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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасний рівень розвитку 

вітчизняної економіки спричинений недостатнім використанням потенціалу 

систем взаємодії в інноваційних процесах регіонів та низькою ефективністю їх 

функціонування. Складність економічних процесів, низький рівень досягнення 

індивідуальних і регіональних цілей інноваційного розвитку, різноспрямованість 

економічних інтересів суб’єктів підсистем регіональної інноваційної системи, 

відсутність системного підходу до налагодження взаємодії в інноваційних 

процесах регіону ускладнюють реалізацію інноваційного потенціалу територій 

та призводять до неефективного використання інструментів інноваційного 

розвитку суб’єктів регіонального управління. 

Для подолання проблем низької інноваційної активності суб’єктів та 

досягнення цілей інноваційного розвитку регіонів потрібно трансформувати 

моделі інноваційного процесу регіонів, створивши системи взаємодії у 

інноваційних процесах регіону, перейти від моделей суперництва за уподобання 

споживачів із доступом до необхідних ресурсів до моделі співпраці у створенні 

нової споживчої цінності, корисності й вартості взаємодії учасників 

інноваційних процесів регіону. Кількість учасників систем реалізації 

інноваційного процесу регіону повинна зростати, а рівень їхньої участі та форми 

налагодження спільної діяльності визначатимуть ефективність і 

результативність інноваційного процесу загалом та цінність досягнення такої 

взаємодії зокрема. 

Зазначене дає підстави констатувати, що необхідно визначити сутність 

інноваційних процесів у контексті нарощування темпів соціально-економічного 

розвитку регіону, розроблення концептуальних методологічних засад 

комплексного економічного оцінювання систем взаємодії в інноваційних 

процесах регіону, обґрунтування механізму формування цінності та споживчої 

корисності інновацій як інструментарію розвитку систем взаємодії в регіонах, 

встановити інструменти та особливості забезпечення розвитку систем взаємодії 

в інноваційних процесах регіону. 

Інноваційний розвиток залежить від рівня досягнутої взаємодії між 

інституційними суб’єктами інноваційного процесу в регіоні, які продукують 

знання, розробляють інноваційні продукти або забезпечують виробництво й 

продаж інноваційної продукції, та органами регіонального управління, які 

створюють умови для ефективного провайдингу інновацій та підвищення 

інноваційної привабливості регіону. Зважаючи на це, для розбудови сучасної 

ефективної регіональної інноваційної системи необхідно налагодити співпрацю 

в інноваційних процесах із урахуванням механізмів економічного оцінювання, 

що повинні передбачати інструменти розбудови інноваційного співробітництва 

та розвитку інноваційної активності інституційних одиниць регіону, беручи до 

уваги ідентифіковані чинники налагодження взаємодії у інноваційних процесах 

регіону, ідентифікації стратегічних орієнтирів регіонального управління 

розвитком систем взаємодії та реалізації стратегії взаємодії у інноваційних 

процесах.  
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Проблеми налагодження взаємодії в інноваційних процесах вже тривалий 

час є предметом вивчення українських і закордонних науковців. Зокрема, 

вагомий внесок у розвиток теоретико-методологічних аспектів формування і 

розвитку систем взаємодії у системі інновацій зроблено у працях таких авторів, 

як І. Алєксєєв, Б. Біглярді, І. Брикова, Ф. Важинський, І. Вишнякова,                                

М. Войнаренко, M. Дзіллас, М. Енрайт, Е. Забарна, О. Захаркін, T. Kaллінг,                 

Н. Каніщенко, О. Карий, T. Kiєк, Ю. Ковальова, Л. Ковальська, О. Кузьмін,              

Г. Лановська, О. Лютак, М. Мельник, Ю. Міхєєва, А. Мигранян, Й. Петрович,            

Н. Подольчак, О. Тищенко, Л. Федулова, П. Фінгер, О. Шкурла та інших. 

Проблеми розвитку взаємодії у регіональній інноваційній системі розкрито в 

наукових працях І. Буднікевич, І. Вахович, В. Дубовика, Н. Мікули, О. Носова, 

М. Пастушенко, Н. Рудь, С. Соколенко, І. Сторонянської. З позиції взаємодії 

інноваційні процеси досліджували вітчизняні та іноземні вчені П. Aнзола-Роман, 

П. Белдербос, О. Гудима, Р. Деві, Л. Джемелінська, С. Ілляшенко,                                               

Є. Крикавський, Л. Лейдесдорф, І. Луциків, О. Носик, М. Портер, Т. Соболєва, 

П. Такуз Вернз, M. Toркелі, M. Фернандес-Есквінас, I. Фігенбаум, М. Чесбро,    

Н. Чухрай, Л. Шульгіна, В. Яхкід. 

З огляду на складність, недостатню вивченість і невирішеність проблеми на 

теоретичному, методологічному та прикладному рівнях виникла необхідність 

комплексного дослідження проблеми економічного оцінювання та розвитку 

систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, а це потребує удосконалення 

теорії взаємодії в інноваційних процесах, а відтак зумовило актуальність теми, 

визначило мету й завдання дисертаційного дослідження. 

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

Дисертаційну роботу виконано згідно із планом науково-дослідних робіт 

Національного університету «Львівська політехніка». Зокрема, автор взяла 

участь у виконанні досліджень, що фінансуються із Державного бюджету 

України: «Удосконалення управління інноваційним та інвестиційними 

процесами на підприємствах України» (номер державної реєстрації 

0103U001337), обґрунтувавши застосування методичних положень щодо 

оцінювання та забезпечення конкурентоспроможності інновацій у регіонах; 

«Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних 

умовах» (номер державної реєстрації 0105U000604), запропонувавши 

методологічний підхід до комплексного забезпечення якості інноваційних 

процесів регіону; «Управління інноваційними процесами підприємств у 

ланцюгах вартості» (номер державної. реєстрації 0110U001094), обґрунтувавши 

класифікацію видів взаємодій у економічних процесах та класифікацію видів 

економічних взаємодій; «Оцінювання вартості та готовності технологій до 

трансферу з університетів у бізнес-середовище» (номер державної реєстрації 

0119U002251), запропонувавши методичний підхід до оцінювання вартості 

технології у разі здійснення трансферу з університетів у бізнес-середовище на 

основі конкурентного методу ціноутворення; ведення моніторингу взаємодії 

підприємств регіонів України (довідка №9 від 2.10.2020 р.). Матеріали 

дисертаційного дослідження використано під час виконання науково-дослідної 

роботи кафедри менеджменту організацій Національного університету 
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«Львівська політехніка» за темами: «Формування і використання виробничого, 

інноваційного та управлінського потенціалів в обробних галузях промисловості» 

(номер державної реєстрації 0108U00339); «Організаційно-економічне 

забезпечення синергізму інноваційних процесів у ланцюгах вартості» (номер 

державної реєстрації 0113U005297) та «Соціально-економічний розвиток 

територій на інноваційних засадах» (номер державної реєстрації 0120U101514) 

(довідка № 141 від 2.10.2020 р.).  

Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретичних положень та 

науково-методологічних і практичних рекомендацій щодо проведення  

комплексного економічного оцінювання та формування і розвитку систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

Мета дослідження зумовила необхідність визначення та вирішення таких 

завдань: 

- узагальнити теоретико-прикладні підходи до визначення сутності та 

значення інноваційних процесів у контексті пожвавлення соціально-

економічного розвитку регіону; 

- дослідити сутнісну характеристику, еволюцію та передумови формування 

поняття «система взаємодії у інноваційних процесах регіону»; 

- розвинути типологію видів взаємодії та видів економічної взаємодії, 

визначити місце та роль систем взаємодії в інноваційних процесах регіону; 

-  удосконалити концептуальні теоретичні засади взаємодії в інноваційних 

процесах регіону і встановити її місце у теоріях економічного та інноваційного 

розвитку; 

- розробити концептуальні методичні засади комплексного економічного 

оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах регіону як 

полікомпонентної категорії, визначити підходи, принципи, сформувати систему 

індикаторів та показників оцінювання; 

- визначити чинники, які спонукають до налагодження спільної діяльності у 

системах взаємодії, розробити методичні засади оцінювання пріоритетності 

чинників налагодження взаємодії в інноваційних процесах регіону; 

- удосконалити  поелементну декомпозицію поняття «цінності взаємодії» з 

огляду на змістове наповнення  категорії, встановити взаємозв’язки між різними 

об’єктами наповнення категорії «цінність» у інноваційних процесах регіону та їх 

внутрішню архітектоніку; 

- здійснити кластерний аналіз регіонів України за ознаками здійснення 

інноваційного співробітництва; 

- обґрунтувати механізм формування цінності та споживчої корисності 

інновацій як інструментарій розвитку систем взаємодії в регіонах; 

- розробити методологічні засади визначення ціни на науково-технічну 

продукцію суб’єктів взаємодії в інноваційному процесі регіону під час укладення 

угод трансферу;  

- ідентифікувати стратегічні орієнтири регіонального управління розвитком 

систем взаємодії та реалізацією стратегії взаємодії в інноваційних процесах; 

- визначити інструменти та особливості управління забезпеченням розвитку 

систем взаємодії в інноваційних процесах регіону; 
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- розробити комплекс моделей прогнозування параметрів реалізації системи 

взаємодії у регіоні.  

Об’єктом дослідження є процеси створення систем взаємодії, їх 

економічне оцінювання та забезпечення розвитку на регіональному і 

міжрегіональному рівнях.  

Предметом дослідження є концептуальні, теоретико-методологічні та 

прикладні засади економічного оцінювання та регіонального сприяння  розвитку 

систем взаємодії як визначальних чинників функціонування регіональної 

інноваційної системи в умовах становлення моделей відкритих інновацій. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

формують класичні положення економічної теорії, фундаментальні концепції 

теорії та методології інноватики, а також дослідження науковців, у яких 

висвітлено теоретичні та прикладні аспекти розвитку регіональної економіки, її 

окремих складових, зокрема стосовно забезпечення раціонального використання 

продуктивних сил. Для досягнення поставленої мети використано сукупність 

загальнонаукових і спеціальних прийомів та методів наукового пізнання, а саме: 

семантичний аналіз – для уточнення понятійно-термінологічного апарату  

дослідження систем взаємодії в інноваційних процесах регіону (п. 1.1, 1.2, 1.3, 

2.4); проведення кластеризації інноваційного співробітництва регіонів України 

(п. 3.1, 3.2); системний – для формування системи показників та індикаторів 

оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах регіону (п. 2.1, 2.4), 

розроблення механізму формування корисності інновацій (підрозд.4.1); 

групування – для розвитку класифікації  видів взаємодії в інноваційних процесах 

регіону (п. 1.2), удосконалення класифікації видів економічної взаємодії (п. 1.2) 

та видів систем взаємодії в інноваційних процесах регіону (п. 1.3), 

удосконалення класифікації чинників налагодження взаємодії в інноваційних 

процесах регіону(п. 2.2, 2.3), розвитку типології стратегій взаємодії (п. 5.1); 

статистичного аналізу – для виявлення тенденційності зміни факторів впливу на 

розвиток інноваційної активності України та її регіонів (п. 3.1); прогнозування – 

для визначення прогнозних значень фінансових результатів учасників систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону (п. 5.3); факторного аналізу – для 

виявлення причинно-наслідкових зв’язків між показниками інноваційної 

активності та показниками розвитку ВВП (п. 3.3); багатофакторного 

кореляційно-регресійного аналізу – для встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків між показниками інноваційної активності та показниками розвитку ВВП 

(п. 3.3); абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків та 

теоретичного узагальнення результатів дисертаційного дослідження. 

