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АНОТАЦІЯ 

 

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

інноваційних процесах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.  – 

Луцький національний технічний університет Міністерства освіти і науки 

України, Луцьк, 2021. 

У дисертаційній роботі запропоновано нове концептуальне вирішення 

наукового-практичного завдання – здійснення економічного оцінювання та 

формування систем взаємодії у інноваційних процесах регіону. Актуальність 

наукового дослідження зумовлена визначальною важливістю налагодження 

процесів взаємодії у інноваційних процесах, які повинні стати каталізаторами 

інноваційного та соціально-економічного розвитку регіонів України та 

забезпечать перехід до формування інноваційної моделі розвитку регіонів. У 

зв’язку з цим виникає потреба в розробленні концептуальних основ 

економічного оцінювання та формування систем взаємодії в інноваційних 

процесах регіону та відповідного теоретико-методологічного базису і 

прикладних рекомендацій спрямованих на забезпечення економічного 

оцінювання та розвиток систем взаємодії в інноваційних процесах регіону.  

У першому розділі «Теоретичні засади формування систем взаємодії в 

інноваційних процесах регіону» визначено змістове наповнення поняття 

«інноваційний процес», проаналізовано зміни у моделях організування 

інноваційного процесу, уточнено зміст поняття система взаємодії в управлінні 

інноваційними процесами в регіоні, сформовано концептуальні засади теорії 

взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

На основі результатів ретроспективного аналізу еволюції моделей 

управління інноваційними процесами виокремлено сім поколінь моделей та 

визначено характерні ознаки моделей інноваційного процесу, що дало змогу 
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обґрунтувати принципову трансформацію сутності та значення взаємодії та 

уточнити змістове наповнення поняття «інноваційний процес регіону».  

У роботі розвинуто класифікацію 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.  

Уточнено дефініцію поняття «система взаємодії в інноваційних процесах 

регіону» із позицій системного та процесного підходів. Запропоновано перелік 

суб’єктів регіональної системи взаємодії та обґрунтовано пріоритетну роль у 

реалізації системи інститутів регіональної влади, визначено стратегічні завдання 

інститутів регіональної влади. Визначено економічну сутність налагодження 

взаємодії в інноваційних процесах регіону та обґрунтовано основні структурні 

елементи формування регіональних систем взаємодії у інноваційних процесах. В 

роботі проведено класифікування видів систем взаємодії в інноваційних 

процесах регіону та запропоновано нові ознаки – завдання взаємодії, тип 

конкурентних відносин, ресурсне забезпечення. 

На основі узагальнення теорій регіонального та економічного розвитку, 

теорій інноваційного розвитку, особистісного розвитку та теорій взаємодій 

удосконалено концептуальні засади теорії взаємодії в інноваційних процесах 

регіону. Основна гіпотеза концептуальних теоретичних засад передбачає 

забезпечення розвитку систем взаємодій в інноваційних процесах регіону для 

досягнення основного завдання  зростання цінності взаємодії для її учасників. 

Визначальними умовами розвитку 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. 

У другому розділі «Концепція побудови систем взаємодії у інноваційних 

процесах регіону» розроблено методичний підхід до економічного оцінювання 

систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, уточнено понятійно-

термінологічний апарат формування та розвитку систем взаємодії в інноваційних 
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процесах регіону, визначено чинники налагодження взаємодії в інноваційних 

процесах регіону, запропоновано методологічний підхід до оцінювання чинників 

налагодження взаємодії в інноваційних процесах регіону.  

Розкрито та охарактеризовано складові методичного базису оцінювання 

процесів взаємодії: принципи оцінювання, функції оцінювання, суб’єкти та 

об’єкти, етапи оцінювання. Обґрунтовано мету та основні завдання 

економічного оцінювання системи взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

Запропоновано методичний підхід до економічного оцінювання систем взаємодії 

в інноваційних процесах регіону, який базується на відокремленому оцінюванні 

процесів налагодження, здійснення та реалізації спільної діяльності учасників 

інноваційного процесу.  

У розрізі методичного підходу сформовано систему кількісних показників 

оцінювання системи взаємодії (ефективність та результативність інноваційного 

процесу (етапу) в регіоні) та якісних показників (корисність взаємодії, вартість 

взаємодії, цінність взаємодії). Уточнено понятійно-термінологічний апарат 

формування та розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, що 

покладено в основу визначення базової дефініції «цінність взаємодії» та 

уточнення її внутрішньої архітектоніки. 

У роботі розкрито поняття та види чинників, які спонукають суб’єктів до 

спільного виконання інноваційного процесу. Розвинута класифікація чинників 

налагодження взаємодії доповнена концептуальною ознакою «напрям 

провайдингу», за якою виділено чинники вартості, чинники майна, 

інформаційно-комунікаційні чинники, чинники якості, чинники ринку. Для 

оцінювання чинників налагодження взаємодії в інноваційних процесах регіону 

розроблено методичний підхід. У контексті запропонованого підходу 

досліджено важливість чинників налагодження взаємодії в умовах здійснення 

інноваційного процесу в Західному регіоні України. Зроблено висновки на 

основі аналітичних результатів із визначенням змісту необхідних напрямів 

формування регіональної політики стимулювання та активізації механізму 
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взаємодії в інноваційних процесах і розроблення інноваційної стратегії розвитку 

окремих територій.  

У третьому розділі «Комплексне економічне оцінювання систем взаємодії 

регіонів держави» проведено аналізування інноваційної активності регіонів 

України, здійснено оцінювання розвитку інноваційного співробітництва 

регіонів, виконано кластерний аналіз показників інноваційного співробітництва 

регіонів, розроблено модель оцінювання впливу показників інноваційної 

активності на рівень ВВП країни.  

На основі проведеного аналізу та оцінювання показників інноваційної 

активності підприємств України встановлено існування значної невідповідності 

між значеннями показників ефективності та показників результативності систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону. Причинами невідповідності 

визначено низький рівень очікуваного ефекту від упровадження інновацій у 

бізнес-середовище та на регіональний ринок товарів і послуг, зумовлений 

недостатньо налагодженими взаємовідносинами між ринковими 

стейкхолдерами та інституціями регіональної влади. 

Виконаний кластерний аналіз інноваційного співробітництва регіонів 

України дозволив зробити висновок про існування територіальної 

диспропорційності показників за регіонами, яка зумовлена двома чинниками: 

рівнем інноваційної активності бізнес-партнерів та рівнем розвитку 

інноваційного співробітництва із пріоритетним для регіонального інноваційного 

розвитку партнером. 

Результати моделювання показників інноваційної активності в Україні та 

показників обсягу ВВП і обсягу реалізованої інноваційної продукції засвідчили 

істотний позитивний вплив на величину ВВП таких показників результативності 

інноваційної діяльності як витрати на інновації та кількість промислових 

підприємств, що впроваджували інновації. На величину обсягу реалізованої 

інноваційної продукції позитивний тренд формують кількість організацій, які 

здійснювали НДР, кількість працівників, задіяних у виконанні НДР, кількість 

інноваційно активних промислових підприємств. Результати моделювання 
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можуть бути враховані для формування ефективної регіональної інноваційної 

політики, орієнтованої на підтримання високого рівня наукоємності та 

утримання значного інтелектуального ресурсу у регіоні.  

У четвертому розділі «Економічний та соціальний інструментарій розвитку 

систем взаємодії регіону» запропоновано механізм формування споживчої 

корисності інновацій, визначено сукупність соціально-економічних інструментів 

розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, розроблено 

методологічні рекомендації для визначення ціни на науково-технічну продукцію 

при укладенні угод трансферу в системах регіональної взаємодії на засадах 

забезпечення цінності взаємодії її учасників.  

Розроблено механізм формування корисності інновацій за етапами 

інноваційного процесу регіону, в якому виокремлено процеси та етапи 

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.  

Визначено сукупність соціально-економічних інструментів розвитку систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону, використання яких дасть змогу на 

засадах залучення усіх зацікавлених суб’єктів та узгодження параметрів 

налагодження взаємодії забезпечувати врівноважений інноваційний розвиток 

регіону.  

Розроблено 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’єкта системи регіональної взаємодії. Результати моделювання 

можуть бути використані для здійснення економічного прогнозування 

результатів інноваційного процесу регіону в умовах використання проєктно-

цільових інструментів регіонального розвитку взаємодії. 
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У п’ятому розділі «Управління розвитком систем регіональної взаємодії в 

інноваційних процесах» визначено стратегічні орієнтири розвитку регіональних 

систем взаємодії, обґрунтовано особливості управління розвитком систем 

регіональної взаємодії, здійснено моделювання розвитку систем взаємодії в 

інноваційних процесах регіону. 

Стратегічні орієнтири розвитку регіональних систем взаємодії повинні 

бути консолідовані та гармонізовані із цілями та завданнями діяльності 

регіональних суб’єктів взаємодії в інноваційних процесах, а інструментами їх 

досягнення повинні стати стратегії взаємодії.  Запропоновано підхід до 

обґрунтування стратегії взаємодії, у контексті якого виокремлено типи груп 

стратегій взаємодії та запропоновано матрицю вибору стратегій взаємодії 

залежно від рівнів інноваційної активності та інноваційного співробітництва 

регіону. 

Запропоновано методичний підхід до технологічного прогнозування 

ринкової поведінки НДР на ранніх стадіях їх технологічної готовності, який 

передбачає оцінювання чинників розвитку й обмежень розвитку НТР в умовах 

певного регіону. 

Здійснено моделювання результатів інноваційного розвитку суб’єктів 

регіональних систем взаємодії. Базовими величинами слугували показники 

інноваційного потенціалу суб’єкта господарювання та показники інноваційної 

привабливості регіону. Розраховані на  основі  моделювання прогнозні величини 

обґрунтували існування тісного зв’язку між очікуваними економічними 

результатами розвитку інноваційного співробітництва у регіоні та показниками 

активізації підприємницької ініціативи. Результати моделювання покладено в 

основу обґрунтованих рекомендацій для формування політики інноваційного 

розвитку 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. 
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ABSTRACT 

 

Lisovska L.S. Economic assessment and development of interaction systems in 

innovation processes. – Qualification scientific work on the rights of a manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Economics in specialty 08.00.05 – 

development of productive forces and regional economy.  –  Lutsk National Technical 

University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Lutsk, 2021. 

The dissertation paper offers a new conceptual solution to the scientific and 

practical problem of implementing economic assessment and forming systems of 

interaction in innovation processes in the region. The relevance of scientific research 

is determined by the crucial importance of establishing interaction processes in 

innovation processes, which should become catalysts for innovative and socio-

economic development of the regions of Ukraine and ensure the transition to the 

formation of an innovative model of regional development. In this regard, there is a 

need to develop the conceptual foundations of economic assessment and the formation 

of interaction systems in innovation processes in the region and the corresponding 

theoretical and methodological basis and applied recommendations aimed at ensuring 

economic assessment and the development of interaction systems in innovation 

processes in the region. 

In the first chapter «Theoretical foundations of the formation of interaction 

systems in innovation processes of the region", the content of the concept of 

"innovation process» is defined, changes in the models of organization of the 

innovation process are analysed, the content of the concept of interaction system in the 

management of innovation processes in the region is clarified, the types of interaction 

systems in innovation processes of the region are characterized, the conceptual 

foundations of the theory of interaction in innovation processes of the region are 

formed. 

Based on the results of a retrospective analysis of the evolution of innovation 

process management models, seven generations of models are identified and the 

characteristic features of innovation process models are determined. These features 
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allowed us to substantiate the fundamental transformation of the essence and meaning 

of interaction and clarify the content of the concept of «innovation process of the 

region».  

The paper develops the classification of types of interaction in the economic 

processes of the region according to the following characteristics: form of 

implementation, resource support, content of activities, which made it possible to 

determine the tasks and features of interaction in the innovation processes of the region. 

The definition of the concept of «system of interaction in innovative processes 

of the region» is clarified from the standpoint of system and process approaches. The 

list of subjects of the regional system of interaction is proposed and the priority role in 

the implementation of the system of regional government institutions is justified. The 

strategic tasks of regional government institutions are defined. The economic essence 

of establishing interaction in the innovation processes of the region is determined and 

the main structural elements of the formation of regional interaction systems in 

innovation processes are substantiated. The paper classifies the types of interaction 

systems in the region's innovation processes and suggests new features – the task of 

interaction, the type of competitive relations, and resource support. 

Based on the generalization of theories of regional and economic development, 

theories of innovative development, personal development and theories of 

interaction, the conceptual foundations of the theory of interaction in innovation 

processes in the region are improved. The main hypothesis of the conceptual 

theoretical foundations provides for ensuring the development of interaction systems 

in the innovation processes of the region in order to achieve the main task of 

increasing the value of interaction for its participants. The defining conditions for the 

development of the system of interaction in the innovation process are the joint 

implementation of stages or individual works, pooling resources to achieve the effect 

of synergy, creating conditions for using the innovative potential of participants in 

interaction in the region. 

In the second chapter «The concept of building interaction systems in innovation 

processes of the region», a methodological approach to the economic assessment of 



10 

interaction systems in innovation processes of the region is developed, the conceptual 

and terminological apparatus for the formation and development of interaction systems 

in innovation processes of the region is clarified. The factors of establishing interaction 

in innovation processes of the region are identified and a methodological approach to 

assessing the factors of establishing interaction in innovation processes of the region is 

proposed. 

The components of the methodological basis for evaluating interaction processes 

are revealed and characterized. They are evaluation principles, evaluation functions, 

subjects and objects, evaluation stages. The purpose and main tasks of economic 

assessment of the system of interaction in innovation processes in the region are 

substantiated. A methodological approach to the economic assessment of interaction 

systems in innovation processes in the region is proposed. This approach is based on a 

separate assessment of the processes of establishing, implementing and implementing 

joint activities of participants in the innovation process.  

In the context of the methodological approach, a system of quantitative indicators 

for evaluating the interaction system (efficiency and effectiveness of the innovation 

process (stage) in the region) and qualitative indicators (utility of interaction, cost of 

interaction, value of interaction) is formed. The conceptual and terminological 

apparatus of formation and development of interaction systems in innovative processes 

of the region is clarified, which is the basis for defining the basic definition of 

«interaction value» and clarifying its internal architectonics. 

The paper reveals the concept and types of factors that encourage subjects to 

jointly implement the innovation process. The developed classification of factors for 

establishing interaction is supplemented by the conceptual feature «provider 

direction», The feature identifies cost factors, property factors, information and 

communication factors, quality factors, and market factors. A methodological 

approach has been developed to assess the factors of establishing interaction in the 

region's innovation processes. In the context of the proposed approach, the importance 

of factors for establishing interaction in the context of the innovation process in the 

Western region of Ukraine is studied. Conclusions are drawn based on analytical 
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results with the definition of the content of the necessary directions for forming a 

regional policy of stimulating and activating the mechanism of interaction in 

innovation processes and developing an innovative strategy for the development of 

individual territories. 

In the third chapter «Integrated economic assessment of systems of interaction 

between regions of the state» the analysis of innovation activity of regions of Ukraine 

is carried out, the development of innovation cooperation of regions is assessed, cluster 

analysis of indicators of innovation cooperation of regions is performed, and a model 

for assessing the impact of innovation activity indicators on the level of GDP of the 

country is developed. 

Based on the analysis and evaluation of indicators of innovation activity of 

Ukrainian enterprises, the existence of a significant discrepancy between the values of 

performance indicators and performance indicators of interaction systems in 

innovation processes in the region is established. The reasons for the discrepancy are 

the low level of expected effect from the introduction of innovations in the business 

environment and on the regional market of goods and services, due to insufficiently 

established relations between market stakeholders and regional government 

institutions. 

The cluster analysis of innovative cooperation between the regions of Ukraine 

allowed us to conclude that there is a territorial disparity of indicators by region. The 

disparity is due to two factors: the level of innovative activity of business partners and 

the level of development of innovative cooperation with a priority partner for regional 

innovative development. It is established that the appropriate tool for solving the 

problem of activating innovation processes in the region should be a mechanism for 

establishing cooperation through the search and stimulation of potential partners, the 

formation of which should be provided by regional authorities.  

The results of modelling indicators of innovation activity in Ukraine and 

indicators of GDP and the volume of innovative products sold showed a significant 

positive impact on the GDP of such indicators of innovation performance as innovation 

costs and the number of industrial enterprises that introduced innovations. The number 



12 

of organizations that carried out research developments, the number of employees 

involved in the implementation of research developments, and the number of 

innovatively active industrial enterprises form a positive trend for the volume of 

innovative products sold. The results of modelling can be taken into account to form 

an effective regional innovation policy focused on maintaining a high level of 

knowledge intensity and retaining a significant intellectual resource in the region.  

In the fourth chapter «Economic and social tools for the development of regional 

interaction systems», a mechanism for forming the consumer utility of innovations is 

proposed, elements of ensuring the utility levels of the results of the region's innovation 

process by stages are defined, a set of social and economic tools for the development 

of interaction systems in the region's innovation processes is defined, methodological 

recommendations are developed for determining the price of scientific and technical 

products when concluding transfer agreements in regional interaction systems based 

on ensuring the value of interaction between its participants. 

A mechanism for forming the usefulness of innovations by stages of the 

innovation process of the region is developed. It identifies the processes and stages of 

ensuring the usefulness of innovations, which are consolidated in accordance with the 

tasks of the mechanism and the goals of attracting regional entities. The 

implementation of the tasks of the regional interaction system by structural and logical 

connections is agreed between the participants of the regional interaction system 

according to the levels of innovation utility formation.  

A set of social and economic tools for the development of interaction systems in 

innovation processes in the region is defined, the use of which will allow, based on the 

involvement of all interested parties and coordination of parameters for establishing 

interaction, to ensure a balanced innovative development of the region. 

Methodological approaches to pricing for scientific and technical development 

are developed. They are based on the results of modelling a set of heterogeneous factors 

influencing the price of scientific and technical development during its transfer as an 

object of the regional interaction system. The results of modelling can be used to carry 



13 

out economic forecasting of the results of the innovation process of the region in the 

context of using design and target tools for regional interaction development. 

In the fifth chapter «Managing the development of regional interaction systems 

in innovation processes» strategic guidelines for the development of regional 

interaction systems are defined, the features of managing the development of regional 

interaction systems are substantiated, and the development of interaction systems in 

innovation processes in the region is modelled. Strategic guidelines for the 

development of regional interaction systems should be consolidated and harmonized 

with the goals and objectives of regional interaction actors in innovation processes, and 

interaction strategies should become tools for achieving them. 

An approach to substantiating the interaction strategy is proposed, in the context 

of which the types of groups of interaction strategies are identified and a matrix for 

choosing interaction strategies is proposed depending on the levels of innovation 

activity and innovative cooperation of the region. 

A methodological approach to technological forecasting of market behaviour of 

research developments at the early stages of their technological readiness is proposed, 

which provides for the assessment of development factors and limitations of the 

development of scientific and technical developments in a particular region. Modelling 

of the results of innovative development of subjects of regional interaction systems is 

carried out. The basic values were indicators of the innovative potential of the business 

entity and indicators of innovative attractiveness of the region. The forecast values 

calculated based on modelling proved the existence of a close relationship between the 

expected economic results of the development of innovative cooperation in the region 

and the indicators of activation of entrepreneurial initiative. The simulation results are 

the basis for sound recommendations for forming a policy of innovative development 

of the region. 

Key words: innovation process, economic assessment, factors of establishing 

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

processes of the region, formation of interaction systems of the region, tools for 

developing regional interaction in innovation processes. 
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ВСТУП 

 

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 важливих ресурсів до моделі співробітництва при 

формуванні високого рівня 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 
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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.  

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, 
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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 
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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; 

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

акти, результати наукових та аналітичних досліджень здобувача. 

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 
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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 

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 
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в єдиний коригувальний показник для обґрунтування ефективності 

комерціалізації результатів інноваційного процесу регіону; 

- концептуальний зміст чинників, що 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; 
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 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 

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 
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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 міста Львів (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 
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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,   
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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-

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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ВЗАЄМОДІЇ В 

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ РЕГІОНУ 

 

1.1. Інноваційні процеси як чинник соціально-економічного 

розвитку регіону 

 

Інноваційні принципи та методи економічного зростання, що базуються на 

ефективному формуванні, використанні й розвитку сукупності кадрових, 

матеріально-технічних, фінансових, інформаційних ресурсів наукової і науково-

технічної діяльності регіону, об’єднаних організаційними принципами і 

структурою управління, визнаються пріоритетними для розвитку сучасного 

національного господарства. Наукові та науково-технічні ресурси держави 

формуються у науково-технічному потенціалі та використовуються через 

здійснення інноваційного процесу у регіоні.  

