації та вдосконалення систем безпеки; 

4) впровадження нової технології – впровадження нової технології 

знецінює стару систему безпеки.  

Виходячи з аналізу теоретичних досліджень і практичних прикладів для 

завдань проєктування інноваційно-технологічних систем, ми пропонуємо 

використовувати комбіновані моделі, що забезпечують синергетичний ефект, 

коли недоліки одних моделей компенсуються перевагами інших. Як основні 

складові під час розроблення комбінованих моделей ми пропонуємо 

насамперед розглядати структурний аналіз та мультиагентні системи.  

Важливим завданням структурного аналізу національної системи 

«сталий розвиток – безпека» (декомпозиція, аналіз, синтез) є оцінювання 

впливу, який чинить на загальну надійність системи певний її елемент (а 

відповідно, і можливий проблемний його стан).  
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Використання системного аналізу та математичного апарату теорії 

надійності є необхідним уже на етапі висунення вимог до надійності системи 

внаслідок складності структури та алгоритмів її функціонування. Однак 

власне встановлення вимог до надійності системи в цілому є досить 

складним завданням, оскільки потребує глибоких знань особливостей 

функціонування системи та її середовища. Тому на етапі проєктування 

(репроєктування) інноваційної політики слід побудувати раціональну 

структуру та визначити алгоритми функціонування.  

За допомогою створення мультиагентних систем для конкретних завдань 

з набору агентів можуть бути обрані структури і методи агентів, найбільш 

характерні для специфіки конкретної підсистеми системи «сталий розвиток – 

безпека». У межах мультиагентних систем можна реалізувати такі релевантні 

для відповідних інноваційно-технологічних систем функції: кооперація і 

координація, організація, комунікація, узгодження, розподілене вирішення 

завдань і мультиагентне навчання. Інструментарій інтелектуальних агентів 

дає змогу передбачати можливі реакції на свої дії, робити з цього висновки, і 

в результаті прогнозувати зміни системи.  

Мультиагентні системи на основі розподіленого штучного інтелекту 

(Distributed Artificial Intelligence) будуються на основі систем, що 

ґрунтуються на правилах та оцінках прецедентів. У цих системах кожен агент 

розглядається як система, що ґрунтується на знаннях, з додаванням 

компонентів, що забезпечують безпеку, мобільність, взаємодію з іншими 

агентами, мережевими ресурсами тощо.  

Виходячи з вищевикладеного, можемо сформулювати такі завдання 

створення комбінованих моделей для інтелектуалізації завдань забезпечення 

безпеки інноваційно-технологічних систем як фактору сталого розвитку: 

1) системний аналіз та створення узагальненої моделі функціонування 

системи та її середовища (факторів); 

2) системний аналіз підсистем системи на основі взаємозв’язків та 

ресурсних потоків; 
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3) створення загальної моделі функціонування складної системи; 

4) створення спеціального інформаційно-програмного середовища 

шляхом вибору набору інструментів і системи їх взаємодії відповідно до 

специфіки предметної галузі; 

5) коригування розробленого інформаційно-програмного середовища.  

Отже, у зв’язку з масштабним поширенням нових технологій та їх 

ускладненням стає важливішою інтелектуалізація завдань управління 

безпекою структурно-складних інноваційно-технологічних систем, що має 

забезпечувати постійну адаптацію системи до мінливих внутрішніх і 

зовнішніх умов, проводити діагностику, контроль, аналіз та синтез окремих 

складових системи.  

Дієвим інструментом розвитку інноваційної діяльності для цілей 

забезпечення реалізації інноваційної політики у межах національної системи 

«сталий розвиток – безпека» можна визнати проєктне управління, яке сприяє 

більш ефективному здійсненню інноваційної стратегії підприємств у межах 

міжгалузевих високотехнологічних секторів та підвищує рівень керованості 

інноваційно-інвестиційним розвитком. Це позначається на підвищенні 

ефективності впровадження інновацій, що результується у взаємозв’язку 

«сталий розвиток – безпека».  

У результаті необхідності кооперації під час реалізації завдань з 

розвитку високотехнологічних секторів формується так звана проєктна 

економіка [294] як особливий вид соціально-економічної системи, в якій 

економічна діяльність здійснюється переважно за допомогою проєктів, 

програм і портфелів проєктів (програм). На макрорівні програмний метод 

управління активно використовується під час розроблення та реалізації 

державних програм у багатьох розвинених країнах. При цьому структура 

державних програм має визначатися з урахуванням ЦСР, зокрема згаданих у 

розділах 1 та 3.  

В економіці України існує низка галузей, у яких значна частка 

діяльності є пов’язаною з великими проєктами та державними програмами 



407 

 

   

(регіональний розвиток та розвиток територіальних громад, енергетика, 

нафтогазова галузь, будівництво, охорона здоров’я, машинобудування, ВПК 

тощо). Отже, вже назріла необхідність застосовувати спеціалізований 

проєктний підхід до управління державними програмами з метою 

підвищення їх дієвості.  

За даними Міжнародної асоціації управління проєктами, використання 

сучасної методології інструментарію проєктного управління надає 

можливість заощадити до 20–30 % часу та до 15–20 % ресурсів на здійснення 

проєктів і програм. Це дає змогу стверджувати, що управління проєктами є 

ефективним механізмом реалізації інноваційної діяльності.  

Автор визначає, що сфера розбудови системи «сталий розвиток – 

безпека» характеризується наявністю великомасштабних систем, які 

належать до класу складних систем і формуються завдяки комплексній 

(міжгалузевій, міжрегіональній тощо) взаємодії елементів, розподілених на 

значній території, які потребують для розвитку істотних витрат ресурсів і 

часу.  

На основі вищевикладеного та досліджень здобувача [195; 196] 

забезпечення національної безпеки у межах методології проєктного підходу 

розглянуто як комплексний проєкт планування та забезпечення соціально-

економічного розвитку, спрямований на досягнення ЦСР і забезпечення 

національної безпеки, що передбачає синхронне взаємопов’язане 

застосування діючих інструментів територіального, галузевого і 

технологічного розвитку та механізмів реалізації інвестиційних проєктів, 

серед іншого на принципах публічно-приватного партнерства. Отже, 

управління у межах національної системи «сталий розвиток – безпека» має 

здійснюватися за проєктним принципом завдяки взаємозв’язку всіх заходів 

на етапах планування, фінансування та реалізації, що надасть можливість 

скоротити всі види витрат.  

На підставі вищезазначеного вважаємо, що проєктний підхід надасть 

можливість оптимізувати систему інформаційно-аналітичної підтримки 
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стратегічного планування розвитку системи «сталий розвиток – безпека» 

шляхом координації взаємозв’язків усіх учасників стратегічного управління, 

що містить у собі алгоритм послідовного вирішення інформаційних, 

організаційних і прогнозних завдань у межах єдиного циклу стратегічного 

планування реалізації національних інтересів.  

Отже, в Україні для отримання системних ефектів з метою забезпечення 

розвитку системи «сталий розвиток – безпека» гостро назріла необхідність 

застосування нового механізму координації державних програм і проєктів, у 

підґрунті якого, на нашу думку, мають лежати проблемно-орієнтований 

підхід та модель проєктного життєвого циклу, що є визначальним для 

досягнення кінцевих результатів системи державного стратегічного 

планування.  

Актуальність удосконалення інструментарію управління інноваційними 

проєктами з урахуванням сталого розвитку обумовлюється тим, що в 

сучасних умовах інновації перетворилися із суто технологічних на системні, 

що поєднують різні типи інновацій, розглянуті в розділі 1. Системні інновації 

розвиваються синергічно, об’єднуючи в єдиний «живий організм» широкий 

спектр інноваційних процесів. Особливу роль системні інновації відіграють 

на рівні управління національною економікою та національною 

інноваційною системою, які мають розвиватися у межах глобальної 

економіки.  

У межах управління проєктами розвитку інноваційно-технологічних 

систем розглянемо макропроєктування, що передбачає проєктування 

загальних контурів системи, об’ємне організаційне проєктування системи на 

різних рівнях зв’язків у галузевому та міжгалузевому функціонуванні. 

Важливим також є той факт, що саме на цьому етапі проводиться вибір 

критеріїв оцінювання ефективності функціонування системи. На рівні 

макропроєктування будується концептуальна модель – змістовне уявлення 

про істотні властивості об’єкта та головні зв’язки між цими властивостями. 

Отже, актуальність розроблення механізмів макропроєктування 
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обумовлюється тим, що всі типи середовищ можуть генерувати ентропійні 

флуктуації, що потребує розроблення різних сценаріїв управління на основі 

чіткого розуміння особливостей функціонування системи.  

Аналіз досліджень з питань проєктного менеджменту макросистем, які 

можна використати для інноваційного розвитку системи «сталий розвиток – 

безпека», показав, що вони не мають комплексного характеру, і 

проблематика макропроєктування системних інновацій на цьому етапі ще не 

знайшла належного висвітлення.  

Один із класиків японського маркетингу, професор М. Сімагуті називає 

XXІ ст. епохою системних інновацій та епохою абсолютно нових систем 

ведення бізнесу [73]. Дослідник зауважує, що найближчим часом економіка і 

соціум розвиватимуться шляхом створення принципово нових систем – 

науково-дослідних систем, бізнес-систем, маркетингових систем, а також 

систем створення нових соціальних цінностей і систем стійких конкурентних 

переваг.  

Поява системних інновацій висуває нові вимоги до стратегічного 

планування та прогнозування інноваційної діяльності, обґрунтування 

ефективності застосування технологічного картування, інституційно-

економічного моделювання розвитку, інституційної системи державної 

підтримки сфери інновацій тощо.  

У своїх роботах здобувач уже розглядав особливості системних 

інновацій на національному та місцевому рівнях. Впроваджувати їх у розділі 

3 він пропонує шляхом інституційно-інноваційного проєктування, зокрема й 

у контексті глобальних трендів, коли конкуренція між країнами у 

високотехнологічних секторах зміщується з рівня товарної конкуренції на 

рівень національних інноваційних систем, в яких особливе місце належить 

процесам координації та узгодження через інституційні механізми.  

Аналіз низки робіт, присвячених дослідженню стійкості економічних 

систем узагалі та інноваційних систем зокрема, показав відсутність у 

вітчизняній практиці єдиного системоутворюючого підходу до управління 
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змінами завдяки системі інновацій. Зокрема, наявні методи і моделі вибору й 

оцінювання інноваційних пріоритетів, проєктів та стану їх розвитку в 

переважній більшості мають безсистемний характер як на рівні проєктного 

аналізу, так і під час проєктно-організаційної діяльності в розрізі різних 

підсистем національної економіки, що призводить до втрати потенціалу 

синергії та розпорошення ресурсів.  

Із цього погляду особливий інтерес пов’язано з розвитком космічної 

галузі, що являє собою приклад складної інноваційно-технологічної системи, 

що є критично важливою для національної безпеки, однак розвивається на 

міжнародному рівні, зумовлює необхідність реалізацію інституційно-

інноваційного проєктування для забезпечення національних інтересів. Для 

цього пропонуємо розглянути особливості концептуальної постановки 

завдань макропроєктування інноваційно-технологічних систем як 

специфічного управлінського завдання інноваційного структурного розвитку.  

Методологія макропроєктування інноваційно-технологічних систем 

ґрунтується на розроблених здобувачем теоретико-методологічних і 

методичних підходах до аналізу впливу глобалізації інновацій на національну 

економіку, у підґрунтя якого покладено оцінювання соціально-економічної 

ефективності інновацій, теоретико-методологічних підходів до вибору 

інноваційних пріоритетів та взаємозв’язку інноваційно-технологічних систем 

із національною безпекою. Адаптація та вдосконалення зазначених 

напрацювань з розглядуваної тематики слугуватиме підґрунтям відповідно до 

мети дослідження.  

На нашу думку, запропонований нами підхід до використання 

макропланування для цілей забезпечення національної безпеки шляхом 

вирішення оптимізаційних завдань відповідає системному підходу, у межах 

якого безпека розглядається як властивість системи функціонувати в умовах 

невизначеності, конфліктів і зовнішніх впливів через управління та 

самоорганізацію. Зазначені аспекти суттєво підвищують роль 

макропроєктування як процесу визначення траєкторій розвитку системи з 
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урахуванням умов її функціонування.  

У контексті еволюційного управління інноваційною системою у межах 

забезпечення національної безпеки ми пропонуємо розглядати системні 

інновації в інноваційно-технологічних системах як об’єкт для 

макропланування.  

На погляд OECD [489, с. 6], системна інновація являє собою 

горизонтальний стратегічний підхід до вирішення проблем, які мають 

системний характер; вона містить у собі акторів за межами уряду і 

реалізується в довгостроковій перспективі шляхом відповідного планування. 

Системна інновація – це поняття, що використовується для ілюстрації 

підходу горизонтальної політики, що мобілізує технології, ринкові механізми, 

правила та соціальні інновації для вирішення складних проблем, у сукупності 

взаємодіючих або взаємозалежних компонентів, які утворюють соціально-

технічну систему.  

На думку А. Жалевича [73], системні інновації – це «рішення, що 

ґрунтуються на роботі із системними властивостями та законами розвитку 

складних систем (наприклад, «ефект важеля», синергетичний ефект, закони 

гармонічного та сталого розвитку тощо)». Інакше кажучи, системні інновації 

можна розглядати як рішення, що вдосконалюють чи активізують роботу 

водночас усіх (або багатьох) підсистем.  

Відповідно до науково-методичного підходу, викладеного у дослідженні 

В. Аньшина [9, с. 66], системні інновації являють собою нові функції за 

допомогою об’єднання складових частин радикальних інновацій у нові 

способи. Тому концепцію системних інновацій можемо використовувати для 

менеджменту проєктів у контексті сучасних трендів формування 

інноваційних мереж, що передбачають активну кооперацію на міжнародному 

та міжгалузевому рівні.  

Варто зауважити, що наразі практично всі сучасні «серйозні» інновації є 

системними, однак поняття інновацій досить часто обмежується його 

звуженням до техніко-технологічних або соціальних, що, в свою чергу, 
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призводить до погіршення бази ухвалення рішень і потенційних втрат. Отже, 

системні інновації можемо також визначити як рішення, що ґрунтуються на 

врахуванні властивостей і законів розвитку складних систем (наприклад, 

синергетичний ефект, закони сталого розвитку тощо).  

Для реалізації проєктів впровадження системних інновацій 

макропроєктування як процес визначення структури системи в цілому та її 

функціональних зв’язків із зовнішнім середовищем відіграє критичну роль, 

оскільки надає можливість визначити потенціал впровадження інновацій та їх 

ресурсну базу. С. П. Король [109] зауважує, що макропроєктування є 

найбільш відповідальною системотехнічною стадією.  

На нашу думку, макропроєктування для управління складними 

системами є критично важливим, оскільки дає змогу сформувати основи 

стратегії розвитку. На стадії макропроєктування необхідно визначити: 

1) закономірності функціонування системи в цілому; 

2) принципи декомпозиції на окремі елементи (підсистеми); 

3) мету функціонування системи; 

4) критерії та обмеження функціонування системи; 

5) зовнішні та внутрішні зв’язки системи.  

У результаті на рівні макропроєктування будується концептуальна 

модель, що враховує істотні властивості об’єкта та головні зв’язки між 

вищезазначеними властивостями. Отже, можемо зробити висновок, що 

макропланування дає змогу найбільш повно реалізувати системний підхід у 

межах інституційно-інноваційного проєктування.  

У загальному вигляді, на думку Г.-Х. Гуда і Р.-Е. Макола [45] 

макропроєктування запропоновано розглянути на основі таких основних 

завдань. 

1. Визначення цілей створення системи та кола розв’язуваних нею 

завдань. Мету та завдання системи визначають, виходячи з потреб її 

практичного використання з урахуванням тенденцій та особливостей 

технічного прогресу, а також економічної доцільності на макрорівні. Істотне 
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значення при цьому мають аналіз функціонування наявних аналогічних 

систем, а також чітке розуміння ролі проєктованої системи для держави 

(держав).  

2. Оцінювання факторів, що впливають на систему, та визначення їх 

характеристик. Для оцінювання зовнішніх (національні та міжнародні 

процеси) і внутрішніх факторів, що діють на систему, крім досвіду 

функціонування аналогічних систем, використовують статистичні дані, 

отримані в результаті спеціальних експериментальних чи експертних 

досліджень. Важливо розуміти, що рішення щодо системних інновацій 

ухвалюються з використанням багатьох окремих критеріїв, що відображають 

економічні, соціальні, технічні, екологічні та інші процеси.  

3. Вибір показників ефективності системи. Показниками ефективності 

вибирають числові характеристики, що оцінюють ступінь відповідності 

системи завданням, поставленим перед нею, наприклад для системи «сліпої» 

посадки літаків показником ефективності може слугувати імовірність 

успішної посадки, для міжміського телефонного зв’язку – середній час 

очікування з’єднання з абонентом, для виробничого процесу – середня 

кількість виробів, що випускаються за зміну, тощо.  

4. Розроблення варіантів композиції системи та максимізація її 

організаційного потенціалу. Відповідно до завдання визначають один або 

декілька варіантів системи, які, на думку експертів, заслуговують 

подальшого розгляду та докладного дослідження. Системний аналіз варіантів 

композиції системи часто проводиться за допомогою імітаційно-динамічного 

моделювання.  

У контексті національної безпеки під час макропроєктування варто 

враховувати, що інноваційно-технологічні системи мають бути організовані 

так, щоб не лише забезпечити їх ефективне функціонування, а й мінімізувати 

основні загрози їх стійкості, своєчасного підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності. Тому актуальність використання системного 

підходу в макропроєктуванні, на наш погляд, полягає в тому, що він 
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розглядає системну стійкість як сукупність взаємопов’язаних та 

взаємообумовлених складових, які забезпечують збалансований розвиток 

шляхом установлення оптимальних кількісних співвідношень між 

елементами системи та її середовищем, а також формування сталих 

структурних зв’язків між ними.  

Макропроєктування інноваційно-технологічних систем можемо 

поділити на два етапи: 

1) довгострокове макропроєктування, у межах якого формується перелік 

критично важливих технологій, що визначають перспективу розвитку галузі, 

а також імовірні строки їх реалізації; цей етап надає можливість 

скоординувати концептуальну, науково-дослідну та дослідно-

конструкторську стадії розроблення інноваційно-технологічних систем і 

створює вихідний базис для другого етапу; 

2) програмне макропроєктування, що передбачає вибір портфелю 

проєктів, які підлягають реалізації, формування варіантів програми розвитку 

інноваційно-технологічних систем на майбутній програмний період, 

розроблення методики оцінювання ефективності програм, вибір варіанту 

програм, найбільш раціонального для фактичного рівня ресурсного 

забезпечення.  

На рисунку 5.6 показано схему макропроєктування інноваційно-

технологічних систем, що охоплює функціонально-структурні питання, 

всебічну обґрунтованість напрямів розвитку технологій, що передбачає 

випереджальне проведення системних досліджень, які реалізуються шляхом 

селекцію проєктів. Під час розгляду складних інноваційно-технологічних 

систем, будь-які організаційні перетворення мають ураховувати зміни, 

пов’язані із зовнішнім середовищем [271; 110].  

Завдання макропроєктування щодо національної економіки ми 

пропонуємо розглядати у межах завдання не простого забезпечення 

мінімального рівня національної безпеки, а створення умов випереджального 

інноваційного розвитку економіки з метою забезпечення глобальної 
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конкурентоздатності. У цьому контексті ми пропонуємо розглядати 

важливість вироблення механізму ефективного системного управління 

інноваційним розвитком як джерело адаптаційного потенціалу та формування 

конкурентних переваг на різних рівнях (продукт, технологія, проєкт, 

підприємство, кластер, галузь, країна) [203].  

Через відсутність системного підходу на етапі макропроєктування 

протягом останніх років в Україні реалізовувалась модель нестійкого 

розвитку, відповідно до якої прогресивний розвиток одних економічних 

підсистем (процесів) найчастіше здійснювався в результаті послаблення 

ресурсного забезпечення чи уповільнення розвитку інших систем (модель 

жорсткої конкуренції за ресурси чи ситуація «гасіння пожеж»).  

 

 

Рисунок 5.6. – Макропроєктування інноваційно-технологічних систем 

Джерело: розроблено автором 

Доповнюючі проєкти Синергетичні проєкти 

Проєкти, успішно реалізувати які 

можна в разі одночасної їх реалізації  
Проєкти, що збільшують ефект 

один одного 

Інституційно-інноваційне проєктування  

 стратегічне планування і прогнозування інноваційної діяльності інноваційно-
технологічної системи; 

обґрунтування ефективності застосування технологічного картування; 

 інституційно-економічне моделювання розвитку інноваційної діяльності; 

розробка інституціональної системи державної підтримки сфери інновацій.  

Вибір проєктів 

Формулювання проблем 

визначення цілей створення системи та кола вирішуваних нею завдань; 

перелік і характеристика факторів, що впливають на систему та підлягають 
обов'язковому врахуванню; 

вибір показника ефективності системи.  
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Навіть у сучасних умовах обмеженості ресурсної бази в Україні 

реалізується (фактично лише існує) цілу низка загальнодержавних цільових 

програм з реформування (розвитку) певних секторів економіки, зокрема і 

критично важливих, оборонно-промислового комплексу та космічної галузі, 

однак досі вони не забезпечили певних суттєвих (системних) результатів 

(наприклад, розробки, кращі за світові аналоги, успішні міжнародні проєкти), 

не враховуючи окремих фрагментарних успіхів. Причиною цього є 

відсутність системного підходу до побудови інтегрованого інформаційного 

середовища ухвалення рішень та формування системи пріоритетів.  

Головною причиною невдач реалізації пріоритетів та відповідних 

програм секторального розвитку стала не лише та обставина, що жодна з них 

не була профінансована в повному обсязі, але і відсутність інфраструктури, 

що стимулює перерозподіл ресурсів між галузями, зокрема формування 

міжсекторальних інноваційних зв’язків. У результаті це суттєво перешкоджає 

формуванню конкурентоздатних продуктів, S2B-зв’язків, підвищенню попиту 

цивільних секторів на технології оборонно-промислового комплексу та 

космічної галузі, поліпшенню фінансового становища підприємств, що 

входять до одного технологічного ланцюжка, розвитку інформаційного, 

фінансового, матеріального й енергетичного обміну між ними та іншими 

суб’єктами ринку.  

О. Аретова [10] та ін. у межах аналізу завдань управління розвитком 

розглядають проблеми макропроєктування системи інститутів державної 

підтримки інноваційної діяльності. При цьому запропонований механізм 

реалізації стратегії державної підтримки інноваційної діяльності передбачає 

послідовний рух за таким ланцюжком: розроблення середньо- і 

довгострокових прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку – 

виявлення стратегічних пріоритетів – формування ключових напрямів 

інноваційної політики та їх практична реалізація.  

Також під час макропроєктування інноваційно-технологічних систем ми 
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вважаємо доцільним розглядати технологічну взаємозалежність, яку можемо 

визначити через такі зв’язки: 

– взаємозв’язок між промисловістю та науково-дослідними інститутами 

та іншими зовнішніми джерелами досліджень (ідей); 

– взаємозв’язок усередині технологічного ланцюжка – ланцюжка 

поставок, виробництва, взаємодії з покупцями, що призводить до того, що 

застосування нової технології в одній з ланок викликає зміни в операціях 

інших; 

– взаємозв’язок технологічних проривів, що фокусуються на продуктах 

або бізнес-процесах; 

– кооперація під час розроблення нових продуктів (послуг) декількома 

компаніями шляхом проведення спільних досліджень або на підставі угод 

про технологічне співробітництво або стратегічний альянс; 

– аутсорсинг окремих фаз розроблення нового продукту спеціалізованим 

фірмам; 

– інтегрування різних функцій фірм, таких як дослідження і розробки, 

виробництво, маркетинг і продажі; 

– конвергенція технологій, що призводить до взаємозалежності раніше 

незалежних галузей.  

Ураховуючи фактор технологічної взаємозалежності, процес 

макропроєктування інноваційно-технологічних систем має ґрунтуватися на 

розробленні концептуальних підходів до побудови моделей 

міжорганізаційної взаємодії, визначенні та виборі стратегій досягнення 

поставлених цілей та вирішенні множини організаційних, технологічних або 

технічних завдань і виборі найбільш ефективних у конкретних умовах 

альтернатив.  
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5.4. Практичні аспекти макропроєктування в контексті smart-

спеціалізації на прикладі Сумської області  

 

Макропроєктування інноваційно-технологічних систем як основа 

інституційно-інноваційного проєктування, на думку автора, має серед іншого 

розглядатись у контексті смарт-спеціалізації регіонів.  

У Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку 

України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та 

оцінювання результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів, 

затвердженому Постановою КМУ від 11 листопада 2015 р. № 931та у змінах 

до нього, затверджених Постановою КМУ від 14 листопада 2018 р. № 959 

визначено такі складові смарт-спеціалізації: 

1) «смарт-спеціалізація – підхід, що передбачає аргументоване 

визначення суб’єктами регіонального розвитку у межах регіональної 

стратегії окремих стратегічних цілей і завдань щодо розвитку видів 

економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням 

конкурентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки 

в більш ефективні; 

2) впровадження смарт-спеціалізації у стратегічне планування 

регіонального розвитку здійснюється з метою: 

– забезпечення сталого розвитку регіонів; 

– підвищення ефективності управління інноваційними процесами у 

регіонах; 

– створення сприятливого середовища для провадження інноваційної 

діяльності; 

– підвищення рівня інноваційної та інвестиційної активності регіонів; 

– запровадження системної державної підтримки розвитку інновацій у 

регіонах;  

3) розроблення проєктів стратегії регіонального розвитку і плану заходів 

на засадах смарт-спеціалізації, що передбачає дотримання таких принципів: 
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– інноваційна спрямованість – визначення окремих напрямів і завдань 

стратегії регіонального розвитку з метою ухвалення та впровадження нових 

технологічних рішень у певних видах економічної діяльності з урахуванням 

інноваційного потенціалу регіонів; 

– відкритість – забезпечення залучення зацікавлених представників, 

зокрема суб’єктів підприємництва, науково-дослідних установ, закладів 

вищої освіти та громадських об’єднань, до процесу розроблення та реалізації 

стратегії регіонального розвитку; 

– паритетність – створення рівних можливостей для висловлювання 

поглядів зацікавлених сторін та забезпечення максимального врахування їх 

інтересів під час розроблення та реалізації стратегії регіонального розвитку; 

– координація – взаємозв’язок та узгодженість довгострокових стратегій, 

планів і програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівні; 

– доповнюваність – забезпечення взаємозв’язку науки, освіти, 

виробництва та фінансових ресурсів щодо розвитку інноваційної діяльності; 

– диверсифікація – можливість створення нових видів економічної 

діяльності у певних галузях економіки; 

– вузька спеціалізація – обмеження переліку видів економічної 

діяльності, вибір яких обумовлено перспективними можливостями та які 

провадитимуться на внутрішньому та зовнішньому ринку».  

З прикладного погляду, корисними є висновки, отримані за 

результатами зарубіжних теоретичних та емпіричних досліджень стосовно 

ролі підприємництва у реалізації політики розумної спеціалізації [278, C. 54]: 

– розумна спеціалізація – це не перелік технологій/секторів, де регіон 

має перевагу, а процес пошуку у межах життєвого циклу, який змінюється 

відповідно до регіональних можливостей і тенденцій; 

– підприємницьке відкриття ґрунтується не на конкретній галузевій чи 

технологічній моделі, а на творчому поєднанні різних способів скористатися 

можливостями територіальних надбань; 

– регіональний контекст впливає на особливості процесу 



420 

 

   

підприємницького відкриття; 

– для досягнення значних регіональних ефектів результати 

підприємницького відкриття слід інституціоналізувати, зокрема шляхом 

створення кластерних структур і розвитку інфраструктури знань; 

– у межах управління розумною спеціалізацією органи влади мають 

створювати умови для генерування та систематизації підприємницького 

відкриття, обмежуючи при цьому недоліки ринку.  

Реалізацію інституційно-інноваційних проєктів на регіональному рівні 

доцільно розглядати на двох рівнях: 

1) створення рамкових умов реалізації інституційно-інноваційних 

проєктів та суб’єктів, залучених у цей процес; 

2) безпосередня реалізація інституційно-інноваційних проєктів, що 

ґрунтується на принципах смарт-спеціалізації, аналізі технологічної 

траєкторії та макропроєктуванні інноваційно-технологічних систем.  

Розглянемо ці рівні на прикладі перспективних інституційно-

інноваційних проєктів Сумської області.  

У межах першого рівня можемо розглянути рейтинг Regional Doing 

Business, розроблений експертами Офісу ефективного регулювання BRDO, 

що вимірює сприятливість інвестиційного клімату в обласних центрах 

України за сумою балів, набраною ними в шести компонентах: 

започаткування бізнесу, сплата місцевих податків, оформлення земельної 

ділянки, приєднання до електромереж, одержання дозволів на будівництво та 

електронні сервіси (таблиця 5.3).  

З таблиці 5.3 можемо зробити висновок, що найбільш проблемними 

складовими рейтингу Сумської області за Regional Doing Business 2020 є 

податки та е-сервіси.  

Компонент «Сплата місцевих податків» вимірює тягар, що накладається 

на бізнес місцевими податками. Податками, що аналізуються за 

компонентом, є такі: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки (для юридичних осіб); туристичний збір, земельний податок, ставка 
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єдиного податку для 1 групи, ставка єдиного податку для 2 групи. Кожен з 

податків оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів. Додатково на рейтинг 

впливає відкритість даних про вказані податки.  

Компонент «Електронні сервіси» вимірює обсяг адміністративних 

послуг та дозвільних процедур, які можна отримати або пройти за 

допомогою використання мережі Інтернет у найбільшому місті регіону / 

обласному центрі.  

На підставі вищезазначеного можемо сформулювати рекомендації щодо 

покращення інвестиційного клімату, зокрема реалізації проєктів цифрової 

трансформації адміністративних послуг та дозвільних процедур, а також 

комунікації з бізнес-спільнотою щодо вдосконалення адміністрування 

місцевих податків.  
 

Таблиця 5.3 – Рейтинг областей за Regional Doing Business 2020 

№  Регіон 

Д
и
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1 Житомирська 

область 

2 356 79 51 73 75 50 28 

2 Чернігівська 

область 

4 348 75 74 75 51 41 32 

3 Київ 1 341 77 64 68 46 39 47 

4 Рівненська 

область 

3 340 76 61 44 66 61 32 

5–6 Івано-

Франківська 

область 

–4 338 80 55 63 67 32 41 

5–6 Вінницька 

область 

–4 338 71 64 70 63 41 29 

7 Волинська 

область 

1 335 75 63 59 71 44 23 

8 Львівська область –3 331 73 58 63 60 36 41 

9 Дніпропетровська 

область 

3 330 73 58 68 52 30 49 

10 Донецька область –1 329 76 56 57 61 53 26 

11 Сумська область 4 328 74 50 79 53 40 32 

Джерело: Regional Doing Business 2020 
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Другий рівень розглянемо на трьох прикладах інституційно-

інноваційних проєктів.  

Першим з таких є створення агротуристичного кластера 

«Слобожанське коноплярство», що вже отримав фінансування з державного 

бюджету у межах конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку у 

2020 р. (20,703 млн грн.) та може стати одним з туристичних магнітів 

Сумщини та України. Кластер матиме багатовимірне значення і 

позиціонуватиметься як потужний економічний механізм і зелений 

туристичний магніт.  

Загальна інформація про проєктні показники агротуристичного кластера 

«Слобожанське коноплярство» міститься в таблиці 5.4.  

Наразі Сумщина є лідером серед регіонів України з вирощування і 

переробки коноплі. Використовуються сорти, які не містять психотропних 

речовин, і першими в світі селекціонували їх два наукові інститути, які 

працюють в області.  

На базі Інституту луб’яних культур НААН є лабораторна база, що буде 

оновлена в межах проєкту, буде створено всеукраїнську освітню платформу, 

завдання якої полягатиме у створенні нових розробок та впровадженні 

наявних на території України. Також передбачається розміщення демо-

майданчиків та музею коноплярства як сучасного експозиційного хабу з 

інтерактивними технологіями, доповненою реальністю тощо.  

За підсумками минулого 2020 р. площі вирощування займали 247 га, 

проєкт агротуристичного кластера передбачає розширення площі, а також 

збільшення кількості переробних підприємств, серед іншого і невеликих, 

створення нових продуктів для внутрішнього ринку, що мають широкий 

спектр використання.  

В області розвиваються кілька напрямів переробки конопель. Зараз на 

Сумщині можуть запропонувати не лише олію з конопель. В обласному 

центрі є фірма, яка єдина в Україні виготовляє конопляний сир; є постіль, 

одяг, посуд, виготовлений з конопель. Отже, Сумщина може бути не лише 
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науковим центром коноплярства, але і виробничим і туристичним.  
 

Таблиця 5.4 – Характеристики проєкту агротуристичного кластера 

Назва проєкту  Цілі проєкту Цільові аудиторії  Очікувані результати 

Агро-

туристичний 

кластер 

«Слобожанське 

коноплярство» 

1) комплексний 

розвиток галузі 

коноплярства, 

що передбачає 

розширення 

масштабів 

вирощування 

конопель та 

забезпечення 

потужностей з їх 

переробки;  

2) формування 

всеукраїнської 

освітньої 

платформи 

інновацій у 

коноплярстві, 

що 

передбачатиме 

створення та 

постійну 

діяльність 

всеукраїнського 

навчально-

практичного 

центру з 

розвитку 

коноплярства;  

3) відродження, 

збереження та 

популяризація 

вікових традицій 

слобожанського 

коноплярства 

шляхом 

створення 

об’єктів для 

розвитку 

сільського / 

гастрономічного 

туризму 

1) населення 

Сумщини та інших 

регіонів України;  

2) суб’єкти 

господарської 

діяльності Сумської 

області (8) й інших 

регіонів України 

(22);  

3) сільсько-

господарські 

товаровиробники 

(серед іншого 

фермерські 

господарства) 

Сумської області 

(понад 200), інших 

регіонів України 

(понад 6 тисяч);  

4) економічно 

активне населення, 

власники й орендарі 

земель Сумської 

області (понад 1 

тисяч осіб), інших 

регіонів України 

(понад 30 тисяч осіб) 

1) розширення площ 

вирощування конопель 

технічних до 360 гектарів 

(+111 гектарів до 

попереднього рівня) та 

забезпечення потужностей з 

переробки коноплесировини 

до 79 %;  

2) створення нових 28 

робочих місць на сільських 

територіях;  

3) збільшення надходжень до 

бюджетів різних рівнів на 1,3 

мільйонів гривень щорічно;  

4) будівництво етно-музею 

коноплярства з відвідуванням 

у перший рік роботи до 10 

тисяч осіб із Сумщини та 

інших регіонів України;  

5) створення мобільної 

інтерактивної експозиції 

коноплярства та 

ознайомлення з нею у перший 

рік представлення до 200 

тисяч осіб;  

6) підписання 50 договорів 

співробітництва з 

об’єднаними територіальними 

громадами, суб’єктами 

господарської діяльності – 20;  

7) проведення щорічного 

Міжнародного етнічно-

фольклорного аграрного 

фестивалю «HempFest» з 

відвідуванням 4 тисяч осіб;  

8) проведення 9 навчально-

практичних семінарів, двох 

«круглих столів» та 

міжнародної конференції, 

надання шести 

індивідуальних консультацій 

Джерело: складено автором на основі даних Міністерство розвитку громад і 

територій України [
1
] 

                                                           
1
 Створення агро-туристичного кластеру «Слобожанське коноплярство» – візитівки та одного з «магнітів» 

Сумщини та України / Міністерство розвитку громад і територій України. 2020. URL: https://sectoral. 
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У межах агро-еко-етнофестивалю коноплярства «ХемпФест» та 

гастрономічного фестивалю «Слобожанські смаки» вже активно 

пропагувалася тема розвитку коноплярства, серед іншого й з дегустацією 

продуктів і страв із конопель.  

Генрі Форд зробив свій перший автомобіль із конопляного пластику на 

конопляному біопаливі, перший долар був видрукуваний на конопляному 

папері, перші джинси Levi’s створено з конопляної тканини.  

Коноплі, мінімально виснажують ґрунти, можуть замінити бавовну, з 

якої виготовляють целюлозу, тканини, біологічну упаковку, біопаливо та 

інші корисні продукти (для прикладу, вартість паперу з конопель на 30 % 

нижче, ніж з деревини, гектар технічної коноплі може дати до 6 тон 

целюлози з циклом дозрівання конопель у 120 днів). Фінляндія є прикладом 

збереження лісів та виготовлення паперу з конопель. Зараз в світі відомо 

більше 50-ти тисяч найменувань продукції, яку можна виробляти з конопель, 

і це ніяк не пов’язано з її психотропними властивостями. Конопляний 

композит-пластик застосовується навіть у космічній галузі, адже він 

міцніший і легший, ніж метал. Окрім наукових досліджень, у Сумській 

області вже є значний досвід виготовлення продукції з технічних конопель, 

для прикладу, конопляний сир, конопляна олія, екопосуд, шпагат, еко-

композити на основі конопель.  

У межах практичного втілення інституційно-інноваційного 

проєктування та з огляду на необхідність координації широкого кола 

суб’єктів доцільно завдання з реалізації цього проєкту покласти на Агенцію 

регіонального розвитку, створення якої заплановано у 2021 р. та на яку 

покладено завдання забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 

регіону, стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-

спеціалізації, створення сприятливих умов для активізації інвестиційної, 

експортної та підприємницької діяльності.  