Емпіричною та фактологічною базами дослідження стали наукові результати 

українських та закордонних авторів із проблем розвитку взаємодії в 

інноваційних процесах регіону, монографії, статті за темою дослідження, 

статистична та аналітична звітність Держкомстату України, матеріали 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, інтернет-ресурсів, довідкових видань, нормативно-правові 

акти, результати наукових та аналітичних досліджень здобувача. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні та 

науковому обґрунтуванні теоретико-методологічного базису і прикладних 

рекомендацій, спрямованих на забезпечення економічного оцінювання та 

розвиток систем взаємодії в інноваційних процесах регіону.   

Найбільш значимі наукові результати, що виносяться на захист:  

вперше: 

- розроблено концептуальний методичний підхід до економічного 

оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, що ґрунтується 

на врахуванні вхідних (інноваційні ресурси та можливості їх використання у 

регіоні) та вихідних (результати інноваційного процесу регіону та соціальні й 

економічні результати інноваційного розвитку регіону) індикаторів, в основу 

якого покладено оцінювання процесів взаємодії, параметри ефективності яких 

визначають рівень розвитку регіональної інноваційної системи в секторальному 

та просторовому аспектах, що дозволить оцінити ефективність реалізації 

регіональної інноваційної політики на предмет обґрунтування стратегічних 

пріоритетів розвитку систем взаємодії; 

- запропоновано типологію стратегій розвитку систем взаємодії в 

інноваційних процесах регіону, в основу якої покладено такі критерії як рівень 

інноваційної активності регіону та рівень інноваційного співробітництва 

регіонів, реалізація яких дозволить забезпечити рівновагу між корисністю 

взаємодії, вартістю взаємодії, часом налагодження та реалізації взаємодії в 

інноваційних процесах; 

удосконалено: 

- підхід до оцінювання пріоритетності чинників налагодження взаємодії у 

інноваційних процесах регіону, використання якого, на відміну від інших, дасть 

змогу встановити причинно-наслідкові зв’язки між інноваційним потенціалом 

учасників системи взаємодії в інноваційних процесах регіону та критеріями 

досягнення індивідуальних і регіональних цілей інноваційного розвитку, що 

дозволить реалізувати ефективну модель співпраці учасників інноваційних 

процесів регіону; 

- концептуальні теоретичні засади взаємодії в інноваційних процесах 

регіону, які ґрунтуються на комплементарному взаємозв’язку складових 

інноваційного розвитку в ланцюгу взаємодій «особистість-організація-

спільнота-регіон», основними постулатами яких є: створення умов для 

використання інноваційного потенціалу регіону, спільне виконання етапів 

інноваційного процесу в регіоні, об’єднання ресурсів для досягнення 

синергетичного ефекту, реалізація яких дозволить забезпечити зростання 

цінності взаємодії в інноваційних процесах регіону і перейти на інноваційну 

модель розвитку; 

-  підхід до аналізу та прогнозування результатів діяльності взаємодії 

учасників інноваційного процесу регіону на основі побудови економічної 

моделі, що відрізняється від уже відомих визначенням мультиколінеарного 

впливу факторів мезосередовища з урахуванням результативних показників 

розвитку інноваційної привабливості регіону, використання якого дасть змогу 

обґрунтувати економічну доцільність реалізації інноваційних проєктів у регіоні 
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та їх ефективність, додатково залучити приватні інвестиційні ресурси в 

інноваційний розвиток регіону; 

- підхід до технологічного прогнозування показників комерціалізації 

науково-технічної розробки як результату здійснення інноваційного процесу 

регіону, у якому враховано стимулюючі та деструктивні чинники інноваційного 

розвитку регіону, що дозволить обґрунтувати вибір стратегії розвитку систем 

взаємодії та підвищити рівень технологічного укладу регіону; 

- методичний базис визначення ціни на науково-технічну продукцію 

створену суб’єктами взаємодії в інноваційних процесах регіону, який, на відміну 

від чинного, заснований на оцінюванні показників споживчої цінності продукції 

на різних стадіях її генерування та показників інноваційного розвитку регіону, 

що дає змогу інтегрувати неоднорідний масив факторів впливу на ціну продукції 

в єдиний коригувальний показник для обґрунтування ефективності 

комерціалізації результатів інноваційного процесу регіону; 

- концептуальний зміст чинників, які стимулюють регіональних суб’єктів до 

співпраці в інноваційних процесах регіону, урахування впливу яких дозволить  

підвищити ефективність реалізації програм інноваційного співробітництва  

регіонів  й отримати синергетичний ефект функціонування регіональних систем 

взаємодії; 

- понятійно-категорійний апарат щодо формування та розвитку систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону, який, на відміну від чинних, 

конкретизує зміст понять «корисність» і «вартість взаємодії» учасників 

інноваційних процесів регіону, поняття «цінність налагодження взаємодії», що 

дає змогу ідентифікувати та оцінити параметри і критерії участі суб’єктів у 

регіональних системах взаємодії, забезпечуючи умови для формування 

ефективного організаційно-економічного механізму налагодження договірних 

відносин між учасниками інноваційного розвитку регіону; 

- дефініцію поняття «система взаємодії в інноваційних процесах регіону», 

яка, на відміну від інших, сформульована із позицій системного та процесного 

підходів, під яким запропоновано розуміти сукупність активних відносин 

суб’єктів щодо спільного виконання робіт інноваційного процесу, спрямованих 

на підвищення рівня комерціалізації результатів  інноваційного процесу регіону 

на засадах взаємовигідності, обґрунтованої форми участі та синергізму зусиль.  

набули подальшого розвитку: 

- підхід до класифікації видів економічної взаємодії, який, на відміну від 

наявних, передбачає виокремлення таких класифікаційних ознак, як 

функціональні сфери, місце реалізації, середовище здійснення, залучені ресурси, 

використання яких дозволить врахувати специфіку інноваційних процесів 

регіону та диференційовано підійти до обґрунтування вибору форм організації  

системи взаємодії задля досягнення цілей інноваційного розвитку регіону; 

- підхід до розроблення механізму формування корисності інновацій, що 

відрізняється від вже відомих визначенням рівнів корисності інновацій 

(корисність новизни, формальна корисність, корисність придбання, корисність 

використання) із позицій функціонально-структурного, системно-рівневого та 

структурного підходів, які дають змогу синхронізувати зусилля суб’єктів регіону 
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і гармонізувати цілі та завдання системи взаємодії із завданнями інноваційного 

процесу регіону; 

- методичний підхід до кластерного аналізу інноваційного співробітництва 

регіонів України за ознаками: рівень інноваційної активності регіону, тип 

партнерів в інноваційному співробітництві, що дозволить обґрунтувати 

стратегічні напрями розвитку взаємодії в інноваційних процесах регіону за 

побудованими кластерами; 

- підхід до систематизації інструментів забезпечення розвитку систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону, який,  на  відміну від інших,  ураховує 

специфічні особливості функціонування регіону (рівень розвитку науково-

технічного потенціалу регіону, рівень розвитку інноваційної інфраструктури 

регіону, рівень інноваційного співробітництва регіону, тип партнера в 

інноваційній діяльності та ін.), що дасть змогу забезпечити  розширене  

відтворення  інноваційних ресурсів, баланс інтересів усіх учасників системи 

взаємодії, адаптувати їх можливості до спільного виконання етапів 

інноваційного процесу відповідно до стимуляторів та дестимуляторів 

інноваційного середовища регіону. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

науково-прикладних положень, що дають змогу забезпечити економічне 

оцінювання та розвиток систем взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

Основні положення дисертаційного дослідження доведено до рівня практичних 

рекомендацій стосовно виокремлення чинників налагодження взаємодії в 

інноваційних процесах регіону, визначення складових механізму налагодження  

взаємодії у інноваційних процесах регіону, методичного забезпечення 

ціноутворення на науково-технічні результати інноваційного процесу регіону 

під час укладення угод трансферу, прогнозування фінансових результатів 

учасників взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

Результати дослідження упровадили у практичну діяльність: Комітет 

Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом, 

використовуючи модель формування напрямів і методів запровадження режимів 

активізації міжрегіонального інноваційного співробітництва (довідка №04-

20/16-601 (261578) від 24.12.2019 р.); Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції під час удосконалення методичного та 

методологічного внеску України у розвиток Європейського дослідницького 

простору, ідентифікування драйверів та бар’єрів для долучення суб’єктів 

інноваційної інфраструктури України до світового ринку знань, досліджень та 

інновацій (довідка від 7.09.2020 р.); Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України під час розроблення 

рамкового  документа  «План  залучення  зацікавлених  сторін»  (довідка     

№22/1-1668-20 від 10.06.2020 р.); Рахункова палата України, використовуючи 

методологічні положення для оцінювання систем взаємодії в інноваційних 

процесах (довідка № 001/10-58 від 10.12.2020 р.); Департамент економічного 

розвитку Львівської міської ради, використовуючи механізм регіонального 

управління та розвитку систем взаємодії з позицій забезпечення ефективності 

інноваційного співробітництва та сприяння інвестиційній привабливості               
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м. Львова (довідка № 23-вих-90142 від 13.11.2020 р.); Державна інспекція з 

контролю за цінами в Закарпатській області щодо методологічного забезпечення 

оцінювання інноваційної діяльності в частині обґрунтування пріоритетних 

напрямів розвитку інноваційної діяльності в регіоні ( довідка №199-ПС-33 від 

19.03.2011 р.); Міжрегіональна асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» під час 

застосування методичних положень економічного оцінювання ефективності 

реалізації міжрегіонального інноваційного співробітництва у частині активізації 

регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами-

членами ЄС (довідка № 218/В-01 від 12.12.2019 р.), ГО «Tech StartUp School», 

використовуючи методологічні положення щодо ціноутворення на науково-

технічні розробки, основані на конкурентному підході під час укладення угод 

трансферу  на  різних  етапах  здійснення  інноваційного  процесу  (довідка     

№11-2020 від 19.10.2020 р.); Корпорація «Енергоресурс-інвест», керуючись 

методичними рекомендаціями щодо визначення важливості чинників 

формування систем взаємодії у інноваційних процесах (довідка № 356/2 від 

01.12.2020 р.). 