Велика кількість учасників, високі вимоги щодо якості та вартості 

складових та структури сукупності матеріальних і нематеріальних ресурсів, 

підвищена ризикованість і непередбачуваність результатів, потенційно високі 

прибутки інноваційного процесу зумовлюють його економічну специфіку на 

регіональному ринку. Для розроблення теоретичних засад формування систем 

взаємодії у інноваційному процесі регіону видається  доцільним  з’ясувати  

сутність та особливості генези понятійно-категоріального апарату інноваційного 

процесу, виокремити його внутрішню архітектоніку для визначення 

можливостей розвитку його моделей та складових на засадах взаємодії у регіоні. 

З огляду на останнє, підґрунтям пропонованого дослідження слугує розкриття 

змістового наповнення понять «інноваційний процес» та «інноваційна 

діяльність» у розрізі їх суттєвості впливу на рівень соціально-економічного 

розвитку кожного регіону держави. У законодавстві та нормативних документах 

України поняття інноваційної діяльності визначається як «діяльність» [92, ст. 1; 

50, с. 325], «сукупність заходів» [93, ст. 3] та «сукупність дій» [236].  За 
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положеннями міжнародних стандартів «Керівництво Осло» під інноваційною 

діяльністю розуміють «усі наукові, технологічні, організаційні, фінансові, 

комерційні дії, які реально приводять до здійснення інновацій, або задумані з 

цією метою» [427], отже, законодавчо визначеного та врегульованого 

визначення дефініції «інноваційний процес» не існує. Зокрема, доцільно навести 

визначення, подане у Наказі Держкомстату України, у якому під інноваційним 

процесом розуміють «впровадження нового або значно вдосконаленого 

виробничого  процесу,  методу розповсюдження  або діяльності з підтримки 

товарів та послуг» [236]. Таке трактування можна вважати аналогічним до 

визначення технології, а саме: «сукупності систематизованих наукових знань, 

технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та 

послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і 

зберігання продукції, надання послуг» [94]. Потрібно зазначити, що значні 

дослідження щодо розуміння інноваційного процесу та інноваційної діяльності 

розроблено науковцями. Аналізуючи положення наукових праць українських 

вчених також можна відзначити відсутність єдиного погляду щодо  трактування 

і використання понять інноваційна діяльність та інноваційний процес регіону, 

також існує розбіжність щодо внутрішньої наповненості даних понять, зокрема 

одні науковці трактують інноваційну діяльність як діяльність [141; 328; 336], 

інші – як процес [101; 106; 278; 314]. З метою виокремлення змістового 

наповнення та його обґрунтування у додатку А нами було систематизовано 

трактування вчених. 

У продовження проведення об’єктивного аналізу термінологічного 

наповнення потрібно зауважити, що існують підходи, що об’єднують два 

виокремлені напрями дослідження. Наприклад, І. Луциків зазначає, що 

інноваційна діяльність включає такі види робіт, «як пошук ідей, ліцензій, 

патентів, кадрів, організацію дослідницької роботи, інженерно-технічну 

діяльність, що об’єднує винахідництво, раціоналізацію, конструювання, 

створення інженерно-технічних об’єктів, інформаційну та маркетингову 
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діяльність» [210, с. 91], тобто, автор до інноваційної діяльності включає як види 

діяльності, так і початкові етапи інноваційного процесу в регіоні. 

Для обґрунтування розуміння у даному дослідженні даних термінів 

доцільно звернутися також до енциклопедичних видань: згідно з лексичним 

наповненням процесом називають «закономірну, послідовну зміну явища, її 

перехід в інше явище (розвиток)» [78, с. 487], «послідовність послідовних дій, 

засобів, спрямованих на досягнення певного наслідку» [34, с. 1179], при цьому 

діяльністю називають «працю, дію людей у якій-небудь галузі, застосування 

праці для чого-небудь» [34, с. 306]. 

На підставі виділених трактувань понять ми можемо узагальнити, що дії 

окремих людей або застосування праці людей для виконання завдань у сфері 

інновацій можна вважати складовими загальної послідовної зміни явища нової 

ідеї та її перетворення у результат етапу або процесу в регіоні. Причому, 

кількість складових організування таких дій колективу людей відповідає 

необхідній кількості етапів (робіт) щодо перетворення ідеї у продукт, готовий до 

комерціалізації та використання (споживання) на ринку,  тому поняття 

інноваційної діяльності потрібно розуміти через організування дій суб’єктів, 

спрямованих на створення, впровадження чи комерціалізацію інновації на 

певній стадії інноваційного процесу.  

Натомість послідовну зміну нової ідеї та її перетворення у готовий продукт 

потрібно позначати поняттям інноваційного процесу регіону. Інноваційний 

процес є ширшим поняттям, ніж інноваційна діяльність, оскільки він охоплює 

всі етапи створення новації – від етапу генерування ідеї до етапу комерціалізації 

інноваційного продукту (технологічної або продуктової інновації) або 

організаційно-управлінського рішення, що використовують у господарській 

практиці на регіональному рівні. Інноваційний процес включає всі етапи 

життєвого циклу інновації, а також її дифузію у нові умови і сфери 

застосування.  

Погоджуємося з твердженнями Н.Т. Рудь, що поняття інноваційного 

процесу охоплює не лише технології як об’єкт, але «містить й інституціональні, 
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організаційні і управлінські інновації» [277, с. 53]. Такий підхід до розуміння 

понять інноваційного процесу та інноваційної діяльності дозволяє трактувати 

виокремлені види (напрями) інноваційної діяльності згідно з положеннями 

Господарського кодексу [50].  

Зазначені напрями інноваційної діяльності охоплюють зміст окремих 

етапів інноваційного процесу в тому числі і на регіональному рівні, проте не всі 

його етапи загалом. Так, згідно з Проектом Закону України «Про підтримку та 

розвиток інноваційної діяльності» [264] також виокремлено окремі види 

інноваційної діяльності зокрема, наукову, технологічну, організаційну, 

фінансову та комерційну діяльність, що скеровані на перетворення новації на 

інновацію через реалізацію інноваційного проєкту та/або проєкту розвитку 

інноваційної інфраструктури, як наслідок таке виділення видів інноваційної 

діяльності також слугує підтвердженням запропонованого у даному дослідженні 

трактування. Також у ст. 3 Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

виділяють види інноваційної діяльності як  випуск і розповсюдження нових видів 

техніки і технологій; «фінансування фундаментальних досліджень для 

здійснення якісних змін у стані продуктивних сил; розробка і впровадження 

нової ресурсозберігаючої технології» [93, ст. 3]. 

Визначені положення, виокремлені у процесі аналізування наукових та 

нормативних джерел, слугують підтвердженням того, що здійснення 

інноваційного процесу в регіоні передбачає формування багатофакторної та 

міждисциплінарної системи виконання встановленої послідовності робіт 

(етапів), що пов’язані з перетворенням нової ідеї у різні види результатів  

окремих етапів інноваційного процесу регіону.  

Потрібно наголосити, що встановлена система робіт (етапів) інноваційного 

процесу в регіоні охоплює сукупність наукових, технічних, технологічних та 

організаційних етапів у результаті виконання інтелектуальної діяльності. При 

цьому, елементи інноваційного процесу постійно знаходяться в тісному 

взаємозв’язку, між ними безперервно здійснюється обмін інформаційними 

потоками на регіональному рівні.  
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Отже, на основі проведеного аналізу слід визначити ключові ознаки 

інноваційного процесу регіону, що прямо чи опосередковано формують змістове 

наповнення даного поняття: високий ризик здійснення і невизначеність методів 

досягнення цілей; складність детального планування та орієнтування на 

прогнозування; необхідність швидкого адаптування параметрів реалізації до 

параметрів потреб учасників сфери господарських відносин та сфери  

цілепокладання безпосередніх учасників інноваційного процесу; залежність 

параметрів його реалізації від чинників соціального, економічного, 

технологічного та технічного середовищ, у яких він реалізується і поширює свої 

результати. 

Інноваційні процеси регіону можуть бути реалізовані за параметрами 

різних моделей, тобто включати різну послідовність етапів, що зумовлюються 

різними джерелами нових ідей, характеризуються різними взаємозв’язками між 

етапами. Видів моделей у сучасній теорії інноватики, що мають суттєві 

відмінності у сутності та механізмах створення зв’язків із стейкхолдерами 

регіону,  потрібно визначити  сім [44; 53; 333]:  

- «лінійна (технологічного поштовху);  

- лінійна (ринкового витягування);  

- лінійна із зворотними зв’язками взаємодії; 

- інтегрована;  

- сітьова (мережева); 

- модель відкритих інновацій; 

- модель розширених інноваційних мереж» [404, с. 176]. 

До першого покоління моделей інноваційного процесу відносять класичні 

«лінійні» процеси, що «виштовхувалися технологіями (лабораторією)» 

(technology push). Така модель була популярна на ринку інновацій від 1955 р. до 

1969 р. У даному періоді часу інноваційний процес мав початок у різноманітних 

наукових та технологічних структурах, які виконували наукові дослідження та 

здійснювали експериментальні випробування. Таким чином шляхом  

послідовної реалізації нові знання здійснювали перетворення у нові види 
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продуктів. Ефективність інновацій, в тому числі і на регіональному рівні, 

забезпечувалася зосередженням уваги на початкових етапах інноваційного 

процесу, при цьому етап прикладних досліджень та лабораторних випробувань 

послідовно виконувався у визначений момент часу. N. Rosenberg назвав цей 

процес «чорним ящиком» (blackbox), хоча опоненти цієї моделі критикували її за 

існування невідповідності параметрів створеної інновації та параметрів 

споживчої потреби, що не вивчалася [436]. 

Наступний вид покоління моделей інноваційного процесу знайшло 

використання від 1965 р. до 1973 р. 1970-х рр. під назвою моделі «притягнуті 

попитом» (demand pull), тобто, на думку її творців, інновації повинні 

розроблятися й інноваційний процес повинен ініціюватися незадоволеними 

потребами ринку регіону. Дана модель у реалізації на ринку була позбавлена 

недоліків попередньої моделі, проте у неї виявили власні, пов’язані із 

перетворенням споживчих вимог у фактичний матеріалізований  продукт,  та 

складнощі визначення технічних спроможностей суб’єктів інновацій регіону.  

«Модель «Лінійна із зворотними зв’язками взаємодії» або «Інтерактивна»  

виникла у відповідь на глобальні зміни посилення конкуренції і скорочення 

життєвого циклу товарів» [404, с. 178]. Учасники інноваційного процесу регіону 

розуміють цю модель як поєднання попередніх видів моделей.  

«Лінійна із зворотними зв’язками взаємодії» модель належала до лінійного 

типу, але зазначалася важливість поєднання нових та існуючих знань. 

Прихильники даної моделі стверджували, що у процесі пошуку нових 

технологічних рішень суб’єкти «спочатку повинні звернутися до існуючих 

знань, тільки коли існуючий рівень знань не зможе» [404, с. 180] задовільнити їх 

технологічні запити (вимоги), починається створення нового знання (за 

допомогою НДДКР). Ключовою відмінністю моделі було визнання створення 

взаємодії як чинника ефективності процесу інновацій. Дана модель базувалася 

на використанні двох видів взаємодій: внутрішньої у межах  організації і 

зовнішньої з іншими суб’єктами зовнішнього середовища.  
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Оскільки нові ідеї могли бути генеровані у будь-якій підсистемі 

організації, тому важливість розвитку взаємодії була культивована всіма 

учасниками регіону.  

Інтегрована модель реалізовувалася від 1985 р. Вона передбачала 

«інтегрування досліджень і розробок з виробництвом, та взаємодію з 

постачальниками і покупцями, тобто внутрішня взаємодія в організації повинна 

забезпечити зменшення терміну науково-технічних розробок з одночасним 

зниженням витрат на інновації» [404, с. 182].  Модель базувалася  на результатах 

розвитку горизонтального співробітництва, в тому числі і на регіональному 

рівні.  

У 1990-х рр. «мережева» модель була реалізована через визнання концепції 

«системи інноваційних теорій», які об’єднувалися навколо гіпотези, що 

«необхідно не тільки об’єднувати різні підрозділи підприємства навколо 

інноваційного процесу, а й створювати і зміцнювати їх мережеві зв’язки зі 

споживачами, постачальниками та іншими установами регіону, що сформувало 

так звану «систему інновацій» [48, с. 66, с. 68]. 

У зв’язку із дослідженням мережевих моделей доцільно згадати концепцію 

«екосистема інновації». Екосистема створюється навколо таких організаційних 

форм, що «об’єднують свої індивідуальні пропозиції у інтегровані рішення, 

готові до використання споживачем на ринку. Особливий акцент у даних 

моделях зроблений на приховані знання і, отже, на механізми, що дозволять 

збільшити їх використання та поширення» [404, с. 183].  

Отже, основна ідея використання мережевої моделі передбачає  створення 

взаємодії для обміну потоками знань у межах організації, а також з іншими 

«джерелами знань» регіону (учасниками ринку новацій та інновацій регіону). У 

цих моделях особлива увага приділяється використанню електронних пристроїв 

– інформаційних і комунікаційних технологій для зміцнення внутрішніх і 

зовнішніх зв’язків підприємства: внутрішніх зв’язків між різними підрозділами 

підприємства, міжорганізаційних зв’язків та зв’язків з іншими установами в 

регіоні. Отже, можна констатувати, що мережева модель характеризується  
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«системним інтегруванням; гнучкою організаційною структурою; ефективними 

зовнішніми каналами зв’язку; пріоритетністю стратегічних взаємозв’язків між 

окремими організаціями-учасниками процесу регіону» » [404, с.182].  

Кінець 1990-х рр.  минулого століття можна визначити як епоху зростання  

зацікавленості до людини та навчання як до основного носія та предмету знань 

і, отже, джерел формування конкурентоспроможності регіону. «Чим швидше 

суб’єкт здатен навчатися, тим він вважається більш інноваційним, тим швидше 

він здатний реагувати на ринкові зміни з інноваційними продуктами і послугами. 

Таким чином, все, що пов’язане зі стратегічним навчанням, є частиною того, що 

можна назвати шостою моделлю інноваційного процесу» » [404, с.182].  

Шосте покоління, відоме як «Відкриті інновації», знайшло своє поширення  

на початку 2000 рр. у зв’язку із дослідженнями пов’язують Генрі Чесбро. Модель 

відкритих інновацій пропагує використання внутрішніх та зовнішніх знань для 

реалізації інноваційного процесу. Організація у відповідь забезпечує можливості 

доступу зовнішніх суб’єктів до її нематеріальних активів.  Зустрічні потоки знань  

сприяють виникненню надлишкових знань та пришвидшеному протіканню 

інноваційного процесу. Модель відкритих інновацій побудована на шести 

основних принципах: взаємодії; залучення; кооперації; моделювання; 

оптимізації; прибутковості [368], тобто модель побудована на інтенсивному 

використанні горизонтальних взаємодій у межах регіону з потенційними 

партнерами на мікрорівні, та вертикальних взаємодій шляхом утворення 

спільних об’єднань для тривалішої співпраці. 

Модель  під назвою «Розширені інноваційні мережі» створена у розвиток  

моделі відкритих інновацій та мережевої моделі. ІІ пріоритетом є особа - носій 

нових знань та ідей. Дана модель передбачає побудову інтегрованої мережі 

передачі знань, а «замість традиційних етапів інноваційного процесу лінійних 

моделей постають мережеві спільноти та окремі особистості, які здійснюють 

обмін ідеями та знаннями у мережевій економіці регіону» [404, с. 187]. 

У межах даної моделі створення спільної інноваційної пропозиції регіону 

здійснюється у межах віртуальних мереж, які не передбачають утворення 
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об’єднань фізичного середовища. «Відбувається пошук не ідей, а спільнот для 

реалізації окремих інноваційних процесів регіону. Виконання процесу інновацій 

передбачає використання принципів конвергенції, спіловер-ефективності та 

дифузії інновацій у різні сфери суспільного життя» [404, с.183]. Дана модель 

передбачає побудову інтегрованої мережі передачі знань, класичні етапи 

інноваційного процесу замінюються мережевими спільнотами або окремими 

особистостями, що обмінюються відкритими  ідеями та знаннями у регіональній 

мережі. 

У додатку Б подано систематизовані дані про основні ознаки моделей 

інноваційного процесу регіону, що дозволяють визначити спадковість та 

переваги використання моделей у сучасних умовах. Виокремлення характерних 

ознак семи поколінь моделей інноваційного процесу регіону дозволило 

стверджувати про принципову трансформацію розуміння та значення взаємодії 

між стейкхолдерами ринку регіону. Зокрема, взаємодія між учасниками 

інноваційного процесу регіону стає комплекснішою, системною, набуває різних 

форм, потребує удосконаленої технології реалізації, супроводжується постійним 

узгодженням умов та критеріїв співпраці кожного учасника.  

На основі виділених показників еволюції моделей на рис. 1.1. подано 

складові інноваційного процесу регіону, що зазнали найбільшого 

переосмислення та перезавантаження протягом еволюції моделей: склад та 

кількість учасників, принципи організування, форми та види зв’язків, пріоритети 

видів діяльності та завдання, принципи і форми встановлення взаємодії. 

Еволюція моделей інноваційного процесу супроводжується 

трансформацією механізмів маркетингу як супроводу інноваційного процесу. Як 

зазначають Т.О. Соболєва, О.Г. Гудима з’являються такі інструменти, як 

геотаргетинг, інтернет-маркетинг, комунікації у форматі «realtime» тощо. Серед 

методів маркетингу інновацій також можна виділити «сторітелінг, тобто 

просування за допомогою яскравих візуальних образів та історій; кансей-

інжиніринг, або «емоційний дизайн» (перетворення емоцій та переживань 
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споживача у конкретні параметри продукції та їх дизайн); концепцію «шість 

сигм», ощадливе виробництво тощо» [292, с. 286]. 

 

 
 

Рис. 1.1. Елементи реалізації інноваційного процесу регіону, що 

змінили змістове наповнення протягом еволюції моделей інноваційного 

процесу (сформовано автором) 

Змінюються і завдання інноваційного процесу регіону, зокрема, як 

зазначає P. Fingar, ефективний інноваційний процес у сучасних умовах повинен 

включати такі аспекти: «ціннісні для всіх учасників цілі, постійно поновлювальні 

пріоритети, проведення експертизи етапів та результатів, постійне тестування 

результатів» [381, с. 5]. Таким чином, підходи до розуміння інноваційного 

процесу регіону змінюються залежно від вимог ринку, економічного оточення 

суб’єктів, конвергенції зусиль та намірів суб’єктів тощо.  

Взаємодія між учасниками інноваційного процесу регіону у сучасних 

умовах стає більш комплексною, системною, набуває нових форм та методів 

реалізації, а її виконання «супроводжується зміною стану етапів інноваційного 

процесу у просторі і часі, через постійне узгодження умов та форм співпраці, 

погодження частки кожного учасника у ресурсному забезпеченні діяльності та 

очікуваних економічних результатах від впровадження протягом життєвого 

циклу інновацій» [150].  
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З огляду на вищевикладені ознаки еволюції моделей інноваційного 

процесу та визначені зміни елементів реалізації інноваційного процесу у                     

табл. 1.1 узагальнено та подано представлення елементів (види зв’язків, предмет 

зв’язків, учасники, завдання зв’язків) відповідно до зміни поколінь моделей 

інноваційного процесу регіону.  

Коментуючи таблицю слід зазначити, що великого значення у сучасних 

інноваційних моделях набуває створення та налагодження роботи 

багатофункціональних громад регіону, оскільки інновації ускладнюються, вони 

стають багатоваріантними у застосуванні, супроводжуються виникненням 

спіловер-ефекту, що зумовлює необхідність налагодження взаємозв’язків між 

різними галузями (сферами) наук та різними учасниками ринку регіону. 

Пришвидшення перебігу інноваційного процесу регіону та використання 

концепції «відкритих інновацій», зумовлює відмову від інституту 

«патентування», що викликає необхідність затрачання  додаткового часу та 

ресурсів від учасників процесу інновацій.  Пріоритетності набуває суб’єкт 

інноваційної діяльності – людина, як носій знань та критерій пришвидшеного 

використання нових знань. 

Отже, з позиції результатів проведеного дослідження, що дозволили 

ідентифікувати процесний підхід до розуміння трансформації нової ідеї на 

інновацію, виокремлено окремі складові інноваційного процесу та визначено 

чинники зміни моделей інноваційного процесу регіону на основі елементів 

взаємодії. 