Іншим прикладом інституційно-інноваційного проєкту може бути 

                                                                                                                                                                                           
minregion.gov.ua/sectorals/128a0c70-1f94-11eb-ba4a-b356ee544eea 
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розвиток приладобудування, що, як було визначено у попередніх розділах, є 

актуальним для Індустрії 4.0.  

До кола суб’єктів, зацікавлених у розвитку приладобудування у регіоні, 

належать ЗВО, наукові установи, машинобудівні підприємства, а також низка 

приватних підприємств, створених працівниками колишнього Сумського 

приладобудівного заводу.  

Важливість приладобудування розглянемо в контексті регіональної 

спеціалізації, яку в різних сегментах машинобудування можна розрахувати за 

формулою значимості цього сегменту / сегментів машинобудування в 

області:  

SQ = (Sig / Sg) / (Si / S), 

де SQ – коефіцієнт спеціалізації області Sig – виручка від реалізації в і-

сегменті машинобудування в g-області Sg – виручка від реалізації 

машинобудівної продукції в області Si – виручка від реалізації в i-сегменті 

машинобудування в Україні S – виручка від реалізації машинобудівної 

продукції в Україні.  

Потенціал кластеризації у Сумській області є у сегменті виробництва 

машин та устаткування загального призначення (LQ=6,0; помпи і 

компресорне обладнання) та у сегменті виробництва сільськогосподарської 

техніки (LQ=1,4, ґрунтообробна техніка) (Машинобудівна галузь в Україні: 

потенціал та можливості для розширення експорту на період до 2021 року. 

Київ: ДП «УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА», 2020).  

Прилади є важливою частиною продукції містоутворюючих підприємств 

ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 

“Насосенергомаш”», ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче 

об’єднання», ПрАТ «НВАТ “ВНДІкомпресормаш”» ТОВ «Турбомаш», 

ТОВ «Технохім» та ін.  

З погляду інноваційного потенціалу важливу роль має Інститут 

прикладної фізики НАН України (http://iap.sumy.org/about/), серед головних 

напрямів наукової діяльності якого, затверджених Постановою Президії НАН 

http://iap.sumy.org/about/
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України № 69 від 26.03.2014, є розроблення науково-навчальних приладів. На 

базі Інституту прикладної фізики НАН України діє Науково-дослідний центр 

навчально-наукових приладів подвійного підпорядкування НАН і МОН 

України, напрямами діяльності якого є: 

– реалізація єдиної науково-технічної політики в галузі створення і 

виробництва навчальної та наукової техніки; 

– формування і реалізація програм з розроблення і виробництва 

навчальної та наукової техніки; 

– координація розроблення і впровадження сучасних зразків навчально-

наукової техніки в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 

навчальних закладах, наукових установах національної та галузевих академій 

наук України; 

– проведення науково-дослідних робіт та розроблення зразків 

навчальних і наукових приладів нового покоління.  

На базі Інституту діє Міжвідомча наукова рада з наукового 

приладобудування при Президії НАН України.  

Отже, в Інституті прикладної фізики НАН України та Сумському 

державному університеті створено унікальну експериментальну базу, що 

надає можливість розгорнути міждисциплінарні прикладні дослідження і 

розробки в галузі освіти, охорони навколишнього середовища й медицині.  

Важливо долучити до проєкту і представників інших ЗВО області та 

відповідних інфраструктурних елементів, наприклад стартап-центр «New 

Generation» сприяє розвитку бізнес-ідей та інноваційних проєктів.  

Особлива увага в науковому плані в регіоні приділяється розвитку 

досліджень у галузі ядерної медицини (включно з новими 

високоефективними ядерними методами ранньої діагностики і терапії 

онкологічних і серцево-судинних захворювань) та ядерних технологій для 

розвитку нанотехнологій.  

У межах практичного втілення інституційно-інноваційного 

проєктування та з огляду на необхідність координації широкого кола 
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суб’єктів доцільно покласти реалізацію цього проєкту або на ЗВО, або 

науковий інститут, або на науковий парк «Наукові і навчальні прилади».  

Наступним можливим інституційно-інноваційним проєктом у регіоні 

може бути розвиток інформаційних систем для енергетичної сфери.  

Зокрема, Сумський державний університет впроваджує власні 

енергоефективні розробки та технології, наприклад, систему моніторингу 

теплоспоживання будівель «HeatCam», що надає можливість за допомогою 

мобільного зв’язку та інтернет-технологій в автоматичному режимі збирати 

повну інформацію про параметри теплоносія (на всіх етапах циркуляції і в 

усіх приміщеннях), а також інформацію щодо температури навколишнього 

середовища включно з прогнозом на наступну добу.  

Методику моніторингу з використанням системи «HeatCam» погоджено 

з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, вона може слугувати основою для 

створення центрів моніторингу систем теплозабезпечення в різних закладах. 

Серед інших розробок – альтернативна система опалення на базі 

теплогенеруючих агрегатів-2(3), що є особливо актуальним для віддалених 

негазифікованих, зокрема промислових, об’єктів. У разі використання 

електроенергії за «нічним» тарифом економія ресурсів від впровадження 

такої системи може сягати 30–50 %.  

З погляду кластерно-мережевих принципів залучення учасників, 

важливою є система «Energy clock», призначена для формування енергетично 

грамотної поведінки, що сприятиме поступовому вихованню правильних 

поведінкових звичок і набуттю навичок раціонального та відповідального 

споживання енергії, які у майбутньому забезпечать енергетичну безпеку 

країни. Її можна застосовувати передусім у закладах освіти (школах, 

технікумах, коледжах, професійних училищах, закладах вищої освіти), а 

також у закладах масового відвідування та соціально-відповідального 

бізнесу. Застосування системи надає можливість скоротити обсяг 

споживання теплової енергії на 15 %. Актуальними в умовах державної 

http://cnti.sumdu.edu.ua/uk/transfer-of-technologies/scientific-and-technical-developments-sumdu/item/273.html
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політики стимулювання альтернативної енергетики є розробки у сфері 

альтернативних джерел енергії, а також створення ІКТ, що дозолять 

інтегрувати їх до систем енергопостачання. Координацію реалізації цього 

проєкту пропонується здійснювати на базі Сумського державного 

університету, можливо, шляхом створення наукового парку.  

Наведені три приклади демонструють диференціацію підходів до 

практичного втілення методології інституційно-інноваційного проєктування 

залежно від специфіки технологій та учасників інноваційних мереж.  

 

 

5.5 Аналітичне забезпечення проєктів розвитку інноваційно-

технологічних систем 

 

Завдання інноваційного розвитку економіки є найбільш важливим для 

переважної більшості розвинених країн та країн, що розвиваються. Світова 

практика в галузі прискорення інноваційного розвитку історично 

сформувалася таким чином, що уряд спирався переважно на макроекономічні 

інструменти (монетарна та фіскальна політика), а також на політику 

створення умов сталого розвитку (підтримка конкуренції, захист 

підприємництва, розвиток науки, навчальні та комунікаційні програми тощо) 

з метою підтримки ринкового розвитку та для уникнення директивного 

втручання в економіку. Однак в умовах переходу до нового технологічного 

укладу актуальними також стають завдання управління технологічними 

платформами і складними технологічними системами, зокрема й у межах 

міжнародних проєктів.  

Складність об’єкта і широта спектру аспектів сталого розвитку 

обумовлюють необхідність розроблення відповідних організаційно-

економічних підходів на підставі аналізу технологічних трендів і визначеного 

на їх основі комплексу цілей, а також методів впливу на соціальну-

економічну систему, що пов’язано з ініціюванням та підвищенням 
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економічної та соціальної ефективності технологій. Необхідність урахування 

додаткових факторів обумовлюється тим, що їх вплив істотно обмежує 

потенціал інноваційного зростання та регулюючі можливості держави.  

У свою чергу, складність цього завдання обумовлюється необхідністю 

аналізу та вибору ефективної моделі технологічної траєкторії (або низки 

технологічних траєкторій) і відповідної технологічної дорожньої карти з 

урахуванням того, що технології розвиваються у мінливих умовах глобальної 

інноваційної системи. Аналіз низки наукових робіт [305; 390] та результати 

досліджень здобувача [436] надають можливість зробити висновок, що новим 

етапом вивчення інноваційних процесів є розширення контексту дослідження 

проблем технологічного розвитку за допомогою ускладнення як власне 

технологій (фактор високих технологій і технологічної конвергенції), так і 

організаційно-економічного контексту їх розвитку. Відповідно, можемо 

перейти до аналізу технології як технологічної системи (технологічного 

пакету), що об’єднує цілий комплекс технологій та елементів соціально-

економічної системи, що, в свою чергу, розширює поле аналізу й ускладнює 

управління проєктами.  

У сучасних умовах більшість підприємств іде переважно шляхом 

технологічної адаптації (розвиток наявної технологічної системи та 

нарощення у такий спосіб конкурентних переваг) у межах вже сформованої 

технологічної траєкторії. Однак у сфері високих технологій існує інший шлях 

– самостійне управління технологічною траєкторією (стратегія лідера) на 

основі конкурентних переваг та інноваційного потенціалу, за якою 

слідуватимуть інші суб’єкти. Але цей сценарій також потребує врахування 

наявних трендів та можливостей, однак на проактивних засадах.  

Концепція інноваційно-технологічної системи відповідає сучасній 

парадигмі інноваційних систем з акцентом на поясненні природи і швидкості 

технологічних змін і використовується, зокрема, для аналізу розвитку 

високих технологій. У межах концептуального підходу до дослідження 

інноваційно-технологічної системи, викладеного у дослідженні М. Геккерта 
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[367] та першому розділі цієї роботи, метою аналізу є оцінювання розвитку 

конкретної технологічної галузі з погляду процесів, які підтримують або 

гальмують її розвиток.  

Стратегії розвитку інноваційно-технологічних систем передбачають 

реалізацію проєктів, серед основних особливостей яких у сфері високих 

технологій можемо виділити такі: 

– інтелектуальний характер предметної галузі; 

– наявність низки виконавців, що в більшості випадків мають працювати 

паралельно (наприклад, паралельне інженерна розроблення); 

– сильна залежність успіху проєктів від зовнішніх умов; 

– підвищені ризики, включно з ризиком порушення строків і бюджету; 

– підвищені вимоги до якості; 

– висока ймовірність появи нових робіт, що не були заплановані й 

раніше не виконувалися, для яких методологія, технологія та система 

управління мають створюватися «на ходу»; 

– критична важливість інформаційної системи, що підтримує 

комунікації й базу знань; 

– особливий характер бюджетування, планування, контролю та обліку.  

Для досягнення мети дослідження ми пропонуємо об’єднати у 

методологічному аспекті проєктний підхід та методи аналізу технологічних 

траєкторій і технологічного прогнозування. Зазначені підходи також 

об’єднує методична база, а саме використання експертиз, побудови сценаріїв, 

поєднання кількісних і якісних методів. Відповідно, постає завдання 

вироблення інструментарію їх практичної реалізації в комплексі, оскільки, на 

нашу думку, ці методики забезпечують системний підхід для оцінювання як 

потенційних наслідків регуляторних впливів (regulatory impact assessment), 

так і галузевої (секторальної) політики (sectoral policy evaluation).  

На підставі досліджень Д. Смирнової та О. Єна й К. Нагаєва [246, C. 163; 

70] здобувач запропонував алгоритм об’єднання інструментів аналітичного 

забезпечення з урахуванням особливостей розвитку складних технологічних 
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систем та проєктного управління (рисунок 5.7).  

 

Рисунок 5.7 – Етапи розроблення стратегії розвитку інноваційно-

технологічної системи  

Джерело: розроблено автором 

Комплекс заходів для розвитку технологічної системи: 
– акумуляція коштів на наукові дослідження та інновації;  
– координація технологічних платформ; 
– координація трансферу технологій; 
– створення правової бази інноваційних процесів; 
– формування науково-інноваційної інфраструктури; 
– інституційне забезпечення інноваційних процесів; 
– регулювання соціально-екологічного спрямування інновацій; 
– регіональне регулювання інноваційних процесів; 

– регулювання міжнародних аспектів інноваційних процесів 

Планування розвитку (складання технологічної карти) 
1) наукове планування)  
2) технологічне планування)  
3) продуктове планування)  
4) планування можливостей)  
5) планування інтеграції)  
6) планування процесів)  
7) стратегічне планування 

Технологічний аудит: 
визначення технологій, які входять в інноваційно-технологічну систему «сталий розвиток –безпека» або 

впливають на її стан 

Факторний аналіз системи: 
1) дослідження економічного, соціального, технологічного та політичного 
оточення технологічної системи та ранжування факторів за їх впливом; 
2) побудова факторної моделі; 
3) проведення аналізу взаємних впливів параметрів середовищ, 

визначення тісноти зв'язку між технологічними й економічними факторами  

Технологічний 
форсайт: 

побудова траєкторій 
росту технологій, які 

входять у технологічну 
систему 

 
 

Аналіз технологічної системи 
1) проведення аналізу і вибір сценаріїв росту технологій залежно від динаміки зміни параметрів впливу 
середовищ; 
2) проведення аналізу чутливості технологічних траєкторій до зміни параметрів впливу середовищ; 
3) дослідження складених технологічних траєкторій на наявність розривів; 
4) за допомогою методів технологічного прогнозування отримання оцінки технологічних меж технологій 
платформи; 
5) оцінка технологічного потенціалу технологій та системи в цілому на підставі даних про поточний стан 
технології та отриманої оцінки технологічної межі 

Аналіз економіко-технологічних меж розвитку 
1) дослідження і розроблення підходів до аналізу економічної межі технології залежно від рівня 
технологічного межі; 
2) аналіз економічної межі технології на основі обмежуючих механізмів зовнішнього і внутрішнього 
середовища; 
3) отримання оцінки економічних меж технологій системи за допомогою методів технологічного 
прогнозування 
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На рисунку 5.8 показано схему зміни складових інноваційно-

технологічної системи, що ґрунтується на зовнішніх імпульсах (урахування 

технологічної динаміки, вимог споживачів тощо), які адаптуються до 

внутрішніх трендів системи та реалізуються через проєкт (проєкти) розвитку.  

 

 

Рисунок 5.8 – Структурно-логічна схема зміни складових інноваційно-

технологічної системи 

Джерело: розроблено автором 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вимоги (запити) 
Удосконалена інноваційно-технологічна система 

Наявна інноваційно-технологічна система 

  

  

  

  

– зовнішні вимоги до системи 

– адаптовані вимоги до системи 

– складові системи 

– нові елементи, необхідні системі для адаптації до 

нових умов  

– межі інноваційно-технологічної системи 

– новий стан інноваційно-технологічної системи 

– узгодження складових системи 
для спільного функціонування в 

нових умовах  

  
– елементи, що не потрібні системі в нових умовах 
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З рисунку 5.8 можна зробити висновок, що будь-який перехід 

передбачає реалізацію певного проєкту або портфелю проєктів.  

Дорожня карта інтегрує вимоги із забезпечення майбутніх 

технологічних потреб і створює підґрунтя для їх реалізації у вигляді проєктів. 

У разі правильного складання успішна дорожня карта має надавати 

можливість за допомогою логічної структури простежити зв’язок проєкту з 

його кінцевим внеском у досягнення цілей дорожньої карти.  

Складання технологічних дорожніх карт як фінальний елемент 

аналітичної роботи спирається на збір експертної інформації про продукти, 

технології, галузі тощо, що надає можливість прогнозувати варіанти їх 

майбутнього стану.  

Загальна технологічна карта складається з двох вимірів – просторових і 

часових. Просторовий вимір відображає відношення між науковими і 

технологічними програмами, проєктами та розробками. Часовий вимір 

показує еволюцію і трансформацію різних рівнів аналізованої системи.  

Канонічною формою подання структури технологічної карти є 

багаторівнева, в якій елементи групуються за рівнями відповідно до їх 

приналежності до науково-технологічної або бізнес-орієнтованої стадії 

розроблення та впровадження продукту. За О. Єною та К. Нагаєвим [70], 

такими рівнями можуть бути наукові напрями, технології, продукти і ринки.  

На основі обраних користувачем методів під час оцінювання елементів 

елемента певного шару може виступати елемент наступного (вищого) рівня 

(«ринок для продукту», «продукт для технології», «технологія для наукового 

напряму»).  

Під час реалізації технологічної карти необхідно використовувати 

проєктний підхід, що обумовлено загальним контекстом моделі 

інноваційного розвитку, орієнтованого на попит (DDI), що реалізує на 

практиці перехід від лінійної моделі інноваційного розвитку, сфокусованої на 

НДДКР, до більш широкого розуміння ланцюжка створення вартості 

інноваційного продукту. У випадку об’єкта дослідження DDI модель може 
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орієнтуватися на вимоги попиту (рух від продукту до технології) або на 

результати технологічного прогнозування (рух від ядра технології до 

додаткових технологій). Проєктний підхід надає можливість реалізувати 

перехід від регулювання і концентрації до координації та розподіленості, 

скоротити життєвий цикл виробів і послуг, особливо термінів розроблення та 

запуску, а також індивідуалізацію процесів.  

На основі схеми, показаної на рис. 5.9, та з урахуванням результатів 

пункту 4.5 розглянемо приклад практичного підходу до зміни інноваційно-

технологічної системи приладобудування: 

1) розширення можливостей та функціональності приладів за рахунок 

поглиблення їх спеціалізації і водночас досягнення максимальної гнучкості 

устаткування у разі зміни спеціалізації; 

2) трансформація ринку: перехід від моделі великих підприємств, що 

випускають широкий спектр приладів, до стартапів, що випускають унікальні 

прилади; від автономної моделі виробника до кооперації, зокрема 

міжнародної; 

3) використання NBIC-технологій з метою відповідності запитам: 

наноелектроніка (розроблення та промислове виготовлення наноелектронних 

елементів, а також інтеграція їх з наявними технологіями) для мініатюризації 

приладів, біотехнології як частина сенсорів, новітні ІТ-технології для 

дистанційного управління приладами й обладнанням та М2М-взаємодії; 

4) адаптація складних приладів до можливостей його користувачів: 

простота налаштувань, спеціалізація устаткування шляхом зниження 

«стартового порога» користувача.  

Щодо складних процесів розвитку інноваційно-технологічних систем 

аналітичне забезпечення має відбивати різні складові опису структури, 

різноманітні аспекти її розвитку й етапи (ітерації) її еволюції в процесі 

функціонування. Запропонований підхід надає можливість урахувати 

унікальні галузеві властивості й відповідає реальним процесам.  

Під час розроблення стратегій у високотехнологічних сферах особливе 
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місце посідає оцінювання економічного потенціалу інноваційно-

технологічної системи на підставі даних про поточні параметри та прогнозу 

щодо комплексного оцінювання межі технології. Серед вимог проєктного 

управління розвитком інноваційно-технологічних систем звернемо увагу на 

оцінювання ефектів проєкту на основі зв’язку із стратегією та контекстні 

обмеження, що насамперед охоплюють складність технологічних зв’язків і 

технологічну динаміку.  

Комплексні рішення для аналізу інноваційно-технологічної системи 

надають можливість впровадити єдину стратегію планування та управління 

проєктами. Завдяки можливості більш ефективно управляти розподіленими 

командами компанії можуть зосередити основні ресурси на найбільш 

перспективних розробках, водночас впроваджуючи відповідні бізнес-

процеси.  

Дослідження трендів розвитку інноваційно-технологічних систем 

стосуються виявлення закономірностей з метою з’ясування умов, за яких нові 

технології розвиваються найбільш успішно. Порівняльні дослідницькі 

проєкти вивчали, наприклад, розвиток обраної технології (як-то 

геліоенергетика, технології отримання біогазу) та відповідної технологічної 

інноваційної системи в різних країнах, щоб визначити чинники, які призвели 

до таких результатів.  

Визначені аспекти зумовлюють необхідність розроблення відповідних 

інформаційних технологій та програмно-технічних засобів, що надають 

можливість створити єдиний інформаційний простір інноваційної діяльності 

на базі наявних інформаційних ресурсів та інновацій, вирішувати проблеми 

технологічної і семантичної неоднорідності інформаційних ресурсів, 

забезпечити автоматизовану обробку даних на початкових етапах життєвого 

циклу інновацій, аналіз варіантів їх розвитку [146].  

Особливу актуальність під час аналізу складних систем має системна 

динаміка (systems dynamics) – метод вивчення комплексних систем, які 

змінюються з часом. У підґрунті аналізу системної динаміки лежить 
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твердження, що структура системи зумовлює її поведінку. Методологія 

системної динаміки надає можливість ураховувати основні взаємозв’язки між 

елементами системи і часові затримки її розвитку [486]. Під час моделювання 

системи враховуються причинно-наслідкові взаємозв’язки між її елементами, 

а також особлива увага приділяється зворотному зв’язку.  

У своїх дослідженнях [436] здобувач показує, що сучасні 

високотехнологічні системи створюються шляхом об’єднання організаційно-

технологічних ресурсів різних суб’єктів. Фактор кооперації у 

високотехнологічних сферах забезпечує інтеграцію унікального досвіду, 

виробничих можливостей і технологій різних інноваційних систем навколо 

певного проєкту.  

Значний інтерес також становить розгляд механізмів оптимізаційного 

управління у мережевих структурах, під якими будемо розуміти завдання 

синтезу структур разом з механізмами управління певного класу. Отже, 

необхідність розроблення аналітичної основи дослідження обумовлюється 

також розробленням відповідних експертних систем, систем підтримки 

ухвалення рішень, а також прикладних додатків. Під час розроблення цих 

систем для економічних завдань розглядають такі дві моделі: 

1) модель унутрішніх цін, що як критерій ефективності розглядає 

сумарне значення цільових функцій усіх агентів системи; рішенням завдання 

синтезу оптимальної структури буде призначення центром агента, що має 

максимальну ефективність; 

2) модель мультиагентної системи, що досліджує взаємодію автономних 

агентів, які переслідують власні цілі та мають певне уявлення про поведінку 

інших агентів, що зумовлює необхідність вирішення завдань внутрішнього 

управління в умовах наявності повної інформації, що формує обмеження 

моделі.  

Аналіз зазначених моделей надає можливість зробити висновок, що 

вони формують основи для аналітичного опису, однак потребують 

конкретизації для специфічних завдань дослідження інноваційно-
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технологічних систем, що можна здійснити шляхом використання 

мультиагентних систем (MAS).  

У межах аналізу інноваційно-технологічних систем доцільно розглядати 

два види їх основних структурних елементів: 

1) вузлові точки, що представлені економічними суб’єктами (агенти); 

2) взаємодії (ресурсні потоки) між учасниками системи.  

Також у межах конкретизації взаємодій відповідно до методичних 

рекомендацій з аналізу інноваційно-технологічних систем [367] можемо 

виділити такі процеси в аналізованій системі: F1 – експерименти і 

виробництво, F2 – розвиток знань, F3 – обмін знаннями, F4 – пошук, F5 – 

вихід на ринок, F6 – мобілізація ресурсів, F7 – цикл змін.  

Для аналізу зазначених процесів на основі врахування системної 

динаміки (рисунок 5.9) необхідно обрати інструментарій їх формалізації.  

 

1. Початкова фаза  

(фрагментарна взаємодія) 

2. Фаза розвитку 

(комплексна взаємодія) 

3. Фаза розширення 

(активна мережа) 

4. Фаза прискорення 

(активна мережа) 

    

Рисунок 5.9 – Аналіз процесів в інноваційно-технологічній системі 

залежно від її динаміки (фаз розвитку) 

Джерело: «Technological Innovation System Analysis. A manual for analysts» [367] 

 

Виходячи з вищевикладеного та зростаючої складності сучасних 

інноваційно-технологічних систем, можемо констатувати, що застосування 

традиційних алгоритмів (точних) в умовах неповноти та суперечливості 

вихідної інформації про стан системи, а також у разі необхідності ухвалення 

рішень у реальному часі, є досить проблемним. Зазвичай реалізація 

евристичних методів передбачає використання різноманітних прикладних 

систем штучного інтелекту (системи підтримки ухвалення рішень, експертні 
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системи, системи аналізу в режимі реального часу тощо). Указані системи 

ґрунтуються на тому, що для ухвалення рішень обґрунтуванням виступає 

експертний досвід дій у таких ситуаціях у цій галузі знань.  

Отже, доцільність використання мультиагентного підходу 

обумовлюється тим, що саме він надає можливість найбільш повно 

розглядати як агентів, так і ресурсні потоки між ними [310; 396; 422]. У 

контексті мультиагентного підходу у дослідженні А. Доргушанової [61] під 

час розгляду базису економічного розвитку на основі системно-

синергетичного, інституціонального та ендогенного підходів було зроблено 

такі важливі висновки: 

– реалізація концепції конкурентного співробітництва, що визначає 

формування нової логіки економічної діяльності та проявляється в 

інтеграційних взаємодіях учасників проєктів; 

– розвиток спів-конкуренції, що забезпечує гнучке сполучення відносин 

суперництва та співробітництва у межах проєктів; 

– пріоритет партнерства та балансу інтересів у процесі спільної 

діяльності різноманітних суб’єктів; 

– інтеграція на принципах взаємодоповнення потенціалу агентів різних 

технологічних рівнів та з різними потенціалами.  

Вищезазначені аспекти формують необхідність переходу від простого 

економічного аналізу до моделювання систем. На підставі цього як основу 

для побудови моделей управління технологічною системою ми пропонуємо 

використовувати теорію активних систем, яка вивчає механізми 

функціонування ієрархічних систем в умовах невизначеності, обумовленої 

проявами активності учасників (елементів) системи.  

Основний акцент у теорії активних систем робиться на активності 

учасників систем (агентів). Отже, об’єктом дослідження цієї теорії є 

організаційні системи, предметом досліджень – механізми управління, а як 

основний метод дослідження розглядається саме математичне моделювання 

[164, с. 10].  
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Спираючись на теорію активних систем, структуру інноваційно-

технологічної системи можна розглянути як модель активної системи, що 

складається з центра та активних елементів, що функціонують в умовах 

певного рівня інформованості (інформаційної асиметрії) про зовнішні та 

внутрішні стосовно системи параметри. Відповідно, можемо перейти до 

розширеного аналізу інформаційно-технологічної траєкторії системи.  

В активних системах керовані суб’єкти (суб’єкт) мають властивість 

активності, серед іншого мають свободу вибору свого стану. Крім 

можливості вибору свого стану, елементи систем цього типу мають власні 

інтереси, тобто здійснюють вибір стану цілеспрямовано. Відповідно 

конкретизується і модель системи, що має враховувати прояви активності 

керованих суб’єктів. Прояви ці описуються таким чином: вважається, що 

керовані суб’єкти прагнуть до вибору таких своїх станів, які є найкращими з 

погляду їх переваг за заданих керуючих впливів, а керуючі впливи, у свою 

чергу, залежать від станів керованих суб’єктів. Одним з найважливіших 

проявів активності також є здатність керованих суб’єктів прогнозувати (за 

наявної інформації) поведінку керуючого агента [207].  

Однією з головних цілей моделювання в умовах інноваційно-

технологічних систем є оцінювання впливу поведінки кожного агента на 

ефективність системи в цілому. Отже, часто агентів визначають завдяки тим 

властивостям, якими вони мусять мати.  

В інноваційно-технологічній системі кожен агент також 

характеризується системними властивостями, тобто має свою внутрішню 

структуру та правила, згідно з якими змінюється його внутрішній стан та 

відбувається взаємодія із зовнішнім середовищем.  

Агентам притаманні такі основні властивості: 

– автономність – здатність діяти без зовнішнього керуючого впливу та 

здійснювати контроль власних дій і внутрішнього стану; 

– активність – здатність ставити цілі та виконувати задані дії для їх 

досягнення; 
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– реактивність – адекватне сприйняття стану середовища та реакція на 

його зміни; 

– комунікативність – взаємодія з іншими агентами; 

– цілеспрямованість – передбачає наявність власних джерел мотивації; 

– відкритість – будь-який агент являє собою відкриту систему;  

– раціональність – будь-який агент діє таким чином, щоб він міг досягти 

найкращого очікуваного результату; 

– базові знання – знання агента про себе, інших агентів та навколишнє 

середовище.  

У межах цього дослідження вважаємо, що MAS доцільно розглядати в 

складі таких компонентів: 

1) множина організаційних одиниць, в якій виділяються підмножини 

агентів та об’єктів; 

2) множина завдань агентів та системи в цілому; 

3) середовище, тобто певний простір, у якому функціонують агенти та 

ресурсні потоки; 

4) множина відносин між агентами; 

5) множина дій агентів (наприклад, операцій над об’єктами).  

Як бачимо, з погляду структурно-функціонального змісту, MAS 

відповідає визначеному спектру завдань аналізу інноваційно-технологічних 

систем.  

У межах аналізу основних функцій усю схему аналізованого типу 

систем для інтелектуального розподілу ресурсів принципово можна 

розділити на низку модулів (підсистем), кожному з яких належить певний 

набір агентів, що виконують конкретні функції, взаємодіючи між собою. У 

загальному вигляді динамічна модель системи має містити:  

1) початковий стан економічного агента;  

2) технологічні способи виробництва (кожен спосіб містить механізм 

одержання із заданого набору ресурсів певної кількості продуктів);  

3) критерій оптимальності.  
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Мережева інтеграція в інноваційно-технологічній системі передбачає 

відносини інформаційної прозорості між партнерами, і тому надає 

можливість скорочувати матеріальні потоки та зменшувати витрати. У разі 

віртуальної інтеграції взаємодія є максимально гнучкою, а інтеграція 

повністю будується на інформаційних потоках. Функціональне середовище 

сучасних інноваційно-технологічних систем формується у міру необхідності 

– той самий суб’єкт може одночасно бути учасником декількох мереж або їх 

частин, завдяки участі в активних мережах.  

На основі підходу Дж. Ржевського [234] та результатів дослідження 

можемо розробити прототип інноваційно-технологічної системи. Прототип 

був розроблений у процесі експерименту з виявлення можливої корисності 

агентів в інноваційній мережі космічного проєкту.  

Першим кроком розроблення прототипу є відбір агентів для участі в 

процесі управління. Базовим принципом є залучення одного агента на одну 

операцію, причому операції мають добиратися таким чином, щоб для 

виконання кожної з них були потрібні знання (технології) вузького профілю.  

Кожен агент являє собою систему з певною базою знань, що містить у 

собі до 10 правил і деякий набір фактів. Наприклад, база знань Агента дій 

містить відомості про характеристики деяких металів і правила вибору 

оптимальної швидкості їх обробки.  

База знань Агента експлуатації складалася з інформації про типові 

випадки поломок інструментів і небезпеки кожної конкретної поломки для 

робочого стану космічного апарата. Той факт, що агенти є вузькими 

фахівцями у своїй галузі, сприяє їх успішній роботі в певній конкретній 

сфері, що зумовлює необхідність наявності порівняно невеликої бази знань у 

кожного агента. Набір невеликих баз знань замість однієї великої значно 

спрощує процес роботи у разі використання методу паралельного 

інженерного розроблення. Він також зменшує наслідки випадкових помилок, 

зроблених агентами, тому що їх бази знань постійному поповнюються 

необхідними технологіями.  
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Для формування прототипу системи базовими елементами є структура 

ресурсів і зв’язки між агентами, які реалізуються шляхом установлення 

відповідності між заданими індивідуальними критеріями запитів кожного 

агента (знання, технологія, фінанси тощо).  

Для вирішення завдань автоматизації управління ресурсами перед 

ухваленням рішення у реальному часі останнім часом розробляється велика 

кількість інтелектуальних програмних систем нового покоління, 

побудованих на основі мультиагентних технологій, які надають можливість 

автоматизувати повний цикл управління ресурсами в реальному часі, 

включно з такими: 

– реакція на події (запити); 

– динамічне планування та адаптивне перепланування ресурсів; 

– взаємодія з клієнтами, менеджерами та виконавцями для узгодження 

ухвалених рішень; 

– моніторинг виконання планів і бізнес-процесів; 

– перепланування розкладів проєкту тощо.  

Важливим інструментом, що надає можливість виконувати ці функції, є 

агентна платформа, яка реалізує основні механізми, що забезпечують роботу 

MAS і таким чином полегшують побудову агентних систем. До основних 

функцій агентної платформи можемо віднести такі: 

– забезпечення взаємодії агентів; 

– передання повідомлень між агентами всередині платформи (на різних 

рівнях: на рівні мережевих пакетів, повідомлень якоюсь мовою спілкування, 

протоколів спілкування); 

– передання повідомлень між агентами різних платформ (реалізація 

міжгалузевого аспекту розвитку інноваційно-технологічних систем); 

– підтримка онтологій; 

– управління агентами; 

– пошук необхідних агентів та даних про них; 

– управління життєвими циклами агентів.  
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Важливою перевагою використання MAS для аналізу інноваційно-

технологічних систем є можливість розроблення коаліційної моделі 

мультиагентних процесів перетворення ресурсів (МППР), метою якої є опис 

процесів взаємодії агентів і формування коаліцій під час вирішення питань 

колективного використання ресурсів і засобів в умовах паралельного 

виконання робіт. Вважаємо доцільними виокремити аргументаційно-

орієнтований (Argumentatіon-Based Negotіatіon) протокол ведення 

переговорів про багатомірні угоди (Multі-Dіmensіonal Deal). Цей алгоритм є 

розширенням протоколу почергових поступок, однак допускає відсутність 

знань чи неповне знання агентів про функції виграшу. Протокол пропонує 

агентам, крім повідомлень про пропозиції, обмінюватися також 

повідомленнями про найбільш критичний параметр. Зазначені алгоритми 

дають змогу моделювати різні конфігурації інноваційно-технологічних 

систем.  

Розвиток сучасних високотехнологічних систем потребує впровадження 

мережевого підходу для використання ресурсів учасників інноваційних 

мереж та відповідної підтримки горизонтальних взаємодій. Крім того, 

розвиток складних інноваційно-технологічних систем передбачає зміну їх 

структури в процесі функціонування (динамічне управління, здатне до 

реконфігурації), що найбільш ефективно реалізується завдяки проєктному 

підходу. Тому для підтримки сучасних проєктів у сфері розроблення 

високотехнологічних систем розробляються мультиагентні технології, що 

надають можливість гнучко та оперативно отримувати рішення навіть в 

умовах високої невизначеності і динаміки змін планів у зв’язку з 

непередбаченими подіями, зокрема змінами в інших учасників проєкту.  

Особливе місце серед цих технологій посідають інтелектуальні системи 

управління проєктами, що ґрунтуються на мультиагентних технологіях 

підтримки ухвалення рішень з управління проєктами в реальному часі, що 

надають можливість оперативно та гнучко перерозподіляти ресурси в разі 

появи у процесі проєкту нових завдань чи непередбачених подій. 
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Інтелектуальні системи у сфері управління проєктами спрямовано на 

створення засобів інформаційно-технологічної підтримки спільної, зокрема 

дистанційної, діяльності в технологічних середовищах та комплексне 

забезпечення технічної підтримки різних програмних комплексів. При цьому 

методи розроблення візуальних моделей складних інноваційно-

технологічних систем досить ефективно реалізовано в цілому класі методів і 

програмних продуктів, однак опис їх динаміки, що є вхідною інформацією 

для інтелектуальних систем управління проєктами, є актуальними завданням.  

Дослідження у сфері систем підтримки ухвалення рішень (DSS) 

останніми роками дедалі більше переходять від створення систем у вигляді 

традиційного набору інструментів (вхід та вихід) до парадигми 

співробітництва та інтеграції.  

У випадку мультиагентної системи завдання створення інтегрованого 

інформаційного середовища є досить специфічним порівняно із завданнями в 

загальній постановці, однак ці особливості поки що не вивчаються, і 

дослідження з цієї проблеми майже не проводяться. Досить специфічним є 

завдання навчання агентів колективній поведінці, адже кооперативне 

рішення завдань передбачає спільне використання знань декількох агентів й 

може бути суттєво кращим. Зазначене питання теж поки що залишається поза 

полем зору фахівців з мультиагентних систем та проєктного менеджменту.  

Складну інноваційну-технологічну систему ми пропонуємо розглядати 

як послідовність технологічних підсистем (операцій), які проходить вхідний 

ресурс з метою досягнення певного результату (мети функціонування 

системи).  

Використання у межах реалізації проєктів розвитку інноваційно-

технологічних систем інструментарію інтелектуальних систем спрямовано на 

вирішення низки складних проблем, зокрема завдань координації, 

узгодження, усунення неоптимального переміщення ресурсів і пріоритетів 

між роботами тощо. Інтелектуальні системи управління проєктами покликані 

забезпечувати підтримку повного циклу управління проєктами від 
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початкового розподілу ресурсів, планування та оптимізації до можливого 

перепланування з моменту виникнення певних подій, що мають 

погоджуватися з усіма виконавцями, а також моніторингу та контролю 

виконання завдань у реальному часі.  

Прикладами інтелектуальних систем управління проєктами, що 

використовуються, зокрема, в космічній галузі та характеризуються 

необхідністю розвитку найбільш складних інноваційно-технологічних 

системах, можуть бути такі: 

– Smart Aerospace – мультиагентна система планування вантажопотоку 

Міжнародної космічної станції, що надає можливість оперативно вирішувати 

поточні завдання з планування забезпечення МКС і моделювати різні 

ситуації розвитку подій, серед іншого і несприятливих [482]; 

– Smart Satellite – мультиагентна система управління групою супутників, 

покликана сприяти появі нового покоління космічних систем, що 

функціонують як організми, що самоорганізуються, і здатні 

«еволюціонувати» за рахунок накопичення знань та навчання. Зокрема, якщо 

один супутник раптом втрачає об’єкт або виявляє якісь його нові властивості, 

які не потребують додаткового вивчення, то він вступає в кооперацію з 

іншими супутниками, які коригують свої плани відповідним чином [482].  