Результати дисертації, викладені в авторській монографії та навчальних 

посібниках, використано під час розроблення навчальних програм, впроваджено 

у навчально-методичну діяльність Національного університету «Львівська 

політехніка» для розроблення робочих програм, методичного забезпечення та 

під час викладання дисциплін «Економіка інноваційної діяльності»(для 

студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 

«Менеджмент»), «Управління інноваціями» (для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»), а 

також під  час  написання дипломних  робіт  бакалаврів та магістрів (довідка 

№67-01-2527 від 23.12.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, які одержано в 

дисертаційній роботі та запропоновано на захист, здобувач отримала особисто і 

їх відображено у наукових публікаціях. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, ідеї та висновки, які 

є результатом самостійної роботи автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні, методологічні 

положення та результати дисертаційної роботи автор висвітила на 42 

міжнародних і вітчизняних науково-теоретичних та науково-практичних 

конференціях, конгресах й семінарах. Зокрема, їх опубліковано в збірниках праць: 

«Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки 

та практики» (м. Харків, 2009 р.); «Інвестиційні та інноваційні складові розвитку 

внутрішнього ринку України в умовах глобалізації» (м. Київ, 2009 р.); 

«Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика»  

(м. Луцьк, 2009 р.);    «Сучасні проблеми економіки та менеджменту» (м. Львів,   

2011 р.); «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми 

комерціалізації науково-технічних розробок» (м. Львів, 2012 р.); «Маркетинг та 

логістика в системі менеджменту» (м. Львів, 2008 р., 2012 р., 2016 р.); 

«Управління інноваційними процесами в Україні: економічні, соціальні та 

політичні трансформації» (м. Львів, 2016 р.); «Актуальні правові та гуманітарно-
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економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства»        

(м. Кропивницький, 2017 р.); «Formation of knowledge economy as the basis for 

information society» (Vienna, Austria, 2017 р.); «Сталий розвиток – стан та 

перспективи» (Львів-Славське, 2018 р.); «Світ економічної науки» (м. Тернопіль, 

2018 р.); «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та 

подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи» (Київ - оз. Світязь, 2014 р., 

2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р., 2019 р.); «Управління інноваційним процесом в 

Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок» (м. Львів,         

2018 р.); «Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в 

економіці» (м. Київ, 2018 р.); «Наукові дослідження у 2018 році»                                

(м. Краматорськ, 2018 р.); «Formation of knowledge economy as the basis for 

information society» (Germany – Amsterdam, Netherlands, Paris – Rouen, France, 

Kyiv, Ukraine, 2018 р.); «Економічний розвиток: теорія, методологія, управління»   

(м. Прага, Чехія, 2019 р.); «Проблеми формування та розвитку інноваційної 

інфраструктури» (м. Львів, 2019 р.); «Економічний розвиток держави, регіонів і 

підприємств: проблеми та перспективи» (м. Львів, 2019 р.); «Транскордонне 

співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції» (м. Луцьк, 2019 р.); 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (Збараж–Львів, 2020 р.); 

«Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці» (м. Львів, 

2020 р.) та ін. 

Публікації. За результатами проведених досліджень автор опублікувала 77 

наукових  праць загальним обсягом 54,35 д.а., з них особисто автору належать 

47,48 д.а. Серед них: одна одноосібна монографія, вісім колективних монографій, 

15 статей у наукових фахових виданнях України, що зареєстровані в міжнародних 

наукометричних базах та наукових періодичних виданнях інших держав, 11 статей 

у наукових фахових виданнях, 42 публікації в інших виданнях. 

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

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 407 сторінок комп’ютерного тексту. Робота 

містить 84 рисунки, 59 таблиць, 10 додатків на 57 сторінках. Список 

використаних джерел налічує 461 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ  

У вступі обґрунтовано актуальність наукового дослідження, 

сформульовано мету, визначено завдання, об’єкт та предмет дослідження, 

розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення отриманих 

результатів, подано відомості про їх апробацію. 

У першому розділі «Теоретичні засади формування систем взаємодії в 

інноваційних процесах регіону» обґрунтовано змістове наповнення та значення 

поняття «інноваційний процес» у забезпеченні соціально-економічного розвитку 

регіону, ретроспективно простежено зміни у моделях організування 

інноваційного процесу як чинника соціально-економічного розвитку регіону, 

розкрито сутність та значення систем взаємодії в управлінні інноваційними 

процесами в регіоні, охарактеризовано види систем взаємодії в інноваційних 
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процесах регіону, сформовано концептуальні засади теорії взаємодії в 

інноваційних процесах регіону. 

У роботі обґрунтовано, що сучасний соціально-економічний розвиток 

регіонів держави заснований на результатах реалізації інноваційних процесів та 

потребує зміни концептуального підходу до побудови ефективного механізму 

налагодження й розвитку взаємодії між усіма зацікавленими суб’єктами 

інноваційного процесу регіону. Якісно  новий  підхід до розвитку інноваційного 

процесу регіону повинен передбачати узгоджений динамізм та консолідацію 

зусиль суб’єктів інноваційного процесу задля досягнення результатів 

регіонального економічного розвитку. Обґрунтовано зміст поняття 

«інноваційний процес регіону», під яким автор розуміє сукупність етапів 

спільної роботи (дій та взаємодій) над перетворенням нового чи наявного знання 

на інновацію окремих суб’єктів або спільнот регіону, зусилля та інтереси яких 

інтегровані органами місцевого самоврядування згідно із принципами 

відкритості ідей та знань, взаємопроникності діяльності інституційних одиниць 

регіону. За результатами ретроспективного аналізу еволюції моделей управління 

інноваційними процесами виокремлено сім поколінь моделей: лінійна 

«технологічного поштовху», лінійна «ринкового витягування», лінійна зі 

зворотними зв’язками (взаємодії), інтегрована, мережева, модель відкритих 

інновацій, розширені інноваційні мережі із визначенням характерних ознак 

моделей інноваційного процесу, що дало змогу обґрунтувати зміну і принципову 

трансформацію сутності та значення взаємодії.  

Результати ретроспективного аналізу засвідчили необхідність формування  

нової парадигми інноваційного процесу регіону на засадах пріоритетності 

складової взаємодії. Доведено, що зміна моделей інноваційного процесу 

найбільшою мірою позначилася на таких елементах як завдання, предмет та 

склад учасників зв’язків. У роботі розроблено підхід до класифікації видів 

взаємодії в економічних процесах регіону за ознаками: форма здійснення, 

ресурсне забезпечення, зміст діяльності, що дало можливість визначити завдання 

та особливості взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

З’ясовано, що система економічної взаємодії забезпечуює процеси 

відтворення матеріальних благ, створення економічного продукту та бере участь 

у відносинах економічної господарської системи регіону. Поняття «система 

взаємодії у інноваційних процесах регіону» визначено як сукупність активних 

відносин суб’єктів щодо спільного виконання робіт з метою створення, освоєння, 

використання та поширення інновацій, спрямованих на підвищення 

продуктивності реалізації нових ідей інноваційного процесу регіону на засадах 

взаємовигідності, обґрунтованої форми участі та синергізму зусиль. 

Визначальними суб’єктами системи взаємодії є такі основні учасники як органи 

регіонального управління, територіальні громади; суб’єкти господарської 

діяльності, представники інноваційного бізнесу; організації наукової та освітньої 

діяльності  регіону; компоненти інноваційної інфраструктури регіону. В роботі 

доведено, що у сучасних умовах інститути регіональної влади перестають бути 

пасивними учасниками чи спостерігачами, вони активізують свою роль через 

участь, ініціювання та інтегрування різних суб’єктів навколо цілей 
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інноваційного розвитку регіону. До стратегічних завдань інститутів регіональної 

влади у роботі визначено розроблення налагодженого організаційно-

економічного механізму спільних дій та заходів, спрямованих на забезпечення 

високої цінності взаємодії через обґрунтування та погодження мети, яку 

визнають усі учасники, розроблення узгодженої підсистеми стимулів та 

мотиваторів, що вважають значущими усі залучені, гармонізацію розуміння 

завдань та форм реалізації взаємодії у регіоні.  

У роботі обґрунтовано, що економічна сутність налагодження взаємодії в 

інноваційних процесах регіону полягає у сумісному виконанні етапів процесу 

задля підвищення продуктивності нових ідей чи інноваційного процесу та 

досягнення цілей інноваційного розвитку регіону. До основних структурних 

елементів  формування регіональних систем взаємодії у інноваційних процесах 

зараховано обмін ресурсами, пришвидшення здійснення інноваційного процесу; 

об’єднання ресурсів (зусиль, досвіду) для одержання синергетичного ефекту; 

зростання інноваційного потенціалу учасників. Виконання завдань систем 

взаємодії забезпечується спільним використанням інноваційних потенціалів 

окремих учасників інноваційного процесу, що дає змогу активізувати приховані 

«недовикористані» активи, а також сумісним використанням зовнішніх 

сприятливих чинників, що сприяють розгортанню інноваційного процесу 

регіону. Встановлено, що системи взаємодії в інноваційному процесі регіону 

реалізуються через різні форми організування, вибір устрою, структури та 

методів досягнення співпраці яких визначаються рівнем розвитку інноваційного 

потенціалу регіону, радикальністю цілей регіонального інноваційного розвитку, 

внутрішньою складністю системи та масштабом реалізації інноваційного 

процесу. В роботі здійснено групування видів систем взаємодії в інноваційних 

процесах регіону відповідно до запропонованих ознак – завдання взаємодії, тип 

конкурентних відносин, ресурсне забезпечення, використання яких стало 

підґрунтям для формування механізму налагодження взаємодії, оскільки 

охоплює основні аспекти та завдання реалізації інноваційного процесу, його 

окремих етапів, функціональні сфери можливого налагодження взаємодії, дає 

змогу розглянути форми спільної діяльності та різний склад учасників системи.  

За результатами аналізу теорій регіонального та економічного розвитку, 

теорій інноваційного розвитку, особистісного розвитку та теорій взаємодій 

удосконалено концептуальні засади теорії взаємодії в інноваційних процесах 

регіону, в основу яких покладено комплементарний взаємозв’язок складових 

інноваційного розвитку в ланцюгу взаємодій «особистість–організація–

спільнота–регіон», на основі перегляду парадигми інноваційного процесу 

регіону. Основна гіпотеза пропонованих концептуальних теоретичних засад 

полягає у ціленаправленому розвитку систем взаємодій в інноваційних процесах 

регіону задля зростання цінності взаємодії для її учасників. Засадничими 

умовами досягнення цілей формування системи взаємодій в інноваційному 

процесі є спільне виконання етапів або окремих робіт, об’єднання ресурсів задля 

досягнення ефекту синергії, створення умов для використання інноваційного 

потенціалу учасників взаємодії в регіоні (рис. 1). 
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Рис. 1. Концептуальні теоретичні засади взаємодії в інноваційних  

процесах регіону (розробка автора)  

 

Розроблена теорія стала підґрунтям для забезпечення інноваційного 

розвитку регіону за умови формування та реалізації дієвого механізму 

налагодження взаємодії між учасниками інноваційного процесу. З’ясовано, що 

базисом формування механізму налагодження взаємодії є соціально-економічні 

важелі впливу на раціональне використання та відтворення інноваційних 

ресурсів регіону, інструменти досягнення високого рівня інноваційної 

привабливості регіону, а також принципи встановлення та розвитку взаємодії у 

інноваційних процесах регіону.  

У другому розділі «Концепція побудови систем взаємодії у інноваційних 

процесах регіону» розкрито методичний підхід до економічного оцінювання 

систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, досліджено чинники 

формування систем взаємодії в інноваційних процесах та розроблено 

методологічний підхід до оцінювання чинників налагодження взаємодії в 

інноваційних процесах регіону.  