Такі результати наукового дослідження теоретичних джерел дозволяють 

подати власний підхід до визначення та трактування інноваційного процесу 

регіону: з позицій звуженого підходу, інноваційний процес регіону – це 

взаємоузгоджений процес спільної роботи суб’єктів регіону над перетворенням 

знань на інновацію; у розширеному розумінні інноваційний процес регіону 

визначено таким чином: «сукупність етапів та робіт (дій та взаємодій), які 

виконуються спільно, щодо перетворення нового чи наявного знання на 
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інновацію окремих суб’єктів або спільнот регіону, зусилля та інтереси яких 

інтегровані органами місцевого самоврядування згідно із принципами 

Таблиця 1.1 

Характеристика еволюції моделей інноваційного процесу регіону  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: сформовано автором на основі  [53; 312; 349]. 

 

Тип моделі Види зв’язків  Предмет зв’язків / 

Учасники 

Завдання зв’язків  

Лінійна 

(«технологіч- 

ного 

поштовху») 

Внутрішні лінійні між 

групами виконавців 

організації (етапами  

процесу) зв’язки 

Очікування результатів 

етапу, виконавці робіт у 

межах етапів 

Передача проміжних 

результатів етапів між 

безпосередніми 

учасниками інновацій 

Лінійна 

(«ринкового 

витягування») 

Внутрішні лінійні між 

групами виконавців 

організації (етапами  

процесу) зв’язки 

 

Налагодження контактів із 

споживачами для виявлення 

потреби на початкових 

етапах процесу; виконавці 

робіт у межах етапів 

Передача проміжних 

результатів етапів 

безпосередніми 

учасниками інновацій та 

регіональними 

споживачами інновацій 

Лінійна зі 

зворотними 

зв’язками 

(взаємодії) 

Внутрішні лінійні  

та зворотні зв’язки  

 

 

 

Внутрішні - між групами 

виконавців організації 

(етапами  процесу) і зовнішні 

– з іншими інституційними 

одиницями регіону, носять 

періодичний характер 

Узгодження проміжних 

результатів етапів із 

вимогами регіонального 

ринку та існуючими 

знаннями 

Інтегрована Внутрішні зв’язки між 

групами виконавців 

організації (етапами  

процесу) та зворотні 

зв’язки на основі 

горизонтального 

співробітництва 

Внутрішні – між групами 

виконавців організації 

(етапами  процесу) і зовнішні 

– з іншими інституційними 

одиницями регіону, носять 

постійний характер 

Спільне виконання  етапів 

та узгодження результатів 

із вимогами регіонального 

ринку 

Мережева Зовнішні зв’язки на 

конкурентній основі  

між учасниками 

регіонального ринку 

Пошук та налагодження 

спільної діяльності у 

зовнішньому середовищі, всі 

учасники ринку, які 

зацікавлені у результаті 

процесу 

Спільне виконання робіт за 

етапами (створення єдиної 

пропозиції) із учасниками 

інноваційного процесу 

регіону 

Відкритих 

інновацій 

Горизонтальні 

зовнішні зв’язки з 

постачальниками, 

споживачами тощо, та 

вертикальні зовнішні 

зв’язки з організаціями  

Пошук та налагодження 

спільної діяльності у 

зовнішньому середовищі, всі 

учасники ринку, які 

зацікавлені у результаті 

процесу 

Взаємний обмін потоками 

нових ідей та результатами 

розробок,  спільне 

виконання етапів через 

створення систем взаємодії 

регіонів  

Розширені 

інноваційні 

мережі 

Усі види зв’язків в он-

лайн середовищі з 

інноваційними 

організаціями  

Усі учасники створення та 

використання інновації на 

цільовому та всіх 

потенційних ринках між 

інституційними одиницями 

регіону 

Обмін всіма можливими 

результатами 

інноваційного процесу та 

процесів поширення 

інновації, пошук напрямів 

конвергенції інновації та 

прогнозування спіловер-

ефекту, розвиток систем 

міжрегіональної взаємодії 
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відкритості ідей та знань, взаємопроникності діяльності інституційних одиниць 

регіону».  

Доведено, що найбільшою мірою зміна моделей інноваційного процесу 

регіону позначилася на таких елементах як задання, предмет та склад учасників 

зв’язків. Співпраця учасників інноваційного процесу в регіоні внаслідок 

еволюції стає системною, набуває різних форм та технологій  реалізації, 

супроводжується постійним узгодженням умов та форм співпраці кожного 

учасника. Також змінюється роль та завдання інститутів регіональної влади, що 

перестають бути пасивними учасниками чи спостерігачами, а активізують свою 

роль через участь, ініціювання та інтегрування різних суб’єктів навколо цілей 

інноваційного розвитку регіону.  

Результати проведеного аналізу засвідчили необхідність формування  

нової парадигми інноваційного процесу регіону на засадах пріоритетності 

складової взаємодії. Якісно новий підхід до розвитку інноваційного процесу 

регіону передбачає узгоджений динамізм та консолідацію зусиль у досягненні 

результатів регіонального економічного розвитку на засадах залучення 

розширеного кола учасників, розвиток інституціональних умов здійснення 

інноваційного процесу з метою нарощення знань, розвитку співробітництва та 

взаємодії, що сприяє зростанню конкурентоспроможності регіональної 

економіки на базі інновацій. 

Взявши за основу розроблене визначення поняття «інноваційний процес 

регіону», можемо стверджувати про необхідність розроблення у сучасних 

умовах  принципово  нового  підходу у забезпеченні розвитку інноваційного 

процесу регіону, який має передбачати узгоджений динамізм у досягненні 

ефективності результатів на засадах залучення розширеного кола учасників, які 

мають спільні цінності та цілі, зміну концепції партнерства у інноваціях, 

трансформацію засадничих умов реалізації вимог ринку та формування  

споживчої цінності інновацій. Забезпечення означених процесів має бути 

відображено у новій парадигмі інноваційного процесу регіону на засадах 

пріоритетності складової взаємодії, а саме розуміння того, як необхідно будувати 
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нові форми та налагоджувати нові види взаємодії у інноваційних процесах, що 

дозволить сформувати механізми активізації інновацій у регіоні та призведе до 

підвищення рівня його соціально-економічного розвитку.  

 

 

1.2. Сутність та значення систем взаємодії в управлінні 

інноваційними процесами регіону 

 

Для реалізації завдань інноваційного розвитку регіону та здійснення етапів 

інноваційного процесу мають бути налагоджені різні форми взаємодій. Варто 

наголосити, що суб’єкти під час реалізації інноваційного процесу регіону стають 

учасниками різноманітних відносин, у яких вони беруть участь і як суб’єкти 

господарювання, і як окремі особистості або учасники спільнот, а їх поведінка 

зумовлюється різноманітністю цілей та завдань, що переслідують вони як 

учасники процесу на ринку.  

З огляду на те, що кожен вид взаємовідносин у регіоні характеризується 

відокремленою специфікою здійснення та спеціальними інструментами впливу, 

доцільно уточнити місце взаємодії у інноваційних процесах у загальній топології 

взаємодій наукового, економічного та суспільного розвитку регіону. 

На наш погляд, сукупність відносин, у яких бере участь суб’єкт, носить 

об’єктивний характер, для кожного суб’єкта вона набуває відокремленого 

особливого значення. На формування суб’єктного ставлення впливають і, 

зворотно, позначаються, такі індивідуальні характеристики суб’єктів 

інноваційного процесу як стан та дії (поведінка), стереотипи, культура, 

ментальність, цілі та завдання та ін., саме тому у контексті осмислення процесів 

взаємодії у інноваціях потрібно розглянути понятійну основу методологічного 

базису, яку утворюють категорії: «система», «зв’язки», «взаємодія», «економічна 

взаємодія», «взаємодія у інноваційних процесах». 

На нашу думку, доцільно виокремити два концептуальні підходи до 

розуміння «системи»: 
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– сукупність елементів (об’єктів); 

– структура, що визначається кількістю та видом зв’язків між 

елементами. 

Потрібно зазначити, що у теорії інноватики поняття «система» 

використовують для позначення як статичних об’єктів та явищ, так і для 

позначення динамічних процесів зміни явищ та об’єктів: сукупності різних 

інструментів та важелів впливу на об’єкти інноваційного процесу, форми 

організування інноваційного процесу, порядку взаємовідносин між елементами 

механізму реалізації інноваційного процесу регіону в цілому.  

Відповідно, «зв’язки» як елементи системи, існують за умови існування 

впливу на поведінку інших елементів та  бувають різноманітних видів, зокрема 

їх поділяють за такими ознаками [231, с. 9]:  

– за місцезнаходженням: внутрішні, зовнішні; 

– за силою: сильні, слабкі, нейтральні; 

– за напрямом: прямі і зворотні; 

– за гнучкістю: гнучкі і жорсткі; 

– за призначенням: взаємодії, розвитку, управління; 

– за типом відносин: координації-субординації; детермінації; 

сумісності.  

Варто зазначити, що «зв’язок» в інноваційних процесах регіону може мати 

місце між елементами, що знаходяться в стані статики, рівноваги, натомість 

поняття «взаємодія» властиве стану динамічних змін, взаємної активності 

елементів. Відповідно, системний підхід потрібно застосувати і до розгляду 

поняття «взаємодії», що є соціально-психологічним та економічним явищем та 

характеризується батоструктурованістю та міждисциплінарним порядком 

формування, що має свої принципи й засади реалізації у різних процесах регіону. 

У загальному випадку взаємодія  означає поняття, «що позначає таку 

сумісну дію кількох об’єктів або суб’єктів  (тіла, елементарної частинки, 

біологічної істоти, людини, співтовариства), за якої результат дії одного з них 

впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку» [36]. Взаємодією 
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називають взаємний динамічний зв’язок через погоджені дії. Взаємодіяти 

значить «перебуваючи у зв’язку, взаємно проявляти дію або погоджено взаємно 

діяти, бути у взаємодії» [34, с. 125].  

На думку О.О. Кваша, «у будь-якій системі взаємодія виступає як таке 

відношення, в якому причина і наслідок постійно міняються місцями. Взаємодія 

визначає існування і структурну організацію будь-якої матеріальної системи, її 

об’єднання поряд з іншими тілами в систему більшого порядку, властивості всіх 

тіл, процесів і явищ. Точний вияв чинників, які становлять причину у формі 

взаємодії зовнішнього з внутрішнім, дає можливість виокремити причинний 

зв’язок таким чином, що виявляється як трансформація причини і наслідку»       

[122, с. 35]. 

К.Ю. Тушко стверджує, що є визначення широкого та вузького змістів 

поняття «взаємодія». Широким розумінням поняття «взаємодії» є розуміння його 

як особливого типу зв’язку, що передбачає взаємні впливи на сторони та 

спровоковані ними зміни. Вузьким змістом поняття «взаємодія» є обмін 

інформацією, іншими словами – спілкування. Таку взаємодію назвали «суб’єкт – 

суб’єктною»  [310, с. 205], причому взаємодія може відбуватися і між 

незнайомими суб’єктами регіону.  

У процесі здійснення взаємодії суб’єкти регіону можуть здійснювати 

взаємний вплив, взаємно змінювати статичні та динамічні ознаки й стани, 

перебіг діяльності. Важливо зазначити, що взаємодія у регіоні існує як 

сукупність взаємин суб’єктів через різні прояви існування. Відмінності щодо 

трактування взаємодії зумовлюється різноманітністю складу учасників та 

встановлюваних предметів її налагодження.  На підставі аналізування різних 

наукових джерел нами було проведено групування видів взаємодій за певними 

ознаками (рис. В1 у додатку В). Ця класифікація в основі має дихотомічний поділ 

видів взаємодій та дозволить визначити місце та особливості взаємодії у 

інноваційних процесах регіону. 

Аналіз змістового наповнення рис. В1 дозволив зробити такі висновки: 

взаємодія може бути здійснена у таких взаємопротилежних проявах як: 
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співробітництво та суперництво; за кількістю суб’єктів, що «беруть участь у 

взаємодії, розрізняють взаємодію між групами, між особистістю та групою, між 

двома особистостями; взаємодія може здійснюватися з різною періодичністю в 

часі: один раз (одноразова), багато разів, тобто, більше одного разу 

(багаторазова), або час від часу у зв’язку із виникненням певних чинників 

(періодична)» [151,  с.50]. 

Взаємодія здійснюється через різні системи, що досліджуються різними 

галузями наук. З позиції нашого дослідження систем взаємодій у інноваційних 

процесах регіону важливо зазначити, що для дослідження їх як соціальних 

систем потрібно визначити особливості взаємодії у соціальних науках, де 

досліджують взаємодію у соціології, економіці, політології.  

Погоджуємося з твердженнями В.Б. Шапар, який під соціальною 

взаємодією розуміє «процеси впливу різних суб’єктів один на одного, їхній 

взаємозв’язок, взаємозумовленість, взаємний обмін та ін. та розрізняє п’ять 

рівнів настанов на взаємодію: домінування, маніпуляція, суперництво, 

партнерство, співдружність» [339, с. 46]. Н.А. Дильдина стверджує, що соціальна 

взаємодія характеризується як «взаємні дії двох і більше людей, спрямовані на 

задоволення їх потреб, інтересів, здійснення спільної діяльності за допомогою 

взаємного обміну інформацією, емоціями, досвідом, переосмислення  власних  

дій,  принципів»  [65, с. 41]. М.Ю. Максименюк, В.О. Нікітенко досліджують 

соціальну взаємодію, що розгортається «в суспільстві як складній соціальній 

системі, породжує мережу соціальних відносин, організовану (гомеостаз) і 

інтегровану (рівновага)» [218, с. 270].  

Взаємодію у інноваційних процесах регіону, зважаючи на викладені 

особливості розроблення та реалізації інновацій, потрібно віднести до 

економічної взаємодії. Економічна взаємодія виникає та існує між тими 

елементами, що забезпечують процеси відтворення матеріальних благ, 

створення економічного продукту та беруть участь у  відносинах економічної 

господарської системи регіону.  
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Економічна  взаємодія характеризується наявністю сталих і суттєвих 

причинно-наслідкових зв’язків, за яких учасники зумовлюють взаємну зміну 

стану та дії. Такою, зокрема, є взаємодія між економічними суб’єктами цих 

ринкових відносин регіону (потребами, цілями, завданнями суб’єктів), що 

зумовлює економічний розвиток, рівень складності економічного явища або 

процесу якої визначає рівень суперечностей взаємодії. Взаємодія формує 

внутрішні чинники розвитку або регресу на ринку регіону, а також визначає 

кількість та напрями альтернативних шляхів розвитку.  

Отже, можемо констатувати правильність твердження, що економічна 

взаємодія у регіоні – основний вид «взаємодії у сфері надбудовних відносин 

(політичних, правових, ідеологічних тощо), визначає відносини протягом 

тривалого проміжку часу, зазнаючи водночас активного впливу через соціальні 

норми та цінності, свідомість, діяльність політичних партій та громадських 

організацій тощо» [75]. 

Г.Л. Багіев та O.A. Третьяк економічну взаємодію розглядають як 

«взаємодію суб’єктів ринкової мережі, що може розглядатися як певна 

послідовність дій бізнес-партнерів із ранжирування цілей взаємодії й 

розроблення механізму їх досягнення, визначення рівнів управління цим 

процесом і формування конкретних управлінських рішень» [10; 308]. 

На основі аналізу наукових джерел щодо вирішення теоретичних проблем 

забезпечення економічного розвитку на засадах взаємодії як теоретичне 

узагальнення останніх  сформовано  класифікацію  видів взаємодії у економічних 

процесах регіону (рис. 1.2).  

Узагальнюючи загальну класифікацію видів економічних взаємодій, 

доцільно зауважити, що у сучасному світі вони існують і мають місце їх 

споріднені форми, які можна виділити на перетині кількох ознак. Наприклад, 

існує соціально-економічна взаємодія «як процес взаємозв’язаних дій між 

зацікавленими сторонами, що спрямований на розв’язання протиріч, що 

виникають при цьому, та сприяє досягненню цілей кожної сторони (збереження  
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Рис. 1.2. Класифікація видів економічної взаємодії (сформовано автором) 

  

Види

За місцем реалізування

•у межах проєкту, програми

•підприємства, групи підприємств

•між країнами

•у межах регіону, між регіонами 

•у межах країни

За положенням суб’єктів у ієрархії

•вертикальна

•змішана

•горизонтальна

За функціональними 
сферами

•маркетингова

•інвестиційна

•інноваційна

•фінансова

•кадрова

За  середовищем здійснення

•віртуальна

•фізична

За використовуваними ресурсами

•матеріальні ресурси

•фінансові 

•інформаційні

•кадрові ресурси

За характером участі

•опосередкована

•пряма (безпосередня)

За єдністю часу і місця виконуваної роботи

•зовнішня

•внутрішня

За змістом роботи

•виконання

•управління

•консультування

За типом економічних звязків

•техніко-економічні зв’язки

•техніко-природничі зв’язки

•зв’язки, пов’язані з функціонуванням господарського механізму 

•зв’язки і відносини у сфері економічної власності 

•техніко-організаційні зв’язки

•працеформувальні зв’язки

•техніко-біологічні зв’язки
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і відтворення екосистеми, сталий розвиток підприємства, задоволення потреб 

споживачів, підвищення якості життя регіональної громади тощо)» [318,  с. 5]. 

Укладена класифікація дозволяє констатувати велике різноманіття видів та 

форм проявів економічної взаємодії, що відрізняються за обґрунтованими 

ознаками. Класифікація є відкритою на всіх рівнях і може бути доповнена 

новими ознаками групування та новими рівнями, використання якої дозволяє 

поглибити наступні дослідження ознак та особливостей налагодження спільної 

діяльності у системах економічної взаємодії регіону. Також у сучасних умовах 

потрібно наголосити на існування комплементарної взаємодії, «яка забезпечує 

узгоджене існування всього різноманіття людської діяльності та її продуктів, та 

включає взаємодію ринку (що виростає із розподілу праці і реалізує приватні 

інтереси) і держави (що виростає із суспільного характеру праці і реалізує 

інтереси всього суспільства)» [108, с. 2], тому взаємодію у інноваційних 

процесах регіону потрібно віднести до комплементарної економічної взаємодії, 

що долучає до процесів спільного виконання не тільки традиційних ринкових 

стейхолдерів, але й органи місцевого самоврядування. 

Підсумовуючи окреслені положення розвитку різних форм взаємодій 

можна наголосити, що економічну взаємодію можна охарактеризувати з позицій  

«системи» і «процесу». Систему економічної взаємодії потрібно розуміти як 

сукупність узгоджених взаємин двох і більше суб’єктів або груп суб’єктів щодо 

здійснення спільної діяльності задля досягнення єдиних спільних цілей на 

засадах взаємовигідності, обґрунтованої форми участі та синергізму зусиль. Як 

система, економічна взаємодія реалізується через спільну діяльність суб’єктів, 

вона характеризується визначеними елементами, що виокремлено та 

представлено  на рис. 1.3.  

Для формування спільної діяльності найважливішою є спільна мета, яка 

доведена як єдиноважлива для учасників системи. «Учасниками повинна бути 

розроблена підсистема стимулів та мотиваторів, що визнається чуттєвою до всіх 

учасників,  та  налагоджений механізм спільних дій, узгоджений за важливими 

критеріями» [150]. 
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Рис. 1.3. Елементи системи економічної взаємодії  

(розроблено автором) 

 

Архітектоніка системи взаємодії повинна передбачати такий елемент як 

результат, який є єдиним та погодженим для учасників. У якості основи для 

створення взаємодії ми розглядаємо  узгоджене сприйняття всіма учасниками 

важливості системи. Досягнути цього критерію є складно, проте стратегічно 

важливо, він забезпечується вивченням особливостей ринкової поведінки 

суб’єктів регіону. 

Процесний підхід до економічної взаємодії передбачає виокремлення 

елементів фізичного руху (спільний рух у просторі, спільні дії) і міжособисних 

контактів через інформаційні потоки в регіоні (рис. 1.4). Організування спільної 

економічної діяльності включає такі основні складові: активні учасники, спільні 

дії, інформаційні потоки, взаємовплив (взаємини), взаєморозуміння (гармонія) 

на регіональному рівні.  

Спільна 
мета

Узгоджені 
цілі

Єдиний 
результат

Узгоджені дії, 
принципи 

здійснення

Спільні 
мотиватори

Узгоджене розуміння цінності 
спільних дій та очікуваного 

результату

Учасники

Організаційні, 
економічні та соціальні 

форми реалізації 
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Економічна взаємодія здійснюється на основі залучення різних форм 

організування, особливості вибору яких зумовлюються предмет праці 

(докладання зусиль), спільних дій.  

 
Рис. 1.4. Елементи економічної взаємодії як процесу 

(розроблено автором) 

 

Як свідчать результати аналізування теоретичних засад процесів 

економічного розвитку на засадах взаємодії, для позначення процесів спільної 

діяльності у наукових джерелах часто використовується різні поняття, подані у 

наукових дослідженнях. 