Однак вищезазначені системи є лише системами оперативного 

управління, тоді як завдання проєктування чи реінжинірингу у межах 

проєктного управління є більш складними. Тому в контексті створення 

інтелектуальних систем управління проєктами розглянемо концептуальні 

основи вирішення найбільш поширених оптимізаційних завдань – розподілу 

ресурсів у межах проєкту та узгодження параметрів системи.  

У межах цього дослідження агентів розглядатимемо їх як 

інтелектуальних агентів, здатних навчатися, а отже, відповідно, й 

розвиватися. Організаційною структурою, що відповідає завданню створення 

інтелектуальних систем управління проєктами, є мережева, в якій 

співробітники ставляться до центрів знань як до центрів професійних 
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компетенцій, однак при цьому розподілених за проєктами в бізнес-центри 

(бізнес-центри – «автономні» агенти у межах проєкту, які у межах заданих 

граничних ресурсів реалізують певні завдання).  

На підставі цього мережу агентів, що беруть участь у проєктах розвитку 

інноваційно-технологічної системи, можна зобразити, як на рисунку 5.10.  

 

 

Рисунок 5.10 – Структура мультиагентної системи управління інноваційно-

технологічною системою  

Джерело: розроблено автором 

 

За цільовим спрямуванням бізнес-центри орієнтуються на прибуток, а 

центри знань – на генерацію знань. Отже, ця система найбільш ефективно 

Інноваційно-технологічна система 

База даних проєкту Б База даних проєкту В База даних проєкту А 

Інтегроване інформаційне середовище  

інноваційно-технологічної системи 

– агент вищого рівня, що 
здійснює функціональну 
координацію проєкту 
чи завдання в межах 
проєкту (системи) 

– агент, що реалізує 
певну функцію  

– база знань агента  

– зв’язки даних  – зв’язки з 
узгодженням  

– зв’язки без 
узгодження  
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може реалізувати визначене вище завдання розвитку технологічних систем, 

що є економічним за суттю, однак водночас передбачає можливість навчання 

(адаптації) в умовах появи нових знань.  

У контексті системного аналізу взаємодії між агентами особливо 

активно розвиваються відповідні елементи аналізу динаміки системи, 

зокрема методи досягнення компромісу, наприклад Time-Cost-Quality 

Tradeoff, суть яких полягає у вирішенні завдань багатокритеріальної 

оптимізації для заданих функціональних залежностей. У кожному 

конкретному випадку з’ясовуються діапазони стійкості робіт і знаходяться 

компроміси («поступки») в рішеннях. Математична постановка завдання з 

досягнення компромісу в управлінні проєктами є тісно пов’язаною із 

завданням планування з урахуванням ресурсних обмежень (RCPSP – 

Resource Constrained Project Scheduling Problem).  

Загальна проблема аналізу взаємодій між агентами охоплює такі 

завдання: 

– ідентифікація ситуації взаємодії агентів; 

– виділення основних ролей агентів у системі та їх розподіл між 

агентами; 

– визначення кількості взаємодіючих агентів; 

– визначення типів взаємодіючих агентів; 

– побудова формальної моделі (моделей) взаємодії; 

– визначення набору можливих стратегій агентів; 

– визначення множини комунікативних дій.  

На підставі аналізу спектру взаємодій можна створити схему зв’язків, 

що має містити в собі: 

– зв’язки даних; 

– зв’язки управління; 

– зв’язки ресурсів.  

Отже, ефективне управління знаннями про весь спектр процесів в 

інноваційно-технологічній системі потребує мінімізації операцій для обробки 
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інформації, що зумовлює необхідність компактного опису знань та їх 

формалізованого подання. Тому для досягнення ефективності під час 

використання методичного підходу до створення інтелектуальної системи 

цілі проєктів мають перевірятися за критеріями SMART-підходу.  

У результаті використання SMART з’являється можливість реалізувати 

завдання зі створення формального опису процесів у системі. У загальному 

вигляді мультиагентну систему можемо уявити таким чином: 

 

MS = {C; A; I; R; F; M; T; U},       

 

де С – множина позицій, представлених окремими компонентами проєктованої 

інноваційно-технологічної системи; A – множина агентів, що функціонують у 

межах технологічної системи; I – множина позицій, представлених окремими 

параметрами компонентів проєктованої технологічної системи; R – множина 

залежностей між компонентами системи; F – функція інцидентностей позицій і 

переходів, визначальна для розгляду відношень агент-джерело і агент-

виконавець; M – функція маркера, що сигналізує про належність переходу до 

певного програмного модулю; T – модельний час, релевантний для всіх 

компонентів мережі; U – умови виконання переходів, віднесених до 

компонентів мережі, вхідних та вихідних позицій.  

Запропонований набір дасть змогу розробити ефективні алгоритми для 

системного аналізу і побудови мультиагентних систем для таких аспектів 

управління проєктами: 

– інформаційна підтримка вирішення технологічних завдань; 

– побудова системи моніторингу ефективності технологічного процесу; 

– типізація параметрів впливу технологічного процесу комп’ютерної 

підготовки видань як засіб зменшення невизначеності; 

– використання механізму самоорганізації для формування складу 

агентів проєкту та системи.  
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Висновки до розділу 5 

 

Здатність держави брати участь у складній технічній діяльності є 

характеристикою наукового, технічного і технологічного рівня її розвитку, а 

також чинить великий вплив на економічну ситуацію та національну безпеку 

і сприяє підвищенню її міжнародного престижу. Однак розвиток таких 

галузей потребує створення ефективної інноваційної системи та механізмів 

міжнародного співробітництва для компенсації негативних наслідків 

одностороннього науково-технічного розвитку на основі пріоритетів, що 

відображають наявний потенціал і стратегічні цілі.  

Запропоновані елементи інструментарію координації інноваційних 

процесів окликано вирішити проблеми технологічного відставання України 

від промислово розвинених країн, які вступають у новий технологічний 

уклад. Розроблену схему реалізації стратегічних макропроєктів спрямовано 

на підвищення рівня залучення вітчизняних підприємств у світові 

технологічні ланцюжки, кооперацію та мережеву взаємодію з партнерами, а 

також на привернення уваги бізнесу та органів влади до розвитку 

співробітництва у сфері інновацій. Упровадження розроблених пропозицій 

протидіятиме деформації вітчизняного науково-технологічного потенціалу 

шляхом формування попиту на інновації.  

У контексті безпекової методології системні інновації розглянуто як 

рішення, що усувають глибинні причини системних проблем. У роботі 

розглянуто особливості макропроєктування інноваційно-технологічних 

системи як важливої стадії впровадження системних інновацій, на якій 

визначаються основи функціонування системи в цілому, що надає можливість 

здійснити її декомпозицію на окремі елементи (підсистеми), правильно 

визначити мету функціонування, критерії ефективності та обмеження, а також 

ідентифікувати зовнішні та внутрішні зв’язки. Отже, макропроєктування дає 

змогу проаналізувати ефективність різних стратегій управління інноваційно-

технологічною системою під час її взаємодії із зовнішнім середовищем. 
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Показано, що макропроєктування передбачає визначення загальних контурів 

та організаційне проєктування інноваційно-технологічних систем різного 

рівня в галузевому та міжгалузевому функціонуванні.  

У роботі проаналізовано теоретичні аспекти використання теорії 

активних систем та адаптації їх до вимог управління інноваційно-

технологічними системи. На відміну від наявних підходів, запропоновано 

використовувати комбіновані механізми аналізу інноваційно-технологічних 

систем на основі поведінки агентів. Запропоновано розглядати мережу 

узгодження ресурсних потоків, що використовує як об’єкти попит та 

пропозицію на ресурси з боку агентів системи. Визначені в роботі аспекти 

роблять актуальним і практично значимим завдання розроблення прикладних 

програмних засобів створення системи підтримки ухвалення рішень на базі 

МАС-технологій для управління інноваційно-технологічними системами. У 

цьому контексті подальшого дослідження потребують методологічні основи 

дослідження інформаційно-технологічної траєкторії інноваційно-

технологічної системи, що надасть можливість створити підґрунтя 

розроблення прикладних систем.  

У роботі розглянуто питання створення інтелектуальних систем 

управління проєктами на основі мультиагентних систем. Показано, що 

інтеграція у межах парадигми мультиагентних систем низки алгоритмів та 

підходів до системного аналізу технологічних систем привносить низку 

принципово нових можливостей в управління проєктами. Реалізація 

запропонованого підходу забезпечить підвищення оперативності, 

узгодженості й обґрунтованості ухвалення рішень і скорочення часу реакції 

на непередбачені події, що вимагають зміни планів, а також ефективне 

використання ресурсів завдяки постійному переплануванню та підтриманню 

плану в актуальному стані. Розроблений науково-методичний підхід до 

побудови систем управління проєктами можна використати для розроблення 

імітаційних моделей технологічних систем і проведення імітаційних 

експериментів з цими моделями.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі надано теоретичне узагальнення та 

запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми – розроблення 

методології формування інноваційної політики в контексті використання ідей 

інституційно-еволюційного підходу. У результаті дослідження 

сформульовано такі науково-практичні висновки: 

1. На підставі аналізу теоретичних підходів визначено, що розвиток 

певної моделі національної інноваційної системи для конкретної країни – це 

тривалий еволюційний процес, у якому взаємодіють бізнес, органи 

державного управління та громадськість, виконуючи свої традиційні та нові 

функції. Доведено, що для формування сучасної інноваційної політики слід 

використовувати інституційно-еволюційний підхід, який дозволяє поєднати 

інституційні перетворення та тренди в інноваційно-технологічному секторі. 

Практична реалізація інституційно-еволюційного підходу при формуванні 

інноваційної політики передбачає врахування взаємозв'язку інституційних 

перетворень та інноваційно-технологічних змін. 

2. Доведено, що звуження національної безпеки як предмета управління 

до виключно військово-політичного аспекту, що означає обмеження 

національних інтересів у сфері безпеки лише військово-оборонним блоком, у 

сучасних умовах є помилковим підходом. Особливо це проявляється в 

ігноруванні ролі інноваційної політики в посиленні національної безпеки в 

контексті досягнення Цілей сталого розвитку національної економіки. Тому 

виникає необхідність аналізу суті інноваційної компоненти взаємозв’язку 

між сталим розвитком та національною безпекою. У цьому контексті 

інноваційна політика є тією компонентою, що спрямовує інноваційну 

активність на задоволення інтересів забезпечення як національної безпеки, 

так і соціально-економічного розвитку країни. З урахуванням сучасного 

значення інновацій для сталого розвитку, відповідних національних 

особливостей, а також із прикладної точки зору визнано важливою 
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концепцію узгодження інноваційної політики із Цілями сталого розвитку, що 

передбачає підтримку пріоритетних напрямів науки та інновацій, які 

орієнтуються на досягнення цих Цілей, із деталізацією за технологіями та 

вимірами сталого розвитку. 

3. Розроблення методологічних засад інституційно-еволюційного 

підходу дозволило уточнити зміст таких понять: «інноваційна політика» ‒ в 

авторській інтерпретації враховано необхідність залучення стейкхолдерів і 

безперервність інституційних змін з метою адаптації національної 

інноваційної політики до інноваційно-технологічних трендів; «інноваційний 

розвиток» – інституційна складова розглядається з ресурсної точки зору 

інноваційного розвитку; «інституційний капітал» ‒ дозволяє системно 

розглянути вплив інституційної складової на ресурсну базу сталого розвитку 

та її інноваційний вимір; «безпека інноваційної складової сталого розвитку» 

– наголошено на динамічному характері безпеки, що дає змогу врахувати 

більш широкий спектр тенденцій та проблем; «інституційно-інноваційний 

проєкт» – поєднує інституційний та інноваційний виміри політики підтримки 

обраних пріоритетів інноваційного розвитку; «стратегічні інноваційні 

макропроєкти» – відповідає умовам інноваційних проривів у сучасній 

економіці. 

4. При розробленні інноваційної політики важливим є вдосконалення 

методичного забезпечення спостереження і моделювання процесів 

акумуляції та перетворення різних ресурсів на інновації з урахуванням 

різноманіття суб’єктів інноваційного процесу, соціально-економічного 

контексту і траєкторій інноваційного розвитку. У цьому напрямі з метою 

розширення факторного поля аналізу доцільно розглядати інноваційно-

технологічні системи з відповідною їх структурою, яка включає 

технологічну, промислову, інституційну, інфраструктурну підсистеми, а 

також підсистему трансферу технологій і маркетингу.  

5. Науково-методичні підходи до оцінювання ефективності інноваційної 

політики включають: моніторинг виконання програм, що визначає ступінь 
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виконання поставлених програмою завдань; аналіз витрат і вигід, який 

зіставляє витрати на реалізацію політики з вигодами, одержаними в її 

результаті; оцінювання впливу між реалізацією програми та досягнутим у 

підсумку результатом, що фокусується на причинно-наслідкових зв’язках та 

є ключовим елементом оцінювання ефективності. 

6. На основі аналізу ступеня досягнення основних індикаторів, що 

містяться в Концепції розвитку національної інноваційної системи, 

встановлено фактичну неможливість їх досягнення в заплановані терміни. 

Оцінювання ефективності інноваційної політики за її фактичними 

результатами свідчить, що в Україні вона є найнижчою серед 

проаналізованих країн.  

Один з основних наслідків низької ефективності реалізації інноваційної 

політики полягає в технологічній залежності національної економіки, через 

що Україна не може конкурувати за рівнем розвитку технологій з іншими 

країнами. Результатом цього є деіндустріалізація, яка призводить до 

зниження попиту на інтелектуальні ресурси та високопрофесійний людський 

капітал, втрати спеціалізованих національних центрів технологічної 

компетенції тощо. 

7. Разом із наявністю економічних, історичних і технологічних 

передумов побудови успішно функціонуючих національних інноваційних 

систем найважливішим чинником, що визначає їх ефективність, є динамічні 

переваги інноваційної політики. До таких переваг належать умови: створення 

наукової бази в перспективних секторах економіки; діяльності інноваційних 

підприємств; розвитку форм співробітництва у сфері інновацій. Вони 

формуються завдяки високій якості публічного управління, зокрема 

результативних заходів зовнішньоекономічної політики та участі держави в 

реалізації міжнародних інноваційних проєктів.  

8. Держави створюють для економічних агентів правила гри, тобто 

рамкові інституційні, організаційно-інфраструктурні та загальноекономічні 

умови інноваційної діяльності, впливаючи на їх поведінку з використанням 
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переважно непрямих методів. Кінцевий економічний результат при цьому 

визначається насамперед конкурентною взаємодією зазначених агентів, а не 

регулюючою діяльністю держави.  

9. Процеси глобалізації та формування нової парадигми технологічного 

розвитку призводять до появи економічних, соціальних і політико-правових 

проблем соціально-економічного розвитку країни. У даному випадку 

стійкість слід розглядати в контексті розроблення механізмів адаптації 

інституційних перетворень до вимог щодо підтримання безпеки з 

інноваційним характером, а також комплексу заходів, реалізація яких 

дозволить інноваційній системі виконувати функції та досягати цілей 

розвитку країни в нормальних умовах і за наявності шоків ендогенних та 

екзогенних чинників. Вирішення цих завдань потребує формування та 

розвитку інноваційної системи, яка підтримуватиме інновації на всіх етапах 

інноваційного циклу, що є ключовим чинником соціально-економічного 

розвитку та подолання поточної технологічної відсталості в низці галузей.  

Науково-теоретичні положення формування національної інноваційної 

політики на основі інституційних перетворень для дотримання вимог безпеки 

шляхом інноваційного розвитку в національній економіці полягають у 

такому: 

систематизація світових економічних та інноваційних тенденцій, що 

призводять до інтенсифікації інноваційних процесів з урахуванням 

особливостей високих технологій як чинника формування конкурентних 

переваг і механізмів формування інноваційної інфраструктури, які надають 

можливість поєднувати потенціал впливу як окремих підсистем, так і 

економіки загалом;  

розкриття статусу інституційної складової інноваційного розвитку з 

позиції реалізації національних інтересів і визначення переліку основних 

інноваційних пріоритетів, які забезпечать ефективну нейтралізацію як 

існуючих, так і потенційних загроз (визначених на підставі глобальних 
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прогнозних досліджень) і таким чином підтримають відповідний рівень 

національної безпеки; 

визначення місця інноваційної системи в системі національної безпеки, 

аналіз впливу інновацій на стан економічної безпеки на національному та 

міжнародному рівнях, а також установлення кількісних зв’язків між 

результатами інноваційної діяльності різних секторів, включно з виміром 

національної безпеки. 

10. Згідно з інституційно-мережевим підходом до реалізації 

інноваційних стратегій розглянуто сукупність інститутів та закономірностей 

їх взаємодії у межах активних мереж, що забезпечує перетворення ресурсів 

розвитку на інноваційні результати. Із розвитком та ускладненням 

інноваційних процесів на національному і глобальному рівнях формуються 

інноваційні мережі, що визначають нові принципи побудови відносин між 

суб’єктами національної інноваційної системи, зокрема державою, 

науковими установами та бізнесом. Запропонований методичний підхід до 

оцінювання ефективності різних форм спільної інноваційної діяльності 

передбачає визначення ступеня їх впливу на ефективність інноваційного 

розвитку, що дозволяє обрати відповідні форми спільної інноваційної 

діяльності. 

11. У результаті аналізу процесу інституційних трансформацій доведено, 

що для ефективного управління ресурсними потоками необхідно сформувати 

чітке уявлення про суть і межі використання сучасних технологій, а також 

встановити організаційно-економічні вимоги до їх упровадження, поширення 

та вдосконалення. Розуміння особливостей розвитку перспективних 

технологій є необхідним для розроблення інноваційної політики, що має 

забезпечувати організаційно-ресурсну підтримку високотехнологічних 

виробництв. Використання запропонованого методологічного підходу до 

запровадження практики інституційно-інноваційного проєктування при 

формуванні національної інноваційної політики дозволить адаптувати 



456 

 

   

існуючу інституційну базу розвитку національної інноваційної системи до 

таких тенденцій у сучасній інноваційній сфері: 

відкритість інноваційного процесу, посилення процесів міжгалузевого 

трансферу технологій і цифрова трансформація бізнес-процесів, що зумовить 

утворення інноваційних екосистем, які мають значний потенціал 

синергетичного розвитку; 

формування нових і трансформація існуючих інноваційних систем на 

мережевих транснаціональних, національних і регіональних засадах, 

поглиблення та розширення різних форм їх інтеграції; 

формування національної інноваційної системи як складної 

багаторівневої та багатогалузевої структури.  

12. Встановлено, що інституційно-інноваційне проєктування ґрунтується 

на розумінні сучасної філософії інноваційної політики, у межах якої 

міжнародне конкурентне суперництво дедалі переміщується у сферу 

контролю за дефіцитними ресурсами якісно нової природи (ресурси 

інноваційного розвитку). Ці ресурси дозволяють сформувати та в 

подальшому підтримувати інституційно-інноваційне середовище, що дає 

змогу країні оперативно формувати та/або займати провідні позиції на 

зростаючій кількості потенційних високотехнологічних ринків. 

13. Для вдосконалення наявного та розроблення нового інструментарію 

формування інноваційної політики, що враховуватиме особливості 

інноваційно-технологічних систем, доцільним є використання 

макропроєктування інноваційно-технологічних систем. Воно орієнтоване на 

зміни в інноваційно-технологічних системах як об’єкт управління, 

ґрунтується на оцінюванні соціально-економічної ефективності інновацій, 

координації інноваційних мереж, виборі інноваційних пріоритетів, 

урахуванні взаємозв’язку інноваційно-технологічних систем із національною 

безпекою та технологічної взаємозалежності між країнами, а також дає змогу 

найбільш повно реалізувати потенціал інституційно-інноваційного 
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проєктування та еволюційного управління національною інноваційною 

системою. 

14. Посилення та гарантування безпеки сталого розвитку передбачає 

реалізацію такої інноваційної політики, що забезпечить найкращі для країни 

варіанти інноваційного розвитку. На практиці традиційно існує 

багатоваріантність вибору як сценаріїв, так і способів та інструментів їх 

реалізації. В умовах обмеженості ресурсів цей аспект означає необхідність їх 

зосередження на обмеженому наборі найбільш пріоритетних напрямів. Це 

потребує вирішення завдання визначення пріоритетів інноваційного 

розвитку, що найбільш повно відображають зовнішні умови та внутрішні 

ресурси на відповідному етапі соціально-економічного розвитку країни, з 

урахуванням критеріїв національної безпеки. Відповідні теоретико-

методологічні положення щодо визначення пріоритетів інноваційного 

розвитку базуються на системній узгодженості пріоритетів, міжкластерних 

зв’язках, поєднанні автономії та конкурентоспроможності інноваційної 

системи і мають реалізуватися в рамках стратегічних макропроєктів шляхом 

координації інноваційних мереж, що дозволяє практично втілити 

інституційно-еволюційний підхід до розроблення інноваційної політики і 

підвищити ефективність управління ресурсною складовою інноваційного 

розвитку. 

15. Концептуальні засади системного управління інноваційно-

технологічними змінами визначено через адаптацію до технологічних 

траєкторій. Особлива увага при формуванні інституційних стратегій 

інноваційного розвитку та розробленні відповідних практичних 

рекомендацій має бути приділена конкурентній і міжнародній складовим 

інноваційної політики. Аналіз інституційно-еволюційних особливостей 

розвитку пріоритетних галузей національної економіки дає змогу розробити 

інституційно-інноваційні проєкти згідно з принципами активної інноваційної 

мережі, що передбачає створення крос-галузевої платформи, яка уможливить 

організацію продуктивної взаємодії учасників інноваційного процесу в 
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рамках мережевої стратегії, планомірне узгоджене формування конкурентних 

переваг (інноваційних, інформаційних та інтелектуальних) на всіх етапах 

ланцюжка створення вартості за участі агентів та інститутів. 

16. Еволюція національних інноваційних систем проявляється у 

підвищенні інтенсивності та різноманіття інноваційних комунікацій 

унаслідок ускладнення інноваційного процесу. Важливість інноваційних 

комунікацій базується на необхідності пошуку ресурсів інноваційного 

розвитку, які охоплюють природні та людські ресурси, фізичний капітал, 

технологічні й інституційні чинники, а також капітал відносин, що 

забезпечує взаємозамінність інших ресурсів через партнерства. 

17. Провідні країни як пріоритет розглядають формування інноваційного 

суспільства шляхом інвестування в людські ресурси та наукові дослідження, 

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

мірою відповідали потребам економіки, заснованої на знаннях. Особлива 

роль при цьому відводиться закладам вищої освіти, ключовим завданням 

яких є розвиток інноваційної діяльності як інтегрованої частини освітньої та 

науково-дослідної роботи. 

У контексті міжінституційної взаємодії необхідним є забезпечення 

систематичної участі технологічних платформ, галузевих бізнес-асоціацій та 

інститутів інноваційного розвитку у формуванні системи актуалізації 

переліку пріоритетних технологій у співпраці з незалежними представниками 

експертного співтовариства. 

  



459 

 

   

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Алексанян Г.П. Географическая наследственность как основа 

устойчивого развития территории. Географические науки в обеспечении 

стратегии устойчивого развития в условиях глобализации: (к 100-летию со 

дня рождения проф. Н. Т. Романовского): материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. (г. Минск, Беларусь, 25–28 октября 2012 г.). Минск: Изд. центр БГУ, 

2012. С. 262–264. 

2. Алиев Ч., Магеррамович И. Политика доходов и заработной платы. 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. 382 с. 

3. Амоша О. І., Вишневський В. П., Ляшенко В. І., Харазішвілі Ю. М., 

Підоричева І. Ю., Мадих А. А., Охтень О. О., Дасів А. Ф., Міночкина О. М. 

Індустрія 4.0: напрямки залучення інвестицій з урахуванням інтересів 

вітчизняних виробників / Економічний вісник Донбасу. 2019. № 3 (57). С. 

189–216. 

4. Амоша О.І., Нікіфорова В.А. Розвиток металургійної 

смартпромисловості в Україні: передумови, проблеми, особливості, наслідки: 

науково-аналітична доповідь / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 

2019. 67 c. 

5. Аналитический обзор оценок фундаментальной эффективности. 

Фундаментальная эффективность экономики и потери природной 

устойчивости стран мира. Интерфакс-ЭРА. 2013. URL: http://interfax-

era.ru/fundamentalnaya-effektivnost-stran-mira (дата звернення: 12.10.2020). 

6. Ангел Е., Кравчук В. Какая промышленная политика необходима 

Украине для перехода к Индустрии 4.0? Зеркало недели. 2019. 5 апреля. URL: 

https://zn.ua/macrolevel/kakaya-promyshlennaya-politika-neobhodima-ukraine-

dlya-perehoda-k-industrii-4-0-313995_.html (дата звернення: 12.10.2020). 

7. Андрощук Г. COVID-19: ВОІВ впроваджує моніторинг політики 

держав-членів у сфері інтелектуальної власності. Юридична Газета. 2020. 28 

травня. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-

http://interfax-era.ru/fundamentalnaya-effektivnost-stran-mira
http://interfax-era.ru/fundamentalnaya-effektivnost-stran-mira
https://zn.ua/author/evgeniy-angel
https://zn.ua/author/vitaliy-kravchuk
https://zn.ua/macrolevel/kakaya-promyshlennaya-politika-neobhodima-ukraine-dlya-perehoda-k-industrii-4-0-313995_.html
https://zn.ua/macrolevel/kakaya-promyshlennaya-politika-neobhodima-ukraine-dlya-perehoda-k-industrii-4-0-313995_.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/covid19-voiv-vprovadzhue-monitoring-politiki-derzhavchleniv-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti.html


460 

 

   

vlasnosti-avtorske-pravo/covid19-voiv-vprovadzhue-monitoring-politiki-

derzhavchleniv-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti.html (дата звернення: 

17.09.2020). 

8. Антонюк В. П. Вища освіта України на шляху модернізації. Бізнес 

Інформ. 2019. № 4. C. 198–204. 

9. Аньшин В. М. Инвестиционный анализ. Mосква: Дело, 2004. 280 c. 

10. Аретова Е. В. Формирование институциональной системы 

государственной поддержки инновационной деятельности / Кубанский гос. 

ун-т. 2008. URL: http://economy-lib.com/formirovanie-institutsionalnoy-sistemy-

gosudarstvennoy-podderzhki-innovatsionnoy-deyatelnosti#ixzz4ZLajuTkR (дата 

звернення: 11.01.2021). 

11. Артюхов А., Омельяненко В. Управління трансфером технологій в 

рамках моделі Quadruple Helіx при реалізації інноваційних проектів розвитку 

регіону. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 

2016. Вип. 1. С. 42–53. 

12. Атаманова Ю. Державна інноваційна політика: проблеми правового 

визначення та законодавчого закріплення. Теорія і практика інтелектуальної 

власності. 2007. № 6. С. 49–59. 

13. Афонин Э. Про самодостаточных украинцев, психотип 

«гениальности» и медиапространство метамодерна. Кругозор. 2019. URL: 

https://www.krugozormagazine.com/show/afonin.3815.html (дата звернення: 

11.01.2021). 

14. Афонін Е., Мартинов А. Моніторинг соцієтальних змін: Україна 

(1992-2018), Росія, Білорусь (2010-2013) [Додатки]. Українське диво:  від 

депресії до соціального оптимізму. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія». 

2019. С. 239-273. 

15. Балакірєва О. М., Дмитрук Д. А. Соціально-економічні настрої 

населення України: червень – вересень 2020 року. Український соціум. 2020. 

№ 3 (74). С. 142–156. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-

content/uploads/2020/11/142_156_No-374_2020_ukr.pdf (дата звернення: 

https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/covid19-voiv-vprovadzhue-monitoring-politiki-derzhavchleniv-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/covid19-voiv-vprovadzhue-monitoring-politiki-derzhavchleniv-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti.html
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=economics&author=anishin-bm&book=2004
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669632
https://www.krugozormagazine.com/show/afonin.3815.html
https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/142_156_No-374_2020_ukr.pdf
https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/142_156_No-374_2020_ukr.pdf


461 

 

   

11.01.2021). 

16. Банахевич Ю. Економічний успіх Польщі в добу корона кризи. 

Укрінформ. 2020. 16 жовтня. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-

world/3060150-ekonomicnij-uspih-polsi-v-dobu-koronakrizi.html (дата 

звернення: 11.01.2021). 

17. Баранов А. Ю., Долгопятова Т. Г. Эмпирический анализ 

инновационного поведения фирм при различных институциональных 

условиях / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Москва: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2013. 47 с. 

18. Бартенев В.И. Связка «безопасность–развитие» в современных 

западных исследованиях: от деконструкции к 

концептуализации. Международные процессы. 2015. Т. 13. № 3. С. 78–97.  

19. Бахрушин В. Вища освіта: на спеціальності, від яких залежить 

конкурентоспроможність держави, черга з кращих абітурієнтів не стоїть. 

Дзеркало тижня. 2020. 14 листопада. URL: 

https://zn.ua/ukr/EDUCATION/vishcha-osvita-na-spetsialnosti-vid-jakikh-

zalezhit-konkurentospromozhnist-derzhavi-cherha-z-krashchikh-abiturijentiv-ne-

stojit-.html (дата звернення: 15.12.2020). 

20. Бессонова О. Э. Образ будущего России и код цивилизационного 

развития. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2007. 124 с. 

21. Биомедицинская инженерия: где этому обучают в Германии. 

Deutsche Welle. 2019. 23 сентября. URL: 

https://www.dw.com/ru/биомедицинская-инженерия-где-этому-обучают-в-

германии/a-50451263 (дата звернення: 11.01.2021). 

22. Бондар О. В. Інноваційна політика України в контексті сталого 

розвитку та євроінтеграції. Інноваційна економіка. 2011. № 6 (25). С. 13–16. 

23. Боюн В. П. Комп’ютерне приладобудування в Інституті кібернетики 

ім. В.М. Глушкова НАН України. Вісник Національної академії наук України. 

2017. № 5. С. 55–58. 

24. Браславська О. В., Білошкурська Н. В., Білошкурський М. В. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060150-ekonomicnij-uspih-polsi-v-dobu-koronakrizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060150-ekonomicnij-uspih-polsi-v-dobu-koronakrizi.html
https://zn.ua/ukr/EDUCATION/vishcha-osvita-na-spetsialnosti-vid-jakikh-zalezhit-konkurentospromozhnist-derzhavi-cherha-z-krashchikh-abiturijentiv-ne-stojit-.html
https://zn.ua/ukr/EDUCATION/vishcha-osvita-na-spetsialnosti-vid-jakikh-zalezhit-konkurentospromozhnist-derzhavi-cherha-z-krashchikh-abiturijentiv-ne-stojit-.html
https://zn.ua/ukr/EDUCATION/vishcha-osvita-na-spetsialnosti-vid-jakikh-zalezhit-konkurentospromozhnist-derzhavi-cherha-z-krashchikh-abiturijentiv-ne-stojit-.html


462 

 

   

Впровадження інтегрального підходу в оцінку інноваційного розвитку 

промислових підприємств. Інституціональна модель інноваційної економіки: 

колективна монографія / за ред. В. І. Ляшенка, О. В. Прокопенко, В. А. 

Омельяненка; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. С. 216–240. 

25. Брюховецька Н. Ю., Черних О. В. Індустрія 4.0 та цифровізація 

економіки: можливості використання зарубіжного досвіду на промислових 

підприємствах України. Економіка промисловості. 2020. № 2 (90). С. 116–

132.  

26. Булєєв І.П. Суспільство, середній клас, цифрова економіка: стан та 

перспективи розвитку: наукова доповідь / НАН України, Ін-т економіки 

пром-сті. Київ, 2020. 116 с. 

27. Буренин А.В., Игошин И.Н. Геоэкономика и экономический 

суверенитет. Москва: АПРИКОМ, 2007. 208 с. 

28. В ЄС уперше більше електрики виробляють з відновлювальних, ніж 

з викопних джерел. Українська правда. 2020. 23 липня. URL: 

https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/23/7260406/ (дата звернення: 

11.01.2021). 

29. Вергунов В.А. Досвід інноваційної діяльності установ аграрної науки 

на регіональному рівні. Вісник аграрної науки. 2020. № 4. С. 75–83. 

30. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

підприємствах. Держкомстат. 2018. URL: 

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html (дата звернення: 

11.01.2021). 

31. Від чого залежить промислова могутність України? Всьому свій час, 

або біотехнології. 2014. URL: http://justice.org.ua/politika-i-pravo-podiji-fakti-

komentari/vid-chogo-zalezhit-promislova-mogutnist-ukrajini-vsomu-svij-chas-abo-

biotekhnologiji (дата звернення: 11.01.2021). 

32. Власенко О. Хаос як архетип державного управління інноваційною 

системою в Україні. Публічне управління: теорія та практика. 2014. № 2 

(спец. вип.). С. 60–63. 

https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/23/7260406/
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html
http://justice.org.ua/politika-i-pravo-podiji-fakti-komentari/vid-chogo-zalezhit-promislova-mogutnist-ukrajini-vsomu-svij-chas-abo-biotekhnologiji
http://justice.org.ua/politika-i-pravo-podiji-fakti-komentari/vid-chogo-zalezhit-promislova-mogutnist-ukrajini-vsomu-svij-chas-abo-biotekhnologiji
http://justice.org.ua/politika-i-pravo-podiji-fakti-komentari/vid-chogo-zalezhit-promislova-mogutnist-ukrajini-vsomu-svij-chas-abo-biotekhnologiji
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673803


463 

 

   

33. Володін Д. В., Омельяненко В. А., Красна О. М. Завдання 

координації мереж в системі забезпечення інноваційної безпеки. Інновації і 

сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики): 

матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої XII Всеукр. фестивалю 

науки та 95–річчю Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (м. Суми, 17–18 травня 2018 р.). Суми: СумДПУ імені А. С. 

Макаренка, 2018. С. 147–151. 

34. Волощук Л.О. Економічна безпека та інноваційний розвиток 

промислового підприємства: сутність та взаємозв’язок як об’єктів 

управління. Економіка: реалії часу. 2014. № 6 (16). С. 217–223. 

35. Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2020. 

Результати опитування. Шахрайство: лабіринт, з якого немає виходу? PwC. 

2020. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2020/economic-crime-

survey.html (дата звернення: 11.01.2021). 

36. Вылегжанина А. О. Результаты анализа бенчмаркинговых методик 

оценки инновационных систем на предмет соответствия целям устойчивого 

развития общества. Модернизация. Инновации. Развитие. 2016. Т. 7. № 1. С. 

104–111. 

37. Гавра Д. Основы теории коммуникации: стандарт третьего 

поколения. Санкт-Петербург: Питер, 2011. 288 с. 

38. Гарри Ф. Некоторые соображения относительно интеллектуальной 

собственности, инноваций, доступа и COVID-19. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности. 2020. 24 апреля. URL: 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/dg_gurry/news/2020/news_0025.html (дата 

звернення: 11.01.2021). 

39. Гасанов М.А., Климович М.А. Сети как структура развития 

конвергентных технологий. Фундаментальные исследования. 2017. № 9–1. 

С. 159–163. 

40. Гіршфельд А. Индустриализация АПК. LB.ua. (Бизнес). 2017. URL: 

https://lb.ua/economics/2017/02/20/359120_industrializatsiya_apk.html (дата 

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/dg_gurry/news/2020/news_0025.html
https://lb.ua/author/1340_anatoliy_girshfeld
https://lb.ua/economics/2017/02/20/359120_industrializatsiya_apk.html


464 

 

   

звернення: 11.01.2021). 

41. Глобальный инновационный индекс 2019 г. К здоровому образу 

жизни: будущее медицинских инноваций. Главные выводы. Всемирная 

организация интеллектуальной собственности. 2019. URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_gii_2019_keyfindings.pdf (дата 

звернення: 11.01.2021). 

42. Голиченко О. Г. Основные факторы развития национальной 

инновационной системы. Инновации. 2012. № 5 (163). С. 3–18. 

43. Гольдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент. 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 267 с. 

44. Грибовский А. А., Грибовская А. А. Технологии быстрого 

производства в приборостроении. Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 

2015. 66 с. 

45. Гуд Г. Х., Макол Р. Э. Системотехника. Введение в проектирование 

больших систем / пер. с англ. Москва: Советское радио, 1962. 384 c. 

46. Гужва И. Гривня укрепляется, но стоит ли радоваться? Зеркало 

недели. 2020. 30 декабря. URL: https://zn.ua/ECONOMICS/grivnya-

ukreplyaetsya-no-stoit-li-radovatsya-341147_.html (дата звернення: 11.01.2021). 

47. Данилишин Б. Економічні підсумки 2019 року – перемога і «зрада». 

LB.ua. 2020. 2 січня. URL: 

https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/446296_ekonomichni_pidsumki_2019_roku-

.html (дата звернення: 03.01.2021). 

48. Данилишин Б. За три роки з України вивели $25 млрд. 

Корреспондент. 2020. 26 жовтня. URL: 

https://ua.korrespondent.net/business/financial/4288467-za-try-roky-z-ukrainy-

vyvely-25-mlrd-danylyshyn (дата звернення: 11.01.2021). 

49. Данилишин Б. Крах стран с низкотехнологичной сырьевой 

экономикой и будущее Украины. URL: 

http://blogs.lb.ua/bogdan_danylysyn/328216_krah_stran_nizkotehnologichnoy.htm

l?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=lenta (дата звернення: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_gii_2019_keyfindings.pdf
https://zn.ua/ECONOMICS/grivnya-ukreplyaetsya-no-stoit-li-radovatsya-341147_.html
https://zn.ua/ECONOMICS/grivnya-ukreplyaetsya-no-stoit-li-radovatsya-341147_.html
https://ua.korrespondent.net/business/financial/4288467-za-try-roky-z-ukrainy-vyvely-25-mlrd-danylyshyn
https://ua.korrespondent.net/business/financial/4288467-za-try-roky-z-ukrainy-vyvely-25-mlrd-danylyshyn


465 

 

   

11.01.2021). 