У роботі визначено основні складові методичного базису оцінювання 

процесів взаємодії, що містить такі елементи як принципи оцінювання, завдання 

та функції оцінювання, суб’єкти та об’єкти, етапи оцінювання. Принципами  

економічного оцінювання системи взаємодії в інноваційних процесах регіону 

визначено принципи системності, узгодженості, цілеспрямованості, 

оптимальності, адекватності, комплексності, варіантності, інтегрування, 

декомпозиційності, об’єктивності, інформаційної доступності, раціональності. 

Мета економічного оцінювання системи взаємодії в інноваційних процесах 

регіону – комплексний аналіз ефективності системи взаємодії та її впливу на 

найважливіші показники інноваційного розвитку регіону, визначення 

Гіпотеза концептуальних засад 

Забезпечення зростання ефективності та результативності  

інноваційного процесу регіону 

Постулати концепції  

Створення умов для використання 

інноваційного потенціалу регіону 

Результат 

1.Зменшення часу реалізації інноваційного процесу 

2.Одержання синергетичного ефекту від об’єднання ресурсів 

3. Досягнення цілей інноваційного регіонального розвитку регіону 

4.Збільшення споживчої цінності інновації в регіоні 

Зростання цінності взаємодії у інноваційних процесах регіону 

 

Спільне виконання 

всіх або окремих етапів 

інноваційного процесу в регіоні 

Об’єднання ресурсів (зусиль) 

для одержання 

синергетичного ефекту 

Завдання: 

Зростання інноваційного потенціалу інституційних суб’єктів в регіоні 

Оптимізація та синхронізація руху ресурсів в регіоні 

Забезпечення синхронізації процесів партнерів 

Аналіз чутливості партнерів до зміни чинників 
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доцільності й оптимальних варіантів формування системи взаємодії, оперативне 

коригування параметрів процесів взаємодії та забезпечення розвитку систем 

взаємодії у регіоні. Основними завданнями економічного оцінювання систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону визначено: ідентифікацію, аналіз та 

оцінювання у інноваційному середовищі регіону чинників ризику спільного 

виконання інноваційного процесу; виявлення можливостей та загроз 

середовища; визначення ймовірностей конфлікту інтересів учасників системи 

взаємодії та превентивне їх усунення; оцінювання показників результативності 

та ефективності участі у системі взаємодії. Обґрунтовано, що економічне 

оцінювання систем взаємодії в інноваційних процесах регіону потребує 

дотримання діалектичної єдності п’яти послідовних етапів: встановлення цілей 

оцінювання  відповідно до цілей формування системи взаємодії, розроблення 

системи критеріїв і показників для контролювання (стандартів), узгодження 

критеріїв оцінювання та доведення їх до учасників, оцінювання функціонування 

систем взаємодії згідно із визначеними критеріями і показниками, порівняння 

результатів діяльності зі стандартами і розроблення, у разі необхідності, 

коригувальних заходів. 

Суб’єктами економічного оцінювання систем взаємодії в інноваційних 

процесах можуть бути прямі учасники інноваційного процесу (підприємства та 

об’єднання, окремі розробники, науковці), непрямі учасники інноваційного 

процесу (колективні й колегіальні органи або окремі учасники інноваційної 

інфраструктури), опосередковані учасники (органи регіональної влади та 

територіальні громади, громадські організації), кожен з яких характеризується 

власними цілями та завданнями щодо оцінювання системи взаємодії. 

Автором розроблено методичний підхід до економічного оцінювання 

систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, який передбачає моніторинг 

процесів налагодження, здійснення та реалізації спільної діяльності учасників 

інноваційного процесу регіону за обґрунтованими напрямами та показниками 

(рис.2).  

У роботі визначено, що кількісними показниками оцінювання системи 

взаємодії є ефективність та результативність інноваційного процесу (етапу) в 

регіоні; до якісних показників належить корисність взаємодії, вартість взаємодії, 

цінність взаємодії. Обґрунтовано, що  корисність взаємодії учасників у 

інноваційних процесах потрібно розуміти як сукупність очікуваних вигод від 

спільного виконання етапів інноваційного процесу регіону. Вартість взаємодії 

передбачає ідентифікацію витрат часу, зусиль та матеріальних і нематеріальних 

ресурсів, які необхідно залучити до спільного виконання етапів інноваційного 

процесу. У роботі з’ясовано, що цінність взаємодії визначається через 

зіставлення корисності від участі у системах взаємодії із очікуваним витратами, 

які пов’язані із цією участю. 

Автором доведено, що цінність взаємодії є ситуаційною, оскільки вигоди 

користі й вартості участі залежать від особливостей об’єкта інноваційного 

процесу, етапу інноваційного процесу, на якому налагоджується взаємодія, 

інноваційної привабливості регіону.  
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Рис.2. Методичний підхід до економічного оцінювання систем  

взаємодії в інноваційних процесах регіону (розробка автора)  

 

У роботі доведено, що важливою умовою налагодження процесів взаємодії 

є визначення й оцінювання чинників, які спонукають суб’єктів до спільного 

виконання інноваційного процесу. Запропоновано підхід до класифікації 

чинників, які зумовлюють необхідність пошуку партнера в інноваційних 

процесах регіону за переліком ознак. Удосконалена класифікація чинників 

налагодження взаємодії доповнена новими ознаками «напрям провайдингу» 

(чинники вартості, чинники майна, інформаційно-комунікаційні чинники, 

чинники якості, чинники ринку), які дають змогу більш комплексно врахувати 

різні функціональні та ресурсні аспекти здійснення інноваційного процесу. Для 

оцінювання сили впливу чинників налагодження взаємодії в інноваційних 

процесах регіону розроблено методичний підхід, суть якого полягає у визначенні 

важливості чинників для суб’єктів інноваційного процесу регіону методами 

соціологічних опитувань; урахуванні показників розподілу оцінок чинників та 

аналізуванні взаємозв’язків між атрибутивними ознаками на основі таблиць 

взаємної спряженості, утворених внаслідок комбінаційного групування за 

факторною і результативною ознаками. У контексті запропонованого підходу 

досліджено важливість чинників для налагодження взаємодії в умовах 

здійснення інноваційного процесу в Західному регіоні України. На основі 

отриманих аналітичних результатів визначено, що найвище респонденти 

оцінили за важливістю вартісні чинники, передусім високі витрати на інновації 

та високу вартість залучення кредитних ресурсів на ринку фінансових ресурсів. 

Це дозволило зробити висновок, що найбільш керованими елементами 

налагодження взаємодії є інформаційно-комунікаційні чинники та чинники 

Аналіз та оцінка напрямів інноваційного розвитку регіону 

Визначення обсягу та структури інноваційного потенціалу 

регіону, дослідження умов реалізації 

інноваційного процесу регіону 

Показники вхідні 

(Інноваційні ресурси та 

можливості їх 

використання) 

 
Встановлення параметрів формування  

та обґрунтування критеріїв ефективності 

і результативності регіональних системи взаємодії 

 

Показники взаємодії у 

регіоні  

Показники налагодження Показники здійснення 

 

Показники реалізації 

Кількісні показники Якісні показники 

Аналіз показників ефективності 

і результативності системи взаємодії 

Результати інноваційного 

процесу регіону 

Економічні та соціальні 

результати інноваційного 

розвитку регіону 

 

Аналізування показників ефективності 

і результативності інноваційного процесу регіону 
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якості. Окрім того, найвагомішими факторами визначено чинники вартості та 

майнові чинники, а досліджена щільність зв’язку між оцінками цих факторів для 

опитаних визначена істотною. Такий результат аналізу чинників налагодження 

взаємодії підтверджено для чотирьох груп потенційних учасників інноваційного 

процесу.  

Обґрунтовано, що запропонований підхід до оцінювання чинників 

налагодження взаємодії  повинен бути врахований при формуванні регіональної 

політики стимулювання та активізації механізму взаємодії в інноваційних 

процесах і розроблення інноваційної стратегії розвитку окремих територій.  

У третьому розділі «Комплексне економічне оцінювання систем 

взаємодії регіонів держави» здійснено діагностування інноваційної активності 

регіонів України, аналізування і оцінювання розвитку інноваційного 

співробітництва регіонів, виконано кластерний аналіз показників інноваційного 

співробітництва регіонів, розроблено модель оцінювання впливу показників 

інноваційної активності на рівень ВВП країни.  

У роботі проведено аналіз та оцінку показників інноваційної активності та 

показників розвитку інноваційного співробітництва регіонів України, що 

показав істотний дисонанс між значеннями показників ефективності та 

показників результативності систем взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

Обґрунтовано, що причиною такої невідповідності між цими показниками став 

низький рівень очікуваного ефекту від упровадження інновацій у бізнес-

середовище та на регіональному ринку товарів і послуг. Це спричинено низькою 

обізнаністю науковців щодо потреб споживачів наукових розробок та 

недостатньо налагодженими взаємовідносинами між ринковими 

стейкхолдерами та інституціями регіональної влади. Проведений аналіз та 

оцінювання інноваційної активності суб’єктів інноваційного процесу за регіонів 

України за період 2008-2020 рр. дав змогу виявити регіони з найбільшою 

часткою підприємств, які впроваджували технологічні інновації – Східний 

(45,87%) і Північний (43,08%) (табл. 1).  

У Східному регіоні лідирує Донецька область, близько 47% підприємств 

якої впроваджували технологічні інновації, у північному – Житомирська область 

із 58,7%. Найнижче значення даного показника спостерігається в Івано-

Франківській (26,01%), Чернівецькій (26,8%) та Черкаські областях (19,36%).  

Аналіз та оцінювання даних щодо розвитку інноваційного співробітництва 

засвідчив, що у більшості регіонів України спостерігається низький рівень 

активності взаємодії підприємств, які впроваджували технологічні інновації, із 

партнерами (табл. 2).  

Встановлено, що показники розвитку партнерства у межах своєї групи 

підприємств є найнижчі у Закарпатській (0,5%) та Полтавській областях (5,6%), 

найвищі – у Вінницькій (29,1%), Луганській областях (26,3%). Активними 

учасниками інноваційного співробітництва були постачальники обладнання, 

матеріалів, компонентів, програмного забезпечення у Луганській (50,7%) та 

Рівненській областях (38,7%).  
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Таблиця 1 

Регіональний розподіл підприємств, які впроваджували технологічні 

інновації в Україні, % до загальної кількості підприємств 

Регіони Області 

Частка підприємств з технологічними інноваціями 

2008-

2010 

2010-

2012 

2012-

2014 

2014-

2016 

2016-

2018 

2018-

2020 

Західний Львівська 20,9 13,9 11,5 30,4 56,1 54,25 

Івано-Франківська 1,5 13,1 18,3 28,8 25,0 26,01 

Закарпатська 9,7 9,8 14,0 46,5 75,4 75,02 

Рівненська 16,2 15,6 25,5 47,3 72,2 73,4 

Тернопільська  23,2 16,7 25,5 30,9 66,9 65,10 

Волинська 7,3 16,9 8,9 33,3 80,4 79,12 

Чернівецька 18,2 19,5 9,5 42,9 26,7 26,8 

Хмельницька 24,2 14,4 12,1 29,5 60,7 61,04 

Північний Житомирська 75,4 95,7 32,9 24,7 62,5 61,03 

Київська 27,7 22,1 11,3 47,0 63,0 64,42 

Чернігівська 12,1 33,7 7,7 34,0 54,1 53,1 

Сумська 26,7 40,4 36,7 33,3 58,9 55,45 

Південний Запорізька 23,9 15,7 13,0 25,4 28,8 29,17 

Дніпропетровська 36,7 37,7 22,4 28,5 58,1 59,18 

Херсонська 17,0 33,3 20,5 38,0 50,0 52,07 

Одеська 1,7 20,3 16,1 32,5 66,1 63,01 

Миколаївська 20,5 14,4 14,1 26,8 71,9 71,12 

АР Крим 31,3 25,8 - - - - 

Східний Харківська 26,4 25,5 18,8 31,7 55,8 56,8 

Донецька 25,6 26,2 30,6 46,9 76,1 75,8 

Луганська 29,0 29,7 33,3 53,8 92,3 91,3 

Центральний Вінницька 27,2 4,4 19,6 51,9 75,8 74,04 

Кіровоградська 16,5 23,3 12,7 22,9 86,2 86,12 

Полтавська 24,5 19,5 32,0 20,9 53,2 54,12 

Черкаська 8,7 4,7 10,5 17,6 18,6 19,36 

Примітка: розрахунки автора за статистичними даними регіональних управлінь статистики.  
 