Пропозиції щодо використання позначень понять налагодження спільної 

діяльності, основні положення становлення фундаментальних теоретичних 

положень формування систем взаємодії висвітлюються у наукових джерелах з 

економічної теорії, інноватики, соціології та психології, проте часто поняття 

використовують із різним змістовим наповненням, без обґрунтування суттєвих 

системоутворювальних чинників.  

У зв’язку з цим, нами було узагальнено та подано схематичне 

представлення категоріально-понятійного апарату для позначення процесів 

спільної діяльності, подані у наукових дослідженнях [207; 351] (рис. 1.5). 

Виділені рівні реалізації спільної діяльності визначаються власними  

технологіями та інструментами спільної участі у виконанні робіт у межах 

регіону.   

Спільні дії Взаємодія

Види дій

Взаємо-
вплив, 

взаємини

Інформа-
ційні 

зв’язки

Фізичний 
рух

Учасники

Контакти 

Взаємо-
розуміння,
консенсус

Елементи системи 
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Найпростішими формами взаємодії у економічних процесах регіону є 

співдружність та спільництво, що об’єднує суб’єктів задля досягнення не лише 

економічних інтересів, але й духовних та політичних тощо. 

 

 
 
Рис. 1.5. Рівні реалізації спільної діяльності / процесів у економічній 

взаємодії регіону (складено автором  за [34, с. 890, с. 1367]) 

 

Прикладами таких взаємодій можуть бути наукові, громадські, культурно-

освітні інституції, що створені за допомогою непрямих опосередкованих 

інструментів. Учасники таких утворень зберігають автономність у поглядах, у 

володінні ресурсами або повністю передають у власність створеної інституції. 
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Кооперація використовується для позначення процесів налагодження 

взаємодії на засадах горизонтальних зв’язків між суб’єктами або організаціями 

одного або спорідненого ВЕДу. Часто під поняттям «кооперація» розуміють 

«міжфірмову кооперацію, яка виключає з даного поняття аутсорсинг, 

ліцензування та договори купівлі-продажу, а також короткочасні питання»             

[19, с. 35]. К. Фліссак заперечує проти такого трактування кооперації і зазначає 

необхідність її розширення до міждержавного рівня, тобто залучення  окремих 

регіонів та держав [321, с. 140]. Автор зазначає, що така економічна діяльність 

спрямовується на одержання спільного економічного та соціального результату. 

Зміст понять інноваційної співпраці й інноваційного партнерства близький 

за значенням, проте не тотожні за елементами та процесами. Інноваційна 

співпраця дозволяє включити її учасників у інноваційний процес регіону на 

основі застосування таких інструментів як трансфер технологій, інформаційний 

обмін, виконання наукових та освітніх програм, здійснення комерційного обміну 

інноваційними продуктами тощо. Інноваційне партнерство ґрунтується не тільки 

на науково-технічній співпраці та досягнені короткотермінових цілей у межах 

одного проєкту, а й на «поєднанні інноваційних ресурсів та діяльності їх 

учасників, тобто на створенні інноваційних підприємств, сумісному здійсненні 

інноваційних проєктів» [240, с. 110]. 

Співпраця у регіоні налагоджується на базі не лише перетину досягнення 

загальних поточних цілей розвитку суб’єктів, який спостерігається в 

кооперативних підприємствах. Як форма спільної діяльності, вона реалізується 

на основі глибокої, колективної рішучості досягти ідентичну мету, має 

стратегічний характер формування, може реалізовуватися у напрямі координації 

зусиль світової спільноти задля забезпечення економіко-соціального розвитку та 

екологічної безпеки, а також вирішення та/або мінімізації існуючих глобальних 

проблем [285, с. 105]. Співпраця здійснюється не лише у межах реалізації 

єдиного проєкту розвитку, а може функціонувати протягом багатьох років як 

частина або комплексна програма розвитку, а предметами налагодження 
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співпраці можуть бути знання, інформація, досвід та різні форми матеріальних 

ресурсних потоків. 

Економічне партнерство вважаємо вищою формою налагодження 

взаємодії в регіоні, що базується на взаєминах сторін-партнерів із визначеною 

участю ресурсного забезпечення та виконання при здійсненні робіт, проєктів, 

програм у підприємництві на підставі укладених угод, за якими обґрунтовуються 

організаційні та фінансові умови. Інтереси сторін партнерства повинні 

реалізуватися в рівних  умовах, оскільки докладення зусиль кожного  партнера 

дозволить забезпечити спільний результат. Аналізуючи подані визначення за 

змістовим наповненням, можемо зауважити, що поняття взаємодії є 

узагальнюючим поняттям для позначення спільної діяльності, що набуває різних 

форм залежно від цілей та методів, засобів здійснення спільної діяльності в 

регіоні. Об’єктами налагодження взаємодії можуть бути предмети живої і 

неживої дійсності, матеріальні потоки та інформаційні або фінансові ресурси. 

Відповідно, інші, зазначені на рис. 1.5, поняття, вважаємо моделями реалізації 

економічної взаємодії у регіоні. 

Вищевикладені міркування стали основою для побудови ієрархії понять у 

сфері спільної діяльності, що побудована за зростаючою значимістю повноти та 

впливу участі кожного учасника у спільній діяльності (рис. 1.6). 

 

 

Рис. 1.6. Ієрархія понятійного апарату форм здійснення спільної 

діяльності у системі економічної взаємодії регіону 

(сформовано автором) 

 

Співдружність та 
спільництво

Кооперація

Співпраця, 
співробітництво

Партнерство
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Для забезпечення комплексності розгляду досліджуваної категорії 

економічної взаємодії у таблиці 1.2 подано узагальнення результатів 

проведеного дослідження та визначення базових засад формування економічної 

взаємодії у регіоні. 

Таблиця 1.2  

Характеристики процесу формування економічної взаємодії у регіоні  

Елементи системи  Етапи процесу  Складність реалізації Принципи 

реалізації  

1 2 3 4 

1. Узгоджені єдині 

цілі та завдання 

Формування цілі. 

Усвідомлення 

факту 

неможливості 

досягнення 

бажаної цілі через 

здійснення 

самостійної 

діяльності за 

встановленими 

критеріями і за 

наявності власного 

потенціалу 

Цілі та інтереси 

можуть бути різно- 

направленими; 

обґрунтування 

єдиного визнання 

цінності і важливості 

єдиної цілі всіма 

учасниками 

Цілеспрямованість. 

Досяжність. 

Конкретність. 

Вимірність. 

Сумісність. 

Збалансованість. 

2. Визначення 

форм 

налагодження 

спільної діяльності 

Укладення 

договору про 

договірні 

відносини 

Всі складнощі, 

властиві для  

укладення договору: 

вартість, витрати часу 

Економічна 

доцільність. 

Взаємозв’язок 

елементів 

3. Визначення 

величини та форми 

внеску під час 

налагодження 

спільної діяльності 

Оцінювання 

потенціалу 

окремого суб’єкта 

та потенціалу 

взаємодії 

Узгодження 

методологічних 

підходів оцінювання 

Синергетичні 

принципи. 

Об’єктивність 

4. Сукупність 

спільних мотивів 

та стимулів 

Мотивування. 

Учасники повинні 

мати усвідомлені 

та визнані 

мотиватори 

досягнення цілей 

та спільної праці 

Сукупність 

мотиваторів повинна 

бути персоніфікована, 

проте її вартість має 

бути зважена за 

показником участі 

Відкритість. 

Адаптивність. 

Актуалізація 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 

5. Розподіл 

діяльності 

на складові 

Розподіл процесу 

між учасниками. 

Необхідно 

розділити процес 

досягнення 

спільної мети на 

певні складові за 

певними 

критеріями 

(окремі 

функціонально 

пов’язані 

сукупності дій, 

операцій) 

Розподіл процесів 

повинен передбачати 

існування самостійно 

відокремлених видів 

робіт 

Структурованість. 

Економічна 

доцільність. 

Подільність 

6. Об’єднання 

індивідуальних 

діяльностей 

Об’єднання.  

Інтегрування у 

цілісність процесів 

та робіт  

 

Узгодження між 

учасниками взаємин, 

обґрунтування рівня 

автономності та рівня 

відповідальності 

Інтегрованість. 

Адаптивність. 

Ієрархічність. 

Взаємозв’язок 

елементів. 

Емержентність  

7. Узгоджене 

виконання 

 

Погодження через 

координування 

виконання 

розподілених і 

об’єднаних 

індивідуальних 

діяльностей 

учасників 

взаємодії 

Залежність від 

проміжних результатів, 

Необхідність в 

управлінні 

(включаючи 

самоуправління). 

Конфлікт за ресурси. 

Погодженість 

(координованість). 

Поєднання 

централізації і 

децентралізації. 

Організованість 

(регульованість) 

8. Єдиний кінцевий 

результат 

Оцінювання 

проміжних 

результатів та 

загального 

результату 

Конфлікт інтересів Продуктивність 

(результативність) 

Емержентність 

9. Наявність єдиного 

простору 

й узгодженість 

виконання окремих 

робіт 

Функціонування 

учасників 

взаємодії за 

єдиним часовим 

виміром 

Простір може існувати 

у віртуальному 

середовищі 

Складність 

Системність 

Джерело: сформовано автором. 
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Загалом, підсумовуючи викладені теоретичні положення щодо поняття та 

видів взаємодій, економічної взаємодії та формування понятійного апарату, нами 

було сформовано елементи сутнісної характеристики здійснення спільної 

дальності, що подані на засадах формування системи налагодження взаємодії та 

виконання процесів налагодженої взаємодії регіону (табл. 1.2).  

Зважаючи на важливість викладеної сутнісної характеристики поняття 

«економічна взаємодія» виокремлено елементи системи та обґрунтовано етапи 

для їх налагодження у економічних процесах, представлено проблеми виконання 

етапів, які можуть виникнути в учасників, та визначено принципи реалізації для 

забезпечення ефективності економічної взаємодії у регіоні. 

Запропонований підхід передбачає виокремлення дев’яти складових 

системи економічної взаємодії, що на визначених принципах реалізуються 

протягом дев’яти етапів формування економічної взаємодії. Покладені принципи 

узгоджені і сформовані на основі вивчення теоретичних та методологічних засад 

здійснення економічної діяльності регіону, а виділені проблемні ситуації за 

кожною складовою повинні бути враховані під час побудови механізмів 

управління економічною взаємодією у регіоні. 

Результати  проведеного дослідження дають підстави узагальнити, що 

поняття взаємодії повинно розглядатися з позицій особливостей формування 

взаємодій у соціальних системах і територіальних просторах, економічна 

взаємодія пов’язана із процесами створення та використання ресурсів у процесах 

господарської системи регіону. Поняття взаємодії є одним з центральних у теорії 

та практиці здійснення сучасних економічних процесів розвитку регіонів, 

особливо реалізації інноваційних процесів.  

Проте, чіткого розмежування між різними видами взаємодій проводити 

недоцільно, адже економічна взаємодія передбачає налагодження відносин між 

окремими суб’єктами або групами суб’єктів, кожен з яких може бути 

охарактеризований як відокремлений учасник зі своїми цінностями, 

менталітетом, потребами, культурою спілкування та здатністю до відкритості, та 

можливостями працювати у команді інших учасників. Окрім того, реалізація 
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інноваційного процесу потребує вивчення зв’язків у системі «людина – техніка», 

що потребує додаткового дослідження у технічних та природничих науках, та 

дослідження зв’язків у системі «цілі економічного розвитку регіону – цілі 

економічного розвитку суб’єкта інноваційного процесу».  

Економічна взаємодія регіону реалізується у ринкових механізмах у різних 

проявах та формах, що дозволяють на засадах узгодження та компромісу 

досягнути цілі економічного розвитку суб’єктів управління інноваційним 

процесом регіону. Економічна взаємодія у регіоні здійснюється як спільна 

діяльність різних суб’єктів, що об’єднуються на період досягнення спільної цілі. 

Сформована класифікація видів економічної взаємодії, на наш погляд, є  

засадничою у наукових теоретичних доробках, містить наукову новизну на 

предмет виокремлення інструментів за класифікаційними ознаками для  

забезпечення економічного розвитку суб’єктів різного рівня. В означеній 

класифікації суттєво увиразнено практичний аспект встановлення  економічної 

взаємодії у інноваційних процесах регіону.  

У побудованій класифікації економічних видів взаємодії особливе місце 

належить системам взаємодії у інноваційних процесах, оскільки інноваційний 

розвиток визнається світовою спільнотою як єдино важливий для сучасного 

етапу розвитку. Отже, систему економічної взаємодії регіону потрібно розуміти 

як сукупність узгоджених взаємин двох і більше суб’єктів або груп суб’єктів 

регіону щодо здійснення спільної діяльності задля досягнення єдиних спільних 

цілей економічного розвитку на засадах взаємовигідності, обґрунтованої форми 

участі та синергізму зусиль. З огляду на запропоноване нами трактування понять 

«взаємодія», «економічна взаємодія», проведення групування даних понять і  з  

урахуванням  обґрунтованих положень виконання спільної діяльності у системах 

економічної взаємодії доцільно звернутися до дослідження систем взаємодії у 

інноваційних процесах регіону. 
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1.3. Види систем взаємодії в інноваційних процесах регіону 

 

Для забезпечення стабільного та висококонкурентного інноваційного 

розвитку господарських комплексів регіону важливим завданням є формування 

систем взаємодії у інноваційних процесах. Першочерговим завданням даного 

дослідження вважаємо обґрунтування сутнісної характеристики даного явища, 

що передбачає виокремлення змісту поняття, суб’єктів та об’єктів, а також 

визначення  завдань та чинників формування систем взаємодії у інноваційних 

процесах регіону. 

Інноваційний процес регіону реалізується через сукупність спільних дій 

складових регіональної інноваційної системи на засадах розвитку інституційних 

умов комерціалізації результатів інноваційної діяльності на ринку інновацій 

задля підвищення продуктивності інноваційного процесу та зростання 

конкурентоспроможності регіону. 

Для позначення процесів взаємодії у інноваційних процесах І.В. Луциків 

використовує термін «інноваційна взаємодія», під яким розуміють «сукупність 

відносин суб’єктів інноваційної діяльності щодо створення, розповсюдження та 

використання інновацій, спрямованих на капіталізацію й комерціалізацію 

результатів наукових досліджень та розробок, що зумовлює випуск нових 

конкурентоспроможних товарів та послуг» [211, с. 52]. Ю.О. Лазаренко для 

позначення даних процесів обґрунтовує застосування терміну «інноваційної 

кооперації» і форми – партнерства, стратегічні альянси або спільні підприємства 

[142, с. 180], а К.М. Кириленко визначає існування «інноваційної діалогової 

моделі» [124, с. 99] або «моделі інноваційної взаємодії» [277, с. 53]. O.M. Nosyk 

до відкритих інноваційних систем відносить такі форми спільної діяльності як 

інноваційне підприємництво, інноваційні мережі, інноваційну співпрацю і 

партнерство, інноваційні кластери та екосистеми [240, с. 105].  

У методологічних положеннях зі статистики інноваційної діяльності в 

Україні «активну участь разом з іншими підприємствами або організаціями в 

інноваційних проєктах» [226, с. 4], називають співпрацею з питань інновацій або 
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інноваційним співробітництвом. Згідно з вимогами даних положень, «укладення 

договорів без доказів спільної діяльності, не вважається співпрацею» [226, с. 4]. 

У Керівництві Осло 2018 виділяють два терміни для позначення спільної 

діяльності у інноваційних процесах: Collaboration і Co-operation [427]. Co-

operation (кооперація) відбувається тоді, коли двоє або більше учасників 

погоджуються взяти на себе відповідальність за завдання або ряд завдань, а 

сторони обмінюються інформацією для полегшення виконання угоди. Під 

поняттям Collaboration (співпраця) розуміють повнішу форму спільної 

діяльності, що вимагає скоординованої діяльності між різними сторонами для 

вирішення спільно визначеної проблеми з участю всіх партнерів. Співпраця 

вимагає чіткого визначення загальних цілей і вона може включати домовленості 

щодо розподілу вкладень, ризиків та потенційних вигід. Співпраця може 

створити нові знання, але це не завжди повинно призводити до комерціалізації 

на ринку інновацій.  

Зміст понять співпраці у інноваціях й партнерства у інноваціях 

взаємопов’язаний, але не тотожний. Співпраця у інноваційних процесах регіону 

передбачає залучення суб’єктів у інноваційний процес регіону із застосуванням 

таких інструментів, як трансфер, інформаційні потоки знань, наукові та освітні 

програми, обмін інноваційними розробками тощо.  

Суб’єктами або учасниками систем взаємодії у інноваційних процесах 

регіону можуть бути всі зацікавлені у результатах інноваційної діяльності 

суб’єкти або групи суб’єктів, що беруть пряму або непряму участь у виконанні 

певних етапів. Учасників взаємодії називають партнерами. Вони беруть участь у 

виконанні взаємодії для одержання комплексного результату у вигляді 

економічного ефекту, соціального, екологічного та іміджевого ефектів. 

Положення Осло-2018 містять розширений перелік партнерів, що можуть бути 

долучені до виконання етапів інноваційного процесу [427, с. 140]:  

а) бізнес-підприємства (афілійовані та непов’язані), постачальники 

(обладнання, матеріали, послуги), спеціалізовані постачальники послуг із знань 



78 

та комерційні (приватні чи державні), науково-дослідні інститути, замовники 

(обладнання, матеріали, послуги), конкуренти / інвестори / інші підприємства;  

б) урядові науково-дослідні інститути, інші урядові відомства та установи;  

в) заклади вищої освіти;  

г) приватні некомерційні науково-дослідні інститути, інші приватні 

некомерційні організації;  

д) домогосподарства / приватні особи. 

У сучасних нормативних документах ЄС виділяють появу нового виду 

партнера-посередника – організації, що підтримують залучення користувачів до 

діяльності у сфері НДДКР. 

Можемо узагальнити, що до участі у системах взаємодії долучаються ті 

суб’єкти, що можуть запропонувати необхідні параметри співпраці, 

відповідають встановленим критеріям та цілям інноваційного процесу регіону. 

Учасники взаємодії (партнери) – це представники різних сфер діяльності, 

юридичні або фізичні особи, їх об’єднання.  За роллю у ринкових відносинах 

партнерами можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності, що 

впроваджують у свою операційну діяльність інновації, покупці, постачальники, 

конкуренти, продавці, консультанти замовники, інвестори, контрактори, органи 

місцевого та державного управління, громадські організації, і навіть цілі 

громади регіону тощо.  

Дослідження нормативних документів та наукових досліджень дозволяє 

згрупувати суб’єкти інноваційного процесу таким чином: 

- за завданнями у інноваційному процесі: ініціатори, розробники, 

виробники, інвестори, кредитори, продавці; 

- за рівнями управління: органи державного управління, галузеві 

відомства, регіональні органи, власники підприємства, керівники вищого рівня 

управління, окремі працівники у межах окремої організації); 

- за участю у функціональних підсистемах інноваційного процесу: 

наукові працівники,  технологи, конструктори, маркетологи;  

- за впливом на процес: безпосередні виконавці окремих робіт, 
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тимчасово залучені, підтримуючі (забезпечуючі); 

- за кількістю учасників: індивідуальні та колективні. 

Наприклад, С.Б.Семенюк, С.В. Шпилик освітній заклад розглядають як 

колективний суб’єкт інноваційного розвитку, оскільки він «дозволяє об’єднати 

інноваційні ідеї та творчу ініціативу реалізаторів та управлінські можливості 

освітніх адміністраторів та політиків» [284, с. 190]. 

Учасники інноваційного процесу регіону є багаточисельними та 

різноманітними, у сукупності вони прямо або опосередковано забезпечують 

умови для ефективного розвитку інноваційної діяльності, їх взаємодія сприяє 

дифузії інновацій у всі сфери економіки регіону. Погоджуємося з твердженнями 

Н. Рудь, яка називає суб’єкти інноваційного процесу «носіями реалізації 

інноваційного процесу як комплекс численних взаємопов’язаних інституційних 

утворень з багатьма прямими та зворотними зв’язками» [281]. 

Доцільно у даному дослідженні використати положення І.В. Брикової, яка 

наголошує, що «системи взаємодії можуть об’єднувати конкурентів, а 

конкурентні відносини можливі за ресурси в межах однієї системи створення 

інновації». Тому автор виокремлює взаємодію трьох типів:  

- «конкуренція як процес перманентного суперництва між 

виробниками, який стимулює їх інноваційну активність;  

- створення інноваційно-виробничих мереж, мета яких – трансфер 

інформації та технологій через установлення неформальних зв’язків, співпраця 

та партнерство учасників ринку інноваційної продукції;  

- трансакція, що являє собою обмін товарами та послугами, 

насамперед, технологічними, між суб’єктами економічної діяльності» [21, с. 30]. 