50. Даттон Т. Будуючи «Матрицю». Національні стратегії з розвитку 

штучного інтелекту. Тексти.org.ua. 2018. 20 липня. URL: 

http://texty.org.ua/pg/article/newsmaker/read/86598/Budujuchy_Matrycu_Naciona

lni_strategiji_z_rozvytku_shtuchnogo?a_srt=1 (дата звернення: 11.01.2021). 

51. Дашковський О. А. Аналітичне приладобудування. Енциклопедія 

Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, 

А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут 

енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: 

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=44042 (дата звернення: 11.01.2021).  

52. Дементьев В. Е. Технологическая неоднородность производства и 

цикличность экономического развития. Журнал экономической теории. 2016. 

№ 3. C. 40–50. 

53. Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної 

власності». Всього зареєстровано. 2021. URL: 

https://ukrpatent.org/uk/articles/vsjogo (дата звернення: 11.01.2021).  

54. Держстат України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 

11.01.2021).  

55. Дзюндзюк В. Б., Лашко А. О. Місце і роль аналізу політики в 

публічному управлінні. Теорія та практика державного управління. 2015. 

Вип. 3. С. 11–17. 

56. Диверсификация экспорта путем развития конкуренции и 

инноваций. Краткий обзор. Всемирный банк. 2012. URL: 

https://asi.ru/upload_docs/news/vsemirnyy_bank/Доклад%20Всемирного%20бан

ка.pdf (дата звернення: 17.11.2020). 

57. Добровська С. В., Овсієнко Л. М. Дослідження динаміки публікацій з 

машинобудування та приладобудування в наукових виданнях України. Наука 

України у світовому інформаційному просторі. 2018. Вип. 15. С. 80–82. 

58. Доклад о вкладе ВОИС в достижение целей в области устойчивого 

развития и выполнение связанных с ними задач (г. Женева, 14–18 мая 2018 

http://texty.org.ua/pg/article/newsmaker/read/86598/Budujuchy_Matrycu_Nacionalni_strategiji_z_rozvytku_shtuchnogo?a_srt=1
http://texty.org.ua/pg/article/newsmaker/read/86598/Budujuchy_Matrycu_Nacionalni_strategiji_z_rozvytku_shtuchnogo?a_srt=1
https://ukrpatent.org/uk/articles/vsjogo
http://ukrstat.gov.ua/


466 

 

   

г.). Всемирная организация интеллектуальной собственности. URL: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/cdip_21/cdip_21_10.pdf (дата 

звернення: 11.01.2021). 

59. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. Санкт-Петербург: АОЗТ 

«Литера плюс», 1994. 405 c. 

60. Донченко О. Конкурентоздатність чи новий порядок: чому Україні 

потрібна політика CO2. Економічна правда. 2020. 26 жовтня. URL: 

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/10/26/666527/ (дата звернення: 

11.12.2020). 

61. Доргушанова А. К. Динамическая модель экономического каркаса 

несырьевого развития региона. Траектория науки. 2016. № 4. Т. 2. С. 2.11–

2.21. 

62. Доргушанова А. К. Факторы формирования устойчивого 

экономического каркаса регионального стратегирования. Российское 

предпринимательство. 2016. Т. 17. № 6. С. 775–786. URL: 

https://bgscience.ru/lib/35065/ (дата звернення: 11.01.2021). 

63. Дорина Е. Б. Современный институционализм: вопросы теории и 

методологии. Белорусский экономический журнал. 2006. № 2. С. 28–40. 

64. Дослідження: Україна у ТOP-20 країн з найбільшим обсягом 

незаконного вивозу капіталу. Deutsche Welle. 2015. 10 грудня. URL: 

https://www.dw.com/uk/дослідження-україна-у-тop-20-країн-з-найбільшим-

обсягом-незаконного-вивозу-капіталу/a-18908724 (дата звернення: 

11.01.2021). 

65. Драчук Ю. З., Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. Тенденції 

інституціональних змін в інноваційному розвитку вугільної промисловості. 

Уголь Украины. 2014. № 1. С. 6–11. 

66. Дрожжин Д. Ю. Державна інноваційна політика України в умовах 

євроінтеграції. Теорія та практика державного управління. 2014. Вип. 4. С. 

352–360. 

67. Дятлов С.А. Сетевые эффекты и возрастающая отдача в 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/cdip_21/cdip_21_10.pdf
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/10/26/666527/
http://cyberleninka.ru/journal/n/traektoriya-nauki
https://bgscience.ru/lib/35065/
https://www.dw.com/uk/дослідження-україна-у-тop-20-країн-з-найбільшим-обсягом-незаконного-вивозу-капіталу/a-18908724
https://www.dw.com/uk/дослідження-україна-у-тop-20-країн-з-найбільшим-обсягом-незаконного-вивозу-капіталу/a-18908724


467 

 

   

информационно-инновационной экономике. Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. 2014. 

№ 2. С. 7–11. 

68. Дячук О. Кліматична угода для України. Аналітична записка / НАН 

України, Ін-т економіки та прогнозування. 2016. URL: 

http://energyreform.uacrisis.org/climate (дата звернення: 20.03.2020). 

69. Елхина И.А. Структурные сдвиги в контексте технологических 

укладов: содержание, механизм, особенности. Современные проблемы науки 

и образования. 2013. № 5. URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=10721 (дата звернення: 11.01.2021). 

70. Ена О. В., Нагаев К. В. Автоматизация процессов разработки 

технологических дорожных карт. Расчет интегральных показателей 

применимости. Бизнес-информатика. 2013. № 3 (25). С. 56–62. 

71. Еремейчук В. Прогрессивный капитализм и государства будущего в 

украинском контексте. Хвиля. 2016. 2 марта. URL: 

https://hvylya.net/analytics/society/progressivnyiy-kapitalizm-i-gosudarstva-

budushhego-v-ukrainskom-kontekste.html (дата звернення: 15.12.2020). 

72. Ерохин В.Ю. Стратегии устойчивого развития предприятий: 

принципы и критерии разработки. Социально-экономические явления и 

процессы. 2013. № 3 (49). С. 60–62. 

73. Жалевич А. Что такое системные инновации? ИNСАЙТ. 2015. URL: 

http://zhalevich.com/myschlenie/85-systems/403-sistemnye-innovacii.html (дата 

звернення: 11.01.2021). 

74. Жарова Л. В. Сталий розвиток у концепціях smart (розумних) 

міських ініціатив. Економіка та право. 2019. № 3. С. 107–114. 

75. Жданова О., Засько В. Формирование институциональных условий 

развития нанотехнологий с применением кластерной модели. Экономическая 

политика. 2011. № 5. С. 168–178. 

76. Жукова Л. М. Зміни інституційного статусу держави в умовах 

соціально-економічної нестабільності: монографія / Харківський нац. ун-т 

http://energyreform.uacrisis.org/climate
https://hvylya.net/analytics/society/progressivnyiy-kapitalizm-i-gosudarstva-budushhego-v-ukrainskom-kontekste.html
https://hvylya.net/analytics/society/progressivnyiy-kapitalizm-i-gosudarstva-budushhego-v-ukrainskom-kontekste.html
http://zhalevich.com/myschlenie/85-systems/403-sistemnye-innovacii.html
http://zhalevich.com/myschlenie/85-systems/403-sistemnye-innovacii.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623548


468 

 

   

імені В. Н. Каразіна. Харків: [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2020. 308 с.  

77. За час незалежності в Україні видано понад 117 тис. патентів на 

винаходи. Українські національні новини. 2016. 24 серпня. URL: 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1596463-za-chas-nezalezhnosti-v-ukrayini-

vidano-ponad-117-tis-patentiv-na-vinakhodi (дата звернення: 11.01.2021). 

78. Забруднення повітря в Україні: офіційна статистика занижена – 

науковець. Deutsche Welle. 2020. 17 квітня. URL: 

https://www.dw.com/uk/забруднення-повітря-в-україні-офіційна-статистика-

занижена-науковець/a-53165838?fbclid=IwAR1KeoB-omnK9epp75F_F-

J9SqLi34nBp9QsnC02z76MrbmwnyTNes_d8-Y (дата звернення: 11.01.2021). 

79. Завдання географії у впровадженні в Україні парадигми сталого 

розвитку і цілей 2030 / Ін-т географії НАН України. 2018. URL: 

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2018/3/30/1.pdf (дата звернення: 18.01.2021). 

80. Залознова Ю. С., Трушкіна Н. В. Активізація транскордонного 

співробітництва у сфері науково-освітньої та інноваційної діяльності як 

пріоритет національної економіки України. The XIX International Science 

Conference «Applied and fundamental scientific research», April 08 – 09, 2021, 

Brussels, Belgium. С. 53–54. 

81. Заніздра М. Ю. Концептуальні положення «зеленої смарт» 

промисловості: науково-доповідна записка / НАН України, Ін-т економіки 

пром-сті. Київ, 2018. 50 c. 

82. Заплатинский В. М. Терминология науки о безопасности. Zbornik 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie «Bezhecnostna veda a 

bezpecnostne vzdelanie». Liptovsky Mikulas: AOS v Liptovskom Mikulasi, 2006. 

(CD nosic).  

83. Зарубежный опыт построения инновационной инфраструктуры (на 

примере США). URL: http://foykes.com/zarubezhnyj-opyt-postroeniya-

innovatsionnoj-infrastruktury-na-primere-ssha/ (дата звернення: 11.01.2021). 

84. Зарубіжний досвід публічного адміністрування: метод. рекомендації 

/ авт. кол.: Н. М. Мельтюхова, В. В. Корженко, Ю. В. Дідок та ін.; за заг. ред. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1596463-za-chas-nezalezhnosti-v-ukrayini-vidano-ponad-117-tis-patentiv-na-vinakhodi
https://www.unn.com.ua/uk/news/1596463-za-chas-nezalezhnosti-v-ukrayini-vidano-ponad-117-tis-patentiv-na-vinakhodi
https://www.dw.com/uk/забруднення-повітря-в-україні-офіційна-статистика-занижена-науковець/a-53165838?fbclid=IwAR1KeoB-omnK9epp75F_F-J9SqLi34nBp9QsnC02z76MrbmwnyTNes_d8-Y
https://www.dw.com/uk/забруднення-повітря-в-україні-офіційна-статистика-занижена-науковець/a-53165838?fbclid=IwAR1KeoB-omnK9epp75F_F-J9SqLi34nBp9QsnC02z76MrbmwnyTNes_d8-Y
https://www.dw.com/uk/забруднення-повітря-в-україні-офіційна-статистика-занижена-науковець/a-53165838?fbclid=IwAR1KeoB-omnK9epp75F_F-J9SqLi34nBp9QsnC02z76MrbmwnyTNes_d8-Y
http://foykes.com/zarubezhnyj-opyt-postroeniya-innovatsionnoj-infrastruktury-na-primere-ssha/
http://foykes.com/zarubezhnyj-opyt-postroeniya-innovatsionnoj-infrastruktury-na-primere-ssha/


469 

 

   

Н. М. Мельтюхової. Київ: НАДУ, 2010. 28 с.    

85. Звіт Антимонопольного комітету України за 2019 рік. АМКУ. 2019. 

226 с. 

86. Зубко Г. Інституційна пам'ять – чи працює вона системі 

держуправління в Україні? 2020. 11 жовтня. URL: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677387206229523&id=100

018747485124 (дата звернення: 15.12.2020). 

87. Зубрицкая И. Концепция «Индустрия 4.0» и предпосылки ее 

применения в отечественной промышленности. Наука и инновации. 2018. № 

7 (185). C. 38–42. 

88. Ибрагимова К. А. Основные теоретические подходы к осмыслению 

инноваций и инновационной политики в современной науке. Вестник ВГУ. 

2014. № 4. С. 86–96.  

89. Изменение ландшафта низовых инноваций в системе образования 

как предикторы возникающих трендов / НИУ ВШЭ. 2018. URL: 

https://ioe.hse.ru/innovations/trends (дата звернення: 15.12.2020). 

90. Инновации в России – неисчерпаемый источник роста / С. Алябьев, 

Д. Голощапов, В. Клинцов и др. / Центр по развитию инноваций McKinsey 

Innovation Practice. Mckinsey. 2018. URL: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Mid

dle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-

Russia_web_lq-1.ashx (дата звернення: 11.01.2021). 

91. Инновации в сфере данных для целей развития. URL: 

https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/big-data-sustainable-

development/index.html (дата звернення: 11.01.2021). 

92. Иренская Л. Ф. Методы оценки качества государственного 

управления. Молодой ученый. 2017. № 16 (150). С. 261–264. 

93. Індустрія 4.0 в Україні. URL: 

https://www.facebook.com/groups/Industry4Ukraine/permalink/111170628921256

7/?comment_id=1111707889212407 (дата звернення: 11.01.2021). 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677387206229523&id=100018747485124
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=677387206229523&id=100018747485124
https://ioe.hse.ru/innovations/trends
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/big-data-sustainable-development/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/big-data-sustainable-development/index.html
https://www.facebook.com/groups/Industry4Ukraine/permalink/1111706289212567/?comment_id=1111707889212407
https://www.facebook.com/groups/Industry4Ukraine/permalink/1111706289212567/?comment_id=1111707889212407


470 

 

   

94. Інноваційна екосистема промислових хайтек – перші кроки в 

систематизації. Індустрія 4.0 в Україні. 2018. URL: https://industry4-0-

ukraine.com.ua/2018/11/19/іnnovacіjna-ekosistema-promislovix/ (дата 

звернення: 12.10.2020). 

95. Інновації в енергосекторі: поки держава не прокинеться, ми будемо 

донорами для всього світу. Kosatka.media. 2020. 28 лютого. URL: 

https://kosatka.media/uk/category/blog/news/innovacii-v-energosektore-poka-

gosudarstvo-ne-prosnetsya-my-budem-donorami-dlya-vsego-mira (дата 

звернення: 12.10.2020). 

96. Как пандемия коронавируса может повлиять на климат нашей 

планеты. РБК Тренды. URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/green/5e73d27b9a7947f940241261 (дата звернення: 

11.01.2021). 

97. Калмыкова О. М. Технологические парадигмы XX–XXI вв.: 

философско-концептуальный анализ / ФГАОУ ВПО «Южный федеральный 

университет». Ростов-на-Дону, 2012. 25 с. 

98. Касич А. О. Національна інноваційна система як форма 

ефективної взаємодії бізнесу, держави, освіти та науки. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції освіти, 

науки та бізнесу в умовах глобалізації»: тези доповідей, м. Київ, 4 жовтня 

2019 р. Київ: КНУТД, 2019. С. 41–42. 

99. Кащук Д. «Біла нафта»: як Україна може заробити на «літієвій 

лихоманці». Економічна правда. 2018. 31 січня. URL: 

https://www.epravda.com.ua/publications/2018/01/31/633606/ (дата звернення: 

15.12.2020). 

100. Келле В. Ж. Функции государства в научно-технической сфере: 

Россия и мировой опыт. Годичная научная конференция. 1998.  / Институт 

истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. Москва: ИИЕТ 

РАН, 1999. С. 178–183. 

101. Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика 

https://kosatka.media/uk/category/blog/news/innovacii-v-energosektore-poka-gosudarstvo-ne-prosnetsya-my-budem-donorami-dlya-vsego-mira
https://kosatka.media/uk/category/blog/news/innovacii-v-energosektore-poka-gosudarstvo-ne-prosnetsya-my-budem-donorami-dlya-vsego-mira
https://trends.rbc.ru/trends/green/5e73d27b9a7947f940241261
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/01/31/633606/


471 

 

   

структурно-технологічної модернізації: монографія / НАН України, ДУ «Ін-т 

екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2013. 536 с.  

102. Кластер радіолокації, радіозв‘язку та спецприладобудування у 

2018 році: цифровий зір та вогнева міць. ДК "Укроборонпром". 2018. URL: 

https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/klaster-radiolokatsiyi-radiozv-yazku-ta-

spetspryladobuduvannya-u-2018-rotsi-tsyfrovyj-zir-ta-vogneva-mits.html (дата 

звернення: 17.11.2021). 

103. Клейнер Г. Б. Системный ресурс стратегической устойчивости 

экономики. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. Сер.: Экономические 

науки. 2015. № 4 (223). URL: http://elib.spbstu.ru/dl/2/8068.pdf (дата звернення: 

11.01.2021). 

104. Коваль С. С. Алгоритм подбора состава нестандартного изделия на 

машиностроительном предприятии. Вісник КрНУ імені Михайла 

Остроградського. 2016. № 2 (97). Ч. 1. С. 33–37. 

105. Козакова О. М., Федосєєва І. С. Інновації як основа сталого 

розвитку. 2017. URL: 

https://economics.opu.ua/files/science/innov_roz/2017/127.pdf (дата звернення: 

11.01.2021). 

106. Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С., Герасименко Л. В. Оцінювання 

економічної безпеки держави з використанням конструктного підходу. Бізнес 

Інформ. 2020. № 9. C. 44–55. 

107. Коментарі та пропозиції НЕЦУ до проекту Енергетичної стратегії 

України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність». Аналітична доповідь. Національний екологічний 

центр України. 2017. URL: https://necu.org.ua/wp-

content/uploads/2017/01/Komentari-do-PROEKTU-energostrategii-01-2017.pdf 

(дата звернення: 17.09.2020). 

108. Компанія Ericsson назвала 10 споживчих трендів 2030 року. 

ITsider.com.ua.  2019. 13 грудня. URL: https://itsider.com.ua/kompaniya-

https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/klaster-radiolokatsiyi-radiozv-yazku-ta-spetspryladobuduvannya-u-2018-rotsi-tsyfrovyj-zir-ta-vogneva-mits.html
https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/klaster-radiolokatsiyi-radiozv-yazku-ta-spetspryladobuduvannya-u-2018-rotsi-tsyfrovyj-zir-ta-vogneva-mits.html
http://elib.spbstu.ru/dl/2/8068.pdf
https://economics.opu.ua/files/science/innov_roz/2017/127.pdf
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/Komentari-do-PROEKTU-energostrategii-01-2017.pdf
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/Komentari-do-PROEKTU-energostrategii-01-2017.pdf


472 

 

   

ericsson-nazvala-10-spozhyvchyh-trendiv-2030-roku/ (дата звернення: 

10.02.2021). 

109. Король С. П. Планирование стратегического развития 

регионального строительного комплекса: когнитивное моделирование. 

Региональная экономика и управление. 2014. № 4 (40). URL: http://eee-

region.ru/article/4004/ (дата звернення: 11.01.2021). 

110. Король С. П., Хлюстова И. И. Критерии оценки строительного 

комплекса как сложной производственной системы. Экономика и 

менеджмент: от теории к практике: сб. науч. тр. / Инновационный центр 

развития образования и науки. Краснодар, 2015. C. 21–23. 

111. Коронавирус как толчок к волне инноваций: три новые 

технологии, которые подстегнула эпидемия. MC.today. 2020. 27 марта. URL: 

https://mc.today/koronavirus-kak-tolchok-k-volne-innovatsij-tri-novye-tehnologii-

kotorye-podstegnula-epidemiya/ (дата звернення: 11.01.2021). 

112. Кортунов С. В. Концептуальные основы национальной и 

международной безопасности. Москва: ГУ ВШЭ, 2007. 307 с. 

113. Костюченко О. В. Политические сети в государственном 

управлении: институционально-правовой анализ. Ростов-на-Дону, 2009. URL 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1366773 (дата звернення: 15.12.2020). 

114. Кочетов Э.Г. Мировая экономическая арена: смена воззрений 

(выход на новую доктрину внешнеэкономических связей – 

геоэкономическую). Известия Уральского государственного экономического 

университета. 2009. № 3. С. 47–56.  

115. Кравченко Н. А., Кузнецова С. А., Юсупова А. Т. Инновационные 

предложения в зеркале отраслевых траекторий. Инновации. 2006. № 4. С. 31–

37. 

116. Крамар О. Не в мінорі. Тиждень. 2019. 6 лютого. URL: 

https://m.tyzhden.ua/publication/226048 (дата звернення: 11.01.2021). 

117. Крапивний І. В., Омельяненко В. А. Інституціональні аспекти 

розвитку національних інноваційних систем. Соціально-економічні аспекти 

file:///D:/рд/ДД2411/Новая%20папка/№%204%20(40)
http://eee-region.ru/article/4004/
http://eee-region.ru/article/4004/
http://izron.ru/authors/ekonomika-i-menedzhment/korol-s-p/
http://izron.ru/authors/ekonomika-i-menedzhment/khlyustova-i-i/
https://elibrary.ru/item.asp?id=21870904
https://elibrary.ru/item.asp?id=21870904
https://mc.today/koronavirus-kak-tolchok-k-volne-innovatsij-tri-novye-tehnologii-kotorye-podstegnula-epidemiya/
https://mc.today/koronavirus-kak-tolchok-k-volne-innovatsij-tri-novye-tehnologii-kotorye-podstegnula-epidemiya/
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1366773
https://m.tyzhden.ua/publication/226048


473 

 

   

розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / під 

ред. О. О. Непочатенко. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 

2015. С. 172–176. 

118. Кричевский С. В. Эволюция технологий, «зелёное» развитие и 

основания общей теории технологий. Philosophy & Cosmology. 2015. № 14. 

P. 120–129. 

119. Кудріна О. Ю., Омельяненко В. А. Стратегічні основи розвитку 

системних взаємозв’язків у високотехнологічних секторах: кластерно-

мережевий підхід. Економіка та право. 2018. № 1. С. 123–129. DOI: 

https://doi.org/10.15407/econlaw.2018.01.123  

120. Кудріна О. Ю., Омельяненко В. А., Омельяненко О. М. Стратегічні 

аспекти вироблення інноваційної політики в контексті сталого розвитку та 

безпеки країни. Ефективна економіка [Електронне видання]. 2020. № 8. 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8413. DOI: 10.32702/2307-

2105-2020.8.16 

121. Кузнецова Т., Рудь В. Конкуренция, инновации и стратегии 

развития российских предприятий. Вопросы экономики. 2013. № 12. С. 86–

108. 

122. Кульчицький І. Програми та інструменти підтримки розвитку 

інновацій в Україні (аналітичний огляд). ГО Агенція Європейських Інновацій. 

Львів-Київ, 2020. 26 с.  

123. Кучмійов А. В. Удосконалення методичного підходу до вибору 

маркетингових інструментів забезпечення екологічної безпеки економічної 

системи. Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали 

ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 3–5 вересня 2013 р.). Суми, 2013. С. 

201–202. 

124. Кушлин В. И., Устенко В. С. Анализ международного опыта 

активизации научно-инновационной деятельности в современных 

нестабильных условиях. Москва, 2016. URL: https://ssrn.com/abstract=2756957 

(дата звернення: 15.12.2020). 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623548
https://doi.org/10.15407/econlaw.2018.01.123
https://ssrn.com/abstract=2756957


474 

 

   

125. Ланьшина Т. А. Роль США в развитии национальной 

инновационной системы Китая. США. Канада: экономика, политика, 

культура. 2014. № 8. С. 65–80.  

126. Лебедева Л. В. Сучасна інноваційна політика держави в Україні: 

проблеми та перспективи реформування. Ефективна економіка [Електронне 

видання].  2014. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_1_11 (дата 

звернення: 11.01.2021). 

127. Левченко О.М., Царенко І.О. Конкурентоспроможність вищої 

освіти України у вимірі міжнародних систем ранжування. Економiка i 

органiзацiя управлiння. 2016. № 3 (23). С. 73–81. 

128. Леоненко П. М. Інституціоналізм та його місце в сучасній 

економічній теорії (політичній економії). Економічний вісник університету. 

2013. № 21 (1). С. 163–171. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2013_21%281%29__28 (дата звернення: 

15.12.2020). 

129. Лисюк В. М., Скрипник М. Г. Інноваційна політика – основа 

модернізації економіки держави. Економіка: реалії часу. 2013. № 1 (6). 

С. 147–152.  

130. Луговой А. В., Зеленцова Ж. Ю. Эволюция вычислительной 

архитектуры от зарождения до наших дней. Вестник Кременчугского 

национального университета им. Михаила Остроградського. 2013. № 2. 

С. 34–40. 

131. Любимов Б. Отставание и зависимость России в компьютерной 

элементной базе. Суть времени. 2016. № 195. URL: http://eot-

su.livejournal.com/2686298.html (дата звернення: 27.04.2021). 

132. Люксембургская Декларация и резолюции, принятые 

Парламентской Ассамблеей ОБСЕ на Двадцать восьмой ежегодной сессии (г. 

Люксембург, 4–8 июля 2019 г.). URL: 

https://www.oscepa.org/documents/annual-sessions/2019-luxembourg/3880-

luxembourg-declaration-rus/file (дата звернення: 11.01.2021). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_1_11
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2013_21%281%29__28
http://eot-su.livejournal.com/2686298.html
http://eot-su.livejournal.com/2686298.html
https://www.oscepa.org/documents/annual-sessions/2019-luxembourg/3880-luxembourg-declaration-rus/file
https://www.oscepa.org/documents/annual-sessions/2019-luxembourg/3880-luxembourg-declaration-rus/file


475 

 

   

133. Лях А. В., Свэйн А. Модернизация промышленности на основе 

ключевых перспективных технологий: обзор зарубежного опыта. Економіка 

промисловості. 2019. № 3 (87). С. 34–58. 

134. Лях О. В. Завдання промислової політики України в умовах 

цифрової трансформації. Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2018. Вип. 13. С. 73–81. 

135. Лях О. В., Ляшенко В. І., Кузьменко Н. В. Концепція інституційної 

підтримки інклюзивного підприємництва на регіональному рівні. 

Економічний вісник Донбасу. 2018. № 2 (52). С. 212–232.  

136. Ляшенко В. І., Котов В. Є. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава 

або «крах проекту»?: монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; 

Полтавський ун-т економіки і торгівлі. Київ, 2015. 196 с. 

137. Ляшенко В. І., Вишневський О. С.  Цифрова модернізація 

економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / НАН 

України, Ін-т економіки  

пром-сті. Київ, 2018. 252 с. 

138. Ляшенко В., Підоричева І., Антонюк В. Європейський 

Дослідницький Простір: компаративний аналіз інституційних передумов та 

шляхи інтеграції України. Журнал європейської економіки. 2020. Т. 19. № 3 

(74). С. 483–509. 

139. Мадих А.А., Охтень О.О., Дасів А.Ф. Моделювання оцінки 

відповідності промислового виробництва критеріям смарт-індустріалізації: 

науково-аналітична доповідь / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 

2019. 31 c. URL: https://iie.org.ua/wp-

content/uploads/2019/06/Madykh_Okhten_Dasiv_compressed.pdf (дата 

звернення: 11.01.2021). 

140. Макогон Ю., Медведкіна Є. Стратегія інноваційного розвитку 

України в контексті інтеграції до Європейського Союзу. Журнал європейської 

економіки. 2008. Т. 7. № 1. С. 43–57. 

141. Маніфест Давоса-2020: висновки та завдання для бізнесу. 

https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Madykh_Okhten_Dasiv_compressed.pdf
https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Madykh_Okhten_Dasiv_compressed.pdf


476 

 

   

Економічна правда. 2020. 17 січня URL: 

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/01/17/655872/ (дата звернення: 

15.12.2020). 

142. Мартынова А. П., Рощин С. Ю. Оценка эффективности и спрос на 

оценку эффективности государственных программ на рынке труда. Вопросы 

государственного и муниципального управления. 2008. № 4. С. 27–47. 

143. Марьясис Д. А. Государство и инновации: опыт Израиля. 

Инновации. 2016. № 7. С. 87–95.  

144. Марьясис Д. А. Сферы инновационного прорыва Израиля. 

Мировая экономика и международные отношения. 2019. № 3. С. 92–100. 

145. Маслак О. І., Іщенко С. В., Гришко Н. Є., Шевчук Ю. В. 

Управління людським капіталом: знання як основа забезпечення 

інноваційного розвитку. Вісник Національного технічного університету 

«ХПІ». Економічні науки. 2019. № 1. С. 50–59. 

146. Маслобоев А. В., Путилов В. А. Проблематика информационной 

поддержки региональных инновационных структур. Инновации. 2007. № 6 

(104). С. 73–76. 

147. Матюшенко І. Ю. Сценарії розвитку науково-інноваційного 

потенціалу в умовах нової промислової революції та асоціації з ЄС. 

Проблеми економіки. 2016. № 4. С. 261–272. 

148. Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Князєв С. І. Інституційна 

підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного 

дослідницького простору в країнах ЄС і України. Наука та інновації. 2017. 

Вип. 13 (2). С. 5–26. 

149. Международное развитие бизнеса. 2016. URL: 

http://www.iccwbo.ru/blog/2016/mezhdunarodnoe-razvitie-biznesa/ (дата 

звернення: 15.12.2020). 

150. Меняшев Р., Яновский К. Свобода, рейтинги и экономический 

рост: в поисках надежной связи. 2012. URL: http://instecontransit.ru/wp-

content/uploads/2012/02/calculinstart_article1.pdf (дата звернення: 15.12.2020). 

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/01/17/655872/
http://www.iccwbo.ru/blog/2016/mezhdunarodnoe-razvitie-biznesa/
http://instecontransit.ru/wp-content/uploads/2012/02/calculinstart_article1.pdf
http://instecontransit.ru/wp-content/uploads/2012/02/calculinstart_article1.pdf


477 

 

   

151. Мизюн В. Инновационные формы и механизмы государственного 

и муниципального управления. 2014. URL: 

https://www.cfin.ru/anticrisis/macroeconomics/government_program/state_munici

pal_management.shtml (дата звернення: 11.01.2021). 

152. Мирошниченко И.В. Сетевая публичная политика и управление: 

монография. Москва: АРГАМАК-МЕДИА, 2016. 296 с. 

153. Митна статистика. 2020. ДФСУ. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11 (дата 

звернення: 15.12.2020).  

154. Михайлівська І. Виробництва алюмінію в Україні більше немає. 

Історія знищення ЗАлКу. Главком. 2017. 25 вересня. URL: 

https://glavcom.ua/publications/virobnictva-alyuminiyu-v-ukrajini-bilshe-nemaje-

istoriya-znishchennya-zalku-439457.html (дата звернення: 15.12.2020). 

155. Михайлов А. С. Международные кластеры как важный фактор 

развития пространственной экономики. Управление экономическими 

системами: электроннный научный журнал. 2013. № 10 (58). С. 1–58. 

156. Міністерство освіти і науки України. Платфрма ефективного 

регулювання. URL: https://regulation.gov.ua/catalogue/regulators/id15/political-

sphere (дата звернення: 15.12.2020).  

157. Молоткова А. О., Ларионов Н. М. Перспективы ИТ-специалистов 

на рынке труда. Молодой ученый. 2017. № 4. С. 493–495. 

158. Морщагін О.В. Державна інноваційна політика в умовах 

формування інноваційної моделі розвитку: автореф. дис. … канд. екон. наук: 

08.00.03 / Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського. Донецьк, 2008. 18 с. 

159. Мосто М. Цифровые двойники открывают новые возможности для 

приборостроения и электронной промышленности. Control Engineering. 2019. 

URL: https://controlengrussia.com/innovatsii/novye-vozmozhnosti/ (дата 

звернення: 17.09.2020). 

160. Наука, технології та інновації. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата 

звернення: 17.09.2020).  

https://www.cfin.ru/anticrisis/macroeconomics/government_program/state_municipal_management.shtml
https://www.cfin.ru/anticrisis/macroeconomics/government_program/state_municipal_management.shtml
http://sfs.gov.ua/ms/f11
https://glavcom.ua/publications/virobnictva-alyuminiyu-v-ukrajini-bilshe-nemaje-istoriya-znishchennya-zalku-439457.html
https://glavcom.ua/publications/virobnictva-alyuminiyu-v-ukrajini-bilshe-nemaje-istoriya-znishchennya-zalku-439457.html
https://regulation.gov.ua/catalogue/regulators/id15/political-sphere
https://regulation.gov.ua/catalogue/regulators/id15/political-sphere
https://controlengrussia.com/innovatsii/novye-vozmozhnosti/
http://ukrstat.gov.ua/


478 

 

   

161. Национальная инновационная система США. 2017. URL: 

https://habr.com/post/405577/ (дата звернення: 11.01.2021). 

162. Никулина О., Хартенштайн К. Развитие эффективных форм 

международного сотрудничества в сфере науки, образования и инноваций. 

Технодоктрина. 2015. URL: 

http://vpk.name/news/124322_razvitie_effektivnyih_form_mezhdunarodnogo_sotr

udnichestva_rossii_i_germanii_v_sfere_nauki_obrazovaniya_i_innovacii.html  

163. Новая индустриализация как условие формирования 

инновационной модели развития российской экономики / Е. Б. Ленчук, 

В. И. Филатов, Г. А. Власкин, А. Е. Иванов, И. И. Смотрицкая, С. И. Черных. 

Москва: Ин-т экономики Российской академии наук, 2014. 58 с.  

164. Новиков Д.А. Состояние и перспективы теории активных систем. 

Управление большими системами. 2004. № 9. С. 7–26.  

165. Новикова И.В. Геоэкономика как «Новая мировая сетевая 

экономика». Saarbrucken (Deutchland): Palmarium Academic Publishing, 2016. 

39 с. 

166. Новіков В. Чому інноваційна стратегія України не пов'язана з 

економічним зростанням. Економічна правда. 2019. 17 жовтня. URL: 

https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/17/652482/ (дата звернення: 

11.01.2021). 

167. Норт Д. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики. Москва, 1997. 112 c. 

168. Обсуждение концепции разумной специализации регионов на 

семинаре в Гуанджу. 2013. 5 апреля. URL: 

https://issek.hse.ru/news/82152050.html (дата звернення: 15.12.2020). 

169. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за 

видами економічної діяльності у 2010–2019 роках. Держстат України. 2020. 

URL: 

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pdp/pdp_u/orp_ek_2010_2018_u.xl

sx (дата звернення: 15.12.2020). 

https://habr.com/post/405577/
http://vpk.name/news/124322_razvitie_effektivnyih_form_mezhdunarodnogo_sotrudnichestva_rossii_i_germanii_v_sfere_nauki_obrazovaniya_i_innovacii.html
http://vpk.name/news/124322_razvitie_effektivnyih_form_mezhdunarodnogo_sotrudnichestva_rossii_i_germanii_v_sfere_nauki_obrazovaniya_i_innovacii.html
http://econpapers.repec.org/article/scn022092/
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/10/17/652482/
https://issek.hse.ru/news/82152050.html
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pdp/pdp_u/orp_ek_2010_2018_u.xlsx
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pdp/pdp_u/orp_ek_2010_2018_u.xlsx


479 

 

   

170. Омельяненко В. А. Аналіз впливу міжгалузевих технологічних 

взаємозв'язків на національну безпеку. Інноваційна економіка. 2017. № 9–10. 

С. 42–47. 

171. Омельяненко В. А. Аналіз інституційно-еволюційного аспекту 

розвитку високотехнологічних сфер на прикладі приладобудування. Вісник 

економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 93–100. 

172. Омельяненко В. А. Аналіз технологічної залежності країни на 

основі інституційно-еволюційного підходу. Науковий вісник Одеського 

національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, 

історія. 2017. № 6 (248). С. 94–109. 

173. Омельяненко В. А. Вплив конкурентного середовища на 

інноваційно-технологічний розвиток: висновки для державної політики. 

Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». 2017. № 1. C. 108–

117. 

174. Омельяненко В. А. Інституційні основи перспективних стратегій 

інноваційного розвитку економіки. Формування інституційного середовища 

розвитку економіки України / за ред. проф. О. О. Непочатенко. Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2019. С. 17–22. 

175. Омельяненко В. А. Концептуальні основи аналітики інноваційного 

компоненту національної безпеки. Економічний форум. 2017. № 4. С. 38–43. 

176. Омельяненко В. А. Концептуальні основи науково-методичного 

підходу до геополітичного аналізу міжнародного інноваційно-технологічного 

співробітництва. Проблеми економіки. 2020. № 1. C. 36–42. 

177. Омельяненко В. А. Практичні аспекти використання методології 

інституційно-інноваційного проєктування в контексті узгодженості 

інноваційної політики для сталого розвитку. Проблеми економіки. 2020. № 4. 

C. 67–74. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-67-74 

178. Омельяненко В. А. Інноваційний компонент сталого розвитку: 

безпековий аспект. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: 

«Економічні науки». 2020. № 10. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6411


480 

 

   

10-6411 

179. Омельяненко В. А., Ковтун Г. І., Володін Д. В. Аналіз 

особливостей вибору форм спільної діяльності в контексті вироблення 

інноваційної політики. Ефективна економіка [Електронне видання]. 2020. 

№ 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8350  

180. Омельяненко В. Аналіз інституційно-технологічних траєкторій в 

контексті формування стратегії адаптації до Індустрії 4.0. Міжнародне 

науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: зб. 

пр. XIV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 березня 2018 р.). Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 56. 

181. Омельяненко В. А., Артюхов А. Є. Інтернаціоналізація трансферу 

технологій та комерціалізації результатів наукових досліджень. Інноваційний 

університет та лідерство. 2016. 

182. Омельяненко В. А., Вернидуб Н. О. Інноваційні мережі як 

інструмент міжнародного трансферу високих технологій. Трансформаційні 

процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / за заг. 

ред. В.І. Гринчуцького. Тернопіль: Крок, 2014. С. 82–90. 