Клієнти підприємницького сектору долучались до інноваційного 

співробітництва найчастіше у Закарпатській (36,7%) та Донецькій областях 

(19%), клієнти державного сектору загалом займали неактивні позиції, проте у 

Львівській (6,8%) та Закарпатській областях (15%), тобто їхнє партнерство було 

найвідчутнішим. Конкуренти або підприємства у межах своєї групи брали участь 

у інноваційному співробітництві також не активно – у середньому до 1%, лише 

у Чернівецькій області їх частка становила 1,2%. Заклади освіти та наукові 

організації найактивніше співпрацювали у Донецькій (18,7%) та Луганській 

областях (17,6%). 

У роботі здійснено групування регіонів України за рівнем інноваційної 

активності та рівнем інноваційного співробітництва із вітчизняними та 

іноземними партнерами методами кластерного аналізу. Визначено 

характеристики цих груп, основні тенденції змін складу груп та їх якісні 

характеристики.  

Автором здійснено аналіз показників інноваційного співробітництва 

підприємств, які впроваджували технологічні інновації, із зарубіжними 

партнерами, що дало змогу побудувати кластери за ознаками інноваційного 

співробітництва з іноземними партнерами за країнами.  
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Таблиця 2 

Регіональний розподіл підприємств, які впроваджували технологічні 

інновації в Україні, за типом партнера в інноваційній діяльності упродовж 

2008–2020 рр., %  

Регіони Області 

Типи партнерів 

у межах 

своєї 

групи 

підпри-

ємств 

поста-

чальники 

обладнання, 

матеріалів, 

компонентів, 

програмного 

забезпечення 

клієнти 

чи 

покуп-

ці підп-

риєм-

ниць-

кого 

сектору 

клієнти 

чи 

покупці 

дер-

жавного 

сектору 

конку-

рен-

ти, 

інші 

підп-

риєм-

ства 

тієї ж 

галузі 

кон-

суль-

танти, 

комер-

ційні 

лабо-

рато-

рії 

уні-

верси-

тети та 

інші 

вищі 

нав-

чальні 

заклади 

нау-

ково-

дос-

лідні 

інсти-

тути 

З
ах

ід
н

и
й

 

Львівська 11,6 20,9 17,7 6,8 0,3 0,3 5,5 6,1 

Івано-Франківська 9,7 18,5 9,3 0,2 0,4 0,2 1,1 5,0 

Закарпатська 0,5 19,8 36,7 15 0 0,5 1,6 0 

Рівненська 21,3 38,7 16,1 0 0,2 0,9 0,7 2,5 

Тернопільська  13,7 31,3 12,6 0,5 0,5 0,5 2,8 2,2 

Волинська 20,2 26,1 17,3 1,6 0,4 0 0,4 1,7 

Чернівецька 10,4 24,0 11,6 1,2 1,2 1,2 0 11,9 

Хмельницька 9,2 26,9 7,3 0 0 1,1 2,6 3 

П
ів

н
іч

-

н
и

й
 

Житомирська 10,4 31,9 10,6 0 0 1,3 4,1 7,6 

Київська 19,2 38,0 17,9 0,1 0,3 0 7,8 9,8 

Чернігівська 17,8 24 8,7 0 0 0 4,0 5,1 

Сумська 20,7 29,4 17,5 1,5 1,0 1,0 6,8 12,9 

П
ів

д
е
н

н
и

й
 Запорізька 9,8 16,8 10 0,3 1,0 1,2 6,7 9,5 

Дніпропетровська 13,3 31,3 14,0 0 0,8 1,4 5,5 9,2 

Херсонська 18,7 31,0 9,4 0 1,5 0,7 4 9,7 

Одеська 19,0 31,7 8,7 0,7 0,5 0,7 6,5 8,3 

Миколаївська 20,4 34 9,1 0 0,4 0,8 4,8 7,7 

АР Крим 0 0 0 0 0 0 0 0 

С
х

ід
-

н
и

й
 Харківська 10,8 27,9 12,9 0,5 1,0 0,4 5,0 6,1 

Донецька 25,3 37,5 19,0 0,0 2,1 2,1 10,9 18,7 

Луганська 26,3 50,7 11,6 0,0 0,0 0,0 9,9 17,6 

Ц
ен

тр
а-

л
ь
н

и
й

 Вінницька 29,1 30,6 8,5 0,8 0,6 0,6 4,2 8,7 

Кіровоградська 22,1 31,7 7,5 0,4 0,8 0,4 1,7 3,3 

Полтавська 5,6 24,6 7,8 1,0 0,0 0,5 3,9 6,8 

Черкаська 7,8 9,8 2,3 0,5 0,5 0,0 1,1 3,0 

Примітка: розрахунки автора за статистичними даними регіональних управлінь статистики. 

 

Кластерний аналіз інноваційного співробітництва регіонів України 

дозволив зробити висновок про існування взаємозалежності між кількістю 

партнерів у інноваційному співробітництві та рівнем показників ефективності 

інноваційної діяльності у регіоні. Встановлено, що відповідним інструментарієм 

вирішення проблеми активізації інноваційних процесів регіону повинен стати 

механізм налагодження співпраці через пошук та стимулювання потенційних 

партнерів.  

Доведено, що визначальна роль в утворенні кластерів взаємодії у 

регіональних інноваційних процесах належить суб’єктам освітньої та наукової 

діяльності як генераторам інноваційного процесу та осередкам високого рівня 

інноваційного потенціалу. 

Результати оцінки показників інноваційної активності регіонів України та 

узагальнення світового досвіду реалізації регіональної інноваційної політики 
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дали автору змогу обґрунтувати важливість побудови системи взаємодії у 

інноваційних процесах із закладами вищої освіти для забезпечення соціально-

економічного розвитку регіону та виокремити п’ять кластерів за рівнем розвитку 

взаємодії суб’єктів інноваційного процесу (табл. 3).  

Таблиця 3 

Групування регіонів України за рівнем розвитку інноваційного 

співробітництва інноваційних активних підприємств із закладами вищої 

освіти  
К-сть 

областей 

у кластері 
Області України Пріоритетні характеристики 

Обґрунтовані стратегічні 

пріоритети розвитку 

5 

Львівська, Івано-

Франківська, 

Закарпатська, 

Рівненська, Волинська 

високий рівень інноваційної 

активності та високий рівень 

інноваційного співробітництва із 

зарубіжними партнерами, розвиток 

малого інноваційного бізнесу 

розвиток фінансових 

інструментів, державно-

приватного партнерства для 

оптимізації величини та 

структури фінансування 

2 
Тернопільська, 

Чернівецька 

вищий за середній рівень 

інноваційної активності та високий 

рівень інноваційного 

співробітництва 

сприяння спрямуванню 

матеріальних та управлінських 

ресурсів на підтримку «точок 

зростання» та ареалів 

інноваційного розвитку 

9 

Хмельницька, 

Житомирська, 

Київська, Чернігівська, 

Сумська, Запорізька, 

Дніпропетровська, 

Херсонська, Одеська 

середній рівень інноваційної 

активності та середній рівень 

інноваційного співробітництва 

сприяння розвитку 

інформаційної та 

комунікаційної інфраструктури 

2 
Миколаївська, АР 

Крим 

середній рівень інноваційної 

активності, 

високий рівень інноваційного 

співробітництва 

розвиток наукових центрів та 

налагодженого механізму 

взаємодії між суб’єктами 

регіону 

7 

Харківська, Донецька, 

Луганська, Вінницька, 

Кіровоградська, 

Полтавська, Черкаська 

високий рівень інноваційної 

активності та рівень інноваційного 

співробітництва з вітчизняними 

партнерами, високий рівень 

промислового розвитку, наявність 

центрів наукового розвитку 

розвиток інноваційної 

культури, підтримка малого 

інноваційного бізнесу 

Примітка: сформовано автором. 

 

Виконання комплексного аналізу та оцінювання показників інноваційного 

співробітництва в Україні дали змогу визначити напрями та проблеми розвитку 

інноваційного співробітництва за регіонами України. 

У роботі доведено, що територіальна диспропорційність показників 

інноваційного співробітництва щодо розподілу регіонів зумовлена двома 

чинниками: рівнем інноваційної активності бізнес-партнерів та рівнем розвитку 

інноваційного співробітництва із пріоритетним для регіонального інноваційного 

розвитку партнером. З’ясовано, що під час кластеризації за ознакою партнерства 

із ЗВО враховано подібність зв’язку між цими чинниками. Обґрунтовано, що  

зацікавленість у формуванні систем взаємодії повинна бути ініційована з боку 

безпосередніх суб’єктів інноваційного процесу та реалізована через 

пожвавлення комунікацій на всіх рівнях регіональної інноваційної системи. 

Автором розроблено економіко-математичну модель, яка передбачає 

визначення сили й тісноти зв’язку між показниками інноваційної активності в 
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Україні та показниками обсягу ВВП і обсягу реалізованої інноваційної продукції. 

Запропоновано рівняння багатофакторної моделі залежності ВВП та обсягу 

реалізованої інноваційної продукції від показників ефективності та 

результативності інноваційних процесів у країні. Проведено аналіз та 

оцінювання результатів моделювання, який засвідчив істотний позитивний 

вплив на величину ВВП таких показників результативності інноваційної 

діяльності як витрати на інновації та кількість промислових підприємств, що 

впроваджували інновації. Для обсягу реалізованої інноваційної продукції 

позитивний тренд формують кількість організацій, які здійснювали НДР, 

кількість працівників, задіяних у виконанні НДР, кількість інноваційно активних 

промислових підприємств. У роботі обґрунтовано, що результатом реалізації 

ефективної регіональної інноваційної політики, орієнтованої на підтримання 

високого рівня наукоємності та утримання значного інтелектуального ресурсу у 

регіоні є формування сприятливого інноваційного клімату, який даватиме змогу 

суб’єктам господарювання успішно комерціалізувати свої науково-технічні 

продукти, та, своєю чергою, сприятиме зростанню соціально-економічного рівня 

регіону.  