Намагаючись розв’язати дилему: «конкуренція чи співпраця», зарубіжні 

науковці розробили теорію «спів-конкуренції» або кооперенції («co-opetition»), 

сутність якої зводиться до необхідності налагодження кооперації з конкурентами 

для досягнення встановлених цілей. Чинниками формування інноваційної 

кооперенції визнаються чинники технологічного середовища інноваційного 

процесу (швидкість технологічних змін, конвергенція технологій), значні обсяги 
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витрат на виконання досліджень та розробок, витрати для здійснення тестування 

і ринкового просування інновацій, доступ до ресурсів та компетенцій 

потенційних партнерів [373, с. 310]. 

Відповідно до вищевикладеного та шляхом спільного застосування знань 

про етапи інноваційного процесу, життєвого циклу галузей, теорії доданої 

вартості у ланцюзі поставок A.A. Lubninaa, A.I. Shinkevicha, V.V. Avilovaa, G.M. 

Kharisovab, E.L. Vodolazhskayaa, A.A. Novikovc, E.V. Novikovad визначено такі 

види конкуренції на ринку інновацій [409, с. 14]: 

- пряма конкуренція – відносини між організаціями, що 

цілеспрямовано поєднують свої інноваційні ресурси для підвищення 

ефективності господарської діяльності на основі спільної розробки та 

впровадження інновацій. Очікуваний результат спільно реалізованого проєкту – 

процес, інновація продукту; 

- непряма конкуренція виникає, коли організації самостійно 

генерують попит на певні інновації, тим самим сприяючи розвитку сектору 

економіки, генеруючи цю інновацію. Результатом спільного проєкту є розвиток 

інноваційної інфраструктури регіону, забезпечення інноваційно активних 

підприємств необхідними ресурсами. 

Під час здійснення інноваційного процесу регіону слід враховувати цілі та 

скерування сукупності запитів потенційних партнерів. Так, С.М. Ілляшенко, 

Ю.С.Шипуліна, Н.С. Ілляшенко стверджують, що ефективність інноваційного 

процесу залежить «від ступеня його відповідності інтересам суб’єктів 

інноваційного процесу. Їхнє сприятливе ставлення (крайньою мірою, відсутність 

антагоністичної протидії) знижує інноваційні ризики і підвищує шанси 

інноватора на успіх» [106, с. 150]. 

Об’єктами системи взаємодії у інноваційних процесах регіону можуть 

бути всі об’єкти інноваційної діяльності, поєднання таких об’єктів або проміжні 

продукти (часткові результати) інноваційного процесу, що перетворюються у 

інформаційні потоки, потоки ресурсів або бізнес-процеси. 

Завдання налагодження взаємодії у інноваційних процесах регіону 
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можуть бути виокремлені із завдань інноваційного процесу, що потрібно 

вважати як часткові завдання реалізації інноваційного процесу, згідно з 

обґрунтованою концепцією даної роботи. О.О. Захаркін до завдань інноваційної 

діяльності суб’єктів господарювання відносить  виконання «функцій управління 

за етапами «наука – техніка – виробництво» [101, с. 280]. 

З огляду на  вищевикладене економічною сутністю налагодження взаємодії 

у інноваційних процесах регіону повинно стати виконання спільно етапів або 

робіт задля досягнення цілей – збільшення продуктивності нових 

ідей/інноваційного процесу та досягнення цілей інноваційного розвитку регіону 

за такими напрямами: 

- збільшення рівня споживчої цінності створеної інновації (зменшення 

вартості створеної інновації, збільшення корисності інновації); 

- збільшення рівня цінності взаємодії (оптимізація вартості взаємодії, 

збільшення корисності взаємодії). 

Отже, основним завданням налагодження взаємодії є сприяння 

перетворенню новацій на інновації: інноваційний продукт, на інноваційну 

продукцію (роботу, послугу) на засадах збільшення цінності участі у 

інноваційних процесах регіону. 

Відповідно до основної цілі формування регіональних систем взаємодії 

частковими завданнями формування систем взаємодії у інноваційних процесах 

потрібно визначати:  

- оптимізація результату прикладення зусиль учасників системи; 

- обмін ресурсами для здійснення інноваційного процесу; 

- пришвидшення здійснення інноваційного процесу; 

- консолідація ресурсів (зусиль, досвіду) для створення 

синергетичного ефекту; 

- зростання інноваційного потенціалу учасника. 

Критерій досягнення вищої споживчої цінності створеної інновації та 

цінності взаємодії можна досягнути через реалізацію спільних зусиль окремих 

учасників інновацій, що повинно бути вищим, ніж результат їх окремого 
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самостійного виконання інноваційного процесу регіону. Досягнення вищої 

споживчої цінності взаємодії може бути забезпечене через: 

- спільне використання інноваційних потенціалів окремих учасників 

інноваційного процесу регіону, що дозволяє активізувати приховані 

«недовикористані» активи; 

- сумісне використання зовнішніх сприятливих чинників розгортання 

інноваційного процесу регіону;  

- зменшення часових витрат для реалізації інноваційного процесу 

регіону; 

- одержання результату у матеріальному, нематеріальному, 

вартісному, соціальному чи інших вимірах (ефекту).  

Ефект характеризує результат інноваційного процесу учасників співпраці 

в регіоні внаслідок зміни стану об’єкта під впливом спільної діяльності, 

відповідно очікувані ефекти інноваційного співробітництва є 

взаємопов’язаними, проте можуть бути охарактеризовані з різних аспектів.  

У контексті обґрунтування характеристик взаємодії у інноваційних 

процесах регіону вважаємо за доцільне розглянути переваги для її учасників, що 

забезпечують ефективність інноваційного процесу загалом. 

Підтримуючи думку Н. Рудь зауважимо, що важливою перевагою 

інтеграційної взаємодії є «високий рівень її стійкості, обумовлений можливістю 

керованого перетікання (дифузії) різних видів ресурсів у сектор із найбільш 

ефективним  розвитком,  підвищена   соціальна   захищеність   всіх   учасників  і 

оптимальні  умови  для  зародження  інноваційної  культури»  [281].                                 

Л.В. Джемелінська наголошує, що «використання відкритих інноваційних 

моделей впливає на появу нових джерел прибутку, а також зменшення витрат на 

ДКР та НДР за рахунок залучення зовнішніх джерел знань» [62, с. 90]. 

Окрім зазначеного, учасники, які просувають різні форми взаємодії у 

інноваційних процесах регіону, мають можливість ознайомлення та 

використання інформаційних потоків та нематеріальних активів своїх партнерів. 

З одного боку, це дає можливість невеликим організаціям, таким як стартапи, 
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співпрацювати з іншими стейкхолдерами, на основі взаємного доповнення 

користуватися перевагами перспектив та ресурсів. З іншого боку, це допомагає 

великим бізнес-структурам прискорити свій інноваційний процес та час виходу 

на ринок, подолавши бюрократію та жорсткі процедури на ринку регіону.  

Зокрема, малі та середні підприємства Китаю відмічають, що 

використання відкритої моделі інноваційного процесу дозволяє забезпечити 

«прискорення процесу розробки нової продукції, зменшення витрат на НДР та 

ДКР та сприяння більш швидкому виходу нової продукції на ринок» [451].  

Однією з найголовніших переваг формування регіональних систем 

взаємодії можна назвати розподіл ризику інновацій. Ризик інноваційної 

діяльності передбачає виникнення загрози зазнати втрати суб’єктом 

інноваційної діяльності або у вигляді додаткових витрат або одержати доходи 

нижче тих, що передбачені прогнозами (планами).  

Функціонування системи взаємодії у інноваційних процесах в умовах 

динаміки зовнішнього середовища здійснюється із підвищеним рівнем ризику, 

який властивий інноваціям , але також доєднюються такі види ризику:  

- «ризик взаємозалежності – координація співпраці розробників і 

виробників компліментарних інновацій;  

- ризик інтеграції – у процесі прийняття (англ – adoption) інновації 

вздовж цілого ланцюга вартості» [63, с. 62]. 

Формування системи взаємодії дозволяє залучити метод ризик 

менеджменту, зокрема розподілити ризик інновацій між регіональними 

партнерами. Рівень та ймовірність виникнення чинника ризику інноватора 

залежить від параметрів розвитку та функціонування цільового ринку інновації. 

Оцінювання параметрів ринку інновацій повинно здійснюватися в цілісний і 

систематичний спосіб, має визначати зважені сценарії виникнення ризиків, 

обґрунтовувати сукупність чинників  несприятливого розвитку інноваційного 

процесу і розробляти ефективніші способи комерціалізації інновації, що 

сприятиме ефективному впровадженню та просуванню на ринок інновацій і 

зростанню рівня прибутковості інноваційного процесу регіону загалом.   



84 

Комплексне оцінювання ризику взаємодії у інноваційних процесах регіону 

забезпечує аналіз внутрішнього та зовнішнього ризику, що супроводжує 

діяльність учасників системи взаємодії на регіональному ринку. Наприклад, під 

час виведення інновації на регіональний ринок нерідко час відіграє 

найважливішу роль в ухваленні рішень, водночас, у функціонуванні системи 

взаємодії раннє закінчення НДДКР у порівнянні з безпосередніми суперниками 

може не розглядатися як параметр успіху, якщо паралельно заплановані роботі 

та етапи не завершені.  

Іншою конкурентною перевагою для учасників від участі у системах 

взаємодії регіону є збільшення шансів творчого інтегрування вироблених ідей, 

які дозволять підвищити продуктивність інноваційного процесу. Інноватор може 

не повністю створити ідею, але він може поєднати свою незавершену ідею з 

запозиченою ідеєю, щоб сформувати завершену «конфігурацію» інноваційного 

продукту. Тобто нові ідеї, пов’язані з недоопрацьованими аспектами, матимуть 

можливість трансформації у завершені інноваційні ідеї у межах системи 

взаємодії регіону. Також параметр швидкості реалізування інноваційного 

процесу, як перевага від участі, підсилює спільні заходи учасників. Інноваційне 

рішення у практичних умовах розглядається через поєднання ідей, від 

генерування до використання кінцевим споживачем і тут особливо слід 

наголосити на необхідності синхронізації швидкості виконання процесів у всіх 

партнерів на регіональному рівні. Завданням системи взаємодії є не збільшити 

швидкість, а забезпечити однаковий рівень виконання всіх учасників на засадах 

координування темпів та інтенсивності. 

Потрібно наголосити, що спільна діяльність призводить до збільшення 

кількості та якості провайдингу у різних формах (ресурсах). Складнощі 

виникають при координуванні та уникненні конфлікту при доступі до ресурсів  

учасниками взаємодії  на регіональному рівні. 

Системи взаємодії надають енергію та допомагають подолати очікуваний 

опір, тобто нові ідеї часто породжуються у динамічних умовах середовища і 

групи суб’єктів можуть надати підтримку для просування нових ідей через 
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ієрархію інерції у межах регіону. Успішний досвід реалізації інновацій  інших 

учасників може розглядатися як джерело натхнення в умовах підвищеного 

ризику інновацій. Конкуренція за ресурси та очікуваний ефект від співпраці в 

межах однієї системи взаємодії зумовлює підвищений рівень інтенсивності 

докладення зусиль. До однієї з головних переваг спільного виконання 

інноваційного процесу можна віднести доступ до «механізмів потоків знань, що 

можуть бути використані в інноваційній діяльності» [427, с. 131, с. 134, с. 136].  

На підставі виокремлених особливостей та аспектів формування систем 

взаємодії у інноваційних процесах регіону сформовано схематичне 

представлення механізму взаємодії у інноваційних процесах за сутнісними 

характеристиками процесу виконання спільної діяльності з питань інновацій  

(рис. 1.7). 

 
Рис. 1.7. Механізм налагодження взаємодії у інноваційному процесі 

регіону (сформовано автором) 
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Реалізація взаємодії супроводжується зміною стану етапів (результатів 

етапів) інноваційного процесу регіону за критеріями простору, завдань  і часу, на 

основі погодження умов співпраці, величини частки при формуванні системи 

взаємодії учасника у ресурсах та частки прогнозованих результатів від 

застосування інновацій на регіональному ринку.  

Організаційні аспекти реалізації системи взаємодії урегульовуються із 

врахуванням особливостей інноваційного процесу регіону та учасника 

персонально. «Зокрема, кожний учасник взаємодії характеризується лише йому 

притаманними ресурсами та конкурентними перевагами, чутливістю та 

сприйнятливістю до інновацій» [151, с. 50]. У контексті виділених особливостей 

формування систем взаємодії регіону, що передбачає залучення різних форм та 

методів налагодження спільної діяльності, що зумовлюються ступенем 

радикальності ідеї, рівнем розвитку регіонального ринку інновації, доцільно 

доповнити дослідження групуванням видів систем взаємодії у інноваційних 

процесах регіону,  що  представлено  на рис. 1.8. Розроблена класифікація є 

відкритою на всіх рівнях, може бути доповнена як ознаками для групування, так 

і типологічними одиницями та  дозволяє систематизувати і подати комплексне 

обґрунтування місця й необхідності формування систем взаємодії у інноваційних 

процесах регіону. 

Описані системи взаємодії є складовими регіональної інноваційної 

системи як сукупності структурних і функціональних компонентів, що 

забезпечують розвиток та підтримку інноваційної діяльності регіону. Відповідно 

регіональна інноваційна система є елементом національної інноваційної 

системи, а національна інноваційна система України складається з таких 

компонентів як нормативно-правова база у сфері інноваційної діяльності, органи 

влади, що забезпечують підтримку та розвиток  інноваційної діяльності в 

Україні, суб’єкти інноваційної діяльності, інноваційна інфраструктура та інші 

організації (фінансові установи, професійні спілки і т.п.), що забезпечують 

інноваційну діяльність [264]. 
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Рис. 1.8. Види систем взаємодії у інноваційних процесах регіону 

(сформовано автором)  
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У актуальних нормативних та законодавчих документах термін 

«національної інноваційної системи» переформатували як «національна 

інноваційна екосистема», під якою розуміють «сукупність інституцій, відносин, 

а також різних видів ресурсів, задіяних у процесі створення та застосування 

наукових знань та технологій, що забезпечують розвиток інноваційної 

діяльності), що забезпечувала б його реалізацію і підвищувала розвиток 

інноваційної культури в державі, використовуючи, крім фінансових, інші 

механізми розвитку інноваційної діяльності» [298, с. 8].  

Згідно з положеннями «Національної системи розвитку інновацій (NIS) для 

забезпечення ефективної взаємодії та, відповідно, створення підсистеми 

постачання інновацій великі підприємства повинні взаємодіяти безпосередньо з 

малими і середніми підприємствами, а також новими технологічними 

компаніями  рамках узгодженої політики, координацію якої забезпечують різні 

державні політики, що полегшують ефективний розвиток та взаємодію між 

інституціями, а також сприяють інноваційній діяльності у державному та 

приватному секторах» [139, с. 8]. 

НІС України базується на результатах діяльності та механізмах 

інституційного впливу регіональних інноваційних систем (РІС) на економічний 

та соціальний розвиток країни.  

Формування та розвиток різних систем взаємодії у інноваційних процесах 

здійснюється у площині механізму інноваційної інфраструктури, під якою 

розуміють «сукупність осіб публічного і приватного права та договірних 

об’єднань, що надають послуги суб’єктам господарювання, що спрямовані на 

підтримку та забезпечення їх інноваційної діяльності» [264]. 

Інноваційна інфраструктура являє собою «комплекс інформаційного, 

правового (нормативно-правова база у сфері регулювання інноваційної 

діяльності), фінансового (інвестиційні фонди, агентства, венчурні підприємства, 

банки) та інноваційного складників (технопарки, інноваційні центри, бізнес-

інкубатори тощо)» [144., с. 258]. Погоджуємося з твердженнями Г.І. Лановської, 

яка визначає її складний характер як вертикально структуровану систему 
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(виробниче підприємство, галузеві і регіональні підсистеми, що детермінуються 

інтелектуально-інноваційною системою регіонів), так і горизонтально 

структуровану систему (самоорганізації, асоціації, партнерства) [309, с. 448]. 

У контексті вищевказаного та з огляду на розуміння структури 

інноваційної інфраструктури, на рис. 1.9 подано перелік систем взаємодії, що 

можуть функціонувати у різних організаційних формах та рівнях реалізації 

завдань інноваційного процесу регіону. 

 
Рис. 1.9. Види систем взаємодії у регіональній інноваційній екосистемі 

(сформовано автором із використанням [264]) 
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Рис. 1.10. Складові інноваційної інфраструктури за виконуваними 

функціями у інноваційному процесі регіону (сформовано автором із 

використанням [264]) 

 

Протягом 2015-2020 рр. було створено кілька нових інституцій, що  

повинні підтримувати ці зусилля суб’єктів інноваційного процесу регіону: 

«SMEDO – Офіс розвитку малого і середнього підприємництва; UkraineInvest57; 

ДІФКУ – державна інноваційна фінансово-кредитна установа; Національний 

фонд підтримки стартапів» [139]. У ракурсі  забезпечення взаємодії та 

організування діяльності інноваційної інфраструктури України нами було 

визначено напрями діяльності систем регіональної інноваційної системи.  

1. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності здійснюють: державні 

фонди підтримки інноваційної діяльності (Державна інноваційна небанківська 

фінансово-кредитна установа «Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу»; 

Фонду розвитку інновацій); венчурні фонди; пенсійні та пайові інвестиційні 

фонди;  страхові компанії; фінансово-кредитні установи. Для виконання функцій 

фінансового провайдингу був створений «Український банк реконструкції і 
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розвитку (УБРР), Український банк сприяння розвитку (УБСР). Для збільшення 

обсягу інвестицій та фінансування інновацій було створено дві бізнес-асоціації: 

UVCA та UAngel. UVCA формує напрям застосування венчурних інвестицій та 

акумулювання приватних інвестицій інструментами маркетингу інновацій та 

маркетингу територій із метою покращення місцевого інвестиційного та 

інноваційного клімату. UAngel  відома  як мережа бізнес-ангелів, що надає 

комунікаційну платформу для потенційних учасників інноваційного процесу для 

об’єднання їх інвестицій на місцевому або міжнародному рівні» [139]. 

2. Сертифікацію інноваційної продукції проводять такі інституції: 

Харківський науково-дослідний інститут метрології НВО «Метрологія», 

«Комітет України з питань стандартизації, метрології і сертифікації; 

Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації і 

інформатики Комітету України з питань стандартизації, метрології і 

сертифікації; Державний науково-дослідний інститут «Система» Комітету 

України з питань стандартизації, метрології і сертифікації (м. Львів)» [330].  

3. Діяльність, пов’язану із захистом прав ОІВ, виконують такі інституції:  

- «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;   

- Інститут інтелектуальної власності і права, Державний департамент 

інтелектуальної власності, Міністерство освіти і науки України. Крім того, 

підвищенням рівня підготовки підприємців в інноваційній сфері займаються 

консалтингові компанії);  

- Український інститут промислової власності (Укрпатент); 

- Українське агентство з авторських і суміжних прав» [330]. 

4. Задання щодо інформаційного та консультативного забезпечення 

виконують: Інтернет-біржа промислової власності; Фонд патентної документації 

суспільного користування.  

5. Проведення експертизи. Науково-технічну експертизу проводять 

установи, організації, що акредитовані відповідно до Закону України «Про 

наукову і науково-технічну експертизу». Установа організовує надання 

суб’єктові звернення послуг, пов’язаних із проведенням науково-технічної 
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експертизи, за принципом «єдиного вікна». «Інші види експертиз для 

формування експертних висновків для виробників, інвесторів, страхових служб  

можуть здійснювати: органи виконавчої влади в межах своєї компетенції; 

підприємства, установи і організації всіх форм власності; тимчасові творчі 

колективи, що здійснюють наукову і науково-технічну діяльність; спеціалізовані 

експертні організації; окремі експерти, їхні групи й експертні ради» [330]. 

6. Маркетингове просування результатів  інноваційних проєктів 

виконують «Центр з комерціалізації технологій, українська венчурна компанія 

Aventures і американська Philburg Technologies, що здійснюють трансфер 

наукоємних  технологій. У цьому процесі також задіяні посередники ринку 

інновацій, проте вони в основному обмежуються наданням консалтингових 

послуг» [264]. 

7. Важливу роль у забезпеченні дієвого механізму інноваційної 

інфраструктури відіграють технологічні та наукові парки.  

Головним завданням створення технопарку є створення сучасного 

інноваційного середовища та провайдинг інноваційного бізнесу.  