183. Омельяненко В., Красна О. Фінансове забезпечення інноваційного 

процесу у сфері національної безпеки. Вісник Академії праці, соціальних 

відносин та туризму. 2018. № 3. С. 51–65. 

184. Омельяненко В.А. Аналіз інструментарію управління 

інноваційними комунікаціями в контексті технологічних траєкторій. 

Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах 

постіндустріальних трансформацій: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. 

з міжнар. участю (м. Київ, 4 квітня 2018 р.). Київ: ТОВ «ДКС центр», 2018. 

С. 47-49. URL: http://fmm.kpi.ua/_userfiles/Збірник_DTAE.pdf#page=47  

185. Омельяненко В.А. Аналіз особливостей забезпечення динамічної 

ефективності на основі інновацій. Європейський вектор модернізації економіки: 

креативність, прозорість та сталий розвиток: матеріали X Ювілейної 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18–19 квітня 2018 р.): в 2-х ч. тези 

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6411


481 

 

   

доповідей. Харків: ХНУБА, 2018. Ч. 2. С. 75–77. 

186. Омельяненко В.А. Аналіз трансферу технологій в контексті 

еволюції інноваційно-технологічних систем. Інновації та трансфер 

технологій: матеріали VII наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25–27 

травня 2016 р.) / ред. кол.: В.Я. Швець [та ін.]; М-во освіти і науки України, 

Нац. гірн. ун-т. Дніпропетровськ: НГУ, 2016. С. 116–119. 

187. Омельяненко В.А. Аналіз управління пріоритетами розвитку в 

контексті національної безпеки. Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті: 

матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 лютого 2017 р.). Київ: 

СПД-ФО Пшонківський О. В., 2017. С. 184–187. 

188. Омельяненко В.А. Використання проектного підходу при 

управлінні національною безпекою (інноваційний аспект). Управління 

проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті: матеріали VIІI 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12–13 жовтня 2017 р.). Одеса: ОДАБА. 

2017. С. 57–61. 

189. Омельяненко В.А. Інституційний форсайт стратегій інноваційного 

розвитку. Економіка, інноватика та сучасні бізнес-технології: актуальні 

проблеми та розвиток: матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 10–

11 червня 2019 р.). Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С. 105–110. 

190. Омельяненко В.А. Інституційно-еволюційний розвиток 

високотехнологічних сфер на прикладі приладобудування. NEW 

ECONOMICS – 2019: матеріали Міжнар. наук. форуму (м. Київ, 14-15 

листопада 2019 р.): в 2 т. / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 

Т. 1. C. 89–93. 

191. Омельяненко В.А. Інституціоналізація інноваційних комунікацій в 

академічному середовищі для цілей національної безпеки. Академічна 

культура дослідника в освітньому просторі: зб. матеріалів міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Суми, 17 травня 2018 р.) / за ред. О.М. Семеног. Суми: 

СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2018. C. 49–53. 

192. Омельяненко В.А. Концептуальні основи розвитку 



482 

 

   

міжсекторальних інноваційних мереж в умовах Індустрії 4.0. Міжнародне 

науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: зб. 

наук. праць XV (XXVII) Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 березня 

2019 р.). Київ, 2019. С. 95. 

193. Омельяненко В.А. Концептуальні основи системного управління 

інноваційно-технологічними змінами. Ризики нестабільності: безпека і 

управління: зб. матеріалів міждисциплінарної наук.-практ. конф.(м. Київ, 16 

березня 2018 р.) / [уклад. Л. І. Юдіна]. Київ: Юдіна Л. І., 2018. URL: 

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

194. Омельяненко В.А. Мережевий аспект інформаційно-аналітичного 

забезпечення стратегій інноваційного розвитку. Причорноморські економічні 

студії. 2019. № 43. С. 74–78. 

195. Омельяненко В.А. Метод параллельной инженерной разработки 

как способ оптимизации технологического пакета космической отрасли. 

Technical progress of mankind in the context of continuous extension of the 

society’s material needs: peer-reviewed materials digest published following the 

results of the CII International Research and Practice Conference (London, June 

18–24, 2015). London: IASHE, 2015. P. 10–13. 

196. Омельяненко В.А. Міжнародний трансфер високих технологій та 

національна безпека: тенденції, виклики, перспективи: монографія. Суми: 

Триторія, 2017. 248 с. 

197. Омельяненко В.А. Основи науково-аналітичного підходу до 

управління безпекою національних інноваційних систем. Перспективи 

управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної 

безпеки: матеріали міжнар. форуму з безпеки (м. Черкаси, 25–27 травня 2017 

р.). Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2017. С. 234–236. 

198. Омельяненко В.А. Стратегічні аспекти формування інноваційних 

мереж у ВПК. Україна майбутнього: сучасні тенденції інноваційного 

розвитку держави в сфері соціально-економічних наук: матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Суми, 12–14 вересня 2018 р.). Суми: СумДПУ імені 

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


483 

 

   

А.С. Макаренка, 2018. С. 51–52. 

199. Омельяненко В.А. Технологічний критерій оцінки динамічної 

ефективності економіки. Актуальні проблеми економіки та управління в 

епоху глобальних викликів і загроз: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 26–27 квітня 2018 р.): в 2-х т. / Нац. металур. акад. України. 

Дніпро, 2018. Т. 1. С. 27–29. 

200. Омельяненко В.А., Ковтун Г.І. Становлення мережевої моделі 

інноваційного процесу в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. 

№ 47. C. 65–72. 

201. Омельяненко В.А., Прокопенко О.В. Концептуальні основи 

системного управління інноваційно-технологічними змінами (C. 10–24); 

Омельяненко В.А. Міжгалузеві взаємозвязки як фактор системної стійкості 

інноваційної системи (C. 101–121); Системні аспекти підвищення 

ефективності національної інноваційної системи (C. 132–143). Стратегічне 

управління системною стійкістю національної інноваційної системи: 

колективна монографія / за ред. О. В. Прокопенко, В. А. Омельяненка. Суми: 

Триторія, 2019. 222 с. 

202. Омельяненко В.А., Сбруєв М.Г. Нові завдання вищої освіти в 

контексті проектування інноваційних мереж. Актуальні проблеми інноваційної 

діяльності та трансферу технологій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Київ, 18 травня 2018 р.). Київ: УкрІНТЕІ, 2018. С. 125–131. 

203. Омельяненко В.А. Концептуальні основи макропроектування 

інноваційно-технологічних систем. Управління проектами та розвиток 

виробництва. 2017. № 2 (62). С. 5–13. 

204. Омельяненко В.А. Мультиагентний підхід до розробки 

інтелектуальних систем управління проектами. Управління проектами та 

розвиток виробництва. 2016. № 3 (59). С. 5–13. 

205. Омельяненко В.А. Науково-методичний підхід до аналітичного 

забезпечення проектів розвитку технологічних систем. Управління 

проектами та розвиток виробництва. 2016. № 2 (58). С. 18–25. 



484 

 

   

206. Омельяненко В.А. Стратегічні аспекти забезпечення синергії 

інноваційних пріоритетів. Стратегія економічного розвитку України. 2017. 

№ 40. С. 58–67. 

207. Омельяненко В.А. Теоретичні аспекти використання 

мультиагентного підходу для аналізу інноваційно-технологічних систем. 

Економіка: реалії часу. 2016. № 4 (26). С. 142–148.  

208. Опитування представників бізнесу щодо інноваційної діяльності 

та актуальних потреб в R&D. МОН України. 2020. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-

tehnologiy/2020/08/28.08/opituvannya-28-08-2020.pdf (дата звернення: 

15.12.2020). 

209. Осадча Н. В. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні. 

Економічний вісник Донбасу. 2015. № 3 (41). С. 161–172.  

210. Оцінка обсягів прямих іноземних інвестицій, в яких кінцевим 

контролюючим інвестором є резидент (round tripping) за 2010–2019 р. 

Національний банк України. Департамент статистики та звітності. Київ, 

2020. 

211. Павлова Е. А., Смирнова Л. А. Влияние факторов внешней среды 

на формирование инновационного потенциала предприятия. 

Фундаментальные исследования. 2015. № 5. Ч. 3. C. 640–644. 

212. Пелех О.Б. Динаміка макроекономічних змін у структурі валового 

внутрішнього продукту України. Ефективна економіка [Електронне 

видання]. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6657 

(дата звернення: 15.12.2020). 

213. Перехідна Книга МОН за період з вересня 2019 по червень 2020. 

МОН України. 2020. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/06/26/book-2020-26-

06.pdf (дата звернення: 15.12.2020). 

214. Підоричева І. Інноваційна економіка – це економіка нестандартних 

рішень. Дзеркало тижня. 2015. 6 листопада. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/28.08/opituvannya-28-08-2020.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/28.08/opituvannya-28-08-2020.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6657
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/06/26/book-2020-26-06.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/06/26/book-2020-26-06.pdf


485 

 

   

https://zn.ua/ukr/article/print/macrolevel/innovaciyna-ekonomika-ce-ekonomika-

nestandartnih-rishen-_.html (дата звернення: 11.01.2021). 

215. Платонова И.В. Формирование сбалансированной инновационной 

политики предприятия. Проблемы региональной экономики. 2016. № 20. URL: 

http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=20&page=20 (дата звернення: 

15.12.2020). 

216. Покрас О.С., Войтко С.В. Питання розвитку галузі 

приладобудування в Україні в Індустрії-4.0. Економiка та держава. 2019. 

№ 3. C. 52–56. 

217. Политика поддержки инноваций. Европейский банк реконструкции 

и развития. 2014. URL: 

https://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr14er.pdf (дата звернення: 

11.01.2021). 

218. Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ. 

Перспективные траектории. Экономика и математические методы. 2006. 

Т. 42. № 1. С. 3–18. 

219. Попович О.С. Науково-технологічна та інноваційна політика: 

основні механізми формування та реалізації. Київ: Ін-т досліджень науково-

технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, 2019. 

342 с. 

220. Початок нового політичного року: довіра до соціальних інститутів 

(липень 2020 р.). Разумков Центр. 2020. 4 вересня. URL: 

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/pochatok-novogo-

politychnogo-roku-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-lypen-2020r (дата звернення: 

11.01.2021). 

221. При Мінцифрі створюється Лабораторія інновацій. Що це і 

навіщо? Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. 2020. 

13 жовтня. URL: https://thedigital.gov.ua/news/pri-mintsifri-stvoryuetsya-

laboratoriya-innovatsiy-shcho-tse-i-

navishcho?fbclid=IwAR1YgduPLRiH3Pvme342TInqHAvshyLNHiW8zOQNKrb

https://zn.ua/ukr/article/print/macrolevel/innovaciyna-ekonomika-ce-ekonomika-nestandartnih-rishen-_.html
https://zn.ua/ukr/article/print/macrolevel/innovaciyna-ekonomika-ce-ekonomika-nestandartnih-rishen-_.html
http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=20&page=20
https://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr14er.pdf
https://thedigital.gov.ua/news/pri-mintsifri-stvoryuetsya-laboratoriya-innovatsiy-shcho-tse-i-navishcho?fbclid=IwAR1YgduPLRiH3Pvme342TInqHAvshyLNHiW8zOQNKrbRjm5ORbJbfMGyj64
https://thedigital.gov.ua/news/pri-mintsifri-stvoryuetsya-laboratoriya-innovatsiy-shcho-tse-i-navishcho?fbclid=IwAR1YgduPLRiH3Pvme342TInqHAvshyLNHiW8zOQNKrbRjm5ORbJbfMGyj64
https://thedigital.gov.ua/news/pri-mintsifri-stvoryuetsya-laboratoriya-innovatsiy-shcho-tse-i-navishcho?fbclid=IwAR1YgduPLRiH3Pvme342TInqHAvshyLNHiW8zOQNKrbRjm5ORbJbfMGyj64


486 

 

   

Rjm5ORbJbfMGyj64 (дата звернення: 11.01.2021). 

222. Про внесення змін до деяких законів України щодо державного 

регулювання космічної діяльності: Закон України від 02 жовтня 2019 р. 

№ 143-IX. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 46. Ст. 300. 

223. Про затвердження Державної програми прогнозування науково-

технологічного розвитку на 2008-2012 роки: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 11 вересня 2007 р. № 1118 (Постанова втратила чинність на 

підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 704 (704-2011-п) від 

22.06.2011 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1118-2007-п (дата 

звернення: 11.01.2021). 

224. Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної 

програми використання в органах державної влади програмного 

забезпечення з відкритим кодом: розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23 грудня 2009 р. № 1588-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1588-2009-р#Text (дата звернення: 

11.01.2021). 

225. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку 

конкуренції на 2014-2024 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 19 вересня 2012 р. № 690-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/690-

2012-р#Text (дата звернення: 18.01.2021). 

226. Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2017 р. № 1013-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2017-р#Text 

(дата звернення: 15.12.2020). 

227. Прогнозирование инновационного машиностроения: монография / 

В. Н. Борисов, О. В. Почукаева, Е. А. Балагурова и др. Москва: МАКС Пресс, 

2015. 180 с. 

228. Прокопенко О. В., Омельяненко В. А. Сучасні тенденції 

інноваційного розвитку (С. 13-20); Теоретичні аспекти динамічної 

ефективності (С. 20-26); Концептуальні основи проектування інституційних 

https://thedigital.gov.ua/news/pri-mintsifri-stvoryuetsya-laboratoriya-innovatsiy-shcho-tse-i-navishcho?fbclid=IwAR1YgduPLRiH3Pvme342TInqHAvshyLNHiW8zOQNKrbRjm5ORbJbfMGyj64
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1118-2007-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2017-р#Text


487 

 

   

змін на основі динамічної ефективності (С. 29-32). Інституціональна модель 

інноваційної економіки: колективна монографія / за ред. В. І. Ляшенка, 

О. В. Прокопенко, В. А. Омельяненка; НАН України, Ін-т економіки пром-

сті. Київ, 2019. 327 с.  

229. Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Стратегічні орієнтири 

менеджменту національної безпеки на основі інновацій. Теорія та практика 

менеджменту безпеки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 16 

травня 2018 р.) / відп. ред. Л. М. Черчик. Луцьк, 2018. C. 151–152. 

230. Пятковски М. Влияние ICT-инвестиций на рост 

производительности труда в странах с переходной экономикой. Влияние 

современных информационных технологий на экономический рост в России и 

странах Восточной Европы в 1990–2001 годах. Москва: ЦЭМИ РАН, 2004. 

120 с. 

231. Рахимова С.А. Проекты инновационной политики в обеспечении 

развития регионов. Фундаментальные исследования. 2016. № 12–3. С. 689–

697. 

232. Резнікова О.О. Формування системи стратегічного планування і 

прогнозування у сфері національної безпеки України. Аналітична записка. 

Київ: НІСД, 2015. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1847/ (дата звернення: 

11.01.2021). 

233. Реформування системи освіти у контексті вдосконалення 

державної політики інноваційного розвитку має стати предметом розгляду 

РНБО найближчим часом. РНБО. URL: 

https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4680.html (дата звернення: 15.12.2020). 

234. Ржевский Дж. Мультиагентные системы в логистике и е-

коммерции. 2015. URL: 

http://iteam.ru/publications/logistics/section_80/article_2689 (дата звернення: 

11.01.2021). 

235. Романова О.А. Приоритеты промышленной политики в контексте 

вызовов четвертой промышленной революции. Ч. 2. Экономика региона. 

http://www.niss.gov.ua/articles/1847/
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4680.html
http://iteam.ru/publications%20/logistics/section_80/article_2689


488 

 

   

2018. Т. 14. Вып. 3. С. 806–819.  

236. Россия признала неспособность самостоятельно создавать 

спутники. 2018.  20 апреля. URL: http://fakty.ua/265491-rossiya-priznala-

nesposobnost-samostoyatelno-sozdavat-sputniki (дата звернення: 15.12.2020). 

237. Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных 

систем. Санкт-Петербург: Политика, 2012. 248 с. [Электронное издание]. 

URL: http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=2576 (дата 

звернення: 11.01.2021). 

238. Савченко В. Ф., Стойка В. О., Стойка С. О. Економічна безпека як 

фактор стабільного розвитку держави. Економічні горизонти. 2018. № 3 (6). 

C. 137–144. 

239. Саліхова О. Б., Бак Г. О. Іноземні технології як детермінанта 

інвестиційно-інноваційних процесів в Україні. Стратегічні пріоритети. 

2015. № 2. С. 93–105. 

240. Самосудов М. В. Механизм управления системной устойчивостью 

компнии. Современная конкуренция. 2008. № 4 (10). С. 50–62.  

241. Сантус T. Структура зависимости. The American Economic Review. 

1970. Vol. 60. URL: https://scepsis.net/library/id_2297.html (дата звернення: 

15.12.2020). 

242. Сателітний рахунок освіти в Україні. URL: 

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2020/osv/sat_rah_osv/arh_sat_rah_u.htm 

(дата звернення: 15.12.2020). 

243. Сжимающееся кольцо дезорганизации. Укррудпром. 2019. 17 

жовтня. URL: 

https://www.ukrrudprom.com/analytics/Sgimayushcheesya_koltso_dezorganizatsii

.html (дата звернення: 11.01.2021). 

244. Силина Т. Названы перспективы Индустрии 4.0 и цифровизации 

отечественной и мировой промышленности. 2018. URL: 

https://iot.ru/promyshlennost/nazvany-perspektivy-industrii-4-0-i-tsifrovizatsii-

otechestvennoy-i-mirovoy-promyshlennosti (дата звернення: 11.01.2021). 

http://fakty.ua/265491-rossiya-priznala-nesposobnost-samostoyatelno-sozdavat-sputniki
http://fakty.ua/265491-rossiya-priznala-nesposobnost-samostoyatelno-sozdavat-sputniki
http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=2576
https://scepsis.net/library/id_2297.html
https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2020/osv/sat_rah_osv/arh_sat_rah_u.htm
https://www.ukrrudprom.com/analytics/Sgimayushcheesya_koltso_dezorganizatsii.html
https://www.ukrrudprom.com/analytics/Sgimayushcheesya_koltso_dezorganizatsii.html
https://iot.ru/promyshlennost/nazvany-perspektivy-industrii-4-0-i-tsifrovizatsii-otechestvennoy-i-mirovoy-promyshlennosti
https://iot.ru/promyshlennost/nazvany-perspektivy-industrii-4-0-i-tsifrovizatsii-otechestvennoy-i-mirovoy-promyshlennosti


489 

 

   

245. Скільки коштів витрачають на науку в університетах? Центр 

економічної стратегії. 2020. URL: https://ces.org.ua/wp-

content/uploads/2020/01/Скільки-витрачають-на-науку-в-університетах-2.pdf 

(дата звернення: 11.01.2021). 

246. Смирнова Д. А. Разработка подхода к исследованию технико-

экономического потенциала технологической платформы в теплоэнергетике. 

Вектор науки Тольятинского гоударственного университета. 2014. № 1 (27). 

С. 159–164. 

247. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу 

технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка. Київ: УкрІНТЕІ, 2019. 

80 с. 

248. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу 

технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка. Київ: УкрІНТЕІ, 2018. 

98 с. 

249. Статистика зовнішнього сектору України за методологією 6-го 

видання «Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної 

позиції» (МВФ, 2009). НБУ. 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-

external/data-sector-external#1; 

https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208301 (дата звернення: 

15.12.2020). 

250. Статистика, звіти, плани. 2004–2019. Державне підприємство 

«Український інститут інтелектуальної власності». URL: 

https://ukrpatent.org/uk/articles/statistics (дата звернення: 11.01.2021). 

251. Стиглиц Дж. Экономика в которой мы нуждаемся. 2019. URL: 

http://sg-sofia.com.ua/ekonomika-v-koroj-mi-nuzdaemsya (дата звернення: 

15.12.2020). 

252. Структура валової доданої вартості за видами економічної 

діяльності (у фактичних цінах, %). Портал відкритих даних. URL: 

https://data.gov.ua/dataset/80469628-7630-4c3e-b010-

7f564dc88b31/resource/374667cb-6be0-4ad4-902d-d7001973499b (дата 

https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/Скільки-витрачають-на-науку-в-університетах-2.pdf
https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/Скільки-витрачають-на-науку-в-університетах-2.pdf
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1
https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208301
https://ukrpatent.org/uk/articles/statistics
http://sg-sofia.com.ua/ekonomika-v-koroj-mi-nuzdaemsya
https://data.gov.ua/dataset/80469628-7630-4c3e-b010-7f564dc88b31/resource/374667cb-6be0-4ad4-902d-d7001973499b
https://data.gov.ua/dataset/80469628-7630-4c3e-b010-7f564dc88b31/resource/374667cb-6be0-4ad4-902d-d7001973499b


490 

 

   

звернення: 11.01.2021). 

253. Суименко Е. И., Ефременко Т. О. Homo economicus современной 

Украины: поведенческий аспект: монография. Київ: Ин-т социологии НАН 

Украины, 2004. 244 с. 

254. Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за 

кодами УКТЗЕД. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11 (дата звернення: 11.01.2021). 

255. Сумина Е.В. Новый подход к оценке результативности 

инновационного развития на основе сравнительного анализа регионов по 

динамическим показателям инновационных изменений. Креативная 

экономика. 2018. Т. 12. № 11. С. 1781–1806.  

256. Тараненко І. В. Інноваційний імператив сталого розвитку 

глобалізованого суспільства. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 3. С. 51–

56. 

257. Тельнов Ю. Ф., Данилов А. В., Казаков В. А. Сетевая модель 

сотрудничества и кооперации предприятий. Инжиниринг предприятий и 

управление знаниями. 2016. C. 68–72. 

258. Темников Д. Синергетический подход к анализу международной 

политики. Опыт адаптации понятий. Международные процессы. 2009. № 2. 

С. 83–94. 

259. Ткаченко А.В. Теоретико-концептуальний аналіз поняття 

«політичної мережі». Наукові праці Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили. Сер.: Політологія. 2011. Т. 162. Вип. 150. 

С. 69–72. 

260. Толкачев С. Инновационная конкуренция: роль 

институциональной среды. Капитал страны. 2011. URL: http://www.kapital-

rus.ru/index.php/articles/article/192464 (дата звернення: 11.01.2021). 

261. Траєкторії формування національної інноваційної стратегії 

забезпечення економічної безпеки України : монографія / за заг. ред. Л. С. 

Захаркіної. Суми: Сумський державний ун-т, 2020. 194 с. 

262. Три горизонта: как новички побеждают лидеров рынка. 

http://sfs.gov.ua/ms/f11
http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/192464
http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/192464


491 

 

   

ИДЕОНОМИКА. 2019. URL: https://ideanomics.ru/articles/17081 (дата 

звернення: 15.12.2020). 

263. Троян И.А. Концепция экономической дипломатии как 

инструмент внешнеэкономической политики. Проблемы экономики и 

менеджмента. 2016. № 6. С. 129–138. 

264. Урсул А. Д. Обеспечение национальной безопасности через 

приоритеты устойчивого развития. NB: Национальная безопасность. 2013. 

№ 1. URL: http://e-notabene.ru/nb/article_325.html (дата звернення: 11.01.2021). 

265. Устойчивое развитие. Википедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Устойчивое_развитие (дата звернення: 

11.01.2021). 

266. Уэрта де Сото Х. Социально-экономическая теория динамической 

эффективности. Челябинск: Социум, 2011. 425 c. 

267. Федорчук А. Приватний космос. Дзеркало тижня. 2019. 3 

листопада. URL: https://dt.ua/business/privatniy-kosmos-328183_.html (дата 

звернення: 11.01.2021). 

268. Федулова Л. І. Розвиток високотехнологічного сектору 

промисловості як стратегічний напрям посилення соціально-економічного 

розвитку України. Економічна теорія та право. 2019. № 3 (38). C. 41–62. 

269. Фиговский О. Инновационные системы США: задачи и 

реализация. Наука и техника. 2018. № 1. URL: 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa/Main?textid=5267&level1=main&level2=articles 

270. Харазішвілі Ю.М. Системна безпека сталого розвитку: 

інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації: монографія 

/ НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 304 с. 

271. Хворост О. О., Вернидуб Н. О., Омельяненко В. А. Міжнародні 

аспекти ефективності трансферу технологій. Інноваційна економіка. 2012. № 

1. С. 52–56. 

272. Хворост О.О., Омельяненко В.А. Інституціональні основи 

https://ideanomics.ru/
https://ideanomics.ru/articles/17081
http://e-notabene.ru/nb/article_325.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Устойчивое_развитие
https://dt.ua/business/privatniy-kosmos-328183_.html


492 

 

   

міжнародного трансферу технологій. Теоретичні і практичні аспекти 

економіки та інтелектуальної власності. 2011. Т. 2. С. 202–207. 

273. Холмецкий К. Влияние межотраслевой диффузии технологий на 

экономический рост Республики Беларусь. Журнал международного права и 

международных отношений. 2006. № 1. C. 88–93. 

274. Цели в области устойчивого развития. URL: 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/tracking-progress/ru/ (дата 

звернення: 11.01.2021). 

275. Шаклеина Т.А., Байков А.А. Мегатренды. Основные траектории 

эволюции мирового порядка в ХХI веке. Москва: Аспект-пресс, 2014. 448 с.  

276. Швец В. Я., Палехова Л. Л., Шмидт М., Палехов Д. Партнерство 

как метод продвижения модели высшего образования для целей устойчивого 

развития. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2015. 

№ 3. С. 146–154. 

277. Швець В., Палєхова Л., Палєхов Д. Адаптивний менеджмент для 

цілей циркулярної економіки. Строительство. Материаловедение. 

Машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в 

Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. 

2017. Вып. 99. С. 207–212. 

278. Швець Н.В., Шевцова Г.З. Розвиток підприємництва та його роль у 

реалізації підходу смарт-спеціалізації в Україні. Економічний вісник Донбасу. 

2020. № 2 (60). С. 53–66.  

279. Шевцова Г.З. Економічний вимір креативних видів діяльності в 

Україні. Управління економікою: теорія та практика: зб. наук. пр. / НАН 

України, Ін-т екон. пром-сті. Київ, 2019. С. 50–63. 

280. Шевцова Г.З., Омельяненко В.А., Прокопенко О.В. Концептуальні 

питання цифровізації інноваційних мереж. Економіка промисловості. 2020. 

№ 4 (92). С. 67–90. 

281. Шевченко Ю., Алиева Н. Научно-технологическое развитие в 

контексте форсайтных исследований социума. GISAP. URL: 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/tracking-progress/ru/


493 

 

   

http://gisap.eu/ru/node/4181 (дата звернення: 11.01.2021). 

282. Шестаков Д. От цыплят и москитной сетки до стадного поведения 

и трансформационного спада. Эконс. 2019. 15 октября. URL: 

https://econs.online/articles/ekonomika/nobel-prize-research/ (дата звернення: 

11.01.2021). 

283. Шиян О.А. До питання суб'єктів формування та реалізації 

державної інноваційної політики. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 

2019. № 4 (10). С. 126–134. 

284. Школа В.Ю., Омельяненко В.А., Касьяненко Т.В. Стратегічний 

вимір впливу глобалізації на розвиток національної інноваційної системи. 

Причорноморські економічні студії. 2019. № 45. С. 12–15.  

285. Шлапак М. Політики з адаптації сільського господарства до зміни 

клімату: міжнародний досвід і можливості для України. Німецько-

український агрополітичний діалог. 2019. URL: 

https://mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/2020/APD%20%202019%20%20A

daptation%20Policies%20in%20Agriculture_UA.pdf (дата звернення: 

11.01.2021). 

286. Штеден Ф. Индустрия 4.0 – Обзор и последствия для 

экономической политики. German Economic Team Belarus. 2019. URL: 

https://www.get-belarus.de/wordpress/wp-

content/uploads/2019/03/PB_01_2019_ru.pdf (дата звернення: 11.01.2021). 

287. Штеден Ф., Кірхнер Р. Індустрія 4.0 – Огляд та наслідки для 

політики / Німецька консультативна група. Берлін/Київ, 2018. URL: 

https://www.beratergruppe-ukraine.de/wordpress/wp-

content/uploads/2018/08/PB_06_2018_ukr.pdf (дата звернення: 11.01.2021). 

288. Шу Г., Андерл Р., Гауземайер Ю., Хомпель М., Вальстер В. (и др.). 

Индекс зрелости Индустрии 4.0 – Управление цифровым преобразованием 

компаний (acatech исследование). Munich: Herbert Utz Verlag, 2017. URL: 

https://www.acatech.de/wp-

content/uploads/2018/03/acatech_STUDIE_rus_Maturity_Index_WEB.pdf (дата 

http://gisap.eu/ru/node/4181
https://econs.online/articles/ekonomika/nobel-prize-research/
https://mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/2020/APD%20%202019%20%20Adaptation%20Policies%20in%20Agriculture_UA.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/2020/APD%20%202019%20%20Adaptation%20Policies%20in%20Agriculture_UA.pdf
https://www.get-belarus.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/PB_01_2019_ru.pdf
https://www.get-belarus.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/PB_01_2019_ru.pdf


494 

 

   

звернення: 11.01.2021). 

289. Эрлих Г. Прочность через разрушение. Химия и жизнь ХХІ век. 

2011. № 7. С. 34–39. 

290. Юдин Н. Связка «безопасность–развитие»: проблемы и 

перспективы инструментализации. Мировая экономика и международные 

отношения. 2017. Т. 61. № 9. C. 16–23.  

291. ЮНІСЕФ повідомив, скільки підлітків в Україні п’ють, курять та 

вживають наркотики. UNN. 2019. 11 жовтня. URL: 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1829394-yunisef-povidomilo-skilki-pidlitkiv-v-

ukrayini-pyut-kuryat-ta-vzhivayut-narkotiki (дата звернення: 11.12.2019). 

292. Юрчак О. Далеко від сусідів: чому Україна пасе задніх у сфері 

розвитку індустрії 4.0. Економічна правда. 2019. 5 листопада. URL: 

https://www.epravda.com.ua/columns/2019/11/5/653346/?fbclid=IwAR0_GU7Lsn

uSRsDuSMEXIW1i49xoGNhUZJn73k3YQGeHFexvvrZPRdXChgA (дата 

звернення: 11.01.2021). 

293. Юрченко К. Г. Роль підприємництва при впровадженні інновацій 

для розвитку регіонів України. Національний інститут стратегічних 

досліджень. 2018. URL: 

http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/1_Yurchenko-dc64e.pdf (дата 

звернення: 11.01.2021).  

294. Юрьева Т. В. Проєктный подход как инструмент реализации 

стратегических целей. Экономические науки. 2014. № 11. С. 7–10. URL: 

http://ecsn.ru/files/pdf/201411/201411_7.pdf (дата звернення: 11.01.2021). 

295. Як може виглядати енергетика майбутнього України. HВ. 2020. 9 

листопада. [Інтерв’ю з Олександром Домбровським, заст. голови правління 

агрохолдингу Миронівський хлібопродукт]. URL: https://nv.ua/ukr/biz/chista-

energiya-dlya-novoji-ukrajini/energetika-maybutnogo-yaki-dzherela-energiji-

stanut-providnimi-v-sviti-i-ukrajini-50122489.html (дата звернення: 11.01.2021).  

296. Які напрями досліджень та розробок перспективні у світі та чи 

співпадають вони з українськими: аналітичне дослідження (оприлюднено 

http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KST&P21DBN=KST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%85,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://www.unn.com.ua/uk/news/1829394-yunisef-povidomilo-skilki-pidlitkiv-v-ukrayini-pyut-kuryat-ta-vzhivayut-narkotiki
https://www.unn.com.ua/uk/news/1829394-yunisef-povidomilo-skilki-pidlitkiv-v-ukrayini-pyut-kuryat-ta-vzhivayut-narkotiki
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/11/5/653346/?fbclid=IwAR0_GU7LsnuSRsDuSMEXIW1i49xoGNhUZJn73k3YQGeHFexvvrZPRdXChgA
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/11/5/653346/?fbclid=IwAR0_GU7LsnuSRsDuSMEXIW1i49xoGNhUZJn73k3YQGeHFexvvrZPRdXChgA
http://ecsn.ru/files/pdf/201411/201411_7.pdf
https://nv.ua/ukr/biz/chista-energiya-dlya-novoji-ukrajini/energetika-maybutnogo-yaki-dzherela-energiji-stanut-providnimi-v-sviti-i-ukrajini-50122489.html
https://nv.ua/ukr/biz/chista-energiya-dlya-novoji-ukrajini/energetika-maybutnogo-yaki-dzherela-energiji-stanut-providnimi-v-sviti-i-ukrajini-50122489.html
https://nv.ua/ukr/biz/chista-energiya-dlya-novoji-ukrajini/energetika-maybutnogo-yaki-dzherela-energiji-stanut-providnimi-v-sviti-i-ukrajini-50122489.html


495 

 

   

аналітичні довідки за 3-ма цілями сталого розвитку. Міністерство освіти та 

науки України. 2020. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/yaki-napryami-

doslidzhen-ta-rozrobok-perspektivni-u-sviti-ta-chi-spivpadayut-voni-z-

ukrayinskimi-oprilyudneno-analitichni-dovidki-za-3-ma-cilyami-stalogo-

rozvitku?fbclid=IwAR3HRwKtS3nFOPYEYZY8REnJygCcdD0UBblr3oTWcZDp

snb4wLGz2drXQOs (дата звернення: 11.01.2021). 

297. Яковлєв А. І. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та 

шляхи його поліпшення. Наука та наукознавство. 2018. № 2 (100). C. 29–44. 

298. Якунин А. С. Актуальные вопросы развития радиоэлектронной 

промышленности. Электронная промышленность. 2013. № 4. С. 3–14. 

299. Яшина А. В. Концепции обеспечения национальной безопасности 

в демократических государствах. Санкт-Петербург: С.-Петерб. гос. ун-т, 

2013. 237 с. 

300. A 21st century science, technology, and innovation strategy for 

America’s national security. Committee on Homeland and National Security of the 

National Science and Technology Council. 2016. URL: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/05/31/21st-century-science-

technology-and-innovation-strategy-americas-national-security (дата звернення: 

17.09.2020). 

301. Aghion P., Bloom N., Blundell R., Griffith R., Howitt P. Competition 

and innovation: An inverted-U relationship. The Quarterly Journal of Economics. 

2005. Vol. 120. № 2. Р. 701–728. 

302. AI Readiness Index 2020. URL: 

https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index-

2020?fbclid=IwAR2M3Y3D9Lyf355cOAbELNjHr6SeFJ3gLQ1infaVjebjrDI-

8k7C34W1Hgs (дата звернення: 11.01.2021). 

303. Analysis of S&T Priorities in Public Research in Europe and the USA. 

BILAT-USA, 2010. URL: 

http://archive.euussciencetechnology.eu/uploads/docs/M3_PrioritySetting_EUUS_

final20122010.pdf (дата звернення: 11.01.2021). 

https://mon.gov.ua/ua/news/yaki-napryami-doslidzhen-ta-rozrobok-perspektivni-u-sviti-ta-chi-spivpadayut-voni-z-ukrayinskimi-oprilyudneno-analitichni-dovidki-za-3-ma-cilyami-stalogo-rozvitku?fbclid=IwAR3HRwKtS3nFOPYEYZY8REnJygCcdD0UBblr3oTWcZDpsnb4wLGz2drXQOs
https://mon.gov.ua/ua/news/yaki-napryami-doslidzhen-ta-rozrobok-perspektivni-u-sviti-ta-chi-spivpadayut-voni-z-ukrayinskimi-oprilyudneno-analitichni-dovidki-za-3-ma-cilyami-stalogo-rozvitku?fbclid=IwAR3HRwKtS3nFOPYEYZY8REnJygCcdD0UBblr3oTWcZDpsnb4wLGz2drXQOs
https://mon.gov.ua/ua/news/yaki-napryami-doslidzhen-ta-rozrobok-perspektivni-u-sviti-ta-chi-spivpadayut-voni-z-ukrayinskimi-oprilyudneno-analitichni-dovidki-za-3-ma-cilyami-stalogo-rozvitku?fbclid=IwAR3HRwKtS3nFOPYEYZY8REnJygCcdD0UBblr3oTWcZDpsnb4wLGz2drXQOs
https://mon.gov.ua/ua/news/yaki-napryami-doslidzhen-ta-rozrobok-perspektivni-u-sviti-ta-chi-spivpadayut-voni-z-ukrayinskimi-oprilyudneno-analitichni-dovidki-za-3-ma-cilyami-stalogo-rozvitku?fbclid=IwAR3HRwKtS3nFOPYEYZY8REnJygCcdD0UBblr3oTWcZDpsnb4wLGz2drXQOs
https://mon.gov.ua/ua/news/yaki-napryami-doslidzhen-ta-rozrobok-perspektivni-u-sviti-ta-chi-spivpadayut-voni-z-ukrayinskimi-oprilyudneno-analitichni-dovidki-za-3-ma-cilyami-stalogo-rozvitku?fbclid=IwAR3HRwKtS3nFOPYEYZY8REnJygCcdD0UBblr3oTWcZDpsnb4wLGz2drXQOs
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/05/31/21st-century-science-technology-and-innovation-strategy-americas-national-security
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/05/31/21st-century-science-technology-and-innovation-strategy-americas-national-security
https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index-2020?fbclid=IwAR2M3Y3D9Lyf355cOAbELNjHr6SeFJ3gLQ1infaVjebjrDI-8k7C34W1Hgs
https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index-2020?fbclid=IwAR2M3Y3D9Lyf355cOAbELNjHr6SeFJ3gLQ1infaVjebjrDI-8k7C34W1Hgs
https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index-2020?fbclid=IwAR2M3Y3D9Lyf355cOAbELNjHr6SeFJ3gLQ1infaVjebjrDI-8k7C34W1Hgs
http://archive.euussciencetechnology.eu/uploads/docs/M3_PrioritySetting_EUUS_final20122010.pdf
http://archive.euussciencetechnology.eu/uploads/docs/M3_PrioritySetting_EUUS_final20122010.pdf


496 

 

   

304. Analyzing the network of SDG goals and targets. URL: 

https://kumu.io/jeff/sdg-toolkit#sdgs-as-a-network-of-targets/micmac (дата 

звернення: 11.01.2021). 