У четвертому розділі «Економічний та соціальний інструментарій 

розвитку систем взаємодії регіону» розроблено механізм формування 

споживчої корисності інновацій, виокремлено складові генерування рівнів 

корисності результатів інноваційного процесу регіону за етапами, обґрунтовано 

соціально-економічні інструменти розвитку систем взаємодії в інноваційних 

процесах регіону, розроблено методологічні рекомендації щодо ціноутворення 

на науково-технічну продукцію відповідно до угод трансферу в системах 

регіональної взаємодії на засадах забезпечення цінності взаємодії її учасників.  

Автором обґрунтовано, що корисність інновацій охоплює чотири рівні, 

кожен з яких формується на певному етапі інноваційного процесу: корисність 

новизни, формальна корисність, корисність придбання, корисність 

використання. Рівень корисності інновації визначає параметри очікуваної 

корисності взаємодії для учасників у регіональній системі, встановлює критерії 

вартості взаємодії на етапах інноваційного процесу. У роботі розроблено 

механізм формування корисності інновацій за етапами інноваційного процесу 

регіону, в якому виокремлено процеси (маркетинг інновацій, НДДКР, підготовка 

та освоєння виробництва, лабораторне та ринкове тестування, логістика, 

виробництво, дистрибуція, обслуговування) та етапи (розробка технічного та 

робочого проєкту, технічної документації, розроблення робочих взірців, 

розробка маркетингової стратегії просування та інше) забезпечення корисності 

інновацій, які консолідовано узгоджені із завданнями механізму та цілями 

залучення суб’єктів регіону. Виконання завдань регіональної системи взаємодії 

структурно-логічними зв’язками погоджене між учасниками регіональної 

системи взаємодії за рівнями формування корисності інновації.  

У роботі встановлено, що змістове наповнення та завдання ланцюга 

створення споживчої корисності інновації формуються за етапами здійснення 

інноваційного процесу. Доведено, що корисність інновацій на регіональному 

ринку необхідно оцінювати відповідно до вимог, які актуалізуються внутрішнім 
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та зовнішнім середовищем споживання інноваційної продукції, а її забезпечення 

відбуватиметься під впливом сукупності чинників, серед яких виокремлено: 

рівень розвитку ринку об’єктів інтелектуальної власності у регіоні, розвиненість 

інфраструктури споживання інноваційної продукції, ефективність матеріально-

технічного забезпечення та інформаційної системи, темпи або очікувані темпи 

інноваційного розвитку регіону, рівень доходів населення регіону.  

Для розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах регіону автор 

визначила сукупність соціально-економічних інструментів, використання яких 

дасть змогу на засадах залучення усіх зацікавлених суб’єктів та узгодження 

параметрів налагодження взаємодії забезпечувати врівноважений інноваційний 

розвиток регіону. До пріоритетних інструментів розвитку взаємодії у роботі 

запропоновано віднести методи смарт спеціалізації, державно-приватного 

партнерства, створення регіональних мереж інновацій, науки та технологій, 

регіональних агенцій інноваційного розвитку, організацію трансферу 

результатів інноваційного процесу у бізнес-середовище, що передбачає 

реалізацію комплексу заходів для формування «комунікаційних майданчиків» у 

реальному та онлайновому просторах для заохочення співпраці між усіма 

суб’єктами інноваційного розвитку регіону. 

У роботі запропоновано методичні підходи до ціноутворення на науково-

технічну розробку, в основу яких покладено результати моделювання сукупності 

різнорідних чинників впливу на ціну науково-технічної розробки під час її 

трансферу як об’єктів системи регіональної взаємодії. Обґрунтовано, що 

встановлювати ціну доцільно із використанням коригувального коефіцієнта – 

інтегрального показника, який агрегує вплив трьох груп чинників, що впливають 

на ціну НТР, враховує їхню взаємозалежність, специфічність і силу впливу. До 

таких груп чинників у роботі віднесено: чинники формування корисності (група 

А) (базова корисність, корисність часу, корисність сумісності), чинники вартості 

(витрати часу, витрати впровадження/переключення, витрати використання) 

(група Б), чинники розвитку регіону (показники поточного стану; показники 

динаміки; оцінка рівня розвитку регіонального ринку праці, ємності ринку, 

розвитку інноваційної інфраструктури, інтенсивності конкуренції, ділової 

активності та споживчого попиту) (група С). Запропонований методичний підхід 

апробовано для визначення ціни НТР, розроблених університетом західного 

регіону країни та підготованих до трансферу в бізнес-середовище Західного 

регіону (табл. 4).  

Розроблений методичний підхід є диференційований залежно від кількості 

чинників, їх ролі та вагових коефіцієнтів, різних рівнів технологічної готовності 

НТР та форм їх передачі. Використання розробленої моделі коригування ціни 

НТР у системах регіональної взаємодії на засадах теорії нечітких множин 

ґрунтується на залученні до оцінювання суб’єктів інноваційного процесу 

регіону, а її результати можуть бути використані для здійснення економічного 

прогнозування результатів інноваційного процесу регіону в умовах 

використання проєктно-цільових інструментів регіонального розвитку взаємодії.  
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Таблиця 4  

Результати використання економетричної моделі ціноутворення на НТР 

для укладення угод трансферу Західному регіоні України 

№ НТР 

Чинник/ Оцінка 

чинника,% Корегуючий 

коефіцієнт, 

% 

Поточна 

ціна, ths. 

USD 

Коригована 

ціна, ths. 

USD 

Зміна 

ціни, 

+ / -; 

ths. 

USD 

Ринкова 

ціна, 

ціна 

аналога,  

ths. USD Г
р

у
п

а 
А

 

Г
р

у
п

а 
В

 

Г
р

у
п

а 
С

 

1 

Технологія оптично 

стимульованої 

люмінесцентної 

дозиметрії 

12,3 

(M) 

-0,83 

(M) 

26,8 

(H) 5
,6

2
 

2
5

8
0
9

,2
5
 

2
7

2
5
9

,7
2
 

1
4

5
0

.4
8
 

2
9

9
8
0
 

2 Забезпечення 

технологічної міцності 

зварних з'єднань з 

броньованою сталлю 

типу ARMSTAL 500 

11,9 

(M) 

36,01 

(H) 

49,0 

(H) 1
5

,0
6
 

1
2

0
,8

9
 

1
3

9
,0

9
6
 

1
8

.2
0
6

 

1
4

2
.5

2
0

 

Примітка: розраховано автором. 

У п’ятому розділі «Управління розвитком систем регіональної взаємодії 

в інноваційних процесах» обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку 

регіональних систем взаємодії, визначено особливості управління розвитком 

систем регіональної взаємодії, змодельовано розвиток систем взаємодії в 

інноваційних процесах регіону. 

Автором доведено, що соціально-економічний розвиток регіону визначається 

ефективністю реалізації стратегії розвитку систем взаємодії в інноваційних 

процесах регіону на основі алгоритму послідовності етапів її розробки (рис. 3). 

 
Рис. 3. Алгоритм розробки та реалізації стратегії розвитку систем взаємодії 

в інноваційних процесах регіону (розробка автора) 

1. Визначення стратегічної мети, 

суб’єктів та об’єктів розвитку 

систем взаємодії в інноваційних  

процесах регіону 

⎯ Стратегічна мета – забезпечення зростання цінності взаємодії в інноваційних 

процесах регіону; 

- об’єкти – інноваційні проєкти та інноваційні програми регіону; 

- суб’єкти – фізичні та юридичні особи, які провадять інноваційну  

діяльність або сприяють її проведенню у межах регіону, органи місцевого 

самоврядування. 2.Визначення рівня розвитку  

систем взаємодії регіону та  

міжрегіональної взаємодії  

3. Визначення пріоритетних  

критеріїв налагодження  

взаємодії та обґрунтування  

переліку учасників  

спільного виконання проектів 

4. Узгодження елементів  

формування систем взаємодії  

в інноваційних процесах регіону 

5. Розроблення стратегічних  

альтернатив розвитку  

систем взаємодії регіону 

систем взаємодії 
 

6. Реалізація стратегії  

розвитку систем взаємодії  

в інноваційних процесах регіону 

7. Контролювання параметрів реалізації  

стратегії розвитку систем взаємодії в 

інноваційних процесах регіону 

- оцінювання рівня розвитку інноваційного потенціалу окремих  

суб’єктів; 

- оцінювання рівня розвитку інноваційного співробітництва  

регіонів та внутрішньо регіональної взаємодії; 

- оцінювання рівня потенціалу взаємодії окремих суб’єктів регіону. 

- визначення потенційних суб’єктів регіону щодо налагодження  

взаємодії за різними групами; 

- оцінювання чинників налагодження взаємодії; 

- обґрунтування форми для створення системи взаємодії. 

- визначення форми участі суб’єктів регіону; 

- узгодження елементів ведення спільної діяльності та управління; 

- узгодження  критеріїв цінності результату для суб’єктів системи.  

- розроблення стратегії розвитку взаємодії у регіоні; 

- розроблення тактики розвитку взаємодії у регіоні. 

- розроблення оперативних регіональних програм розвитку взаємодії; 

- розроблення регіональних інноваційних програм та проєктів. 

- моніторинг процесів та параметрів взаємодії регіону; 

- контроль за процесами виконання стратегії взаємодії. 
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З’ясовано, що стратегічні цілі розвитку систем взаємодії повинні бути 

консолідовані та гармонізовані із цілями та завданнями діяльності регіональних 

суб’єктів взаємодії в інноваційних процесах. Визначено, що основою взаємодії 

учасників регіональної системи в інноваційних процесах є взаємовідносини між 

суб’єктами, організаційно оформлені угодами для спільного виконання 

інноваційного проєкту (інноваційної програми). 

Предметом стратегій взаємодії є відносини участі усіх залучених до системи 

взаємодії у процесах створення, освоєння та поширення інновацій. У результаті 

виявлення особливостей різних видів взаємовідносин та впливу подій за 

чинниками зовнішнього і внутрішнього середовища партнерів, а також 

можливих змін форм їх взаємодії обґрунтовано три типи груп стратегій взаємодії 

та запропоновано матрицю вибору стратегій взаємодії залежно від рівнів 

інноваційної активності та інноваційного співробітництва регіону: стабільності 

взаємодії (стратегія захисту відносин), зростання взаємодії (стратегія 

інтенсивного зростання (органічного, концентрованого), стратегія 

інтегративного зростання (вертикальної, горизонтальної інтеграції); стратегія 

диверсифікаційного зростання); зменшення взаємодії (стратегія ліквідації 

відносин; стратегія «збирання урожаю»; стратегія обмеження відносин; стратегія 

зменшення вартості взаємодії) (табл.5).  

Таблиця 5 

Матриця вибору стратегій взаємодії залежно від рівнів інноваційної 

активності та інноваційного співробітництва регіону 

Примітка: сформовано автором. 

 

У роботі обґрунтовано, що розробка стратегії взаємодії потребує результатів 

економічного оцінювання корисності та вартості налагодження взаємодії. 

Розроблений підхід до вибору типу стратегії взаємодії дасть змогу 

індивідуалізувати цілі, напрями та інструменти розвитку регіональної взаємодії 

в умовах розвитку інноваційних моделей регіонів України.  