З початку 2013 року в Україні одержала розвиток ще одна організаційна 

форма під назвою індустріальний парк, який є ефективним стратегічним кроком 

сприяння економічному розвитку країни, визнаним та практикується в усьому 

світі. На думку експертів, «в середньому,  інвестиції в 1 га площі індустріального 

парку складають від 1 до 5 млн. дол.» [343].  

Створення індустріальних парків дозволяє забезпечити підприємства 

спільною розвинутою інфраструктурою регіону та виконати завдання  

моніторингу впливу на навколишнє середовище. Регіональні інституції влади та 

місцеві громади одержують економічні іта соціальні переваги від створення 

нових робочих місць та підвищення інтенсивності підприємницької діяльності, 

що зумовлює нарощення інноваційного потенціалу територій та регіонів. 

Бізнес-інкубатор, як структурний елемент технопарку, виконує завдання 

підтримки новоствореного малого інноваційного бізнесу, налагодження 

інноваційного  середовища, що отримали значне поширення у всьому світі. «В 
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Україні найбільш відомі бізнес-інкубатори працюють при «Інституті 

монокристалів», а також як окремі структури в Києві та Білій Церкві (усього 

створено близько 70 бізнес-інкубаторів).  В Україні бізнес-інкубатори є: в 

Одеській області – 9, у Києві – 6, в АР Крим – 2, у Кіровоградській, Полтавській, 

Миколаївській, Львівській (Національний університет «Львівська політехніка») 

областях – по 1» [330].    

Завдання бізнес-інкубатора полягає у забезпеченні організації, що 

перебуває на стадії зародження, «можливостями для розвитку, знаходження 

свого місця на ринку та набуття нею фінансової стійкості» [250, с. 335]. 

Важливою ланкою у розвитку інноваційної структури регіону є технополіс, 

який виконує комплексне забезпечення інноваційного процесу регіону, він 

розміщується в межах населеного пункту, розвиток якого здійснюється 

ресурсами технополісу.  

Сучасні чинники розвитку світової економіки зумовили появу нової форми 

технополісів – соціотехнопо́лісів – просторово обмеженої системи житлових та 

соціально-побутових об’єктів, де за цілеспрямованої підтримки держави 

створюються умови для інноваційного розвитку суспільства. 

«Станом на 01.09.2019 р. в Україні працюють такі елементи інноваційної 

інфраструктури як 40 індустріальних парків, 26 наукових парків, 16  технопарків,  

24 центри інновацій та  технологічного трансферу,  22  інноваційних  центри,  38 

центрів комерціалізації, 24 інноваційних бізнес-інкубатори, один інвестиційно-

технологічний кластер, більше 30-ти кластерів, одне інноваційно-виробниче 

об’єднання, інші стартап-школи, інкубаційні програми, центри інтелектуальної 

власності, венчурні та інвестиційні фонди, центри науково-технічної та 

економічної діяльності тощо» [298]. 

Одним із інструментів, що стимулює інноваційний розвиток певної 

території, є процес кластеризації, який у наш час займає одне із центральних 

місць у сучасній економічній науці. 

Учасники кластеру взаємодіють між собою на договірних засадах, ведуть 

діяльність у певному (або суміжних та забезпечуючих) секторі економіки та 
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територій, і в рамках якого створюються умови для стимулювання інноваційної 

діяльності. До структури кластера можуть бути включені всі вищеописані 

системи взаємодії, «діяльність яких спрямовуватиметься на продукування 

інноваційних технологій та рішень задля підвищення конкурентоспроможності 

кластера з урахуванням рівня його спеціалізації, галузі функціонування та 

географічного розміщення» [313, с. 204]. 

Отже, під поняттям «система взаємодії у інноваційних процесах регіону» 

слід розуміти сукупність активних відносин суб’єктів щодо спільного виконання 

робіт із 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. Сутність взаємодії у інноваційних процесах регіону 

проявляється у тому, що суб’єкти погоджено та взаємно діють у процесах 

управління за етапами виконання інноваційного процесу, результат кожного з 

суб’єктів впливає на поведінку іншого учасника системи, зокрема, та процес 

реалізації інноваційного процесу загалом. Відповідно такі активні відносини 

посилюють динамічний результат інноваційного процесу.  

На підставі узагальнення теоретичних концептуальних положень побудови 

систем взаємодії у інноваційних процесах було обґрунтовано та побудовано 

механізм взаємодії у інноваційних процесах регіону (рис. 1.11), який дозволяє 

визначити концептуальні підходи до налагодження та розвитку процесів спільної 

діяльності суб’єктів інноваційного процесу регіону. 

Розроблений механізм містить визначення предмету взаємодії – процеси  

створення, освоєння, використання та поширення інновацій у регіоні, об’єкта 

налагодження взаємодії – проміжні результати етапів та загальні результати  

інноваційного процесу регіону. 

Суб’єктами налагодження взаємодії  регіону повинні стати чотири основні 

учасники: 
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Рис. 1.11. Механізм налагодження взаємодії у інноваційному процесі 

регіону (сформовано автором) 

Вибір цілі формування  
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Вибір завдань формування 
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Предмет –  процеси  створення, освоєння, 

використання та поширення інновацій у регіоні 

 

Об’єкт – проміжні результати етапів 

та загальні результати  інноваційного процесу    

  

Формування критеріїв та обмежень  

налагодження взаємодії   

Формування стратегії взаємодії 
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Активні відносини між суб’єктами  

Умова виконання спільної діяльності у інноваційних процесах – об'єднання, погодження, 

управління індивідуальними цілями, мотивами, діями й результатами 

Технологія / Інструменти / Принципи / Методи  
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освітньої діяльності   

Організації інноваційної інфраструктури регіону  

Узгодження  інтересів, 

форм участі та розподілу результатів, 

оцінювання результатів 

Визначення та оцінювання чинників  

налагодження взаємодії  

Учасники 
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- органи регіонального управління, ТГ; 

- суб’єкти господарської діяльності, представники  інноваційного 

бізнесу; 

- організації наукової та освітньої діяльності  регіону; 

- організації інноваційної інфраструктури регіону. 

Інтегратором системи взаємодії у регіоні повинні стати органи 

регіональної влади та ТГ, стратегічним завданням яких є розроблення 

налагодженого механізму спільних дій, гармонізованого за важливими 

критеріями. Основою формування організаційно-економічного механізму 

налагодження взаємодії у інноваційних процесах регіону є комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення високої цінності взаємодії шляхом узгодження 

мети, що визнається та обґрунтовується для всіх учасників, розроблення 

узгодженої підсистеми стимулів та мотиваторів, що визнаються значущими для 

всіх учасників, погодження розуміння завдань та форм реалізації взаємодії у 

регіоні.  

Інститути регіональної влади повинні стати активними учасниками 

інноваційного процесу регіону через участь, ініціювання та інтегрування різних 

суб’єктів навколо цілей інноваційного розвитку регіону. До стратегічних завдань 

інститутів регіональної влади потрібно віднести: 

- розроблення налагодженого організаційно-економічного механізму 

спільних дій та заходів, спрямованих на забезпечення високої цінності взаємодії 

через обґрунтування та погодження мети, що визнають усі учасники;  

- розроблення узгодженої підсистеми стимулів та мотиваторів, що 

вважають значущими усі залучені;  

- гармонізацію розуміння завдань та форм реалізації взаємодії у 

регіоні.  

Види взаємодії у спільній діяльності інституційних суб’єктів регіону 

реалізуються через різні форми організування, вибір устрою, структури та типу 

форми організування яких визначаються рівнем розвитку інноваційного 

потенціалу регіону, радикальністю цілей регіонального інноваційного розвитку,  
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внутрішньою складністю системи  та масштабом реалізації інноваційного 

процесу. Різноманітність систем взаємодії у інноваційних процесах регіону 

згруповано за ознаками і рівнями, розроблено класифікацію видів систем 

взаємодії. Використання розробленої класифікації систем взаємодії у 

інноваційних процесах регіону повинно стати підґрунтям для формування 

механізму налагодження взаємодії, оскільки вміщує основні аспекти та завдання 

реалізації інноваційного процесу або окремих етапів, функціональні сфери 

можливого налагодження взаємодії, дозволяє розглянути рівні управління 

процесами та різних учасників регіональної системи.  

Розроблені та обґрунтовані теоретичні положення щодо розуміння поняття 

взаємодія у інноваційних процесах регіону, виділені специфічні особливості 

налагодження процесів взаємодії та визначення місця та завдань систем 

взаємодії як елементів інноваційної екосистеми інновацій повинні будуть  

покладені в основу формування концептуальних теоретичних засад взаємодії в 

інноваційних процесах регіону. 

 

 

1.4. Формування концептуальних теоретичних засад взаємодії в 

інноваційних процесах регіону  

 

Складність економічних процесів, швидкість та непередбачуваність зміни 

чинників технологічного середовища, відсутність кордонів для інформаційних 

потоків інноваційного середовища, підвищення рівня вимог споживачів 

утруднюють використання традиційних засобів інноваційного процесу, 

призводять до зниження ефективності класичних важелів та інструментів 

механізму інновацій на регіональному ринку. 

Суб’єкти, що просувають різні форми взаємодії у інноваційних процесах 

регіону, «одержують конкурентні переваги від доступу до різних можливостей 

та знань, підвищення їх конкурентоспроможності та прискорення інноваційного 

процесу. З одного боку, це дає можливість невеликим компаніям, таким як 
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стартапи, співпрацювати з іншими стейкхолдерами, доповнюючи один одного та 

користуючись різними перспективами та ресурсами. З іншого боку, це допомагає 

регіональним інституціям залучити до процесів інноваційного розвитку регіону 

суб’єктів, що володіють відповідними компетенціями та інноваційним 

потенціалом для участі у проектах і програмах на засадах спільного виконання  

для одержання синергізму» [154, с.165]. Це зумовлює встановлення залежності 

параметрів  інноваційних процесів від показників розвитку взаємодії у різних 

організаційних формах.  

Окрім того, сучасні теорії інноваційної економіки та економіки знань 

виокремлюють важливість людини як носія знань та соціального суб’єкта, який 

володіє унікальними властивостями для забезпечення індивідуального та 

колективного розвитку, розвиток особистості та організації зумовлює розвиток 

громади регіону. З іншої сторони, суттєві виклики постають перед кожною 

особистістю, «яка формує творчі ідеї та реалізує свій потенціал розвитку 

самостійно або в межах організації. Розвиток кожної особистості самостійно або 

розвиток у межах організації може відбуватися лише через процес взаємодії з 

іншими суб’єктами або явищами. Процес взаємодії на регіональному рівні 

передбачає налагодження та реалізацію обміну певними ідеями, тобто 

відкритість та прозорість взаємин» [154, с.166]. 

Творча реалізація особи, організації, регіону та країн створюють 

перешкоди для монопольної реалізації потенціалу комерціалізації творчої ідеї, 

визначають нові перспективи для зростання рівня використання інноваційного 

потенціалу регіону. 

«Зазначений дуалізм відкритих моделей здійснення інноваційних процесів 

потребує перегляду класичних основ інноватики на засадах забезпечення 

розвитку творчої особистості, колективу творчих людей, потенціалу регіону. 

Проблема розвитку потенціалу кожного з названих суб’єктів повинна бути 

вирішена та окреслена у площині  пошуку, налагодження та реалізації взаємодії 

між суб’єктами  регіону» [154, с.166].  Для усунення зазначених проблем може 
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вважаємо за доцільне поширення концепції відкритих інновацій, що окреслює 

основні елементи формування взаємодії у інноваційних процесах регіону. 

Розроблення теоретичних засад взаємодії у економічних процесах ‒ це 

засаднича умова  інноваційного розвитку регіону. Формування теоретичних 

засад взаємодії у інноваційних процесах повинно базуватися «на основних 

теоріях розвитку особистості, організації, теорій взаємодій та теорій 

інноваційного розвитку. Основні твердження теоретичних засад взаємодії у 

інноваційних процесах повинні враховувати підходи та концептуальні основи 

сучасної парадигми інноваційного процесу, еволюції моделей інноваційних 

процесів, концептуальні основи взаємодій у інноваційних процесах регіону» 

[154, с.166].  

Обгрунтування теоретичних засад взаємодії повинно базуватися на 

дослідженні теорій мислення, зокрема було проведено вивчення особливостей та 

різних типів мислення у працях зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких 

найвагомішими є напрацювання  як Д.Б. Богоявленської [18], В.Н. Дружиніна 

[72], В.О.Зайчука [89], М.С. Корольчука [135], С.Д. Максименко [217],                        

І.І. Свидрука [286] та ін.  

«Теорії творчості, у яких вивчається проблематика організаційної 

творчості, вважаються однією з найбільш активно досліджуваних напрямів у 

теорії менеджменту та інноватики» [154, с.167]. Дослідники теорій творчості 

відзначають її важливість для сучасних суб’єктів інноваційного процесу, 

забезпечення ефективності інновацій на ринку регіону. Так, Андерсон та його 

співавтори «виділили три відмінності між креативністю та інноваціями» [355]; 

Clydesdale дослідив відмінності мотиваційного погляду і дійшов висновку, що 

«креативність обумовлена внутрішніми мотивами, тоді як інновації керуються 

зовнішніми стимулами та необхідністю перевершити попередні позиції» [372]; 

Runco застосував «теорію балансу оригінальності до ефективності, щоб 

диференціювати ці дві концепції» [439]. 

Прихильники концепцій управління знаннями також здійснили значні 

дослідження у сфері встановлення теорій особистісного розвитку. Зокрема,            
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Е. Скшипек «вивчала моделі управління знаннями» [290], Л. Пан, Н. Сисенко,     

О. Абрамович вивчали «організації, що самонавчаються, так звані learning 

organization» [249]. Взаємозв’язок розвитку теоретичних аспектів якості та  

підвищення ефективності управління підприємством в умовах інноваційного 

економічного розвитку досліджував Ю.Ю. Швець [341]. 

«Теорії конкурентоспроможності розглядають поняття 

конкурентоспроможності підприємства, конкурентних переваг, їх класифікацію, 

визначається роль та значення стратегічного управління у досягненні 

конкурентоспроможності підприємства» [154, с.168]. Необхідно зазначити, що 

класичні положення менеджменту конкурентоспроможності сьогодні не 

доцільно застосовувати. Системи взаємодії у інноваційних процесах включають 

«до спільної діяльності конкурентів, а конкуренція виникає за ресурси в межах 

однієї системи, як наслідок виник термін «інноваційної кооперенції» [373,                         

c. 312].  

 Підсумовуючи основні здобутки та напрацювання розглянутих теорій та 

концепцій, що відображають аспекти інноваційного та особистісного розвитку, 

можна прийти до висновку, що вони не дають змогу обґрунтувати комплексно 

взаємозв’язок між виконанням особистих завдань особи або організації та 

завданнями інноваційного процесу регіону. Відповідно, для формування 

концептуальних теоретичних засад взаємодії у інноваційних процесах регіону 

необхідно залучити здобутки п’ять груп  теорій, які представлені на рис. 1.12.  

Групи теорій розміщені за зростанням рівня важливості змістового 

наповнення та зростання впливу на критерії ефективності розвитку взаємодії та 

інноваційного розвитку регіону. 

«Наукове значення проведеного класифікування полягає у такому: 

1. Виокремлення пріоритетів побудови теорії у ланцюгу «особа – 

організація – взаємодія – інновації – інноваційне  співробітництво». 

2. Визначення місця і значення елементів системи взаємодії  у побудові 

та розвитку інноваційних процесів регіону. 



101 

 

Рис. 1.12. Базові групи для формування  концептуальних теоретичних 

засад взаємодії у інноваційних процесах регіону  

(сформовано автором на основі [18; 27; 28; 49; 62; 65; 72; 73; 89; 122; 128; 

135, 137; 208; 232; 242; 249; 272; 286]) 

 

3. Обґрунтування ієрархії критеріїв та субкритеріїв оцінювання 

ефективності формування та розвитку взаємодії у інноваційних процесах 

регіону» [154, с. 169]. 

Положення теорій розвитку розвиваються на основі ідей розвитку 

особистості та організації, які зберігають автономність та незалежність 

мислення, творчості особистості, розвитку організації та регіону. 

Потрібно зазначити, що вивчені групи теорій та їхні результати здобули 

визнання у наукових колах, тому у табл.1.3 проведено їх систематизацію та 

визначено важливі, на нашу думку, акценти, базові твердження.  

Теорії  особистісного розвитку 

Теорії мислення.

Теорії творчості.

Теорії лідерства.

Концепція 
управління 
знаннями.

Теорії взаємодій

Теорії соціальної 
взаємодії.

Модель 
діадичної 
взаємодії 
(взаємодія в 
діаді).

Концепція 
символічного 
інтеракціонізму.

Транс-акційний 
аналіз.

Теорії  партнерства

Теорія якості.

Теорія 
конкурентоспром
ожності.

Теорії 
корисності.

Концепція 
ланцюга 
вартості.

Маркетинг 
взаємовідносин.

Теорії цінності.

Теорії інноваційного розвитку

Теорія циклів 
(«довгих хвиль»).

Класична теорія 
інновації.

Неокласична 
теорія інновацій.

Соціально-
психологічна 
теорія інновацій.

Теорія 
інноваційної 
економіки.

Теорії 
інноваційного 

співробітництва

Теорії екосистеми 
інновацій.
Концепції чотирьох 
компонентної 
спіралі Quadruple 
Helix (QH).
Теорії мереж.
Теорії відкритих 
інновацій.
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Таблиця 1.3 

Характеристика груп теорій розвитку  

 

 

 

 

  

 Теорії (концепції) Представники Ключові напрями для формування теорії взаємодії 

1
 2 3 4 

Т
ео

р
ії

  
о

со
б

и
ст

іс
н

о
го

 р
о
зв

и
тк

у
  

 

Теорії мислення Перре-Клермон, Ж. Піаже, 

Ж. Адамар, О. Зельц, М. Вертхаймер,  

Р. Вудвортс, М. Вертхаймер, Р. Вудвортс,  

К. Дункер, О. Зельц, З. Калмикова,  

Г. Ліндсей, А. Лук 

Апріорно існуючі інтелектуальні здібності – задатків, зв’язок мислення з причинно-наслідковими 

зв’язками, розвиток мислення у філогенезі та онтогенезі, творче мислення виявляє себе вже під час 

постановки завдання і має своєрідний перебіг 

Теорії творчості Вудман, Томіч, Чой, Маджар та Юн, 

Чжоу,Рен, Амабіле, Сандгрен, Стихре 

Джерела та чинники активізації креативності, моделі розвитку креативних здібностей, успіх стратегії 

організації визначається конфігурацією його ресурсів та навичок, а також здатністю постійно набувати 

нових ресурсів і створювати нові їх конфігурації 

Теорії лідерства Дж. Б.Берд, Г. Персон, Р. Стогділ, Т. Хілтон 

Шнейдер, К. Аргіріс, В. Врум, Г. Мінцберг, 

Р. Лайкерт, К. Левін, Д. Макгрегор 

Якості та риси ефективного лідера, поява певного типу лідера залежить від ситуації, в яку потрапляє група 

чи індивід (лідер), пріоритет цінностей як детермінант взаємодії лідерів і членів групи 

Концепція 

управління 

знаннями 

А.С. Полянська, Л.Г. Ліпич, О.А. Хілуха,  

М. Кушнір, Л. Пан, Н. Сисенко,  

О. Абрамович 

Прихильники цього напрямку управління знаннями зосереджуються на аналізі людського потенціалу як 

основному носії знань в організації. Базою для генерування знань є розвиток інтелектуального потенціалу 

Т
ео

р
ії

 в
за

єм
о

д
ій

 

 

Теорії соціальної 

взаємодії 

Дж. Хоманс, Джордж Мід, Е. Гоффман,  

Т. Парсонс, М. Вебер, Т. Парсонс 

Розвиток мотиваційної інтеграції, що виникає внаслідок набуття особистістю певних ціннісних якостей, 

якими характеризується групова свідомість, пошук домінуючих чинників мотивації дій 

Модель діадичної 

взаємодії (взаємодія 

в діаді) 

Дж. Тібо, Г. Келлі Взаємодія обґрунтовується через з’ясування наявності чи відсутності вигоди, кожен учасник оцінює 

взаємодію з точки зору знаку і величини результату, який є сумою винагород і втрат внаслідок обміну 

діями;  взаємодія продовжуватиметься, якщо винагороди її учасників перевищуватимуть втрати;  процес 

отримання вигоди учасника ускладняється можливістю учасників впливати один на одного, тобто 

контролювати винагороди і втрати 

Концепція 

символічного 

інтеракціонізму 

Дж.-Г. Мід Особистість формується у взаємодії з іншими людьми; механізмом цього процесу є контроль дій 

особистості, що має у своїй основі уявлення оточення про людину 

Транс-акційний 

аналіз 

Б. Берн Взаємодія розвивається через динаміку міжособистісних позицій партнерів, є ефективною, якщо 

трансакції збігаються (мають «додатковий» характер), є також існує адекватне розуміння ситуації й 

адекватний стиль дії в ній 
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Продовження табл.1.3 

 

  

1
 2 3 4 

Т
ео

р
ії

  
п

ар
тн
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в
а 

 

Теорія якості Е. Деминг, Дж.М. Джуран, А. Фейгенбаум, 

К. Ісікава 

 

Показники якості продукції розглядаються як узагальнюючі критерії управління, показники якості 

процесів – як локальні; забезпечення управління вимогами споживачів повинно здійснюватися за цілями 

відповідних процесів формування якості; враховувати й аналізувати можливі види розбіжностей під час 

оцінки об’єктів якості різними суб’єктами та за складовими сприйняття якості («очікування, вимоги – 

процес», «очікування, вимоги – результат», «процес – результат», «очікування, вимоги – очікування, 

вимоги» та ін.). 