305. Andreasen M. M., Hein L. Integrated product development. Springer-

Verlag. IFS Ltd., 1987. 

306. Aron R. Peace and War: A Theory of International Relations. N.Y.: 

Double Day, 1966. 820 p. 

307. Artyukhov A. Ye., Omelyanenko V. A., Artyukhova N. O. Strategic 

framework and methodical bases of technological package development 

management. Marketing and Management of Innovations. 2016. № 3. P. 170–179.  

308. Azen R., Budescu D. V. The dominance analysis approach for 

comparing predictors in multiple regression. Psychological Methods. 2003. № 8. P. 

129–148. 

309. Barbara F. Enabling Big Data by Removing Security and Compliance 

Barriers / SANS Institute. 2015. April. 

310. Battke B., Schmidt T. S., Stollenwerk S., Hoffmann V. H. Internal or 

external spillovers – which kind of knowledge is more likely to flow within or 

across technologie. Research Policy. 2006. Vol. 45. Iss. 1. P. 27–41. 

311. Benner L. System safety analysis pitfalls. Proceedings of the 15th 

International System Safety Conference (Washington, DC, 13–17 August 1997). 

Washington, 1997. Р. 393. 

312. Biloshkurska N., Harnyk O., Biloshkurskyi M., Liannoi M., 

Kudrina O., Omelyanenko V. Methodological bases of innovation development 

priorities integrated assessment. International Journal of Civil Engineering and 

Technology. 2019. № 10 (01). P. 1231–1240.  

313. Blinc R., Zidans˘ek A., Šlaus I. Sustainable development and global 

security. Energy. 2007. Vol. 32. Iss. 6. P. 883–890. 

314. Bloksberg L., Mogulof D., Stern M., Walter F. Homans' Theory Of The 

Human Group: Applications To Problems of Administration, Policy, and Staff 

Training In Group Service Agencies. Journal of Jewish Communal Service: 

https://kumu.io/jeff/sdg-toolkit#sdgs-as-a-network-of-targets/micmac


497 

 

   

National Conference of Jewish Communal Service. 1964. P. 379–395. 

315. Buzan B., Hansen L. The Evolution of International Security Studies. 

Cambridge [U.K.]: Cambridge University Press, 2009. 384 p. 

316. Carayannis E., Grigoroudis E. Quadruple Innovation Helix and Smart 

Specialization: Knowledge Production and National Competitiveness. Foresight 

and STI Governance. 2016. Vol. 10. № 1. P. 31–42. 

317. Cellini R., Lambertini L. Private and social incentives towards 

investment in product differentiation. International Game Theory Review. 2004. 

Vol. 6. № 4. Р. 493–508. 

318. Cervantes M., Meissner D. Commercialising Public Research under the 

Open Innovation Model: New Trends. Foresight. 2014. Vol. 8. № 3. P. 70–81. 

319. Chechkin A. V., Pirogov M. V. Intellectualization of a complex system 

as a means of maintaining its information system safety. Fundamental and applied 

math. 2009. Vol. 15. № 3. P. 225–239. 

320. Cherep A. V., Simanaviciene Z. I., Cherep O. H., Gudz P. V. 

Assessment of the possibility of enhancing innovation and its impact on the 

prospects of engineering enterprises development. Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / Університет 

банківської справи, Львів. 2020. Вип. 1 (32). С. 403–414. 

321. Cockerill K. The Department of Defense offers a Strong Offense for 

Promoting Sustainability. Sustainability and National Security / J. Hartman, 

K. Butts, B. Bankus, S. Carney (Eds.). Center for Strategic Leadership United 

States Army War College Carlisle, Pennsylvania. 2012. Р. 57–84. 

322. Collier P., Hoeffler A. E. On the Economic Causes of Civil War. 

Oxford Economic Papers. 1998. № 50. Р. 563–573. 

323. Communication from the Commission to the European parliament, the 

Council, the European economic and Social committee and the Committee of the 

Regions. An Integrated Industrial Policy for the Globalization Era. Putting 

Competitiveness and Sustainability at Centre Stage. COM, 614 final. Brussels. 

European Commission. 2010. URL: https://eur-

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF


498 

 

   

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF 

(дата звернення: 17.09.2020). 

324. Competitive Industrial Performance Index. UNIDO. 2020. URL: 

https://stat.unido.org/database/CIP%202020 (дата звернення: 17.00.2020). 

325. Cordova M. F., Celone A. SDGs and Innovation in the Business 

Context Literature Review. Sustainability. 2019. № 11. 7043. 

326. COVID-19 и кризис в продовольственных системах: уроки, 

выводы и необходимые меры. Международная группа экспертов по 

устойчивым продовольственным системам. 2020. URL: 

http://qmc.tj/2020/05/01/post-with-large-quotes-from-lorem-ipsum-2/ (дата 

звернення: 5.10.2020). 

327. Dalevska N., Khobta V., Kwilinski A., Kravchenko S. A model for 

estimating social and economic indicators of sustainable development. 

Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2019. vol. 6, iss. 4. рр. 1839–1860. 

328. Daly M. The effect of participаtion in Denmark’s Innovаtion Network 

program. Economics of Innovation and New Technology. 2018. Vol. 27. Iss. 5–6. 

P. 454–478. DOI: https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1374045  

329. David P. A. Clio and the Economics of QWERTY. The American 

Economic Review. 1985. Vol. 75. Iss. 2. P. 332–337. 

330. De Courcy J. Research Joint Ventures and International 

Competitiveness: Evidence from the National Cooperative Research Act. 

Economics of Innovation and New Technology. 2007. Vol. 16. Iss. 1. P. 51–65. 

331. De Neve J.E., Sachs J.D. The SDGs and human well-being: a global 

analysis of synergies, trade-offs, and regional differences. Scientific Reports. 2020. 

№ 10. 15113. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-71916-9 

332. Department of Defense, General Services Administration, and National 

Aeronautics and Space Administration. Federal Acquisition Regulation; 

Sustainable Acquisition. Federal Register. Interim Rule. 2011. Vol. 76. Iss. 104. P. 

31395–31402. 

333. Dobni C. Brooke. Achieving synergy between strategy and innovation: 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF
https://stat.unido.org/database/CIP%202020
http://qmc.tj/2020/05/01/post-with-large-quotes-from-lorem-ipsum-2/
https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1374045


499 

 

   

The key to value creation. International Journal of Business Science & Applied 

Management. 2010. Vol. 5. Iss. 1. P. 48–58. 

334. Doctorate in Strategic Security. Henley-Putnam School of Strategic 

Security National American University. 2021. URL: https://henley-

putnam.national.edu/programs/doctorate-strategic-security/ (дата звернення: 

11.01.2021). 

335. Dosi G. Technological paradigms and technological trajectories. 

Research Policy. 1982. Vol. 11. Iss. 3. Р. 147–162. 

336. Duffield M. Global Governance and the New Wars: The Merging of 

Development and Security. New York: Zed Books, 2001. 293 p. 

337. Dupont B. Security in the age of networks. Policing & Society. 2004. 

Vol. 14. Iss. 1. P. 76–91. 

338. Ebo A. The role of security sector reform in sustainable development: 

donor policy trends and challenges. Conflict, Security & Development. 2007. 

Vol. 7. Iss. 1. P. 27–60. DOI: 10.1080/14678800601176485 

339. EBRD Transition Report. EBRD. 2020. URL: 

https://www.ebrd.com/economic-research-and-data/transition-qualities-asses.html 

(дата звернення: 15.12.2020). 

340. Economic diplomacy Government.nl. Government of Netherlands. URL: 

https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/economic-

diplomacy (дата звернення: 11.01.2021). 

341. Ellig J., Lin D. A Taxonomy of Dynamic Competition Theories. 

Dynamic Competition and Public Policy: Technology, Innovation and Antitrust 

Issues / J. Ellig (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 16–44. 

342. Evans D. S., Schmalensee R. Some Economic Aspects of Antitrust 

Analysis in Dynamically Competitive Industries. Innovation Policy and the 

Economy / A. B. Jaffe, J. Lerner, S. Stern (Eds). MIT Press, 2002. Vol. 2. P. 1-50. 

343. Faber J., Hesen A. Innovation capabilities of European nations: Cross-

national analyses of patents and sales of product innovations. Research Policy. 

2004. Vol. 33. Iss. 2. Р. 193–207. DOI: https://doi.org/10.1016/S0048-

https://henley-putnam.national.edu/programs/doctorate-strategic-security/
https://henley-putnam.national.edu/programs/doctorate-strategic-security/
https://doi.org/10.1080/14678800601176485
https://www.ebrd.com/economic-research-and-data/transition-qualities-asses.html
https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/economic-diplomacy
https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/economic-diplomacy


500 

 

   

7333(03)00122-7 

344. Fitz-Gerald A. Addressing the Security-Development Nexus: 

Implications for Joined-Up Government. New Interfaces between Security and 

Development. Changing Concepts and Approaches / Klingebiel S. (Ed.) Bonn: Dt. 

Inst. Fr Entwicklungs politik, 2006. P. 107–126. 

345. Folke C., Biggs R., Norström A.V., Reyers B., Rockström J. Social-

ecological resilience and biosphere-based sustainability science. Ecology and 

Society. 2016. Vol. 21. Iss. 3. Art. 41. DOI: https://doi.org/10.5751/ES-08748-

210341 

346. Freeman C. The Economics of Industrial Innovation. 2nd Ed. London: 

Frances Pinter, 1982.  

347. Fu B., Wang S., Zhang J., Hou Z., Li J. Unravelling the complexity in 

achieving the 17 sustainable-development goals. National Science Review. 2019. 

№ 6. P. 386–388. DOI: https://doi.org/10.1093/nsr/nwz038 

348. Galiana I., Green C. Climate change, technology-led mitigation. 2012. 

URL: 

https://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/climatetechnology.pdf 

(дата звернення: 11.12.2020). 

349. Galtung J. Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace 

Research. 1969. Vol. 6. № 3. P. 167–191. DOI: 10.1177/002234336900600301 

350. Garwin R. L. Strategic Security Challenges for 2017 and Beyond. NAS 

Annual Meeting. May 1. 2017. URL: https://fas.org/rlg/nas-challenges.pdf (дата 

звернення: 11.01.2021). 

351. Geels F., Raven R. Non-linearity and expectations in niche-

development trajectories: Ups and downs in Dutch biogas development (1973–

2003). Technology Analysis and Strategic Management. 2006. Vol. 18. Iss. 3–4. 

Р. 375–392. 

352. Global Investments in R&D. Fact Sheet. 2020. № 59. June. URL: 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs59-global-investments-rd-

2020-en.pdf (дата звернення: 11.01.2021). 

https://doi.org/10.5751/ES-08748-210341
https://doi.org/10.5751/ES-08748-210341
https://doi.org/10.1093/nsr/nwz038
https://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/climatetechnology.pdf
https://fas.org/rlg/nas-challenges.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs59-global-investments-rd-2020-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs59-global-investments-rd-2020-en.pdf


501 

 

   

353. Governance of Innovation Systems. Vol. 1. Synthesis Report. OECD. 

2005. 118 p. URL: 

https://www.oecd.org/sti/inno/governanceofinnovationsystemsvol1synthesisreport.

htm (дата звернення: 11.01.2021). 

354. Granit J. et al. Integrating sustainable development and security: An 

analytical approach with examples from the Middle East and North Africa, the 

Arctic and Central Asia. Stockholm Environment Institute. 2015. Working Paper 

№ 2015–14.   

355. Granovetter M., Swedberg R. The Sociology of Economic Life. 

Boulder, CO: Westview Press, 2001. 

356. Greaves Sh. Strategic Security as a New Academic Discipline. Journal 

of Strategic Security. 2010. Vol. 1. № 1. P. 7–20.  DOI: 10.5038/1944-0472.1.1.2 

357. Green Growth and Developing Countries: A Summary for Policy 

Makers. OECD. 2012. June. URL: https://www.oecd.org/dac/50526354.pdf (дата 

звернення: 11.01.2021). 

358. Griggs D., M. Nilsson, A. Stevance and D. Mc Collum (eds). A Guide 

to SDG Intercations: From Science to Implementation. International Council for 

Science. Paris, 2017. 239 p. 

359. Hagel J., Seely Brown J. Institutional innovation. Deloitte series on 

innovation. 2013. URL: 

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/innovation/institutional-

innovation.html (дата звернення: 15.12.2020). 

360. Haq M. Reflections on Human Development. New York: Oxford 

University Press, 1995. 252 p. 

361. Hargrave T. J., Van De Ven A. H. A collective action model of 

institutional innovation. Academy of Management Review. 2006.Vol. 31. Iss. 4. P. 

864–888.  

362. Harmon J. D., Stevens J. H., Swim L. B. Finance, technology transfer 

and national security: a preliminary survey. Journal of Technology Transfer. 1991. 

Vol. 16. Iss. 3. P. 38–42. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02371306  

https://www.oecd.org/sti/inno/governanceofinnovationsystemsvol1synthesisreport.htm
https://www.oecd.org/sti/inno/governanceofinnovationsystemsvol1synthesisreport.htm
http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.1.1.2
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/authors/h/john-hagel-iii.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/authors/s/john-seely-brown.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/innovation/institutional-innovation.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/innovation/institutional-innovation.html
https://doi.org/10.1007/BF02371306


502 

 

   

363. Harrison A., Rahami D., Zember K. War on innovations. Geopolitika. 

2014. URL: https://www.geopolitica.ru/article/voyna-za-innovacii (дата 

звернення: 17.09.2020). 

364. Hartman J. Sustainability and National Security. Sustainability and 

National Security / Hartman J., Butts K., Bankus B., Carney S. (Eds.). Center for 

Strategic Leadership United States Army War College Carlisle. Pennsylvania, 

2012. P. 1–28. 

365. Hearne S., Alcorn J., Goran W. Sustainable Security and Fragile States. 

Sustainability and National Security / Hartman J., Butts K., Bankus B., Carney S. 

(Eds.). Center for Strategic Leadership United States Army War College Carlisle. 

Pennsylvania. 2012. P. 85–126. 

366. Heclo H. Issue networks and the executive establishment. The New 

American Political System / A. King (Ed.). Washington, DC: 

AmericanWashington, 1978. P. 87–124. 

367. Hekkert M. Technological Innovation System Analysis. A manual for 

analysts / Utrecht University. 2011. URL: http://www.innovation-system.net/wp-

content/uploads/2013/03/UU_02rapport_Technological_Innovation_System_Anal

ysis.pdf (дата звернення: 11.01.2021). 

368. Helliwell J. F., Layard R., Sachs J., De Neve Jan-Emmanuel eds. World 

Happiness Report 2020. New York: Sustainable Development Solutions Network. 

2020. URL: https://worldhappiness.report/ed/2020/sustainable-development-and-

human-well-being/#fnref21 (дата звернення: 11.01.2021). 

369. Hettne B. Peace and Development Contradictions and Compatibilities. 

Journal of Peace Research. 1983. Vol. 20. Iss. 4. P. 329–342. 

370. Hislop H., Hill J. Reinventing the wheel: a circular economy for 

resource security. Green Alliance. 2011. URL: 

http://www.sita.co.uk/downloads/ReinventingTheWheel-1110-web.pdf (дата 

звернення: 11.01.2021). 

371. Hodgson G. The Evolution of Institutions: An Agenda for Future 

Theoretical Research. Constitutional Political Economy. 2002. № 13. P. 111–127. 

https://www.geopolitica.ru/article/voyna-za-innovacii
http://www.innovation-system.net/wp-content/uploads/2013/03/UU_02rapport_Technological_Innovation_System_Analysis.pdf
http://www.innovation-system.net/wp-content/uploads/2013/03/UU_02rapport_Technological_Innovation_System_Analysis.pdf
http://www.innovation-system.net/wp-content/uploads/2013/03/UU_02rapport_Technological_Innovation_System_Analysis.pdf
https://worldhappiness.report/ed/2020/sustainable-development-and-human-well-being/#fnref21
https://worldhappiness.report/ed/2020/sustainable-development-and-human-well-being/#fnref21
http://www.sita.co.uk/downloads/ReinventingTheWheel-1110-web.pdf


503 

 

   

372. Homer-Dixon Th. F. Environment, scarcity and violence. Princeton, 

NJ: Princeton University Press, 1999. 253 p. 

373. Hormats R. The Road to an Effective Innovation Diplomacy. 

Huffington Post. 2013. URL: http://www.huffingtonpost.com/bob-hormats/the-

road-to-an-effective-_b_3306749.html (дата звернення: 17.09.2020). 

374. Hwang V., Horowitt G. The Rainforest: The Secret to Building the 

Next Silicon Valley. Regenwald, 2012. 304 p. 

375. IFC: Потенциал Украины в привлечении средств путем выпуска 

«зеленых» облигаций оценивается в $73 млрд. Investgazeta. 2020. 5 ноября. 

URL: https://investgazeta.ua/novosti/ifc-potentsial-ukrainy-v-privlechenii-sredstv-

putem-vypuska-zelenykh-obligatsij-otsenivaetsya-v-usd73-mlrd (дата звернення: 

11.01.2021). 

376. Innovation and Growth. Rationale for an Innovation Strategy. OECD. 

2007. URL: http://www.oecd.org/science/inno/39374789.pdf (дата звернення: 

15.12.2020). 

377. Interconnected economies: benefiting from global value chains: 

synthesis report. OECD. 2013. URL: https://www.oecd.org/sti/ind/interconnected-

economies-GVCs-synthesis.pdf (дата звернення: 17.09.2020). 

378. Izsák K., Markianidou P., Radosevic S. Convergence among national 

innovation policy mixes in Europe – an analysis of research and innovation policy 

measures in the period 2004-2012. GRINCOH (Eu-funded FP7 project). 2014. 

Working Paper Series. Paper № 3.11. 

379. J’son & Partners Consulting: экономические эффекты от 

цифровизации и внедрения IoT в машиностроении. ITWEEK. 2018. URL: 

https://www.itweek.ru/iot/news-company/detail.php?ID=202698 (дата звернення: 

11.01.2021).  

380. João A., Cappariello R., Stehrer R. Global value chains: a view from the 

euro area. Working Paper Series № 1761 / European Central Bank. 2015. March. 

URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1761.en.pdf (дата 

звернення: 11.01.2021).  

http://www.huffingtonpost.com/author/bob-hormats
http://www.huffingtonpost.com/bob-hormats/the-road-to-an-effective-_b_3306749.html
http://www.huffingtonpost.com/bob-hormats/the-road-to-an-effective-_b_3306749.html
https://investgazeta.ua/novosti/ifc-potentsial-ukrainy-v-privlechenii-sredstv-putem-vypuska-zelenykh-obligatsij-otsenivaetsya-v-usd73-mlrd
https://investgazeta.ua/novosti/ifc-potentsial-ukrainy-v-privlechenii-sredstv-putem-vypuska-zelenykh-obligatsij-otsenivaetsya-v-usd73-mlrd
http://www.oecd.org/science/inno/39374789.pdf
https://www.oecd.org/sti/ind/interconnected-economies-GVCs-synthesis.pdf
https://www.oecd.org/sti/ind/interconnected-economies-GVCs-synthesis.pdf
https://www.itweek.ru/iot/news-company/detail.php?ID=202698
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1761.en.pdf


504 

 

   

381. Kaplinsky R. Global Value Chains: Where They Came From, Where 

They Are Going and Why This Is Important. Innovation, Knowledge, 

Development. Working Papers. 2013. № 68.  

382. Karim H. V. Strategic Security Management. 1st Edition. A Risk 

Assessment Guide for Decision Makers. CPP, CSC. 2006. 

383. Keukeleire S., Raube K. The security-development nexus and 

securitization in the EU's policies towards developing countries. Cambridge 

Review of International Affairs. 2013. 26:3. P. 556–

572. DOI: 10.1080/09557571.2013.822851 

384. Khagram S., Clark W., Raad D. F. From the Environment and Human 

Security to Sustainable Security and Development. Journal of Human 

Development. 2003. Vol. 4. Iss. 2. P. 289–

313. DOI: 10.1080/1464988032000087604 

385. Krapyvny I. V., Omelyanenko V. A., Vernydub N. O. International 

innovation networks as new stage of innovation development. Economic Processes 

Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 1. URL 

http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_17.pdf (дата звернення: 

15.12.2020). 

386. Krozner R. et all. President’s Council of Economic Advisors. Economic 

Organization and Completion Policy. Yale Journal on Regulation. 2002. Vol. 19. 

Iss. 2. Р. 541–597. 

387. Kudrina O., Omelyanenko V. Research framework for system security 

of technological & innovation systems. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. 

Vol. 4. № 1. P. 248–254.  

388. Le Blanc D. Towards integration at last? The sustainable development 

goals as a network of targets. UN Department of Economic and Social Affairs. 

2015. Working paper № 141 ST/ESA/2015/DWP/141 

389. Leijten J. Is there something like innovation diplomacy? 2016. URL: 

https://www.el-csid.eu/single-post/2016/09/12/Is-there-something-like-innovation-

diplomacy (дата звернення: 11.01.2021). 

https://doi.org/10.1080/09557571.2013.822851
https://doi.org/10.1080/1464988032000087604
http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_17.pdf
https://www.el-csid.eu/single-post/2016/09/12/Is-there-something-like-innovation-diplomacy
https://www.el-csid.eu/single-post/2016/09/12/Is-there-something-like-innovation-diplomacy


505 

 

   

390. Leoncini R., Montresor S. The technological system. Technological 

Systems and Intersectoral Innovation Flows / R. Leoncini, S. Montresor (Eds). 

2003. P. 33–49. 

391. Lopez G. Integrating National Security into Philippine Regional 

Development Planning. The Study of National Security at 50: Re-awakenings. A 

Golden Anniversary Publication of the National Defence College of the 

Philippines. Quezon City: National Defence College of the Philippines,. 2013. P. 

40–68. 

392. Making Innovations Policy Work. Learning From Experimentation. 

OECD and World Bank / M. Duts, Y. Kuznetsov, E. Lasagabaster, D. Pilat (Eds.). 

2014. P. 1–17. URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/science-and-technology/making-innovation-policy-

work_9789264185739-en#page18 (дата звернення: 11.01.2021). 

393. Makó C., Illéssy M. Innovation policy review national and european 

experience. QuInnE Working Paper. 2015. № 1.  

394. Marekha I., Omelyanenko V. Cultural aspect of innovation strategies' 

ecologization. Economic Annals-XXI. 2016. Vol. 162. Iss. 11/12. P. 9–12.  

395. Markard J., Truffer B. Technological innovation systems and the multi-

level perspective: towards an integrated framework. Research Policy. 2008. Vol. 

37. Iss. 4. P. 596–615. 

396. Markard J., Worch H. Technological innovation systems and the 

resource based view – Resources at the firm, network and system level. DIME 

Workshop on Environmental Innovation, Industrial Dynamics and 

Entrepreneurship, 10–12 May 2009 / Utrecht University. 2009. 

397. Massey E., Biesbroek R., Huitema D., Jordan A. Climate policy 

innovation: The adoption and diffusion of adaptation policies across Europe. 

Global Environmental Change. 2014. Vol. 29. November. P. 434-443.  

398. Measuring distance to the SDG targets. An assessment of where OECD 

countries stand. OECD. 2017. URL: http://www.oecd.org/sdd/OECD-Measuring-

Distance-to-SDG-Targets.pdf (дата звернення: 11.01.2021). 

http://www.oecd.org/sdd/OECD-Measuring-Distance-to-SDG-Targets.pdf
http://www.oecd.org/sdd/OECD-Measuring-Distance-to-SDG-Targets.pdf


506 

 

   

399. Merlo R. The State of Industry 4.0 in 2020: Smart Products. Digitalist 

Magazine. 2020. 13 May. URL: 

https://www.digitalistmag.com/iot/2020/05/13/state-of-industry-4-0-in-2020-

smart-products-06203731/ (дата звернення: 11.01.2021). 

400. Military and Security Developments Involving the People’s Republic of 

China 2013. Annual Report to Congress. Office of the Secretary of Defense, 2013. 

83 p.  

401. Miller G. T., Spoolman S. Living in the Environment: Principles, 

Connections, and Solutions (17th ed.). Belmont, CA: Brooks-Cole, 2011. 

402. Mind Innovation Index 2019: штучний інтелект, але піратський 

софт. Mind.ua. 2019. 11 жовтня. URL: https://mind.ua/publications/20203121-

mind-innovation-index-2019-shtuchnij-intelekt-ale-piratskij-soft (дата звернення: 

03.11.2020). 

403. Morgan T. Universities with the biggest corporate links. 2017. URL: 

https://www.timeshighereducation.com/features/universities-with-biggest-

corporate-links (дата звернення: 15.12.2020). 

404. Moşoiu O., Oana M. Evolutions and tendencies in the common 

European security strategy in the context of lobalization. AFASES 2009: Scientific 

research and education in the air force (Brasov, 20-22 May). Brasov: «Henri 

Coanda» Air Force Academy, 2009. P. 50–59. 

405. Mowery D. C. National security and national innovation systems. 

Journal of Technology Transfer. 2009. № 34. P. 455-473. 

https://doi.org/10.1007/s10961-008-9100-4  

406. Nanto D. K. Economics and National Security: Issues and Implications 

for U.S. Policy: CRS Report for Congress Prepared for Members and Committees 

of Congress. Congressional Research Service, 2011. 82 p. 

407. NASA System Safety Handbook. Vol. 1. System Safety Framework 

and Concepts for Implementation. NASA, 2011. 121 p. 

408. National Innovation Systems. Paris: OECD. 1997. URL: 

https://www.oecd.org/innovation/inno/2369659.pdf 

https://www.digitalistmag.com/iot/2020/05/13/state-of-industry-4-0-in-2020-smart-products-06203731/
https://www.digitalistmag.com/iot/2020/05/13/state-of-industry-4-0-in-2020-smart-products-06203731/
https://www.timeshighereducation.com/features/universities-with-biggest-corporate-links
https://www.timeshighereducation.com/features/universities-with-biggest-corporate-links


507 

 

   

409. National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and 

Practice / Ed. by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics V. 

Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. Ruda Śląska: 

Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. 416 p. 

410. National Security Strategy Formulation. URL: https://csis-

prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/publication/171006_CSIS_NationalSecurityStrategyFormulation_FINAL.p

df?42zeMDWbvXQ1xJs9OTe64dWZwVMXT.gZ (дата звернення: 11.01.2021). 

411. Nelson R. R. (Ed). National Innovation Systems: a Comparative 

Analysis. New York: Oxford University Press, 1993. 541 p. 

412. Nelson R. R. Brіngіng іnstіtutіons іnto evolutіonary growth theory. 

Journal of Evolutіonary Economіcs. 2002. Vol. 12. Iss. 1–2. P. 17–28. DOI: 

10.1007/s00191-002-0108-x  

413. Nelson R., Nelson K. Technology, institutions and innovation systems. 

Research Policy. 2002. Vol. 31. Iss. 2. P. 265–272.  

414. Nelson R., Winter S. An Evolutionary Theory of Economic Change. 

Cambridge: Harvard Univ. Press, 1982. 437 p. 

415. New Challenges for Germany in the Innovation Competition. 

Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, 2008. 

August. 420 p. 

416. New Energy Outlook 2020. Executive Summary. BloombergNEF. 

2020. URL: https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/928908_NEO2020-

Executive-Summary.pdf (дата звернення: 11.01.2021). 

417. New innovation approaches to support the implementation of the 

sustainable development goals. United Nations. 2017. URL: 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2017d4_en.pdf (дата звернення: 

11.01.2021). 

418. Nilsson M. et al. A draft framework for understanding SDG interaction. 

International Council for Science. 2016. June. URL: https://council.science/wp-

content/uploads/2017/05/SDG-interactions-working-paper.pdf (дата звернення: 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/171006_CSIS_NationalSecurityStrategyFormulation_FINAL.pdf?42zeMDWbvXQ1xJs9OTe64dWZwVMXT.gZ
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/171006_CSIS_NationalSecurityStrategyFormulation_FINAL.pdf?42zeMDWbvXQ1xJs9OTe64dWZwVMXT.gZ
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/171006_CSIS_NationalSecurityStrategyFormulation_FINAL.pdf?42zeMDWbvXQ1xJs9OTe64dWZwVMXT.gZ
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/171006_CSIS_NationalSecurityStrategyFormulation_FINAL.pdf?42zeMDWbvXQ1xJs9OTe64dWZwVMXT.gZ
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2017d4_en.pdf


508 

 

   

15.12.2020). 

419. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018. OECD 

Publishing. 2018. DOI: 10.1787/sti_in_outlook-2018-en  

420. Oinas Р., Malecki E.J. The evolution of technology in time and space: 

from national and regional to spatial innovation systems. International Regional 

Science Review. 2002. Vol. 25. № 1. Р. 102–131. 

421. Omelyanenko V. A. Analysis of information asymmetry in innovation 

system security ensuring. Marketing and Management of Innovations. 2017. № 4. 

P. 199–208.  

422. Omelyanenko V. A. Basics of general approach for technological 

systems analysis. Advanced Information Systems and Technologies (AIST-2016): 

Proceedings of the IV International Scientific Conference. Sumy, 2016. P. 29–30. 

423. Omelyanenko V. A., Kudrina O. Y., Volodin D. V. Conceptual 

principles of development resources security analysis. Marketing and Management 

of Innovations. 2017. № 2. P. 280–287.  

424. Omelyanenko V. Analisys of global aspect of formation of institutional 

innovative strategies. Technology audit and production reserves. 2018. Vol. 6. Iss. 

5(44). P. 29–35. 

425. Omelyanenko V. Analysis of conceptual aspects of institutional and 

technological design. Technology audit and production reserves. 2018. № 2/5(40). 

P. 31–36. 

426. Omelyanenko V. Analysis of innovation development and technology 

transfer models within the technology trajectory. International Marketing and 

Management of Innovations. 2018. № 3. URL: 

http://immi.ath.bielsko.pl/2018/05/16/analysis-of-innovatio-developent-and-

technology-transfer-models-within-the-technology-trajectory/  

427. Omelyanenko V. Basics of Optimization Strategy for Integrating Space 

Industry Technology Package into Global Value Chains. Economics and Business. 

2017. Vol. 30. № 1. P. 113–125.  

428. Omelyanenko V. Coordination of the development of innovation 



509 

 

   

networks in inter-high technological sectors. Strategies for Economic 

Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine: Collective 

monograph. Vol. 1. Poland: «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 198–212. 

429. Omelyanenko V. Development of national security strategy 

components based on the technological institutionalism ideas. Organic 

combination of social partnership and individual identity as the main factor in 

ensuring the self-preservation and development of the society: Peer-reviewed 

materials digest. London: IASHE, 2017. P. 86–89. 

430. Omelyanenko V. Economic diplomacy in the innovation global value 

chains as the national security providing strategy component. Traektoriâ Nauki. 

2017. Vol. 3. № 3. DOI: http://dx.doi.org/10.22178/pos.20-3  

431. Omelyanenko V. Evolutionary approach to technological dependence 

overcoming. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: матеріали XI 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 28–30 вересня 2017 р.) / під заг. ред. С. 

М. Ілляшенка. Суми: ТРИТОРІЯ, 2017. С. 20–21. 

432. Omelyanenko V. Innovation priorities optimization in the context of 

national technological security ensuring. Marketing and Management of 

Innovations. 2016. № 4. P. 226–234.  

433. Omelyanenko V. Institutional strategies of system security of 

technological & innovation systems. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. 

Vol. 5. № 1. P. 150–159.  

434. Omelyanenko V. Main aspects of technological & innovation 

development strategies (security based approach). Security of the XXI century: 

national and geopolitical aspects: collective monograph / I. Markina (Ed.). Prague: 

Nemoros s.r.o. 2019. P. 273–279. 

435. Omelyanenko V. National strategic innovation security 

conceptualization. Technology audit and production reserves. 2018. № 3/5 (41). P. 

36–42. 

436. Omelyanenko V. National strategic innovation security policy making 

(theoretical review). Tallinn: Teadmus, 2020. 300 p. 

http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/


510 

 

   

437. Omelyanenko V. Networked based strategies of innovation 

development: conclusions and implications for institutional changes. Strategic 

Management: Global Trends and National Peculiarities: collective monograph. 

Poland: Publishing House «Baltija Publishing», 2019. P. 108–121. 

438. Omelyanenko V. Technology package optimization in space industry in 

case of integration into the global value chain. GISAP: Economics, Jurisprudence 

and Management. 2016. № 10. P. 10–13. 

439. Omelyanenko V., Kudrina O., Semenikhina O., Zihunov V., Danilova 

O., & Liskovetska T. Conceptual aspects of modern innovation policy. European 

Journal of Sustainable Development. 2020. № 9 (2). P. 238-249. DOI: 

https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p238  

440. Omelyanenko V., Prokopenko O. Priority Selection within National 

Innovation Strategy in Global Context. Economics and Business. 2017. Vol. 30. 

Iss. 2. P. 5–18. 

441. Omelyanenko V., Semenets-Orlova I., Khomeriki O., Lyasota L., 

Medviedieva Yu. Technology transfer management culture (education-based 

approach). Problems and Perspectives in Management. 2018. Vol. 16. Iss. 3. P. 

454–463.  

442. Omelyanenko V.A. General context of economic and legal reforms 

international comparative studies (example of innovation development). Economic 

Processes Management. 2016. № 3. URL: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47190 (дата звернення: 

13.01.2021). 

443. Omelyanenko V. A., Martynenko V. V., Slatvinskyi M. A., 

Povorozniuk I. M., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Methodological bases 

of sectoral innovation priorities evaluation within security-based strategies. 

International Journal of Civil Engineering and Technology. 2019. № 10 (02). 

P. 1217–1226.  

444. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using 

Data on Innovation, 4th Ed. The Measurement of Scientific, Technological and 

https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p238
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47190


511 

 

   

Innovation Activities. OECD Publishing. Paris/Eurostat. Luxembourg. 2019. URL: 

https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm (дата 

звернення: 11.01.2021). 

445. Overview of methodologies and tools for SDG integration DAVID 

TREMBLAY, PHD CANDIDATE. Université Du Québec À Chicoutimi Tias 

Webinar. 2018. 

446. Pankevych V., Bilous I., Omelyanenko V., Nagornyi Y., Sukhostavets 

A. The world market of intellectual property objects and interests of national 

security of countries. Journal of Security and Sustainability. 2019. Vol. 9. Iss. 1. P. 

123–137. DOI: https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(10)  

447. Patel P., Pavitt K. The Nature and Economic Importance of National 

Innovation Systems. STI Review. 1994. № 14. Р. 9–32. 

448. Pavitt K. Innovation Processes. The Oxford Handbook of Innovation / 

R. R. Nelson, D. C. Mowery, J. Fagerberg (Eds.). Oxford: Oxford University 

Press, 2006. P. 86-114. 

449. Pavitt K. Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy 

and a theory. Research Policy. 1984. № 13. Р. 343–373. 

450. Perrault R., Shoham Y., Brynjolfsson E. et al. The AI Index 2019 

Annual Report. AI Index Steering Committee, Human-Centered AI Institute, 

Stanford University, Stanford, CA. 2019 December. 291 p.  

451. Policy Coherence for Sustainable Development 2017: Eradicating 

Poverty and Promoting Prosperity. Paris. OECD. 2017. 193 p. URL: 

https://www.terveilm.ee/leht/wp-content/uploads/2017/08/Policy-Coherence-for-

Sustainable-Development.pdf (дата звернення: 11.01.2021). 

452. Policy Coherence for Sustainable Development 2019. Empowering 

People and Ensuring Inclusiveness and Equality Highlights. OECD. 2019. 4 p. 

URL: https://www.oecd.org/gov/pcsd/policy-coherence-for-sustainable-

development-highlights-2019.pdf (дата звернення: 11.01.2021). 

453. Polsby N. Political Innovation in America: The politics of policy 

Initiation. New Haven and London: Yale University Press. 1984. 185 p. 

https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm
https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(10)
https://www.oecd.org/gov/pcsd/policy-coherence-for-sustainable-development-highlights-2019.pdf
https://www.oecd.org/gov/pcsd/policy-coherence-for-sustainable-development-highlights-2019.pdf


512 

 

   

454. Ponomarenko T. V., Prokopenko O. V., Slatvinskyi M. A., 

Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V., Omelyanenko V. A. National investment 

and innovation security assessment methodology. International Journal of 

Mechanical Engineering and Technology. 2019. Vol. 10. Iss. 2. P. 847–857.  

455. Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business 

Review. 1990. March-April. URL: https://hbr.org/1990/03/the-competitive-

advantage-of-nations (дата звернення: 11.01.2021). 

456. Potts J. Governing the innovation commons. Journal of Institutional 

Economics. 2017. Vol. 14. Iss. 6. P. 1–23. DOI: 

https://doi.org/10.1017/S1744137417000479  

457. Potts J. The New Economics of Entrepreneurship, Innovation and 

Institutions: Considerations for Australian Agriculture. 60th AARES Annual 

Conference (2–5 February 2016.).  Canberra, ACT, 2016. 

458. PREST and ANRT Innovation Tomorrow – Innovation Policy and the 

Regulatory Framework: Making Innovation an Integral Part of the Broader 

Structural Agenda, 2002. Innovation Papers № 28, Directorate-General Enterprise. 