Вивчення зарубіжного досвіду розвитку взаємодії в інноваційних процесах 

дало змогу на рівні окремих регіонів запропонувати тактичні напрями реалізації 

стратегії розвитку взаємодії, які враховують: часовий горизонт, територіальні 

Рівень 

інноваційної 

активності 

рівень інноваційного співробітництва 

високий рівень 

інноваційного 

співробітництва 

середній рівень інноваційного 

співробітництва 
низький рівень 

інноваційного 

співробітництва 

Високий стратегія стабільності 

взаємодії (стратегія 

захисту відносин) 

стратегія інтенсивного 

(органічного, 

концентрованого) зростання 

взаємодії 

стратегія 

диверсифікаційного 

зростання взаємодії 

Середній стратегія інтенсивного 

(органічного, 

концентрованого) 

зростання взаємодії 

стратегія інтегративного 

зростання взаємодії 

(вертикальної, горизонтальної 

інтеграції) 

стратегія 

диверсифікаційного 

зростання взаємодії 

Низький cтратегія «збирання 

урожаю» 

стратегія зменшення вартості 

взаємодії; 

стратегія обмеження  відносин  

стратегія ліквідації 

відносин 
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особливості, сферу застосування, складові стійкого розвитку, характер  

спрямування, джерела фінансування забезпечення процесів розвитку взаємодії 

учасників інноваційного процесу. У роботі доведено, що визначальна роль в 

утворенні кластерів взаємодії у регіональних інноваційних процесах належить 

організаціям–учасникам сфери «Освіта-наука» як генераторам інноваційного 

процесу. Саме ці учасники системи взаємодії генерують НТР і готові поглибити 

взаємодію в інноваційних процесах регіону в контексті спільного використання 

результатів та їх комерціалізації.   

Обґрунтовано, що критеріями вибору стратегії взаємодії учасників 

регіональної системи, які залучені до інноваційного процесу, повинні бути 

результати оцінки показників ринкової поведінки НДР. У роботі запропоновано 

методичний підхід до технологічного прогнозування ринкової поведінки НДР на 

ранніх стадіях їх технологічної готовності, який включає оцінювання сильних та 

слабких сторін НДР, чинників розвитку й обмежень розвитку НТР в умовах 

певного регіону (дифузія, конвергенція продуктів і ринків, синергія НТР, 

мультиплікаційний та спілловер-ефект НТР, рівень оновлення ринку; кількість і 

типи суб’єктів ринку, які зазнають впливу від НТР; рівень та глибина змін на 

ринку, які супроводжують впровадження НТР; бар’єри входження в ринок  

та ін.). 

Автором здійснено моделювання прогнозованих результатів інноваційного 

розвитку суб’єктів господарювання як напряму розвитку регіональних систем 

взаємодії. Базовими величинами слугували показники інноваційного потенціалу 

суб’єкта господарювання та показники інноваційної привабливості регіону: 

показники інноваційної активності регіону, соціально-економічні показники 

розвитку регіону, показники інноваційного співробітництва регіону, показники 

міжнародної інтеграції регіону. Для обґрунтування методики аналізу  

інноваційної привабливості регіону розроблено програмне забезпечення у 

середовищі СУБД MS Access. Розраховані на його основі прогнозні величини 

обґрунтували існування тісного зв’язку між очікуваними економічними 

результатами розвитку інноваційного співробітництва у регіоні та показниками 

активізації підприємницької ініціативи, що покладено в основу політики 

інноваційного розвитку регіону. 

 

ВИСНОВКИ 

На основі проведених наукових пошуків автор теоретично узагальнила та  

запропоновала нове вирішення актуальної науково-прикладної проблеми 

регіоналістики – здійснення економічного оцінювання та формування систем 

взаємодії у інноваційних процесах регіону. Наведені у дисертаційній роботі 

наукові теоретичні та прикладні результати сприятимуть формуванню і розвитку 

систем взаємодії в інноваційних процесах регіону засобами розроблення засад із 

економічного оцінювання системи взаємодії між інституційними учасниками 

регіону. Цього досягнуто використанням інструментарію визначення рівня 

зацікавленості суб’єктів у налагодженні спільної діяльності в інноваційних 

процесах, моделювання систем взаємодії у регіональній економіці, 

впровадження механізму формування корисності інновацій, підвищення ролі  
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місцевих органів самоврядування у налагодженні взаємодій у регіональних 

інноваційних процесах і рівня конкурентоспроможності інноваційної 

інфраструктури на цій основі.  

Виконані дослідження дали підстави для таких узагальнень і висновків: 

1. На основі аналізу та узагальнення наукових літературних джерел 

удосконалено дефініцію поняття «інноваційний процес регіону», під яким 

доцільно розуміти «сукупність етапів спільної роботи (дій та взаємодій) окремих 

суб’єктів або спільнот над перетворенням нового або існуючого знання в 

інновацію, зусилля та інтереси яких інтегровані органами місцевого 

самоврядування на принципах відкритості ідей та знань, взаємопроникності 

діяльності між інституційними одиницями регіону». Також у роботі поглиблено 

трактування поняття «система взаємодії в інноваційних процесах регіону», яке 

визначено як «сукупність узгоджених взаємин суб’єктів щодо спільного 

виконання робіт створення, освоєння, використання та поширення інновацій на 

основі досягнення спільних цілей на засадах взаємовигідності, обґрунтованої 

форми участі та синергізму зусиль». Встановлено, що динамічний процес змін у 

реалізації інноваційного процесу регіону позначається на необхідності 

залучення розширеного кола учасників, які мають спільні цінності та цілі, зміну 

концепції партнерства у інноваціях, трансформацію принципів реалізації вимог 

споживачів та створення нової споживчої цінності. Це й покладено в основу 

побудови механізму налагодження взаємодії у інноваційних процесах регіону.  

2. У роботі узагальнено й систематизовано існуючі концепції та 

парадигми налагодження взаємодії у суспільних процесах регіону, внаслідок 

яких відбувається економічний розвиток, підвищення якості життя громади 

регіону, що дозволило провести класифікацію видів економічної взаємодії. 

Економічну взаємодію віднесено до комплементарної взаємодії, яка виникає та 

існує між елементами, які забезпечують процеси відтворення матеріальних благ 

і створення економічного продукту, та беруть участь у суспільних виробничих  

відносинах. У роботі розроблено класифікацію видів економічної взаємодії та 

введено нові ознаки, що дозволяє поглибити наступні дослідження ознак та 

особливостей налагодження спільної діяльності у системах економічної 

взаємодії регіону. 

3. Запропоновано концептуальні теоретичні засади взаємодії у 

інноваційних процесах регіону на  ґрунті дослідження ґенези та розвитку теорій 

особистісного розвитку, теорій взаємодії, теорій партнерства та інноваційного 

розвитку, теорій інноваційного співробітництва, засаднича  гіпотеза якої полягає 

в забезпеченні цінності взаємодії шляхом виконання завдань зростання 

продуктивності інноваційного процесу, раціонального використання 

інноваційних ресурсів суб’єктів інноваційного процесу в регіоні, зростання 

корисності взаємодії, оптимізації вартості взаємодії при забезпеченні розвитку 

інноваційної інфраструктури регіону. 

4. Запропоновано методичні положення з комплексного економічного 

оцінювання стану та рівня розвитку взаємодії у інноваційних процесах регіону, 

що базуються на визначенні відповідних інтегральних показників рівнів його 

розвитку (налагодження, здійснення та реалізації) шляхом введення системи 
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вхідних  та вихідних індикаторів, які передбачають моніторинг процесів спільної 

діяльності учасників інноваційних процесів регіону. Їх застосування в діяльності 

Міністерства розвитку громад і територій України дозволить удосконалити 

процедуру оцінювання ефективності Програм та проєктів регіонального 

розвитку та державно-приватного партнерства, а представникам органів 

місцевого самоврядування дасть змогу визначати доцільність розвитку окремих 

напрямів регіонального інноваційного розвитку, збалансованість просторового 

розвитку регіональної інноваційної системи та формувати із врахуванням 

одержаних результатів відповідні регіональні програми економічного розвитку. 

5. Виявлено чинники впливу та обґрунтовано ієрархічний підхід до їх 

групування, що впливають на процес налагодження спільної роботи  

регіональних систем взаємодії у інноваційних процесах. Результати досліджень, 

що свідчать про пріоритетність чинників вартості та майна для суб’єктів 

інноваційних процесів для різних груп потенційних учасників інноваційного 

процесу, можуть бути використані при прийнятті раціональних ефективних 

управлінських рішень та дозволять поглибити уявлення про мотиви формування 

системи взаємодії та, відповідно, підвищити точність та обґрунтованість 

результатів її оцінювання.  Оцінювання чинників та одержані висновки повинні 

бути покладені в основу формування політики стимулювання та активізації 

механізму взаємодії у інноваційних процесах регіону та при розробленні 

інноваційної стратегії розвитку регіону. 

6. Розвинено структуризацію поняття «цінність взаємодії», виходячи із 

трактування його економічної сутності на основі таких базових понять як 

«корисність взаємодії», «вартість взаємодії», що дозволить фахівцям відповідної 

предметної області розширити критерії оцінювання розвитку цінності взаємодії 

для прийняття ефективних управлінських рішень органами місцевого 

самоврядування та територіальних громад. 

7. На основі проведеного аналітичного дослідження показників 

інноваційного співробітництва регіонів України методами кластерного аналізу 

зроблено висновок, що кількість партнерів визначає рівень показників 

інноваційної активності регіону. Здійснення спільної діяльності у інноваційних 

процесах забезпечує для учасників систем взаємодії більшу диверсифікацію 

проєктних ризиків, стабільніший прибуток і вищий рівень показників фінансової 

стійкості. Встановлено, що результати кластерування повинні стати 

інформаційним забезпеченням моніторингу показників ефективності 

інноваційних процесів у регіональній інноваційній системі, дозволять 

проведення наступних досліджень на предмет виявлення закономірностей зміни 

їх ознак у різних економіко-соціальних умовах, а обґрунтовані висновки та 

пропозиції слугуватимуть базисом формування регіональної інноваційної 

політики. 

8. Дослідження специфіки умов та чинників забезпечення споживчої 

цінності проміжних та завершальних етапів інноваційного процесу уможливило 

розроблення механізму формування корисності інновації на засадах 

налагодження взаємодії між учасниками інноваційного процесу, який  

ґрунтується  на застосуванні  різних видів діяльності упродовж досягнення рівнів 
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корисності інновацій, синхронізації дій та потоків ресурсів, розподілі завдань 

формування корисності інновацій за умови узгодження інтересів різних 

учасників інноваційного процесу регіону. 

9. У роботі угоди трансферу розглядаються як комунікаційний 

майданчик між різними суб’єктами інноваційного процесу, удосконалено 

методичне забезпечення ціноутворення на науково-технічну продукцію, яке 

базується на врахуванні зміни ринкової кон'юнктури регіону та на оцінюванні 

очікуваних витрат та корисності трансферу НТР у бізнес середовище регіону. 

Розроблені методичні підходи передбачають використання ціноутворення у 

механізмі налагодження взаємодії на основі коригування цін на НТР. Механізм 

налагодження взаємодії між розробниками та споживачами побудований на 

основі залучення споживачів до етапів створення НТР через ідентифікацію 

неоднорідного набору факторів, що впливають на процес трансферу НТР. 