Теорія конкуренто-

спроможності 

Б. Буркінський, М. Єрмошенко, О. 

Запунний,  П. Перерва, Й. Петрович,  

Я. Плоткін, А. Старостіна,  В. Шинкаренко, 

Е. Голубков, Г. Азгальдов, Ф. Котлер, 

 Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, Е. Райхман 

Конкуренція є найбільш ефективним контролером використання обмежених ресурсів, примушує 

підприємства систематично впроваджувати нові технології, підвищувати продуктивність праці, знижувати 

ціни на товар, підвищувати його якість; конкурентоспроможність характеризується не лише як результат, 

але й як динамічний, мультиатрибутивний процес, що можна описати відповідними кількісними 

параметрами і представити як об’єкт розроблення і реалізації стратегії інноваційного розвитку 

Теорії корисності І. Бентам, Ж.-Б. Сей, Л. Вальрас, А. Маршал. Визначення чинників, якими визначається корисність благ, відношення між потребами і засобами їх 

задоволення, оцінювання рівня корисності проміжних та завершальних результатів інноваційного процесу 

Концепція ланцюга 

вартості 

Н.І. Чухрай, Є.В. Крикавський,  

Я. Криворучко, Г. Джереффі, С. Фредерік , 

С. Барієнтос , І.Ю. Гужва, А.І. Ігнатюк 

Завданням менеджерів є вдосконалення ланцюга створення вартості, зниження витрат, що пов’язані з 

виконанням відповідних видів діяльності, підвищенням продуктивності. Оптимальна структура ланцюга 

створення вартостей насамперед залежить від виду галузі та тих вартостей, що пропонує підприємство.  

Теорії цінності Д. Рікардо, А. Сміт, А. Чубал, П. Друкер, Ф. 

Котлер, Т. Левітт, П. Блайк, В. Руделіус,  

Я. Отто, К. Прахалад, В.Рамасвамі, Н. 

Чухрай, М. Шимура-Тиц 

Підвищувати цінність блага можна, впливаючи на структуру споживчої цінності: чим більший обсяг 

певного блага має людина, тим меншою буде ціна, яку вона готова за нього платити; впливаючи на 

цінність блага, можна впливати на його ціну 

Маркетинг 

взаємовідносин 

В.Н. Татаренко, Н.І. Мелентьєва,  

Ю.Н. Соловйова, О.У.  Юлдашева   

Фокусування на відносинах із партнерами, збереження лояльності у вже  діючих  відносинах,  створення  

нових  партнерств,  побудови  раціональних (оптимальних)  систем  взаємодії,  що повинні  будуватися  на  

принципах  управління відносинами із клієнтами 

Т
ео

р
ії

 і
н

н
о

в
ац

ій
н

о
го

 р
о
зв

и
тк

у
 

 

Теорія циклів 

(«довгих хвиль») 

К.Маркс, М. Туган-Барановський,  

М. Кондратьєв 

Зв’язок довгих хвиль з науково-технічними відкриттями, винаходами та їх упровадженням, 

оновлення «основних матеріальних благ» відбувається не плавно, а стрибками і є матеріальною 

основою великих циклів кон’юнктури; причинами технологічних змін є запити виробництва та 

створення таких умов, за яких упровадження нових технічних засобів, використання винаходів стає 

можливим 

Класична теорія 

інновації 

Й. Шумпетер Нововведення з’являються в економічній системі не рівномірно, а у вигляді майже одночасно 

освоюваних поєднаних новацій – кластерів – сукупності базисних нововведень, що визначають 

технологічний устрій економіки протягом тривалого часу 

Неокласична теорія 

інновацій 

Г. Менш, Б. Твісс, Барнетт, Е. Менсфілд, 

Роджерс 

Можливий розвиток та загальні тенденції зростання реальних змінних економіки та досягнення нею 

стійкого збалансованого зростання через накопичення капіталу та взаємозв’язок між двома основними 

чинниками виробництва (працею і капіталом) та змінами продуктивності – технічним прогресом 

Соціально-

психологічна теорія 

інновацій 

Е. Денісон, К. Фрімен Пріоритетом в управлінні інноваційної діяльністю є людські відносини,  а  проблеми ролі особистості, 

поведінки, мотивації, рівень освіти, аналіз соціально-психологічних і організаційно-соціологічних 

чинників є найважливішими для успіху інновації 

Теорія інноваційної 

економіки 

П. Друкер Головною продукцією і головною «начинкою» усіх товарів і послуг є нові рішення: саме зростання 

економіки є безпосереднім результатом безперервних інноваційних змін 
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Продовження табл.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: складено автором на основі [42; 56; 69; 98; 103; 117; 137; 173; 231; 325; 331] 

1
 2 3 4 
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ц
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Теорія екосистеми 

інновацій 

Рон Аднер, Л. Федулова, О. Марченко Для кожної інновації потрібно сформувати свою екосистему, наявна можливість створення нових та 

перепроєктування існуючих товарів та процесів з метою забезпечення руху інновацій ланцюгом поставок 

без затримок, шляхом переговорів між учасниками екосистеми забезпечується процес створення та 

виведення на ринок інновацій 

Концепція чотирьох 

компонентної 

спіралі Quadruple 

Helix (QH) 

Досі Дж., С. Майєр, У. Блаас, Е. Менсфілд, 

Р. Meссер, Дж. Фрімден, Дж. Зільбермен  

Налагодження взаємодії на основі визначених моделей дозволяє ліквідувати розриви між суспільством та 

інноваціями. 

Розширення кола зацікавлених осіб підвищує цінність та корисність інновацій, трансфер інновацій у 

бізнес-середовище 

Теорії мереж С.Б. Авдашева, Н.К. Моїсєєва, Г.Б. Клейнер,  

В.С. Катькало, В.І. Катєньов, С.П. Кущ,  

О.А. Трет’як, О.У. Юлдашева 

Взаємодія суб’єктів ринкової мережі може розглядатися як певна послідовність дій бізнес-партнерів із 

ранжирування цілей взаємодії й розроблення механізму їх досягнення, визначення рівнів управління цим 

процесом і формування конкретних  управлінських  рішень 

Теорії відкритих 

інновацій 

Т. Гросфелд, С. Кудрявцева, Л. Названова, 

Т.Дж.А. Роландт, Н. Семенова,  

Д. Черваньов, Г. Чесбро 

Реалізація принципів інтегрованого співробітництва, співтворчості спільної вартості, вирощування 

інноваційних екосистем, розсіяних експоненційних технологій та їх надзвичайно швидкого засвоєння, 

громадянин і користувач перестає бути об’єктом дослідження чи споживачем інновацій, а стає 

невід’ємною частиною інноваційного процесу 
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Наповнення табл. 1.3 розміщено за обгрунтованою  спадковістю різних 

груп теорій та їхньо значущістю для формування теоретичних засад взаємодії у 

інноваційних процесах. 

«У теоріях особистого розвитку спершу доцільно звернутися до розгляду 

теорій мислення – ефективність діяльності працівника, особливо залученого до 

наукового та інноваційного процесу,  обумовлюється ступенем відповідності 

його типу мислення умовам і цілям роботи, визначає можливості для реалізації 

власного інтелектуального потенціалу, вміння формувати команди однодумців і 

групи дослідників за необхідними характеристиками» [154, с.171]. На нашу 

думку, напрацювання теорії мислення повинні стати основою для обґрунтування 

механізмів налагодження взаємодії у регіональних системах, які скеровані на 

підвищення рівня інтелектуального потенціалу регіону, особливо, підсистеми 

генерування знань.. 

У інноваційному процесі мислення людини виконує такі основні функції: 

«пізнавальну (відображення світу), проєктувальну (формування планів, проєктів,  

моделей практичної й теоретико-пізнавальної діяльності), прогностичну 

(прогнозування чи передбачення наслідків власних дій, прогнозування 

майбутнього), інформаційну (засвоєння інформації про знання та його смислове 

перероблення), технологічну (розроблення правил, норм, стандартів 

життєдіяльності людини і суспільства в різних формах і проявах), рефлексивну 

(самопізнання, самоаналізування), інтерпретаторську (тлумачення, осмислення 

продуктів людської культури), аналітичну й синтетичну» [69].  

Сучасні теорії творчості ставлять своїм завданням розвиток різних 

аспектів організаційної творчості. Організаційну творчість як дефініцію теорій 

розвитку потрібно визначити  як «процес продукування нових ідей для створення 

цінного, корисного нового продукту (послуги, ідеї, процедури або процесу) 

окремими особами, що працюють разом у складній соціальній відкритій системі» 

[403]. 

Інновації є результатам інтелектуальних зусиль особи або групи осіб, тому, 

містять аспект креативності. Явище креативності присутнє завжди на етапах 
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інноваційного процесу, особливо у сучасних моделях інноваційного процесу 

п’ятого та шостого поколінь. Креативність є джерелом інновації, успішні 

інновації є результатом реалізації нетрадиційного, часто нераціонального 

погляду на вирішення проблем ринку. 

«Розвиток теорій лідерства є достатньо активним у сучасному бізнес-

середовищі, оскільки високоефективне лідерство дозволяє витримувати високий 

рівень конкуренції, а інші учасники  прагнуть наслідувати успішного лідера. 

Аналіз актуальних теорій лідерства дозволив виділити 4 основні напрями 

розвитку: філософсько-політологічний, соціально-психологічний, напрям у 

менеджменті, напрям ціннісних теорій» [154, с. 172].  Р.В. Сопівник відзначає 

«існування у розвитку теорій ланцюга ретроспективи від конкретних до 

інтегративних (теорія рис → ситуативна теорія → системна теорія)» [294, с. 110]. 

Слушною є думка, що «теорії ціннісного лідерства на сьогодні є найбільш 

перспективними у сучасних умовах» [137, с. 180], тому критерії ефективного 

лідерства, що доцільно залучити до формування теорії взаємодії в регіоні, це 

можливість надання членам організації певних аспектів влади та долучення до 

процесу формування рішень.  

«Однією з головних лідерських функцій у інноваційних процесах можна 

назвати формування групових цінностей. На основі прийнятих індивідом або 

групою цінностей встановлюються норми поведінки, метою яких є збереження 

та відтворення цих цінностей» [154, с. 172].  

Концепція «Управління знаннями» створена на основі інтегрування 

процесів генерування, дифузії, трансформації, використання потоків знань. 

Виділені процеси є характерними у теорії відкритих інновацій. Тому 

дослідження технологій сумісного продукування нових знань між окремими 

суб’єктами інноваційного процесу регіону вважаємо корисними та 

перспективними для долучення до теорій взаємодії.   

«На сучасному етапі існує три школи управління знаннями: через 

використання інформаційних технологій; розвиток організаційного ноу-хау; 
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розвиток організаційної культури та впровадження командної роботи» [154, 

с.173]. 

Потрібно навести твердження А.С. Полянської, що «в сучасному 

динамічному світі резерви підвищення ефективності управління слід шукати в 

самих людях, у кожній людині, у використанні її інтелектуальних, творчих і 

вольових можливостей» [257].  Вітчизняні вчені Л.Г. Ліпич, О.А. Хілуха,               

М.А. Кушнір виокремлюють персонал у якості «депозитаріїв знань» [206, с. 232]. 

«У теоріях соціальної взаємодії досліджують  системи соціальних дій, що 

є взаємозумовленими, дії одних суб’єктів (індивіда, групи, спільноти) одночасно 

є причиною і наслідком відповідних дій інших» [154, с. 174]. Зважаючи на 

важливість результатів теорій соціальної взаємодії, які виокремлюють чинник 

взаємного адаптування дій та поведінки суб’єктів інновацій, необхідність 

єдиного розуміння ситуації,  досліджують критерії солідарності між суб’єктами, 

їх напрацювання повинні бути враховані при розробленні теорії взаємодії у 

інноваційних процесах. 

Однією з найважливіших складових теорії взаємодії в інноваційних 

процесах регіону «повинна стати теорія корисності, положення якої дозволяють 

краще зрозуміти мотивацію та поведінку особистості. Серед тенденцій розвитку 

теорії корисності варто виокремити її застосування у вирішенні досить широкого 

кола економічних проблем.  Сам термін «корисність» був введений в обіг 

англійським філософом І. Бентамом. Подальшою розробкою окремих аспектів 

теорії корисності займалися Ж.-Б. Сей, Л. Вальрас, А. Маршал» [154, с. 174].   

Прихильників теорії корисності можна умовно розділити на ординалістів 

та кардиналістів, які відрізняються підходами до обґрунтування корисності,  

визначенням аспектів оцінювання корисності. Окремі напрацювання теорії 

корисності повинні бути використані для визначення якісних показників при 

оцінювання процесів взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

«Розпізнаний рівень корисності інноваційного продукту регіону визначає 

очікуваний рівень корисності інноваційної продукції та формує критерії для 

налагодження партнерства та здійснення спільної інноваційної діяльності, що 
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визначають показники ефективності та результативності інноваційної діяльності 

суб’єктів процесу в регіоні» [154, с. 175]. 

Потреба формування теоретичних засад взаємодії зумовлює необхідність 

вивчення механізми та твердження теорії «Ланцюг створення вартості», який 

трактують як «систему функцій, що створюють споживчу вартість і додану 

вартість» [334, с. 78].  

Ланцюг створення вартості включає певний перелік робіт та етапів, його 

використання у регіональній економіці забезпечує консолідацію управлінських 

дій починаючи від етапу генерування ідей до етапів комерціалізації та дифузії  

інновацій на ринку. Структура ланцюга створення вартості та кількість етапів і 

учасників зумовлюється видом економічної діяльності, рівнем радикальності 

нової споживчої вартості. Використання механізмів ланцюга створення вартості 

дасть змогу погодити напрями та величину участі суб’єктів інноваційного 

процесу. Завданнями розвитку ланцюга створення нової вартості є підвищення 

узгодженості і комплексності виконання окремих завдань етапів інноваційного 

процесу регіону загалом. Взаємодія перетворює, переформатовує інноваційний 

процес на окремі етапи, що стають формою спільної діяльності в регіоні. 

Забезпечення дієвості взаємодії у інноваційних процесах регіону повинно 

здійснюватися на основі трансформації значення та завдань партнерів, як 

суб’єктів процес. Кожен партнер повинен розділяти повноту  відповідальності та 

виконувати свої завдання за встановленими критеріями маркетингу взаємодії. У 

зв’язку з зазначеним « до групи теорій партнерства відносимо: теорії якості, 

теорія конкурентоспроможності, теорії корисності, концепцію ланцюга вартості, 

теорії цінності та положення маркетингу взаємовідносин» [154, с. 175]. 

Інструменти менеджменту якості імплементовані у механізми 

інноваційного процесу, оскільки системи управління якістю базуються на 

удосконаленні процесів та продуктів через пошук та впровадження нових 

способів задоволення споживчих потреб. 

Ієрархічна піраміда досягнення цілей загального управління якістю 

узгоджується із цілями проведення різних типів інновацій (рис. 1.13). 
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Рис. 1.13. Об’єкти забезпечення якості в системі інновацій у регіоні 

(сформовано автором) 

 

Наукові школи менеджменту якості засновані на використанні технічних 

інструментів (статистичні методи обробки інформації, фізичні методи контролю 

якості). Проте розвиток сучасних методів менеджменту якості здійснюється у 

напрямі соціалізації та знайшли відображення у концепції «загального 

управління якістю» [208, с. 8]. Технології забезпечення якості використовуються 

для досягнення цілей інноваційного процесу як через досягнення рівня 

параметрів процесів (бізнес-процесів, процесів управління, процесів взаємодії), 

так і методами створення та обслуговування інноваційного продукту або готової 

інноваційної продукції. На рис.1.13 можна побачити загальну схему 

інтегрування показників та параметрів якості у різні види інновацій. 

«Управління конкурентоспроможністю слід вважати тим комплексним та 

системним напрямом менеджменту, який забезпечує потенціал розвитку та 

реалізації конкурентних переваг суб’єкта на регіональному ринку» [154, с. 177]. 

Рівень конкурентних переваг суб’єкта господарювання зумовлює рівень його 

інноваційного потенціалу та визначає можливості інноваційного розвитку у 

регіоні. Участь у створенні та використанні інновацій повинно розглядатися 

суб’єктами ринку регіону як чинник одержання нових та нарощення існуючи 

конкурентних переваг. Потрібно зазначити, що завдання досягнення високого 
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рівня конкурентоспроможності регіону та рівня інноваційного розвитку регіону 

є взаємодоповнювальні. Тому у якості об’єкта управління 

конкурентоспроможністю у теорії взаємодії розглядаються  процеси та щодо 

створення інновації, а предметом – конкурентні переваги, які одержує учасник у 

вигляді вигод від залучення у систему взаємодії..  

Найповнішою мірою повинні бути використані принципи, інструменти  та 

механізми маркетингу взаємодії  у процесах налагодження та розвитку систем 

взаємодії регіону. Маркетинг взаємодії досліджує процес пошуку та 

налагодження відносинах із партнерами, підтриманні лояльності існуючих 

відносинах, створенні нових партнерств, побудові раціональних (оптимальних) 

систем взаємодії, які мають за мету розвиток відносин із клієнтами.  

«Розвиток теорії споживчої цінності регіонального товару відбувався за 

такими чотирма етапами: трудова теорія вартості; нетрудова теорія вартості; 

традиційні концепції формування цінності та сучасні погляди формування 

цінності» [345, с. 75]. Сучасні положення  теорій цінності акцентуються на 

необхідності зміни пріоритетів «від традиційних маркетингових концепцій 

створення додаткової цінності для споживача до концепції спільного творення 

цінності виробником та споживачем на регіональному рівні» [68, с. 75]. 

Маркетинг взаємодії повинен використовуватися інституціями 

регіональної влади як основа для розбудови й зміцнення позиції регіону в 

мережевих структурах – «формувати, підтримувати обмінні взаємовідносини з 

партнерами, відповідно такі взаємовідносини забезпечують компаніям доступ до 

ресурсів бізнес-партнерів регіону» [68, c. 104]. 

«Теорії інноваційного розвитку повинні стати наріжним каменем побудови 

теорії взаємодії регіону, оскільки вони акумулюють концепції та парадигми 

сучасного розуміння та сприйняття  технологічних змін у житті суспільства. 

Оскільки перераховані теорії можна вважати широковідомими науковій 

спільноті, обмежимося у даному дослідженні лише короткою характеристикою, 

поданою у табл. 1.3. Відповідно слід зазначити, що групу теорій інноваційного 
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співробітництва представляють теорія екосистеми інновацій, концепція 

Quadruple Helix (QH), теорія мереж та теорія відкритих інновацій» [154, с. 178]. 

Погоджуємося із твердженням Г.І. Лановської про те, що «розвиток 

інноваційної співпраці й партнерства залежить від формування і стану 

інноваційних екосистем регіону як середовища відкритих інновацій [144, с. 260]. 

Рон Аднер обґрунтував поняття «екосистема інновації», що об’єднує свої 

індивідуальні пропозиції організацій у інтегровані рішення, придатні для 

використання споживачем. «Екосистема інновацій – це синергія держави, 

підприємницького та дослідницького середовища з використанням 

організаційних, нормативних, навчально-методичних та фінансових ресурсів і 

запровадження механізму передачі знань з метою трансформації в інноваційні 

продукти» [240, с. 110]. 

«В екосистемі інновацій різні учасники регіонального ринку працюють 

спільно у межах інноваційних процесів, функціонально пов’язані одне з одним 

інформаційним потоком, через вплив і економічні наслідки задля створення 

попиту (безпосередньо чи опосередковано) на товари і послуги. Вони формують 

складну мережу співпраці і конкуренції регіону» [154, с. 180]. 