EUR 17052. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities, 2002. 218 p. 

459. Prokopenko O., Chechel A., Sotnyk I., Omelyanenko V., Kurbatova T., 

Nych T. Improving state support schemes for the sustainable development of 

renewable energy in Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. 

2021. Vol. 24. Iss. 1. P. 85–100. 

460. Prokopenko O., Omelianenko V. Academic integration strategy into 

global innovation networks as a factor of national security / K. Żyminkowska 

(Ed.).  Academic Entrepreneurship in International Context: the Visegrad 

Countries' Perspective: collective monograph. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2019. P. 129–138. 

461. Prokopenko O., Omelyanenko V. Marketing aspect of the innovation 

communications development. Innovative Marketing. 2018. Vol. 14. Iss. 2. P. 41–

49.  

https://doi.org/10.1017/S1744137417000479
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989


513 

 

   

462. Prokopenko O., Omelyanenko V., Ponomarenko T., Olshanska O. 

Innovation networks effects simulation models. Periodicals of Engineering and 

Natural Sciences. 2019. Vol. 7. Iss. 2. P. 752–762. 

463. Prokopenko O.V., Omelyanenko V.A. Institutionalization of 

technological & innovation development strategies. Economy and Society: a 

Modern Vectors of Development: II International scientific conference. Part II 

(Leipzig, April 27, 2018). Germany: Baltija Publishing, 2018. P. 66–69. 

464. Prokopenko O. V., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V., 

Omelyanenko V. A. The role of banks in national innovation system: general 

strategical analytics. Financial and credit activity: problems of theory and 

practice. 2019. Vol. 3. № 30. P. 26–35. DOI: 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179455  

465. Prokopenko O. V., Slatvinskyi M. A., Biloshkurska N. V., 

Biloshkurskyi M. V., Omelyanenko V. A. Methodology of national investment and 

innovation security analytics. Problems and Perspectives in Management. 2019. 

№ 17 (1). P. 380–394. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.33  

466. R&D after the crisis. McKinsey Quarterly. 2009. URL: 

https://www.mckinsey.it/idee/r-d-after-the-crisis-mckinsey-global-survey-results 

(дата звернення: 11.01.2021). 

467. Radosevic S. Innovation Policy Studies Between Theory and Practice: 

A Literature Review Based Analysis. STI Policy Review. 2012. № 3 (1). URL: 

http://discovery.ucl.ac.uk/1370638/1/STI%20Policy%20Review%20radosevic%20

2012.pdf (дата звернення: 17.09.2020). 

468. Raffaelli R., Glynn M. A. Institutional Innovation: Novel, Useful, and 

Legitimate. The Oxford Handbook of Creativity, Innovation, and Entrepreneurship 

/ C. E. Shalley,  

M. A. Hitt, J. Zhou (Eds). Oxford University Press, 2015. URL: 

https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/Institutional%20Innovation_Raffaell

i%20%20Glynn_forthcoming%20(2)_edaec7fb-875b-4efc-8c84-f446f102758e.pdf 

(дата звернення: 15.12.2020). 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179455
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.33
https://www.mckinsey.it/idee/r-d-after-the-crisis-mckinsey-global-survey-results
http://discovery.ucl.ac.uk/1370638/1/STI%20Policy%20Review%20radosevic%202012.pdf
http://discovery.ucl.ac.uk/1370638/1/STI%20Policy%20Review%20radosevic%202012.pdf
https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/Institutional%20Innovation_Raffaelli%20%20Glynn_forthcoming%20(2)_edaec7fb-875b-4efc-8c84-f446f102758e.pdf
https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/Institutional%20Innovation_Raffaelli%20%20Glynn_forthcoming%20(2)_edaec7fb-875b-4efc-8c84-f446f102758e.pdf


514 

 

   

469. Raza R. Exponential growth and the energy business model. Informa 

USA. URL: https://iconsofinfrastructure.com/exponential-growth-and-the-energy-

business-model/ (дата звернення: 11.01.2021). 

470. Readiness for the Future of Production Report 2018. Insight Report. 

World Economic Forum in collaboration with A.T. Kearney. 2018. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf (дата 

звернення: 11.01.2021). 

471. Report of the Antimonopoly Committee of Ukraine for 2016. URL: 

http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712&schema=main 

(дата звернення: 11.01.2021). 

472. Resource efficiency – a business imperative. European Commission. 

2011. URL: 

https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/factsheet_en.pdf 

(дата звернення: 11.01.2021). 

473. Review of Targets for the Sustainable Development Goals: The Science 

Perspective. Paris, International Council for Science (ICSU). ICSU and ISSC. 

2015. 

474. Rockström J., Sukhdev P. How food connects all the SDGs. 2016. 

URL: https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-

how-food-connects-all-the-sdgs.html (дата звернення: 11.01.2021). 

475. Roco M. C., Bainbridge W. S. (Eds.). Converging Technologies for 

Improving Human Performanc: Nanotechnology, Biotechnology, Information 

Technology and Cognitive Science. National Science Foundation, Dordrecht, The 

Netherlands. 2003. 

476. Saviotti P. P. On the Co-Evolution of Technologies and Institutions. 

Towards Environmental Innovation Systems / M. Weber, J. Hemmelskamp (Eds.). 

Berlin: Springer, Heidelberg, 2005. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-27298-4_2  

477. Schot J., Steinmueller E. Three Frames for Innovation Policy: R&D, 

Systems of Innovation and Transformative Change. Science Policy Research Unit 

(SPRU) University of Sussex Working Paper. 2017. 28 November. 

https://iconsofinfrastructure.com/exponential-growth-and-the-energy-business-model/
https://iconsofinfrastructure.com/exponential-growth-and-the-energy-business-model/
http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf
http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712&schema=main
https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/factsheet_en.pdf
http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html
http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html
https://doi.org/10.1007/3-540-27298-4_2


515 

 

   

478. Scіence, Technology and Іnnovatіon Outlook. OECD. 2016. URL: 

https://www.oecd.org/fr/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-

25186167.htm (дата звернення: 11.01.2021). 

479. Secchi E. Open Innovation Networks and the Role of Intermediaries: 

An Agent-Based Simulation. Agent-Based Simulation of Organizational Behavior / 

D. Secchi, M. Neumann (Eds.): Springer, Cham, 2016. P. 329-344. 

480. Security and Development in Global Politics: Critical Comparison / Ed. 

by J. Spear and P. Williams. Washington D.C.: Georgetown University Press, 

2012. 334 p. 

481. Siman M., Santos V. Interrogating the security-development nexus in 

Brazil’s domestic and foreign pacification engagements. Conflict, Security & 

Development. 2018. № 18 (1). P. 61–83. DOI: 10.1080/14678802.2017.1420312 

482. Smart Solutions. URL: http://smartsolutions-

123.ru/products/?bxajaxid=4e4a0afb39e724507de44305426df6e3 (дата 

звернення: 11.01.2021). 

483. SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2020: Assessing the 

Implementation of the Small Business Act for Europe, SME Policy Index, 

European Union, Brussels/OECD Publishing, Paris, OECD et al. 2020. 

https://doi.org/10.1787/8b45614b-en. (дата звернення: 11.01.2021).  

484. Smit H. T. J., Trigeorgis L. Real options and games: competition, 

alliances and other applications of valuation and strategy. Review of Financial 

Economics. 2006. Vol. 15. Р. 95–112. 

485. Stafford-Smith M. UN sustainability goals need quantified targets. 

Nature. 2014. № 513 (7518). P. 281–281. 

486. Sterman J. Business Dynamics: systems thinking and modeling for a 

complex world. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2000. 1008 p. 

487. Studwell J. How Asia works: Success and failure in the world’s most 

dynamic region. London, UK: Grove Press. 2014. 322 p. 

488. Suurs R. A. Motors of sustainable innovation. Towards a theory on the 

dynamics of technological innovation systems / Utrecht University, 2009. 

https://www.oecd.org/fr/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm
https://www.oecd.org/fr/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm
https://doi.org/10.1080/14678802.2017.1420312
http://smartsolutions-123.ru/products/?bxajaxid=4e4a0afb39e724507de44305426df6e3
http://smartsolutions-123.ru/products/?bxajaxid=4e4a0afb39e724507de44305426df6e3
https://doi.org/10.1787/8b45614b-en


516 

 

   

489. System innovation: synthesis report. OECD. 2015. URL: 

https://www.innovationpolicyplatform.org/sites/default/files/general/systeminnovat

ion_finalreport.pdf (дата звернення: 11.01.2021). 

490. Tech breakthroughs megatrend. PwC. 2016. URL: 

http://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/tech-breakthroughs-megatrend.html 

(дата звернення: 13.01.2021). 

491. The Clean Growth Strategy leading the way to a low carbon future. 

United Kingdom. 2017. URL: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach

ment_data/file/700496/clean-growth-strategy-correction-april-2018.pdf (дата 

звернення: 11.01.2021). 

492. The Global Competitiveness Report 2019 / K. Schwab (Ed.). Geneva, 

2019. 650 p. 

493. The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World, 

Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. Cornell University, INSEAD and WIPO. 2017. 

URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report (дата звернення: 

17.05.2019). 

494. The Global Innovation Index 2019: Creating healthy lives – the 

future of medical innovation. Cornell University, INSEAD, WIPO. Ithaca, 

Fontainebleau and Geneva, 2019. 400 p.  

495. The Global Innovation Index 2019: Creating healthy lives – the 

future of medical innovation. Ithaca, Fontainebleau and Geneva. Cornell 

University, INSEAD and WIPO, 2019. 400 p. URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (дата 

звернення: 17.05.2019). 

496. The Global Innovation Index 2020. Who Will Finance Innovation? Key 

Findings. URL: 

https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII_2020_KeyFind

_English_web.pdf (дата звернення: 11.01.2021).  

497. The Readiness for the Future of Production Report 2018. World 

https://www.innovationpolicyplatform.org/sites/default/files/general/SYSTEMINNOVATION_FINALREPORT.pdf
https://www.innovationpolicyplatform.org/sites/default/files/general/SYSTEMINNOVATION_FINALREPORT.pdf
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII_2020_KeyFind_English_web.pdf
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII_2020_KeyFind_English_web.pdf


517 

 

   

Economic Forum. 2018. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf (дата 

звернення: 11.01.2021). 

498. The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives 

and Protecting the Planet. Synthesis Report of the Secretary-General On the Post-

2015. Agenda: United Nations, 2014. 47 p. 

499. The Security Economy. OECD. 2004. URL: 

https://www.oecd.org/futures/16692437.pdf (дата звернення: 13.01.2021). 

500. The Shifting Geography of Global Value Chains: Implications for 

Developing Countries and Trade Policy. World Economic Forum. 2012. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalTradeSystem_Report_2012.pd

f (дата звернення: 11.01.2021). 

501. The World in 2050. A global research initiative in support of a 

successful implementation of the United Nations 2030. Agenda. International 

Institute for Applied Systems Analysis. Laxenburg, Austria, 2020. URL: 

https://iiasa.ac.at/web/home/research/twi/TWI2050.html (дата звернення: 

11.01.2021). 

502. The World in 2050. Transformations to achieve the Sustainable 

Development Goals. Report prepared by the World in 2050 initiative. International 

Institute for Applied Systems Analysis. Laxenburg, Austria, 2018. URL: 

https://iiasa.ac.at/web/home/research/twi/Report2018.html (дата звернення: 

11.01.2021). 

503. The Worldwide Governance Indicators (WGI) project. Worldbank. 

URL: https://info.worldbank.org/governance/wgi/ (дата звернення: 11.01.2021). 

504. Torvik R. Why do some resource-abundant countries succeed while 

others do not? Oxford Review of Economic Policy. 2009. Vol. 25. Iss. 2. P. 241–

256. 

505. Tschirgi N. Security and development policies: Untangling the 

relationship. New interfaces between security and development / S. Klingebiel 

(Ed.). Changing concepts and approaches. Bonn: Deutsches Institut fur 

http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalTradeSystem_Report_2012.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalTradeSystem_Report_2012.pdf
https://info.worldbank.org/governance/wgi/


518 

 

   

Entwicklungspolitik, 2006. URL: http://www.gsdrc.org/docs/open/cc108.pdf (дата 

звернення: 12.10.2020). 

506. Türkeli S. Complexity and the Sustainable Development Goals: A 

Computational Intelligence Approach to Support Policy Mix Designs. Journal of 

Sustainability Research. 2020. Vol. 2. Iss. 1. e200006. 

https://doi.org/10.20900/jsr20200006. 

https://www.hapres.com/htmls/JSR_1163_Detail.html 

507. U21 Ranking of National Higher Education Systems. 2020. URL: 

https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-ranking-national-higher-

education-systems-2020 (дата звернення: 15.12.2020). 

508. U21 Rankings. 2020. URL: https://universitas21.com/what-we-do/u21-

rankings/u21-ranking-national-higher-education-systems-2020/comparison-table 

(дата звернення: 15.12.2020). 

509. UN Report of the Secretary General. In Larger Freedom: Towards 

Development, Security and Human Rights for All. General Assembly, 59th 

Session, UN Doc. New York, 2005. 

510. Unlocking Industry 4.0 Potential. Deloitte. 2018. URL: 

https://israel.ahk.de/fileadmin/AHK_Israel/Unlocking_Industry_4.0_Potential_-

_Israel_s_role_in_global_trends.pdf (дата звернення: 11.01.2021). 

511. Updated OECD Innovation Strategy: Impact on Country Country 

Strategies. OECD. 2016. URL: https://oecdcentre.hse.ru/news/200128013.html 

(дата звернення: 11.01.2021). 

512. Urata S. Sources of Economic Growth and Structural Change: An 

International Comparison. The Balance between Industry and Agriculture in 

Economic Development: Proceedings of the Eighth World Congress of the 

International Economic Association. Delhi, India, 1989. P. 144–166.  

513. Van Langenhove L. Regionalizing Human Security in Africa. UNU-

CRIS Occasional Papers. 2004/8.  

514. Volodin D.V., Omelyanenko V.A. Basics of technological systems 

analysis based on neural networks. Economic Processes Management: 

http://www.gsdrc.org/docs/open/cc108.pdf
https://doi.org/10.20900/jsr20200006
https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-ranking-national-higher-education-systems-2020
https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-ranking-national-higher-education-systems-2020
https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-ranking-national-higher-education-systems-2020/comparison-table
https://universitas21.com/what-we-do/u21-rankings/u21-ranking-national-higher-education-systems-2020/comparison-table
https://oecdcentre.hse.ru/news/200128013.html


519 

 

   

International Scientific E-Journal. 2017. № 2. 

URL:http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2017_2/epm2017_2_4.pdf (дата 

звернення: 21.12.2020). 

515. Wealth Accounting. Worldbank. 2020. URL: 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/wealth-accounting (дата звернення: 

21.12.2020).  

516. Webel Ch., Galtung J. Handbook of Peace and Conflict Studies. 

Routledge, 2012. 

517. Werle R. Institutional Analysis of Technical Innovation. A Review. 

Research Contributions to Organizational Sociology and Innovation Studies. SOI 

Discussion Papers 2011-04 / University of Stuttgart, Institute for Social Sciences, 

Department of Organizational Sociology and Innovation Studies. 2011. 32 p. URL: 

https://www.sowi.uni-

stuttgart.de/dokumente/forschung/soi/soi4_werle_institutional_analysis.pdf (дата 

звернення: 21.12.2020). 

518. Where people really love their countries – and where they kind a don’t. 

VOX. 2014. URL: https://www.vox.com/2014/5/18/5724552/patriotism-pride-

global-world (дата звернення: 11.01.2021). 

519. Workman M. Validation of a biases model in strategic security decision 

making. Information Management & Computer Security. 2012. Vol. 20. Iss. 2. P. 

52–70.  

520. Worthington A. C. Frontier efficiency measurement in health care: a 

review of empirical techniques and selected applications. Medical Care Research 

and Review. 2004. Vol. 61. Iss. 2. P. 1-36.  

521. Zelinka D., Amadei B. A Systems Approach for Modeling Interactions 

Among the Sustainable Development Goals. Part 2: System Dynamics. 

International Journal of System Dynamics Applications. 2019. Vol. 8. Iss. 1. P. 

41–59. 

522. Zhang H. Research on Influence Factors of Synergy of Enterprise 

Technological Innovation and Business Model Innovation in Strategic Emerging 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/wealth-accounting
https://books.google.com/books?id=hULHeXWxLLQC&pg=PA189
https://ideas.repec.org/s/zbw/stusoi.html
https://ideas.repec.org/s/zbw/stusoi.html
https://www.sowi.uni-stuttgart.de/dokumente/forschung/soi/soi4_werle_institutional_analysis.pdf
https://www.sowi.uni-stuttgart.de/dokumente/forschung/soi/soi4_werle_institutional_analysis.pdf


520 

 

   

Industry. International Conference on Management Science and Management 

Innovation (MSMI 2015). Atlantis Press, 2015. 

523. Zhou X., Moinuddin M. Sustainable Development Goals Interlinkages 

and Network Analysis: A practical tool for SDG integration and policy coherence / 

Institute for Global Environmental Strategies (IGES). 2017. 140 p. 

524. Zhou X., Moinuddin M., Li Yi. SDG Interlinkages Analysis & 

Visualisation Tool (V3.0). Strategic and Quantitative Analysis Centre / Institute for 

Global Environmental Strategies (IGES). 2019. URL: 

https://sdginterlinkages.iges.jp (дата звернення: 11.01.2021). 

525. Zhu M. Инновации в эпоху пандемии. PS. 2020. 20 апреля. URL: 

https://www.project-syndicate.org/commentary/research-cooperation-and-

innovation-for-covid19-vaccine-by-zhu-min-2020-

04/russian?barrier=accesspaylog (дата звернення: 15.12.2020). 

 

  

https://sdginterlinkages.iges.jp/
https://www.project-syndicate.org/commentary/research-cooperation-and-innovation-for-covid19-vaccine-by-zhu-min-2020-04/russian?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/research-cooperation-and-innovation-for-covid19-vaccine-by-zhu-min-2020-04/russian?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/research-cooperation-and-innovation-for-covid19-vaccine-by-zhu-min-2020-04/russian?barrier=accesspaylog


521 

 

   

Частина 2 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А  

Довідки про впровадження та особистий внесок 

  



522 

 

   

 



523 

 

   

 



524 

 

   

 



525 

 

   

 



526 

 

   

 



527 

 

   

 



528 

 

   

 



529 

 

   

 



530 

 

   

 



531 

 

   



532 

 

   



533 

 

   



534 

 

   



535 

 

   



536 

 

   



537 

 

   



538 

 

   



539 

 

   



540 

 

   



541 

 

   



542 

 

   



543 

 

   



544 

 

   



545 

 

   



546 

 

   



547 

 

   



548 

 

   



549 

 

   



550 

 

   



551 

 

   



552 

 

   



553 

 

   



554 

 

   

 

  



555 

 

   

 

  



556 

 

   



557 

 

   



558 

 

   



559 

 

   

 

  



560 

 

   

 

  



561 

 

   

 



562 

 

   

 



563 

 

   

  



564 

 

   

Додаток Б 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію результатів дисертації  

 

1 Наукові праці, у яких опубліковано основні результати дисертації:  
 

1.1 Монографії 

1. Omelyanenko V. National strategic innovation security policy making 

(theoretical review). Tallinn: Teadmus, 2020. 300 p. 

2. Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Сучасні тенденції інноваційного 

розвитку (С. 13–20); Теоретичні аспекти динамічної ефективності (С. 20–26); 

Концептуальні основи проектування інституційних змін на основі динамічної 

ефективності (С. 29–32). Інституціональна модель інноваційної економіки: 

кол. монографія / за ред. В.І. Ляшенка, О.В. Прокопенко, В.А. Омельяненка / 

НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 327 с.  

Особистий внесок: розроблено концептуальні засади проєктування 

інституційних змін на основі динамічної ефективності. 
 

1.2 Статті у наукових фахових виданнях України, виданнях, які включені  

до міжнародних наукометричних баз, та в наукових періодичних виданнях 

іноземних держав 

3. Prokopenko O., Chechel A., Sotnyk I., Omelyanenko V., Kurbatova T., 

Nych T. Improving state support schemes for the sustainable development of 

renewable energy in Ukraine. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal. 

2021. Vol. 24. Iss. 1. P. 85–100. [Scopus]. 

Особистий внесок: розроблено пропозиції щодо вдосконалення 

державної підтримки розвитку альтернативної енергетики. 

4. Омельяненко В.А. Практичні аспекти використання методології 

інституційно-інноваційного проєктування в контексті узгодженості 

інноваційної політики для сталого розвитку. Проблеми економіки. 2020. № 4. 

C. 67–74.  



565 

 

   

5. Омельяненко В.А., Ковтун Г.І. Аналіз інноваційної політики в 

контексті сталого розвитку України. Причорноморські економічні студії. 

2020. № 58-1. С. 56–61. 

Особистий внесок: обґрунтовано роль інноваційної політики в контексті 

досягнення Цілей сталого розвитку. 

6. Омельяненко В.А., Ковтун Г.І., Володін Д.В. Аналіз особливостей 

вибору форм спільної діяльності в контексті вироблення інноваційної 

політики. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=8350  

Особистий внесок: виконано розрахунки вибору форм спільної 

діяльності в контексті розроблення інноваційної політики. 

7. Омельяненко В.А. Інноваційний компонент сталого розвитку: 

безпековий аспект. Інтернаука. Сер.: «Економічні науки». 2020. № 10. 

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6411 

8. Шевцова Г.З., Омельяненко В.А., Прокопенко О.В. Концептуальні 

питання цифровізації інноваційних мереж. Економіка промисловості. 2020. 

№ 4 (92). С. 67–90. 

Особистий внесок: обґрунтовано, що комплексний підхід до створення 

цифрових інноваційних екосистем потребує вивчення як інститутів, так і 

учасників, мереж їх взаємодії, специфіки середовища, ресурсів тощо. 

9. Омельяненко В.А. Концептуальні основи науково-методичного 

підходу до геополітичного аналізу міжнародного інноваційно-технологічного 

співробітництва. Проблеми економіки. 2020. № 1 (43). C. 36–42. 

10. Omelyanenko V., Kudrina O., Semenikhina O., Zihunov V., Danilova O., 

Liskovetska T. Conceptual aspects of modern innovation policy. European Journal 

of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. № 2. P. 238–249. [Scopus]. 

Особистий внесок: удосконалено концептуальні засади інноваційної 

політики в контексті сучасних трендів. 

11. Кудріна О.Ю., Омельяненко В.А., Омельяненко О.М. Стратегічні 

аспекти вироблення інноваційної політики в контексті сталого розвитку та 

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6411


566 

 

   

безпеки країни. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8413  

Особистий внесок: запропоновано концептуальні засади розгляду 

національної системи «сталий розвиток – безпека» та розроблення 

відповідної інноваційної політики для її розвитку. 

12. Омельяненко В.А., Ковтун Г.І. Становлення мережевої моделі 

інноваційного процесу в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. 

Вип. 47. Ч. 1. C. 65–72. 

Особистий внесок: визначено механізми, що сприятимуть трансформації 

національної економіки в мережеву інноваційну. 

13. Омельяненко В.А. Аналіз інституційно-еволюційного аспекту 

розвитку високотехнологічних сфер на прикладі приладобудування. Вісник 

економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 93–100. 

14. Omelyanenko V. Institutional strategies of system security of 

technological & innovation systems. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. 

Vol. 5. № 1. P. 150–159. [Web of Science]. 

15. Pankevych V., Bilous I., Omelyanenko V., Nagornyi Y., Sukhostavets A. 

The world market of intellectual property objects and interests of national security 

of countries. Journal of Security and Sustainability. 2019. Vol. 9. № 1. P. 123–

137. [Scopus]. 

Особистий внесок: проаналізовано світовий досвід створення 

національних інноваційних систем. 

16. Prokopenko O., Omelyanenko V., Ponomarenko T., Olshanska O. 

Innovation networks effects simulation models. Periodicals of Engineering and 

Natural Sciences. 2019. Vol. 7. № 2. P. 752–762. [Scopus]. 

Особистий внесок: висвітлено особливості визначення та оцінювання 

ефектів інноваційних мереж. 

17. Омельяненко В.А. Мережевий аспект інформаційно-аналітичного 

забезпечення стратегій інноваційного розвитку. Причорноморські економічні 

студії. 2019. Вип. 43. С. 74–78. 



567 

 

   

18. Omelyanenko V. Analysis of conceptual aspects of institutional and 

technological design. Technology audit and production reserves. 2018. № 2/5(40). 

P. 31–36. 

19. Омельяненко В., Красна О. Фінансове забезпечення інноваційного 

процесу у сфері національної безпеки. Вісник Академії праці, соціальних 

відносин та туризму. 2018. № 3. С. 51–65. 

Особистий внесок: розроблено методичний підхід до оцінювання 

каналів трансферу технологій і схему функціонування системи інновацій, 

спрямованої на вирішення завдань національної безпеки. 

20. Omelyanenko V. Analisys of global aspect of formation of institutional 

innovative strategies. Technology audit and production reserves. 2018. № 6/5 (44). 

P. 29–35. 

21. Omelyanenko V. Analysis of innovation development and technology 

transfer models within the technology trajectory. International Marketing and 

Management of Innovations. 2018. № 3. P. 35–41.  

22. Prokopenko O., Omelyanenko V. Marketing aspect of the innovation 

communications development. Innovative Marketing. 2018. Vol. 14. Iss. 2. P. 41–

49. [Scopus]. 

Особистий внесок: визначено основні комунікаційні проблеми, 

наявність яких стає причиною блокування розвитку інновацій, та 

виокремлено групи методів і механізмів, що найчастіше розглядаються в 

рамках практик InCo. 

23. Kudrina O., Omelyanenko V. Research framework for system security of 

technological & innovation systems. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. 

Vol. 4. № 1. P. 248–254. [Web of Science]. 

Особистий внесок: наведено особливості інноваційно-технологічних 

систем як об’єкта управління та запропоновано науково-методичні основи 

оцінювання їх системної безпеки. 

24. Omelyanenko V. National strategic innovation security conceptualization. 

Technology audit and production reserves. 2018. № 3/5 (41). P. 36–42. 



568 

 

   

25. Омельяненко В.А. Аналіз впливу міжгалузевих технологічних 

взаємозв'язків на національну безпеку. Інноваційна економіка. 2017. № 9–10. 

С. 42–47. 

26. Омельяненко В.А. Концептуальні основи аналітики інноваційного 

компоненту національної безпеки. Економічний форум. 2017. № 4. С. 38–43. 

27. Омельяненко В.А. Аналіз технологічної залежності країни на основі 

інституційно-еволюційного підходу. Науковий вісник Одеського 

національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, 

історія. 2017. № 6 (248). С. 94–109. 

28. Омельяненко В.А. Вплив конкурентного середовища на інноваційно-

технологічний розвиток: висновки для державної політики. Економічний 

дискурс. 2017. Вип. 1. C. 108–115. 

29. Омельяненко В.А. Стратегічні аспекти забезпечення синергії 

інноваційних пріоритетів. Стратегія економічного розвитку України: зб. 

наук. пр. Київ: КНЕУ, 2017. № 40. С. 58–67. 

30. Omelyanenko V.A. Analysis of information asymmetry in innovation 

system security ensuring. Marketing and Management of Innovations. 2017. № 4. 

P. 199–208. [Web of Science]. 

31. Omelyanenko V. A., Kudrina O. Y., Volodin D. V. Conceptual principles 

of development resources security analysis. Marketing and Management of 

Innovations. 2017. № 2. P. 280–287. [Web of Science]. 

Особистий внесок: розроблено схему управління ресурсами розвитку.  

32. Prokopenko O., Omelyanenko V. Priority Selection within National 

Innovation Strategy in Global Context. Economics and Business. 2017. Vol. 31. 

Iss. 1. P. 5–18. 

Особистий внесок: розроблено науково-методичні основи вибору 

інноваційних пріоритетів. 

33. Omelyanenko V. Economic diplomacy in the innovation global value 

chains as the national security providing strategy component. Traektoriâ Nauki. 

2017.  



569 

 

   

Vol. 3. № 3. Р. 3–18. 

34. Омельяненко В.А. Концептуальні основи макропроектування 

інноваційно-технологічних систем. Управління проектами та розвиток 

виробництва: зб. наук. пр. Сєвєродонецьк: СНУ ім. Володимира Даля, 2017. 

№ 2 (62). С. 5–13. 

35. Омельяненко В.А. Теоретичні аспекти використання 

мультиагентного підходу для аналізу інноваційно-технологічних систем. 

Економіка: реалії часу. 2016. № 4 (26). С. 142–148.  

36. Омельяненко В.А. Мультиагентний підхід до розробки 

інтелектуальних систем управління проектами. Управління проектами та 

розвиток виробництва: зб. наук. пр. Сєвєродонецьк: СНУ ім. Володимира 

Даля, 2016. № 3 (59). С. 5–13. 

37. Omelyanenko V. Innovation priorities optimization in the context of 

national technological security ensuring. Marketing and Management of 

Innovations. 2016. № 4. P. 226–234. [Web of Science]. 

38. Омельяненко В.А. Науково-методичний підхід до аналітичного 

забезпечення проектів розвитку технологічних систем. Управління 

проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. Сєвєродонецьк: СНУ ім. 

Володимира Даля, 2016. № 2 (58). С. 18–25. 

39. Artyukhov A.Ye., Omelyanenko V.A., Artyukhova N.O. Strategic 

framework and methodical bases of technological package development 

management. Marketing and Management of Innovations. 2016. № 3. P. 170–179. 

[Web of Science]. 

Особистий внесок: розроблено модель розвитку технологічного пакета. 

40. Marekha I., Omelyanenko V. Cultural aspect of innovation strategies' 

ecologization. Economic Annals-XXI. 2016. Vol. 162. Iss. 11/12. P. 9–12. 

[Scopus]. 

Особистий внесок: проаналізовано екологічний вимір інноваційного 

розвитку та запропоновано розглядати екологізацію інновацій. 

41. Артюхов А., Омельяненко В. Управління трансфером технологій в 



570 

 

   

рамках моделі Quadruple Helіx при реалізації інноваційних проектів розвитку 

регіону. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 

2016. Вип. 1. Січень-березень. С. 42–53. 

Особистий внесок: визначено особливості еволюції моделей 

інноваційного розвитку та взаємодії Triple Helix → Quadruple Helix → 

Quintuple Helix; розглянуто роль інноваційних мереж. 

 

2 Праці апробаційного характеру:  

42. Омельяненко В.А. Аналіз трансферу технологій в контексті еволюції 

інноваційно-технологічних систем. Інновації та трансфер технологій: 

матеріали VII наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25–27 травня 2016 р.). 

Дніпропетровськ: НГУ, 2016. С. 116–119. 

43. Омельяненко В.А. Основи науково-аналітичного підходу до 

управління безпекою національних інноваційних систем. Перспективи 

управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної 

безпеки: матеріали міжнар. форуму з безпеки (м. Черкаси, 25–27 травня 

2017 р.). Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017. С. 234–236. 

44. Омельяненко В.А. Аналіз управління пріоритетами розвитку в 

контексті національної безпеки. Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті: 

матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 лютого 2017 р.). Київ: 

СПД-ФО Пшонківський О.В., 2017. С. 184–187. 

45. Омельяненко В.А. Використання проектного підходу при управлінні 

національною безпекою (інноваційний аспект). Управління проектами: 

проектний підхід в сучасному менеджменті: матеріали VIІI Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Одеса, 12-13 жовтня 2017 р.). Одеса: ОДАБА. 2017. С. 57–61. 

46. Omelyanenko V. Evolutionary approach to technological dependence 

overcoming. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: матеріали 

XI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 28–30 вересня 2017 р.). Суми: 

ТРИТОРІЯ, 2017. С. 20–21. 

47. Омельяненко В. Аналіз інституційно-технологічних траєкторій в 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669632


571 

 

   

контексті формування стратегії адаптації до Індустрії 4.0. Міжнародне 

науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: зб. 

пр. XIV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 березня 2018 р.). Київ: 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. С. 56. 

48. Prokopenko O.V., Omelyanenko V.A. Institutionalization of 

technological & innovation development strategies. II International scientific 

conference «Economy and Society: a Modern Vectors of Development». Part 

II. (Leipzig, 27 April 2018). Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 2018. P. 66–69. 

Особистий внесок: визначено інституційну складову стратегій 

інноваційного розвитку. 

49. Омельяненко В.А. Концептуальні основи системного управління 

інноваційно-технологічними змінами. Ризики нестабільності: безпека і 

управління: зб. матеріалів міждисциплінарної наук.-практ. конф. (м. Київ, 

16 березня 2018 р.). Київ: Юдіна Л.І., 2018. URL: http://futurolog.com.ua/ 

publish/8/Zbirnyk.pdf#page=13 

50. Омельяненко В.А. Технологічний критерій оцінки динамічної 

ефективності економіки. Актуальні проблеми економіки та управління в 

епоху глобальних викликів і загроз: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Дніпро, 26–27 квітня 2018 р.): в 2-х т. / Нац. метал. академія України. 

Дніпро, 2018. Т. 1. С. 27–29. 

51. Омельяненко В.А. Інституціоналізація інноваційних комунікацій в 

академічному середовищі для цілей національної безпеки. Академічна 

культура дослідника в освітньому просторі: зб. матеріалів міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Суми, 17 травня 2018 р.). Суми: СумДПУ 

імені А.С. Макаренка, 2018.  

C. 49–53. 

52. Омельяненко В.А. Аналіз інструментарію управління інноваційними 

комунікаціями в контексті технологічних траєкторій. Глобалізація напрямів 

формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних 

трансформацій: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 

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


572 

 

   

(м. Київ, 4 квітня 2018 р.). Київ, 2018. URL: http://fmm.kpi.ua/_userfiles/ 

Збірник_DTAE.pdf#page=47  

53. Омельяненко В.А. Аналіз особливостей забезпечення динамічної 

ефективності на основі інновацій. Європейський вектор модернізації економіки: 

креативність, прозорість та сталий розвиток: матеріали X Ювілейної 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18–19 квітня 2018 р.). Харків: ХНУБА, 

2018. Ч. 2. С. 75–77. 

54. Омельяненко В.А. Інституційний форсайт стратегій інноваційного 

розвитку. Економіка, інноватика та сучасні бізнес-технології: актуальні 

проблеми та розвиток: матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 10–

11 червня 2019 р.). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. С. 105–110. 

55. Омельяненко В.А. Концептуальні основи розвитку міжсекторальних 

інноваційних мереж в умовах Індустрії 4.0. Міжнародне науково-технічне 

співробітництво: принципи, механізми, ефективність: зб. наук. пр. 

XV (XXVII) Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14–15 березня 2019 р.). 

Київ, 2019. С. 95. 

56. Омельяненко В.А. Інституційно-еволюційний розвиток високо-

технологічних сфер на прикладі приладобудування. NEW ECONOMICS – 

2019: матеріали Міжнар. наукового форуму (м. Київ, 14-15 листопада 

2019 р.): в 2 т. / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. Т. 1. C. 

89–93. 

 
 

3 Публікації, які додатково відображають результати дослідження 

57. Prokopenko O., Omelianenko V. Academic integration strategy into 

global innovation networks as a factor of national security. Academic 

Entrepreneurship in International Context: the Visegrad Countries' Perspective: 

collective monograph (ed. by K. Żyminkowska). Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2019. P. 129–138. 

Особистий внесок: розглянуто роль інноваційних мереж у забезпеченні 

https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989


573 

 

   

національної безпеки. 

58. Omelyanenko V. Main aspects of technological & innovation 

development strategies (security based approach). Security of the XXI century: 

national and geopolitical aspects: collective monograph / In ed. I. Markina. 

Prague: Nemoros s.r.o. 2019. P. 273–279. 

59. Omelyanenko V. Networked based strategies of innovation development: 

conclusions and implications for institutional changes. Strategic Management: 

Global Trends and National Peculiarities: collective monograph. Poland: 

Publishing House «Baltija Publishing», 2019. P. 108–121. 

60. Омельяненко В.А., Прокопенко О.В. Концептуальні основи 

системного управління інноваційно-технологічними змінами (C. 10–24); 

Омельяненко В.А. Міжгалузеві взаємозв’язки як фактор системної стійкості 

інноваційної системи (C. 101–121); Системні аспекти підвищення 

ефективності національної інноваційної системи (C. 132–143). Стратегічне 

управління системною стійкістю національної інноваційної системи: кол. 

монографія / за ред. О.В. Прокопенко, В.А. Омельяненка. Суми: Триторія, 

2019. 222 с. 

Особистий внесок: розроблено практичні рекомендації щодо 

вдосконалення інноваційної політики. 

61. Омельяненко В.А. Інституційні основи перспективних стратегій 

інноваційного розвитку економіки. Формування інституційного середовища 

розвитку економіки України. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 17–22. 

 

 

 

 

  



574 

 

   

Апробація результатів дисертації 

 

Матеріали дослідження оприлюднювались на таких заходах: 

Міжнародному форумі з безпеки «Перспективи управлінської 

діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки» (м. 

Черкаси, 25–27 травня 2017 р.), публікація; 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні 

пріоритети в ХХІ столітті» (м. Київ, 14–15 лютого 2017 р.), публікація; 

CXLI Міжнародній науково-практичній конференції «Issues of freedom, 

justice and necessary coercion in the course of the public relations regulation» (м. 