Доведено, що процеси технологічного розвитку на засадах трансферу технологій 

та цінотворчі процеси є взаємообумовленими процесами, що одночасно 

впливають один на одного та визначають хід розвитку НТР. Суб’єкти бізнесу, 

що готують НТР для трансферу, повинні діяти на підставі ґрунтовного 

стратегічного планування можливостей трансферу НТР, оцінювання рівня 

ефективності трансферу технологій загалом, перебуваючи ще на початку 

інноваційного процесу. 

10. У дисертації розроблено комплексний підхід для вирішення 

проблеми формування стратегічного набору розвитку систем взаємодії в 

інноваційних процесах регіону у частині забезпечення їхнього стійкого розвитку, 

який ґрунтується на врахуванні типології стратегій взаємодії, матриці вибору 

стратегічних альтернатив, квадранти якої базовані на визначенні рівноваги між 

корисністю взаємодії, вартістю взаємодії та часом реалізації взаємодії у 

інноваційних процесах регіону. Такий підхід дасть змогу органам місцевого 

самоврядування встановити пріоритетні напрями реалізації на практиці 

першочергових заходів, сприятиме забезпеченню ефективного використання 

інноваційних ресурсів регіону та впливатиме на рівень розширеного відтворення 

інноваційного потенціалу в умовах децентралізації влади. 

11. Системний підхід до розвитку взаємодії у інноваційних процесах 

веде до застосування інструментів, які зумовлюють посилення взаємодії та 

підтримку створення та розширення інноваційних продуктів в регіоні, зокрема 

інфраструктури підтримки інновацій (технологічні парки, технологічні центри), 

надання послуг інноваційними центрами чи агенціями з питань інновацій, 

спільні проєкти, мобільність дослідників тощо. Особливого значення серед 

інструментів інноваційного розвитку регіонів належить соціально-економічним 

інструментам, які активізують діяльність соціального чиннику інтелектуального 

потенціалу суб’єктів регіону та економічних методів інституційної підтримки та 

стимулювання  органами регіонального управління. 

12. Для підвищення рівня технологічного укладу регіону та розвитку 

високотехнологічних видів економічної діяльності обгрунтовано необхідність 

забезпечення сприятливого інноваційного середовища, яке сприятиме розвитку 

показників ефективної комерціалізації та поширення результатів інноваційного 
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процесу у всі сфери суспільного життя громади регіону. У роботі проведено 

моделювання показників розвитку НДР в умовах інноваційного розвитку 

регіону, результати якого дозволяють обґрунтувати пріоритетні напрями 

технологічного розвитку регіону та відповідне інституційно-правове, 

інфраструктурне й інформаційне забезпечення. 

13. У роботі обґрунтовано, що одним із інструментів залучення 

приватних інвестиційних ресурсів у інноваційний розвиток регіону є рівень 

розвитку інноваційної привабливості регіону. Проведено моделювання 

фінансових результатів суб’єктів системи взаємодії у інноваційних процесах як 

напряму підвищення ефективності регіональної інноваційної політики. У якості 

прогнозних величин взято показники інноваційної привабливості регіону для 

представників інноваційного бізнесу. Розраховані прогнозні величини 

показують існування тісного зв’язку між очікуваними економічними 

результатами розвитку інноваційного співробітництва у регіоні та показниками 

активізації підприємницької ініціативи.   
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цінності технології, 0,8 д.а.). 

 

АНОТАЦІЯ 

Лісовська Л.С. Економічне оцінювання та розвиток систем взаємодії в 

інноваційних процесах. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, 2021. 

Здійснено ретроспективний аналіз еволюції моделей інноваційного процесу 

регіону, розкрито сутність та види систем взаємодії в управлінні інноваційними 

процесами в регіоні, сформовано теорію взаємодії в інноваційних процесах 

регіону. Розкрито методологічні підходи до економічного оцінювання систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону, досліджено чинники формування 

систем взаємодії в інноваційних процесах регіону та розроблено методологічні 

підходи до оцінювання чинників. Обґрунтовано змістове наповнення та 

внутрішню архітектоніку поняття «цінність взаємодії» в інноваційних процесах 

регіону. Здійснено аналіз і оцінювання розвитку та виконано кластерний аналіз 

показників інноваційного співробітництва у регіонах України, розроблено 

модель оцінювання впливу показників інноваційної активності на рівень ВВП 
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країни. Обґрунтовано механізм формування споживчої корисності інновацій, 

розроблено методологічні рекомендації щодо ціноутворення на науково-

технічну продукцію, здійснено моделювання параметрів угод трансферу в 

системах регіональної взаємодії на засадах забезпечення цінності взаємодії її 

учасників. Обґрунтовано типологію стратегій взаємодії та запропоновано 

методичний підхід до обґрунтування вибору стратегії взаємодії в інноваційних 

процесах регіону, розроблено модель аналізування та прогнозування фінансових 

результатів учасників системи взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

Ключові слова: інноваційний процес, економічне оцінювання, чинники 

налагодження взаємодії, інноваційний процес регіону, теорія взаємодії у 

інноваційних процесах регіону, формування систем взаємодії регіону, 

інструменти розвитку регіональної взаємодії в інноваційних процесах. 

 

АННОТАЦИЯ 

Лисовска Л.С. Экономическое оценивание и развитие систем 

взаимодействия в инновационных процессах. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 – развитие производительных сил и региональная 

экономика, Луцкий национальный технический университет, г. Луцк, 2021. 

 Осуществлен ретроспективный анализ эволюции моделей инновационного 

процесса региона, раскрыто сущность и виды систем взаимодействия в 

управлении инновационными процессами в регионе, сформирована теория 

взаимодействия в инновационных процессах региона. Раскрыты 

методологические подходы к экономической оценке систем взаимодействия в 

инновационных процессах региона, исследованы факторы формирования систем 

взаимодействия в инновационных процессах региона и разработаны 

методологические подходы к оценке факторов. Обоснованно смысловое 

наполнение и внутреннюю архитектонику понятия «ценность взаимодействия» 

в инновационных процессах региона. Осуществлены анализ и оценка развития и 

выполнен кластерный анализ показателей инновационного сотрудничества в 

регионах Украины, разработана модель оценки влияния показателей 

инновационной активности на уровень ВВП страны. Обоснован механизм 

формирования потребительской полезности инноваций, разработаны 

методологические рекомендации относительно ценообразования на научно-

техническую продукцию, осуществлено моделирование параметров соглашений 

трансфера в системах регионального взаимодействия на основе обеспечения 

ценности взаимодействия их участников. Обосновано типологию стратегий 

взаимодействия и предложен методический подход к обоснованию выбора 

стратегии взаимодействия в инновационных процессах региона, разработана 

модель анализа и прогнозирования финансовых результатов участников системы 

взаимодействия в инновационных процессах региона. 

Ключевые слова: инновационный процесс, экономическое оценивание, 

факторы налаживания взаимодействия, инновационный процесс региона, теория 

взаимодействия в инновационных процессах региона, формирование систем 
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взаимодействия региона, инструменты развития регионального взаимодействия 

в инновационных процессах. 

 

ANNOTATION 

Lisovska L. Economic evaluation and development of interaction systems in 

innovation processes. – Manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of Doctor in Economics on specialty 

08.00.05 – development of productive forces and regional economy, Lutsk National 

Technical University, Lutsk, 2021. 
Based on the scientific research conducted by the author, a solution to the 

scientific and applied problem of regionalism is proposed. It is conducting of economic 

assessment and forming systems of interaction in innovation processes in the region. 

The relevance of scientific research is due to the crucial role of the processes of 

establishing interaction between institutional participants in the region to increase the 

value of interaction and the productivity of the innovation process. According to the 

results of the study of theoretical and methodological provisions, the work has 

developed a conceptual approach to the interpretation of the concept of «innovation 

process of the region» and «system of interaction in innovation processes of the region» 

within the framework of modern approaches to innovative development. The 

application of these approaches makes it possible to identify and characterize the 

institutional subjects of the formation of interaction systems, taking into account their 

goals and criteria for establishing joint activities. That is the basis for the development 

of social and economic tools for the implementation of strategic goals for the 

development of regional systems of interaction in innovation processes. 

The paper develops a theory of interaction in the innovation processes of the 

region. The theory determines that achieving a high value of interaction between 

institutional participants in the region is ensured by increasing the use of the innovation 

potential of participants, attracting all interested parties to the joint implementation of 

the stages of the innovation process, combining resources (efforts) based on the 

principles of coordinating interests and optimizing the cost of interaction. The system 

of factors that encourage subjects to establish joint activities in the innovation 

processes of the region is substantiated. The methodological approach to cluster 

analysis of innovative cooperation of the regions of Ukraine based on the level of 

innovative activity and the level of innovative cooperation with various partners 

modelling the impact of indicators of innovative activity of institutional subjects of the 

region on the macroeconomic indicators of Ukraine based on economic and 

mathematical methods is improved. A mechanism for forming the utility of 

innovations, methodological support for determining the price of scientific and 

technical products of subjects of interaction in the innovation process of the region 

when concluding transfer transactions, based on economic modelling is developed. In 

accordance with the typology of interaction strategies in innovation processes of the 

region, a methodological approach to substantiating the strategy of interaction, which 

provides for the choice of strategic alternatives in the econometric plane, the quadrants 

of which are responsible for determining the balance between the utility of interaction, 

the cost of interaction, sometimes establishing and implementing interaction in 
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innovation processes, which makes it possible to develop the methodological 

foundations of the region's economic development is developed. 

A conceptual methodological approach to the economic assessment of interaction 

systems in innovation processes of the region is formed. This approach separates as 

objects of assessment the processes of establishing and implementing joint activities in 

innovation processes of the region, the effectiveness criteria of which determine the 

level of development of the regional innovation ecosystem in sectoral and spatial 

aspects, which is the basis for the formation of a strategy for innovative development 

of regions. A methodological approach to identifying and evaluating factors that 

encourage subjects to establish joint activities in the innovation processes of the region 

is proposed. 

The systematization of tools for ensuring the development of interaction systems 

in innovation processes of the region is performed. It takes into account the specifics 

of the region and its business entities, the specifics of science and education 

institutions, the level of development of innovation infrastructure and covers a set of 

organizational measures that make it possible to ensure the expanded reproduction of 

innovative resources, the balance of interests of all participants in the interaction 

system, adaptation of incentive factors for joint implementation of stages of the 

innovation process to internal and external factors of the innovation environment and 

implementation of effective regional policies for the rational use of productive forces. 

The scientific theoretical and applied results presented in the dissertation work 

will contribute to the formation and development of interaction systems in innovation 

processes by means of developing provisions for economic assessment of the system 

of interaction between institutional participants in the region, by using tools to 

determine the level of interest of subjects in establishing joint activities in innovation 

processes, modelling interaction systems in the regional economy, introducing a 

mechanism for forming the usefulness of innovations, increasing the role of local self-

government bodies in establishing interactions in regional innovation processes and the 

level of competitiveness of innovation infrastructure on this basis. 

Key words: innovation process, economic evaluation, factors of interaction, 

innovation process of the region, theory of interaction in innovation processes of the 

region, formation of interaction systems of the region, tools of regional interaction 

development in innovation processes. 
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