Лондон, 16–24 березня 2017 р.), публікація; 

CXXXXV Міжнародній науково-практичній конференції «Correlation 

between humanity and pragmatism in target reference points of modern methods of 

public relations regulation» (м. Лондон, 24–30 листопада), публікація; 

CLV Міжнародній науково-практичній конференції «Organic 

combination of social partnership and individual identity as the main factor in 

ensuring the self-preservation and development of the society» (м. Лондон, 18–24 

жовтня 2017 р.), публікація; 

CXLVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Correlation 

between individual and collective needs in the context of improving the 

effectiveness of social processes» (м. Лондон, 11–17 серпня 2017 р.), 

публікація; 

VII науково-практичній конференції «Інновації та трансфер 

технологій» (м. Дніпропетровськ, 25–27 травня 2016 р.), публікація; 

VIІI Міжнародній науково-практичній конференції «Управління 

проєктами: проектний підхід в сучасному менеджменті» (м. Одеса,. 2017 р.), 

публікація; 

XI Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетинг 

інновацій і інновації у маркетингу» (м. Суми, 28–30 вересня 2017 р.), 

публікація; 

XIV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Міжнародне 
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науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (м. 

Київ, 15–16 березня 2018 р., м. Київ, 14–15 березня 2019 р.), публікація; 

IІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, 

інноватика та сучасні бізнес-технології: актуальні проблеми та розвиток» (м. 

Суми, 10–11 червня 2019 р.), виступ, публікація; 

Міжнародному науковому форумі «NEW ECONOMICS – 2019» (м. 

Київ, 14–15 листопада 2019 р.), публікація; 

І Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації і сучасні 

бізнес-технології в економіці та управлінні (союз науки і практики)» (м. 

Суми, 17–18 травня 2018 р.), виступ, публікація; 

Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика 

менеджменту безпеки (м. Луцьк, 16 травня 2018 р.), публікація; 

Міждисциплінарній науково-практичній конференції «Ризики 

нестабільності: безпека і управління» (м. Київ, 16 березня 2018 р.), 

публікація; 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз» (м. Дніпро, 

26–27 квітня 2018 р.), публікація; 

Міжнародній науково-практичній конференції «Академічна культура 

дослідника в освітньому просторі» (м. Суми, 17 травня 2018 р.), виступ, 

публікація; 

III Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в 

умовах постіндустріальних трансформацій» (м. Київ, 4 квітня 2018 р.), 

публікація; 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

інноваційної діяльності та трансферу технологій» (м. Київ, 18 травня 2018 р.), 

публікація; 

X Ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції 

«Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та 
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сталий розвиток» (м. Харків, 18–19 квітня 2018 р.), публікація; 

Міжнародній науково-практичній конференції «Україна майбутнього: 

сучасні тенденції інноваційного розвитку держави у сфері соціально-

економічних наук» (м. Суми, 12–14 вересня 2018 р.), виступ, публікація; 

57-ї Міжнародній наукової конференції Ризького технічного 

університету «Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship 

(SCEE’2016)» (м. Рига, 30 вересня 2016 р.), виступ, публікація.  
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Додаток В 

Цифровий компас McKinsey 

 

 
 

Джерело: [287] 
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Додаток Г  

Основні характеристики різних підходів до дослідження інноваційного 

виміру розвитку та безпеки 

Таблиця Г 1 – Еволюція підходів до трактування зв’язку «розвиток – 

безпека» 
Концепція / підхід Сутність концепції / підходу 

Galtung J. (1969) [349] виділення «негативного» та «позитивного» світу на основі 

наявності / відсутності збройного або структурного насильства, 

що містить у собі голод і хвороби, соціальну несправедливість у 

розподілі ресурсів, забруднення навколишнього середовища, 

закріплення нерівних можливостей 

Hettne B. (1983) [369] уперше як наукова категорія введена зв’язка «безпека – 

розвиток»  

Доповідь ПРООН про 

людський розвиток 

(1993) 

поява концепції «людської безпеки», яка наблизила безпеку до 

розвитку в політичному плані 

Доповідь ПРООН про 

людський розвиток 

(1994) 

акцент з безпеки держави зміщується до безпеки індивіда, яка 

визначається як захищеність від хронічних загроз (голод, 

хвороби, репресії) та від несподіваного та шкідливого порушення 

способу життя 

Haq M. (1995) [360] теза про безпеку завдяки розвитку, а не за допомогою зброї 

Buzan B, Hansen L. 

(2009) [315] 

розширення розуміння безпеки (включення до неї нових сфер – 

економічної, енергетичної, екологічної), а також його 

поглиблення – зміна референтного об’єкта та перенесення 

акценту з безпеки держави на безпеку соціальних груп та 

індивідів 

Duffield M. (2001) 

[336] 

розгляд нової сфери «розвиток – безпека» (development – securіty 

terraіn) 

Fitz-Gerald A. (2006) 

[344].  

термін «девелопменталізація безпеки»  

Програма «Зміцнення 

зв’язки «безпека – 

розвиток»: конфлікт, 

мир і розвиток в XXІ 

столітті» 

(Міжнародний 

інститут миру, 2003) 

ідеї секюритизації розвитку, зокрема на міжнародному рівні  

 

Siman M., Santos V. 

(2018) [481] 

 

безпека трактується як створення суспільного порядку, розвиток 

є метою та формується завдяки внутрішнім та зовнішнім 

взаємодіям країни 
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Рисунок Г 1 – Еволюція концепт-зв’язки «розвиток – безпека» 

Джерело: узагальнено автором на основі низки досліджень [18; 290] 
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Забезпечення безпеки 
шляхом усунення загроз від 

колоній шляхом стримування 
їх розвитку (асиметрія 

розвитку) 

Безпека та розвиток ще не 
оформилися в самостійні поняття та 

не сприймалися як окремі явища 

Розвиток почав асоціюватися з ідеями прогресу, 
динамічним і реформаторським (революційним) 

початком, поширенням вільних ринкових відносин; 

безпека була інструментом консервативних сил 

Практика державного втручання в економіку з метою стимулювання її 
модернізації, що було продиктовано міркуваннями великодержавної 
політики, уявленнями про небезпеку відставання в економічному і, як 

наслідок, військовому вимірі від конкурентів 

Розвиток як передумова проведення силової зовнішньої 

політики, збройної агресії або захисту від неї 

Розвиток як наслідок нового осмислення безпеки та її похідна в контексті проблем 
військово-політичного протистояння наддержав, суперництва соціально-економічних 

систем, боротьби за вплив у країнах "третього світу" і пов'язаних з нею локальних 

конфліктів та війн, системних суперечностей між глобальною Північчю та Півднем 

Розширення спектру сфер геополітичного 
суперництва та його інструментів, активізація 

дискурсу людського розвитку  

Рівень безпеки та розвитку  
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Таблиця Г 2 – Порівняльний аналіз політики сталого розвитку та 

безпекової політики 

Властивість Політика сталого розвитку Безпекова політика 

 

 

Фокус політики 

 

 

 

 

 

 

Інтегрований 

підхід 

 

 

 

 

 
 

 
 

Короткострокова 

та довгострокова 

перспектива 

Аналіз перспектив розвитку за 

показниками «сталого розвитку» 

та аналіз ефектів рішень для 

суспільства та природи 

Аналіз розвитку загроз з часом 

(наприклад, геополітичні 

зрушення) для нарощення 

потенціалу (проведення 

структурних змін або 

розроблення військового 

обладнання) 

Незворотність 

Неможливість (висока складність) 

відновлення систем після 

деструктивних впливів 

У сфері безпеки незворотність – 

наприклад, жертви війни – 

регулярно спричинює 

занепокоєння під час ухвалення 

рішень 

Невизначеність 

Концепція каскадної піраміди 

невизначеностей, яка зображує 

«вибух невизначеності» як 

сукупність невизначеностей 

майбутніх рівнів викидів, 

вуглецевих циклів, чутливості до 

клімату та можливих впливів  

Межі нечіткої системи та її 

складності роблять дослідження 

безпеки по суті невизначеними, 

зокрема й у межах визначення 

факторів нестабільності 

Залученість 

стейколдерів 

Проблеми безпеки та розвитку мають трансдисциплінарний характер, 

що потребує залучення багатьох зацікавлених сторін з різних сфер та 

дисциплін 

Використання 

сценарних 

аналітичних 

підходів 

Аналітичний підхід, що ґрунтується на сценаріях, покликаний 

збільшити знання про те, як різні учасники формують та розуміють 

виклики, сприяти виявленню спільних викликів, а також визначати 

нові дослідницькі завдання та розробити варіанти політики на основі 

більш широкого розуміння викликів 

Джерело: узагальнено автором на основі [354] 
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Таблиця Г 3 – Порівняльний аналіз традиційних та інноваційних 

безпекових підходів 
Тип безпеки Фокус Зміст Загрози / Вразливості Відповіді 

Традиційна 

безпека 
Держава 

Суверенітет і 

територіальна 

цілісність 

Виклики інших держав та 

недержавних суб’єктів 

 

Дипломатичне 

втручання 

Відповідь на 

економічну кризу 

Військове втручання 

Гуманітарна 

підтримка 

Екологічна 

безпека 
Екосистема 

Захист 

природної 

інфраструктури 

Дефіцит ресурсів / 

виснаження 

Деградація ресурсів – 

забруднення / відходи 

Демографічні зміни 

Екологічні шоки – 

природні, рукотворні 

Багатонаціональне 

управління 

Запобігання 

конфліктам 

Вирішення 

конфліктів 

Людська 

безпека 
Людина 

Свобода від 

страху 

Особиста безпека – 

насильство, небезпеки 

Політична безпека – 

репресивна держава 

Економічна безпека – 

бідність 

Продовольча безпека – 

голод, забруднення 

Безпека здоров’я – 

захворювання 

Безпека громади – 

культурна цілісність 

Екологічна безпека – 

дефіцит, достаток, відходи 

Превентивна 

дипломатія 

Прогнозування 

катастроф 

Гуманітарна 

підтримка 

Фінансова допомога 

 

Стала 

безпека 

Якість 

життя 

поколінь 

Глобальний з 

деталізацією 

впливів на 

національному 

рівні 

Нестійка екологічна, 

соціальна, економічна та 

інституційна системи 

Несправедливий розподіл 

ресурсів 

Маргіналізація 

Незапланований розвиток / 

урбанізація 

Неадаптивні та 

нерезистентні системи 

Розвиток інститутів 

Реформа сектору 

безпеки 

Військовий захист 

Ефективність 

енергетичного 

сектору 

Економічні 

інвестиції 

Адаптивне 

управління 

природними 

ресурсами 

Джерело: Hearne S., Alcorn J., Goran W. [365, c. 90] 

 

 

 

  



582 

 

   

 
Рисунок Г 2. – Розрахунок значення важливості цілей сталого розвитку 

Джерело: складено автором на основі роботи S.Türkeli  [506] 

  

Дескриптивна статистика SDG Index 2019 

Інформаційна база: Індекс SDG 2019. Нормалізовано бали в різних країнах для кожної цілі, а також з регіонально 

скоригованими нормалізованими показниками ефективності цілей, на основі яких розраховано регіонально 

скориговані нормовані показники ефективності Цілей сталого розвитку 162 країн.  

Відносини прямих впливів між показниками 
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Таблиця Г 4. – Визнання ролі інноваційного фактору в програмних 

документах 
Документ Рік Визначення ролі інновацій 

Гельсінський заключний 

акт  

 

1975 держави-учасники ОБСЄ визнають, що зусилля, спрямовані на 

розвиток співробітництва в деяких сферах, серед іншого в 

галузі науки і техніки, сприяють зміцненню миру та безпеки в 

усьому світі 

Мінська декларація ПА 

ОБСЕ  

2017 визнано необхідність розгляду наслідків, обумовлених 

прискореним розвитком цифрових технологій 

Резолюція 73/17 

Генеральної Асамблеї 

ООН «Вплив стрімкого 

технічного прогресу на 

досягнення цілей і 

виконання завдань в 

галузі сталого розвитку» 

2018 акцентовано на необхідності продовжувати розглядати вплив 

стрімких технологічних змін на досягнення цілей і виконання 

завдань у галузі сталого розвитку для того, щоб 

використовувати наявні можливості та вирішувати проблеми, 

що виникають, і сприяти розробленню національних стратегій 

і державної політики, нарощенню потенціалу та налагодженню 

наукової взаємодії 

Підсумки 4-го 

Багатостороннього 

форуму ООН з науки, 

техніки та інновацій в 

інтересах досягнення 

Цілей в галузі сталого 

розвитку 

2019 визнано необхідність формування політики розвитку науки, 

техніки та інновацій в інтересах досягнення Цілей в галузі 

сталого розвитку 

Резолюція 

Парламентської асамблеї 

ОБСЄ «Стратегічне 

прогнозування в галузі 

науки, техніки й 

інновацій в інтересах 

сталого розвитку» [132] 

2019 зауважено, що стрімкий розвиток технологій містить у собі 

можливості та виклики; що уряди, парламенти, приватний 

сектор, міжнародні організації, громадянське суспільство, а 

також технічні й наукові кола мають ураховувати соціальні, 

економічні, етичні, культурні і технічні особливості, пов’язані 

зі стрімким розвитком технологій, для того щоб розуміти, 

яким чином можна буде спрямувати їх потенціал на сприяння 

досягненню Порядку денного в галузі сталого розвитку на 

період до 2030 року 

Джерело: узагальнено автором  
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Рисунок Г 3 – Обсяг створеної інформації, зетабайти  

Джерело: «Enabling Big Data by Removing Security and Compliance Barriers» [309] 
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Рисунок Г 4 – Сталий розвиток та суб’єктивний добробут 
Джерело: De Neve J. E., Sachs J. D. [331] 
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Рисунок Г 5. – Зв’язок між цілями сталого розвитку 

Джерело: сформовано автором за допомогою інструменту SDG Toolkit [304] 

 

 
Рисунок Г 6 – Виділення зв’язку цілі сталого розвитку 9 з іншими цілями 

Джерело: сформовано автором за допомогою інструменту SDG Toolkit [304] 
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Рисунок Г 7 – Експериментальна метрика MICMAC 

Джерело: сформовано автором за допомогою інструменту SDG Toolkit [304] 
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Додаток Д 

Оцінювання інституційно-еволюційних аспектів інноваційної політики 

 

 
Рисунок Д 1 – Венчурне фінансування, % ВВП 

Джерело: [496] 
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Рисунок Д 2 – Частка населення, що пишається своєю країною, % 
Джерело: [518] 
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Рисунок Д 3 – Динаміка структури ВВП (частка праці / частка активів) 

Джерело: розраховано автором на основі науково-методичного підходу [212] 
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Таблиця Д 1 – Зовнішня торгівля України за окремими товарними 

групами, тис. дол.  
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Джерело: складено автором на основі даних Державної фіскальної служби України [153] 
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Таблиця Д 2 – Mind Innovation Index 2019 
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Агропросперіс 78 66 87 75 80 88 

МХП 70 70 77 51 75 77 

Астарта Київ 66 60 76 55 65 78 

Кернел 62 51 78 55 61 69 

Ukrlandfarming 46 45 59 38 50 37 

Нерухомість  

КАН Девелопмент 56 55 64 48 53 59 

Укрбуд 56 52 62 48 59 64 

Інтергалбуд 48 45 52 46 46 57 

Буддевелопмент 46 43 53 39 39 57 

Київміськбуд 42 39 44 39 39 53 

Телекомунікаційні послуги  

Київстар 75 72 76 58 67 83 

Vodafone Україна 75 69 79 63 65 80 

Датагруп 67 55 72 60 62 73 

Lifecell 60 54 61 51 58 58 

Укртелеком 48 48 57 40 46 47 

Банки  

ПриватБанк 83 83 83 75 86 91 

Альфа Банк Україна 68 66 79 52 65 84 

Райффайзен Банк Аваль 51 47 62 26 52 77 

Ощадбанк 49 46 58 27 57 59 

Укргазбанк 42 42 48 27 43 55 

Укрексімбанк 38 34 48 27 38 46 

Металургія  

Metinvest 66 63 80 55 63 72 

Interpipe 65 65 76 53 62 75 

ArcelorMittal 58 52 67 51 55 68 

Ferrexpo AG 52 54 66 36 49 57 

Енергетика  

ДТЕК 73 73 81 65 67 81 

НАК Нафтогаз 53 50 59 43 57 56 

Енергоатом 51 48 56 51 47 58 

Укргазвидобування 48 47 59 40 45 52 

Укренерго 47 43 54 45 45 52 

Ритейл  

Сільпо-Фуд 80 73 90 69 86 84 

Епіцентр К 63 58 69 55 67 66 

АТБ-Маркет 59 54 72 43 53 79 

Ашан Україна 50 47 65 36 49 56 

Метро Кеш енд Керрі Україна 47 44 64 38 43 50 

Фармацевтика  

Корпорація Артеріум 67 70 76 63 63 63 

Дарниця 62 60 73 55 55 71 

Юрія Фарм 62 62 72 48 53 78 

Фармак 61 61 76 57 55 55 

Київський вітамінний завод 48 47 52 47 51 39 

Транспорт та логістика  

Нова пошта 76 70 78 71 81 83 

Аеропорт Бориспіль 55 50 64 48 53 65 
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Укрпошта 54 42 59 48 50 83 

МАУ 54 39 64 45 57 72 

Укрзалізниця 40 33 47 27 40 64 

Споживчі ринки 

Roshen 70 66 80 57 77 74 

Nestle 60 57 67 47 67 64 

PepsiCo 57 54 77 40 61 55 

P&G 56 55 72 38 57 61 

Carlsberg 55 53 70 40 55 59 
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Таблиця Д 3. Структура інвестицій у промисловості за цільовим призначенням, % 

  

  

2016 2017 2018 2019 2020 

опитування  

у жовтні 2015 р.  

опитування  

у жовтні 2016 р.  

опитування  

у жовтні 2017 р.  

опитування  

у жовтні 2018 р.  

опитування  

у жовтні 2019 р.  

З
ам

ін
а 

зн
о
ш

ен
и

х
 м

аш
и

н
 а

б
о
 у

ст
ат

к
у
в
а
н

н
я
 

Р
о
зш

и
р
ен

н
я
 в

и
р
о
б

н
и

ч
и

х
 п

о
ту

ж
н

о
ст

е
й

 

Р
ац

іо
н

ал
із

а
ц

ія
 в

и
р
о
б

н
и

ц
тв

а
 

Ін
ш

і 
ін

в
ес

ти
ц

ії
 

З
ам

ін
а 

зн
о
ш

ен
и

х
 м

аш
и

н
 а

б
о
 у

ст
ат

к
у
в
а
н

н
я
 

Р
о
зш

и
р
ен

н
я
 в

и
р
о
б

н
и

ч
и

х
 п

о
ту

ж
н

о
ст

е
й

 

Р
ац

іо
н

ал
із

а
ц

ія
 в

и
р
о
б

н
и

ц
тв

а
 

Ін
ш

і 
ін

в
ес

ти
ц

ії
 

З
ам

ін
а 

зн
о
ш

ен
и

х
 м

аш
и

н
 а

б
о
 у

ст
ат

к
у
в
а
н

н
я
 

Р
о
зш

и
р
ен

н
я
 в

и
р
о
б

н
и

ч
и

х
 п

о
ту

ж
н

о
ст

е
й

 

Р
ац

іо
н

ал
із

а
ц

ія
 в

и
р
о
б

н
и

ц
тв

а
 

Ін
ш

і 
ін

в
ес

ти
ц

ії
 

З
ам

ін
а 

зн
о
ш

ен
и

х
 м

аш
и

н
 а

б
о
 у

ст
ат

к
у
в
а
н

н
я
 

Р
о
зш

и
р
ен

н
я
 в

и
р
о
б

н
и

ч
и

х
 п

о
ту

ж
н

о
ст

е
й

 

Р
ац

іо
н

ал
із

а
ц

ія
 в

и
р
о
б

н
и

ц
тв

а
 

Ін
ш

і 
ін

в
ес

ти
ц

ії
 

З
ам

ін
а 

зн
о
ш

ен
и

х
 м

аш
и

н
 а

б
о
 у

ст
ат

к
у
в
а
н

н
я
 

Р
о
зш

и
р
ен

н
я
 в

и
р
о
б

н
и

ч
и

х
 п

о
ту

ж
н

о
ст

е
й

 

Р
ац

іо
н

ал
із

а
ц

ія
 в

и
р
о
б

н
и

ц
тв

а
 

Ін
ш

і 
ін

в
ес

ти
ц

ії
 

Промисловість 37 23 20 20 33 28 25 14 32 24 24 20 31 20 25 24 31 24 23 22 

Добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар’єрів 36 19 18 27 34 29 31 6 29 20 25 26 30 17 26 27 31 22 22 25 

Переробна 

промисловість 34 20 23 23 28 27 25 20 31 23 24 22 31 19 27 23 31 24 24 21 

підприємства з 

кількістю 

найманих 

працівників 

                    до 49 осіб 58 12 30 0 10 79 7 4 12 58 29 1 25 61 10 4 37 20 35 8 

від 50 до 249 

осіб 36 33 19 12 31 37 19 13 34 34 19 13 30 45 12 13 35 31 26 8 

від 250 до 499 

осіб 25 20 29 26 32 29 24 15 26 37 28 9 25 41 22 12 22 52 13 13 

500 осіб і більше 35 20 23 22 28 26 26 20 31 21 24 24 32 16 28 24 32 21 25 22 

Постачання 

електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого 

повітря 44 34 16 6 43 30 18 9 35 28 22 15 33 28 21 18 32 27 21 20 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 27 20 28 25 41 11 21 27 40 18 22 20 42 5 23 30 30 20 22 28 

Основні 

промислові 

групи 

                    Товари 

проміжного 

споживання 

(крім добувної 

промисловості 

та розроблення 
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промисловість 

та виробництво 
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Додаток Е 

Інноваційні тренди  

 
 

Рисунок Е 1 – Вплив Індустрії 4.0 на ланцюжок доданої вартості 
Джерело: [510] 
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Рисунок Е 2 – 10 споживчих трендів 2030 р.  
Джерело: [108] 
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Додаток Ж  

Методична основа моніторингу соцієтальних змін 

 

Методичну підґрунтя моніторингу соцієтальних змін становлять [14]:  

1) проєктивна тестова методика «колірних уподобань», що надає 

можливість діагностувати код (інтегральний показник) будь-якої суспільної 

культури та досліджувати динаміку флуктуаційних змін коду культури під 

час трансформацій перехідної доби суспільного розвитку;  

2) особистісний опитувальник, що вимірює шість взаємопов’язаних між 

собою психосоціальних характеристик (бінарних юнгівських шкал-опозицій), 

середньозважена яких відображає стан сформованості модусів соціальної або 

соцієтальної ідентичностей; кожна з цих шести позначених психосоціальних 

характеристик являє собою своєрідний історичний результат того, що 

неодноразово повторювалося як у поведінці однієї людини, так і в долі цілого 

народу, зокрема: 

– екстраверсія / інтроверсія: виявляє психічну установку на 

світосприйняття, адже характеризує спрямованість психіки людини на 

рефлексію зовнішньої, об’єктно-матеріальної сутності предметів і речей 

(матеріалістична картина світу), або, навпаки, – на внутрішню, суб’єктно-

ідеалістичну сутність предметів і речей (ідеалістична картина світу); 

– емоційність / прагматичність: визначає ментально-якісні 

характеристики людської психіки, зорієнтовані на соціально значущу 

(моральну) поведінку або на утилітарні цінності (матеріальну користь, 

економічну ефективність тощо); 

– ірраціональність / раціональність: визначає спосіб ухвалення рішень 

(як оціночно-вольовий акт або як наслідок розумного розрахунку); 

– інтуїтивність / сенсорність: виявляє особливості інформаційної 

взаємодії людини із зовнішнім світом; 

– екстернальність / інтернальність (шкала локус-контроль): визначає 

схильність суб’єкта приписувати відповідальність за результати своєї 

діяльності зовнішнім (державно-громадським) або внутрішнім 

(індивідуально-особистісним) силам; 

– екзекутивність / інтенціональність: виявляє гендерну ідентифікацію 

людини, її психічну властивість і схильність до реалізації соціокультурних 

ролей, традиційно віднесених до жінки (функціонування / відтворення / 

збереження цілісності) або чоловіка (розвиток / вихід за межі цілого).  
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Taблиця Ж 1 – Динаміка соцієтальних змін в Україні, 2002–2020 рр.  

(українське суспільство) 

Джерело: «Моніторинг соцієтальних змін» [14] 
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ЕКСТРАВЕРСІЯ 19,3 32,7 33,4 35,2 38,9 32,3 36,9 34,4 37,0 34,7 35,8 38,6 31,8 37,4 35,9 38,2 

ІНТРОВЕРСІЯ 27,9 17,7 18,6 21,6 20,1 14,4 18,7 17,5 19,7 16,8 18,6 17,5 19,2 22,3 18,8 17,3 

Амбівалентність 52,8 49,6 48,0 43,2 41,0 53,3 44,4 48,1 43,3 48,5 45,6 43,9 49,0 40,3 45,3 44,5 

ЕМОЦІЙНІСТЬ 14,6 21,5 23,3 27,2 25,0 13,5 18,8 19,8 19,3 19,7 21,5 21,1 20,3 23,7 21,6 22,5 

ПРАГМАТИЧНІСТЬ 20,8 12,5 13,5 9,8 10,9 9,5 14,0 15,6 13,5 15,5 15,7 13,1 14,6 13,6 13,2 13,5 

Амбівалентність 64,6 66,0 63,2 63,0 64,1 77,0 67,2 64,6 67,2 64,8 62,8 65,8 65,1 62,7 65,2 64.0 

ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ 12,2 8,9 6,3 8,4 7,9 5,6 6,6 7,2 7,9 9,0 10,7 8,9 8,1 9,8 9,0 7,0 

РАЦІОНАЛЬНІСТЬ 26,4 34,2 37,4 39,4 38,3 34,0 41,0 38,7 41,4 39,5 38,0 39,3 34,1 38,1 36,6 44,1 

Амбівалентність 61,4 56,9 56,3 52,2 53,8 60,4 52,4 54,1 50,7 51,5 51,3 51,8 57,8 52,1 54,4 48,9 

ІНТУЇТИВНІСТЬ 8,1 23,2 26,5 28,5 29,9 18,6 25,0 23,2 25,2 26,9 25,7 26,3 23,3 23,9 24,1 27,6 

СЕНСОРНІСТЬ 12,9 20,6 20,5 21,7 21,0 15,9 20,7 17,6 20,0 17,7 17,9 16,9 19,3 22,2 19,5 17,8 

Амбівалентність 79,1 56,2 53,0 49,8 49,1 65,5 54,3 59,2 54,8 55,4 56,4 56,8 57,2 53,9 56.4 54,6 

ЕКСТЕРНАЛЬНІСТЬ 7,8 22,2 22,9 25,1 26,3 18,7 23,6 17,8 20,8 19,8 19,2 22,8 25,4 23,4 25,4 18,9 

ІНТЕРНАЛЬНІСТЬ 22,5 9,3 9,4 9,5 11,1 6,7 8,5 14,3 11,4 10,6 11,2 8,0 8,3 11,2 8,1 11,0 

Амбівалентність 69,7 68,5 67,7 65,4 62,6 74,6 67,9 67,9 67,8 69,6 69,6 69,2 66,3 65,4 66,5 70,1 

ЕКЗЕКУТИВНІСТЬ 12,1 9,4 9,5 9,8 8,7 6,1 8,4 7,1 7,8 10,9 10,4 8,6 8,4 9,3 8,7 8,0 

ІНТЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ 17,4 44,5 46,8 47,8 47,0 42,9 49,3 48,3 51,7 44,6 44,4 46,6 40,9 45,1 44,4 48,2 

Амбівалентність 70,5 46,1 43,7 42,3 44,3 51,0 42,3 44,5 40,5 44,5 45,2 44,8 56,6 45,6 46,9 43,8 
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Taблиця Ж 2 – Динаміка соцієтальних змін в Україні, 2002–2020 рр.  

(державні службовці) 

Джерело: «Моніторинг соцієтальних змін» [14] 

 

  

Психосоціальні властивості 
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ЕКСТРАВЕРСІЯ 41,5 45,1 29,7 37,8 

ІНТРОВЕРСІЯ 8,2 9,0 14,8 10,4 

Амбівалентність 50,3 45,9 55,4 51,8 

ЕМОЦІЙНІСТЬ 14,1 20,0 22,5 23,3 

ПРАГМАТИЧНІСТЬ 16,4 15,4 8,2 10,3 

Амбівалентність 69,5 64,5 69,3 66,4 

ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ 0,7 5,3 6,8 3,6 

РАЦІОНАЛЬНІСТЬ 64,9 51,5 37,8 51,6 

Амбівалентність 34,4 43,2 55,4 44,8 

ІНТУЇТИВНІСТЬ 72,7 53,3 37,2 42,0 

СЕНСОРНІСТЬ 6,4 4,5 9,8 9,4 

Амбівалентність 20,9 42,2 53,0 48,6 

ЕКСТЕРНАЛЬНІСТЬ 8,4 8,7 13,5 13,3 

ІНТЕРНАЛЬНІСТЬ 47,6 25,4 19,4 16,6 

Амбівалентність 44,0 66,0 67,1 70,1 

ЕКЗЕКУТИВНІСТЬ 2,1 4,6 6,0 3,3 

ІНТЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ 78,8 62,8 51,8 61,1 

Амбівалентність 19,1 32,6 42,3 35,6 
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Додаток З 

Складові рейтингу U21 

 

 

 

Джерело: складено автором за даними U21 Rankings [507] 

 

  

РЕСУРСИ 

– державні видатки 
на вищу освіту, % 
ВВП  
– загальні видатки на 
вищу освіту, % ВВП  
– річні видатки на 1 
студента денної 
форми, в доларах 
США, враховуючи 
паритет купівельної 
спроможності  
– видатки на наукові 
дослідження у 
ВНЗ, % ВВП 
– видатки на наукові 
дослідження у ЗВО 
відносно населення, 
в доларах США, 
враховуючи паритет 
купівельної 

спроможності  

СКЛАДОВІ РЕЙТИНГУ U21 

СЕРЕДОВИЩЕ ЗВ’ЯЗКИ РЕСУРСИ 

– частка жінок серед 
студентів  
– частка жінок серед 
викладачів  
– рейтинг якості даних  
– якісний вимір 
політичного та 
регуляторного 
середовища 
(обстеження політики і 
нормативно-правового 
середовища, 
обстеження фінансової 
автономії державних 
університетів, міра 
різноманітності системи  
 – відповідність система 
освіти потребам 
економіки 

– частка іноземних 
студентів  
– частка статей у 
співавторстві з 
іноземними авторами  
– кількість публікацій у 
відкритому он лайн 
доступі,  
– кількість зовнішніх 
зв’язків веб-доменів 
університетів, отримані 
від третіх осіб, в 
розрахунку на душу 
населення  
– відповіді бізнесу щодо 
трансферу знань  
– відсоток 
університетських 
публікацій у 
співавторстві з 
прикладними 
дослідженнями у 
промисловості  

– кількість статей ВНЗ 
– кількість статей ВНЗ 
відносно населення 
– імпакт-фактор, публікацій  
– частка університетів 
світового класу зі списку 
ТОП–500 Шанхайського 
рейтингу на чисельність 
населення  
– найкращі дослідники 
кращих національних 
університетів, розраховані 
щодо трьох кращих 
національних університетів з 
Шанхайського рейтингу  
– контингент у системі вищої 
освіти як відсоток від 
населення, що має на неї 
право  
– відсоток населення 25-64 
років з вищою освітою  
– чисельність дослідників 
відносно населення (3 %) – 
Норма безробіття серед 
фахівців 25–64 років з 
вищою освітою відносно 
норми безробіття серед осіб 

із середньою освітою (3 %) 
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Додаток К 

Технологічні тренди в енергетичній сфері 

 

 
Рисунок К 1 – Прогноз змін енергетичного балансу джерел виробництва 

електроенергії до 2050 року відповідно до даних Bloomberg NEF і IEA 

 

 
Рисунок К 2 – Прогноз структури загальної первинної енергії в 2050 році 

за видами відповідно до даних Bloomberg NEF і сценарію NEO Climate 

Scenario: Clean Electricity and Hydrogen Pathway 
Джерело: [416] 
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Додаток Л 

Рівень довіри до інститутів в Україні 

 % 

  Зовсім не 

довіряю 

Скоріше 

не 

довіряю 

Скоріше 

довіряю 

Повністю 

довіряю 

Важко 

відповісти 

Баланс 

довіри-

недовіри* 

Президент 

України 

20,1 28,9 34,5 9,9 6,7 –4,6 

Верховна Рада 

України 

31,7 43,4 16,6 2,0 6,4 –56,5 

Уряд України 32,1 39,9 19,2 1,9 7,0 –50,9 

Державний 

апарат 

(чиновники) 

36,5 41,2 13,3 1,4 7,5 –63,0 

Збройні сили 

України 

11,0 17,0 48,9 16,3 6,9 37,2 

Державна 

прикордонна 

служба 

12,4 26,6 42,7 9,0 9,3 12,7 

Національна 

гвардія України 

14,3 25,0 40,5 8,6 11,7 9,8 

Національна 

поліція 

18,8 39,1 28,4 4,6 9,1 –24,9 

Служба безпеки 

України (СБУ) 

23,9 31,9 27,8 3,3 13,2 –24,7 

Державне бюро 

розслідувань 

(ДБР) 

28,6 34,8 14,3 1,8 20,5 –47,3 

Державна 

служба з 

надзвичайних 

ситуацій 

15,8 17,8 40,2 13,1 13,1 19,7 

Прокуратура 36,7 36,5 13,9 1,3 11,6 –58,0 

Суди (судова 

система в 

цілому) 

43,5 34,0 10,4 1,3 10,8 –65,8 

Місцевий суд у 

вашому районі, 

місті 

31,5 36,0 16,4 1,6 14,4 –49,5 
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  Зовсім не 

довіряю 

Скоріше 

не 

довіряю 

Скоріше 

довіряю 

Повністю 

довіряю 

Важко 

відповісти 

Баланс 

довіри-

недовіри* 

Верховний Суд 35,3 33,8 13,5 1,9 15,4 –53,7 

Конституцій-

ний Суд 

України 

31,9 32,7 16,5 1,8 17,1 –46,3 

Міністерство 

внутрішніх 

справ 

33,1 33,9 18,8 1,9 12,3 –46,3 

Національне 

антикорупційне 

бюро України 

(НАБУ) 

37,7 33,4 10,7 1,7 16,6 –58,7 

Спеціалізована 

антикорупційна 

прокуратура 

(САП) 

39,2 31,3 9,5 1,1 18,9 –59,9 

Національне 

агентство з 

питань 

запобігання 

корупції (НАЗК) 

39,4 30,2 9,3 0,7 20,3 –59,6 

Антикорупцій-

ний суд 

40,0 29,8 9,3 1,1 19,9 –59,4 

Патрульна 

поліція 

20,4 33,8 32,5 2,7 10,5 –19,0 

Уповноважений 

Верховної Ради 

з прав людини 

(Омбудсмен) 

17,1 23,4 27,0 3,8 28,8 –9,7 

ЗМІ України 15,0 27,2 44,0 5,6 8,2 7,4 

ЗМІ Росії 55,8 25,3 5,4 0,8 12,6 –74,9 

Національний 

банк України 

23,1 39,1 23,8 1,7 12,3 –36,7 

Комерційні 

банки 

28,4 38,5 19,9 1,7 11,5 –45,3 

Профспілки 21,4 28,2 23,1 3,2 24,2 –23,3 

Політичні партії 30,7 40,2 12,6 2,6 13,9 –55,7 

Громадські 12,2 24,0 41,0 5,9 16,8 10,7 
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  Зовсім не 

довіряю 

Скоріше 

не 

довіряю 

Скоріше 

довіряю 

Повністю 

довіряю 

Важко 

відповісти 

Баланс 

довіри-

недовіри* 

організації 

Західні ЗМІ 18,0 25,5 28,8 4,8 23,0 –9,9 

Церква 10,3 15,1 44,1 18,9 11,6 37,6 

Добровольчі 

батальйони 

15,4 19,0 39,1 13,6 12,9 18,3 

Волонтерські 

організації 

7,7 16,7 46,6 16,3 12,8 38,5 

* Різниця між часткою тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє 

Джерело: [220] 
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Додаток М 

Характеристики GVC 

 

 
Рисунок М 1 – Формування вартості Apple iPhone 4  

Джерело: Deloitte Global Economic Outlook, Q4 2015 
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а) модель «Smiley Face» (World Economic Forum) 

 

 
б) GVC у виробничому циклі  

 

Рисунок М 2 – Модель створення вартості  
 

Джерело: [381; 500] 
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Додаток Н 

Приклад набору даних для моделювання виробничої функції Тінберґена-

Солоу 

 

Рік Q С L Баланс 
Нематеріальні 

активи 

Первісна 

вартість 
Знос 

2002 9298 7427 1026 12605 15 21779 14653 

2003 12169 7393 994 12738 4 22089 14992 

2004 17915 7683 962 13227 1 23062 15745 

2005 20911 7189 941 13814 0 23561 16568 

2006 24673 7092 925 14668 0 24169 17374 

2007 35772 7802 920 17662 3 25677 18360 

2008 33124 9472 910 19297 0 28875 19599 

2009 25985 8916 767 18798 0 29205 20485 

2010 36455 8687 737 19388 0 29628 21137 

2011 44710 8219 707 21157 0 30052 22029 

2012 50081 8058 695 22284 0 30588 22726 

2013 45431 7994 682 24011 8 31129 23435 

2014 43763 7541 677 26048 5 31649 24393 

2015 45664 6859 607 28085 1 32261 25672 

2016 53737 6040 572 31074 0 32952 26912 

2017 82002 6490 538 41851 32 34470 28012 

2018 82929 6203 519 43013 15 35601 29413 

2019 87010 6230 497 44068 0 37102 30872 

 

 

 