Сучасна концепція Quadruple Helix (QH) обґрунтовує необхідність 

створення «співвиробництва» із клієнтами, суспільством. Концепція передбачає 

«4 моделі співпраці або інноваційного середовища, в якому користувачі, фірми, 

університети та державні органи співпрацюють для створення інновацій: модель 

«TH + користувачі», модель «живої лабораторії, орієнтованої на фірми», модель 

«живої лабораторії, орієнтованої на державний сектор»,  громадянська модель 

(людиноцентрична)» [154, с. 181].  

L. Leydesdorff, I. Ivanova (2016) виокремлюють три основні функції в 

реалізації моделей QH: «попит, пропозиція та технологічні можливості. Ця 

модель вже не неоінституційна – тобто про мережі агентів – а неоеволюційна, 

оскільки йдеться про взаємодію між середовищами відбору» [402, с. 3]. 

«Сучасною формою системи взаємодії у інноваціях є інноваційна мережа 

регіону,  як форма спільної інноваційної практики на базі Інтернет-платформи 
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для спілкування у самоорганізованих віртуальних командах для активізації 

відкритої співпраці, що допомагає організаціям стати більш креативними, 

продуктивними та ефективними» [154, с. 177]. Перевагою мережі є можливість 

співпраці та обміну знань між собою, а не через створені ієрархічні структури. 

«Існує п’ять найважливіших елементів регіональних інноваційних мереж 

спільної роботи (P. Gloor ці елементи називає «генетичним кодом»)» [385]. 

Визначальним елементом теорії інноваційних мереж регіону є співпраця 

між суб’єктами господарювання. Згідно з Г. Хакенсоном, головною метою 

функціонування мереж є зменшення невизначеності;  М. Амендола та                          

Ж.-Л. Гаффард зазначають про локальний та інтерактивний характер знань, що 

за своїм значенням є вищими за простий технологічний ресурс; Г. Кеменгі 

визначає метою мереж активізацію інноваційної діяльності  регіону через 

кооперацію. 

Теорія інноваційних мереж визначає такі чинники інноваційної діяльності 

в регіоні: мережеві відносини між суб’єктами господарської діяльності, 

щільність зв’язків між клієнтами та постачальниками, регіональна інноваційна 

свідомість [239]. 

На думку проф.Л. Федулової, «у концепції відкритих інновацій знайшла 

своє втілення проблема створення технологій на основі наукової співпраці, 

розвитку інновацій на принципах відкритості в проведенні спільних НДДКР» 

[316, с. 78]. 

Модель відкритих інновацій потрібно трактувати як «підприємницька 

інноваційна діяльність, що охоплює всі стадії та сфери інтегративного 

системного інноваційного процесу, спирається на інновації – технологічні, 

управлінські, ринкові, соціальні та забезпечує інноваційний розвиток 

суспільства» [240, с. 110].  

Механізми реалізації моделі відкритих інновацій передбачають 

використання відкритих потоків знань та інформації для  здійснення досліджень, 

поєднання внутрішніх та зовнішніх джерел знань для збільшення споживчої 
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цінності інновації. Модель оперує поняттям «співтворчості» у процесах 

спільного продукування знань в екосистемі регіону. 

На основі дослідження положень актуальних економічних теорій розвитку 

щодо висвітлення проблем реалізації ефективного інноваційного процесу  

сформовано концептуальні теоретичні засади взаємодії в інноваційних процесах 

регіону. Остання вирізняється намаганням автора представити у 

комплементарному взаємозв’язку пріоритетні напрями досягнення «цілей 

інноваційного розвитку у ланцюгу взаємодій «особистість –організація – 

спільнота – регіон», виокремлені із розроблених  економічних теорій і теорій 

розвитку на основі перегляду парадигми інноваційного процесу регіону» [154,       

с. 183].  

Основна гіпотеза пропонованих концептуальних засад полягає у 

ціленаправленні розвитку систем взаємодій у інноваційних процесах регіону 

задля зростання цінності взаємодії (рис. 1.14). Коментуючи рис. 1.14, слід 

зазначити, що потреба формування систем взаємодії, обґрунтована підвищенням 

показників ефективності та результативності інноваційного процесу регіону, 

дасть змогу підвищити продуктивність трансформації нових ідей на 

конкурентоспроможні інноваційні продукти. 

«Засадничими умовами досягнення цілей формування системи взаємодій 

інноваційного процесу є спільне виконання етапів або окремих робіт, об’єднання 

ресурсів задля досягнення ефекту синергії, створення умов для використання 

інноваційного потенціалу учасників взаємодії регіону» [154, с. 181]. 

Дослідження та проведення групування теорій дозволило виокремити 

пріоритети побудови теоретичних засад взаємодії у ланцюгу  від особи до 

інноваційного співробітництва, визначити місце і значення елементів системи 

взаємодії  у побудові та розвитку інноваційних процесів регіону, обґрунтувати 

показники оцінювання ефективності формування та розвитку взаємодії у 

інноваційних процесах регіону. 

Доведено, що «взаємодія на основі обміну матеріальними потоками 

ресурсів та інформаційними потоками нових знань, сприятиме забезпеченню 
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прискорення процесів комерціалізації інновацій та підвищенню цінності 

створеної інновації на засадах досягнення цілей інноваційного розвитку регіону» 

[154, с. 184].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.14. Концептуальні теоретичні засади взаємодії в інноваційних  

процесах регіону (розробка автора) 

 

Розроблені теоретичні положення можуть бути використані для 

формування інноваційної політики регіону, побудови дієвого механізму 

налагодження взаємодії між учасниками інноваційного процесу. В основі 

механізму запропоновано використати критерії цінності налагодження взаємодії. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. На основі дослідження наповнення сутності понять «інноваційний 

процес» та «інноваційна діяльність» виявлено, що інноваційний процес 

передбачає формування багатофакторної та міждисциплінарної системи 

виконання встановленої послідовності робіт (етапів), що пов’язані з 

перетворенням нової ідеї у різні види результатів  окремих етапів інноваційного 

процесу. Поняття інноваційної діяльності потрібно розуміти через 

організування дій суб’єктів, спрямованих на створення, впровадження чи 

комерціалізацію інновації на певній стадії інноваційного процесу. Для 

забезпечення соціально-економічного розвитку регіону потрібно велику увагу 

приділяти формуванню висококонкурентного інноваційного середовища 

регіону, який передбачає залучення всіх зацікавлених суб’єктів регіону до 

виконання інноваційного процесу на засадах досягнення цілей інноваційного 

розвитку регіону. 

2. Інноваційний процес регіону реалізується через сукупність спільних 

дій складових регіональної інноваційної системи на засадах розвитку 

інституційних умов комерціалізації результатів інноваційної діяльності на ринку 

інновацій задля підвищення продуктивності інноваційного процесу та зростання 

конкурентоспроможності регіону. 

3. Інноваційні процеси регіону можуть здійснюватися за різними 

моделями, яких за результатами досліджень виділено сім, а саме: лінійна 

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

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

розширені інноваційні мережі. Визначено складові інноваційного процесу 

регіону, що зазнали найбільшого переосмислення та перезавантаження протягом 

еволюції моделей: склад та кількість учасників, принципи організування, форми 

та види зв’язків, пріоритети видів діяльності та завдання, принципи і форми 

встановлення взаємодії. 
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4. З’ясовано, що взаємодія між учасниками інноваційного процесу в 

регіоні внаслідок еволюції стає комплекснішою, системною, набуває різних 

форм та технологій  реалізації. Інституції регіональної влади активізують свою 

роль у інноваційних процесах регіону через участь, ініціювання та інтегрування 

різних суб’єктів навколо цілей інноваційного розвитку регіону. 

5. Взаємодію у інноваційних процесах регіону віднесено до 

економічної взаємодії, що створюється та розвивається між суб’єктами, які 

відтворюють матеріальні блага, створюють економічний продукт регіону  та 

беруть участь у відносинах економічної господарської системи регіону. На 

основі аналізу наукових джерел щодо вирішення теоретичних проблем 

забезпечення економічного розвитку на засадах взаємодії сформовано 

класифікацію видів взаємодії у економічних процесах регіону, використання якої 

дозволяє поглибити наступні дослідження ознак та особливостей налагодження 

спільної діяльності у системах економічної взаємодії регіону. 

6. Зважаючи на важливість налагодження економічної взаємодії у 

регіоні, виокремлено елементи системи та обґрунтовано етапи для їх 

налагодження у економічних процесах, представлено проблеми виконання 

етапів, що можуть виникнути у учасників, та визначено принципи реалізації для 

забезпечення ефективності економічної взаємодії у регіоні. 

7. Визначено, що економічною сутністю налагодження взаємодії у 

інноваційних процесах регіону повинно стати виконання спільно етапів або робіт 

задля досягнення цілей – збільшення продуктивності нових ідей, інноваційного 

процесу та досягнення цілей інноваційного розвитку регіону за такими 

напрямами: збільшення рівня споживчої цінності створеної інновації 

(зменшення вартості створеної інновації, збільшення корисності інновації); 

збільшення рівня цінності взаємодії (оптимізація вартості взаємодії, збільшення 

корисності взаємодії). 

8. У контексті виділених особливостей формування систем взаємодії у 

інноваційних процесах регіону проведено їх групування за рядом нових ознак.  

Виокремлені види систем взаємодії відрізняються різними формами та методами 
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налагодження спільної діяльності, вибір яких інституціями регіональної влади 

визначається особливостями інноваційного продукту, його функціональним 

призначенням та завданнями застосування інновації на ринку регіону. 

9. Визначено, що суб’єктами налагодження взаємодії повинні стати 

чотири основні учасники регіону: органи регіонального управління, ТГ; суб’єкти 

господарської діяльності, представники  інноваційного бізнесу; організації 

наукової та освітньої діяльності регіону; організації інноваційної інфраструктури 

регіону. З’ясовано, що інтегратором системи взаємодії у регіоні повинні стати 

органи регіональної влади та ТГ, стратегічним завданням яких є розроблення 

налагодженого механізму спільних дій, гармонізованого за важливими 

критеріями. 

10. Доведено, що формування теоретичних засад взаємодії у 

інноваційних процесах повинно базуватися на основних теоріях розвитку 

особистості, організації, теорій взаємодій та теорій інноваційного розвитку. На 

думку автора, важливість концептуальних теоретичних засад взаємодії в 

інноваційних процесах полягає у доповненні положень теорій інноваційного 

розвитку та інноваційного співробітництва обґрунтованими умовами досягнення  

високого рівня цінності взаємодії на засадах спільного виконання робіт та 

завдань інноваційного процесу регіону. Формування умов досягнення високої 

продуктивності та високої цінності взаємодії для учасників в інноваційних 

процесах є засадничими для вибору інструментів активізації інноваційного 

розвитку регіонів та країни.  

 

Одержані результати, що висвітлені в розділі 1, опубліковано в працях автора 

[37; 69; 148; 150; 151; 152; 154; 164; 172; 173; 174; 175; 177; 179; 180; 188; 194; 

198; 200; 203; 205; 403; 404]. 
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РОЗДІЛ 2  

КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ВЗАЄМОДІЇ В ІННОВАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСАХ РЕГІОНУ 

 

2.1. Методологічні підходи до економічного оцінювання систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону 

 

В економічній теорії та теоріях інноваційного розвитку проблема 

оцінювання у інноваційних процесах є актуальною та дуже дискусійною, 

оскільки така дуальність пов’язана з різноманіттям механізмів оцінювання та 

багатоаспектністю об’єктів оцінювання. 

Розвиток регіональної інноваційної екосистеми супроводжується 

переглядом значення та сутності налагодження взаємодії у нормативних 

документах. Так, ухвалення Закону України «Про стимулювання розвитку 

регіонів» [99] супроводжувалося впровадженням такого інструменту 

регіонального розвитку як угоди – механізму договірних відносин між Кабінетом 

Міністрів України та органами місцевого самоврядування у сфері регіонального 

розвитку. Укладення регіональних угод повинно супроводжуватися 

оцінюванням результатів «здійснення спільних заходів, що передбачені угодою 

щодо регіонального розвитку, та ресурсів, спрямованих на їх досягнення» [263]. 

Здійснення державно-приватного партнерства, що активно провадиться у 

інноваційних процесах України, також потребує постійного моніторингу 

ефективності здійснення та удосконалення існуючої Методики оцінювання 

ефективності [61] у зв’язку з переглядом викликів глобалізаційного суспільства 

та розвитком практики економіки знань. 

Особливої важливості проблема оцінювання  набуває в сучасних умовах у 

зв’язку з розвитком моделей відкритих інновацій, що базується на 

пріоритетності розвитку взаємодії у регіоні. Тому показники розвитку 

інноваційного процесу тепер визначаються показниками рівня розвитку 

взаємодії, партнерства, налагодження обміну різними об’єктами (ресурсами) для 
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виконання інноваційного процесу. Натомість, у досліджених наукових джерелах 

відсутні методологічні положення оцінювання стану та розвитку процесів 

взаємодії у інноваційних процесах, а існуючі розробки не враховують вплив та 

значимість урахування чинників та процесів налагодження партнерства для 

забезпечення ефективності та результативності інноваційних процесів.  

Адекватне оцінювання показників налагодження взаємодії буде сприяти 

формуванню механізмів управління інноваційним розвитком регіону на засадах 

методологічної обґрунтованості. Враховуючи важливість окресленої проблеми 

для формування механізму налагодженої взаємодії, визначенню проблем 

оцінювання показників інноваційної діяльності, показників розвитку 

інноваційної активності та налагодженню процесів спільної діяльності у 

інноваційних процесах присвячено дослідження багатьох українських та 

зарубіжних вчених, а вимоги до оцінювання інноваційної діяльності 

регламентовані у нормативних документах. Так, оцінювання інноваційних 

процесів у регіоні дозволяють здійснити через визначену систему показників у 

формах статистичної звітності.  

Виділяють такі групи показників, що описують деякі аспекти реалізації 

інноваційного процесу:  

- «статистика наукової та науково-технічної діяльності;  

- патентна статистика;  

- бібліометричні дані про наукові публікації;  

- технологічний баланс платежів, що характеризує міжнародний 

трансфер технологій» [143, с. 101]. 

Статистика наукової та науково-технічної діяльності дозволяє оцінити 

показники наукових досліджень та показники НДДКР, а наступні етапи 

інноваційного процесу залишаються поза увагою, зокрема невідомим є рівень 

освоєння та комерціалізації науково-технічних розробок.  

Патентна статистика дозволяє оцінити рівень активності суб’єктів у сфері 

ліцензування та патентування результатів інноваційного процесу, проте 

орієнтована теж на перші етапи інноваційного процесу. Слід зауважити, що 
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механізми патентування потребують перегляду та реформування, адже багато 

НДР стають доступними для використання на ринку новацій без оформлення 

права інтелектуальної власності у зв’язку із необхідністю пришвидшення 

комерціалізації. На чисельні проміжні результати інноваційного процесу 

патенти не оформляються через комерційну таємницю, оскільки у патенті 

розкривається занадто багато інформації [102].  

Бібліометричні дані дозволяють оцінити показники виконання 

фундаментальних досліджень, проте не дозволяють провести аналізування 

показників їх використання на ринку інновацій.  

Показники технологічного балансу платежів характеризують потоки 

інвестицій і технологій у різних формах, але не дозволяють «оцінити вплив цих 

потоків на технологічну еволюцію в країні й інноваційний клімат, а також на 

економічну, екологічну і технологічну безпеку» [143, с. 103]. 

Така методологія збирання інформації щодо показників інноваційного 

процесу регіону призводить до обмежених можливостей її використання, 

специфічних аналітичних показників, одержаних на їх основі, та, відповідно, 

необґрунтованих висновків та рішень. Опрацювання статистичних форм збору 

та моніторингу в Україні дає змогу проаналізувати показники інноваційної 

активності суб’єктів інноваційного процесу. Зазначені групи показників 

дозволяють оцінити показники розвитку ринку інновацій на макрорівні 

(держави), рівні регіональному, рівні окремих ВЕД. 

Моніторинг інновацій згідно з вимогами стандарту «Керівництво Осло» 

пропонують здійснювати у двох аспектах: звуженому та розширеному форматах. 

У звуженому форматі моніторинг інновацій передбачає відстеження перебігу та 

результатів виконання окремого інноваційного проєкту. У розширеному форматі 

моніторинг охоплює відстеження «всіх сфер, видів або напрямів науково-

технічної й інноваційної діяльності, державну інноваційну політику, стан 

розвитку інноваційних структур (наукових центрів, інноваційних фірм, 

технопарків тощо). Такий моніторинг проводять на рівні країни в цілому, 
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окремого регіону, області, виробництва або виду економічної діяльності 

відповідно до класифікації видів економічної діяльності (КВЕД)» [123].  

«Українським аналогом моніторингу інноваційної діяльності підприємств 

різних видів діяльності є спостереження за формою №1-НН – обстеження  

інноваційної діяльності організації (підприємства) за відповідний дворічний 

період. Програма обстеження передбачає отримання кількісних та якісних даних 

про інноваційну активність підприємств за 11-ма основними розділами і є 

аналогічною до відповідного європейського моніторингу» [155]. 

Проте, як зазначають вітчизняні науковці, більшість показників 

макроекономічної оцінки інноваційного процесу промислових підприємств 

мають переважно кількісний характер і практично не корелюють із вартісними 

показниками, дозволяють провести аналізування та оцінювання лише одного з 

виявів інноваційної діяльності і розвитку – інноваційну активність. 

Досліджуючи напрацювання провідних науковців за даним вектором слід 

зазначити, що Г.І. Лазутін виділяє групи показників, що описують деякі аспекти 

інноваційної діяльності [143, с. 103]; П.Г. Перерва зазначає необхідність 

розроблення науково-методичних основ створення і функціонування системи 

моніторингу інноваційної діяльності промислових підприємств на базі 

використання показників інноваційного потенціалу, на комплексному вирішенні 

проблем багатоджерельного ресурсного забезпечення інноваційної діяльності 

[252, с. 110];  I. Fiegenbaum, D.  Podmetina,  R. Teplov, E. Albats досліджують 

систему оцінювання ефективності системи взаємодії через використання підходу 

до оцінювання відкритих інновацій [383, с. 90]; Морозов В.А. визначає 

ефективність процесу взаємодії різних видів економік, що становлять 

національну економіку держави [233, с. 7]; M. Dziallas, K. Blind дослідили 

сукупність показників та чинників протягом виконання інноваційного процесу у 

наукових дослідженнях протягом 35-ти років на рівні країни та галузевому рівні 

[378, с. 12];  С.А. Романюк зазначає необхідність розробки процедур узгодження 

програмування та реалізації політики розвитку, закладаючи тим самим основи 
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багаторівневого управління, коли запроваджується субсидіарність визначення 

завдань з проблематики розвитку [276, с. 11]. 

Узагальнюючи напрацювання можна констатувати, що найбільш 

розробленими є підходи до оцінювання показників інноваційної діяльності та 

інновації як результату інноваційної діяльності. Також потрібно зазначити, що 

сучасні наукові дослідження акцентуються на проблемах визначення показників 

взаємодії у ланцюгу «розробник – виробник – інвестор», інколи до ланцюга 

долучають споживачів або університет, ще однією обмеженістю існуючих 

методологічних підходів вважаємо виключну спрямованість оцінювання 

показниками інвестиційної або економічної спрямованості. Проте питання 

визначення показників систем взаємодії у інноваційних процесах регіону 

залишаються малодослідженими, що не забезпечує належної якості управління 

та налагодження різних форм спільної діяльності на рівні регіону. 

Формування значного масиву показників за складовими інноваційного 

процесу «зумовлює необхідність їх систематизації в напрямі пошуку 

індикаторів, які дозволять найбільш повно охарактеризувати об’єкт дослідження 

– процес взаємодії з метою виявлення проблемних місць на сучасному етапі 

розвитку, дослідженню підлягають також визначення об’єктів, суб’єктів, 

завдань, функцій та принципів оцінювання» [155]. 

У зв’язку з важливістю оцінювання показників взаємодії для комплексного 

оцінювання  інноваційних процесів доцільно уточнити місце даного  виділеного 

нами процесу у загальній системі оцінювання інновацій (рис. 2.1). 

На поданій схемі визначено основні об’єкти оцінювання, виділені за 

рекомендаціями статистичних спостережень Осло-2018. Поряд із 

вищевиділеними об’єктами «інновації» та «інноваційний процес» керівництво 

Осло виділяє ще два: показники вхідні (інноваційні ресурси та можливості); 

результати інноваційного процесу/розвитку  (стосуються цілей). Відповідно 

інновації розглядаються як результати інноваційного процесу, тому у вигляді 

показників, що оцінюють результати на виході логічної моделі розуміють 

систему показників оцінювання інноваційного розвитку учасника інноваційного 
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процесу або результату його учасника у інноваційному процесі (місії, цілі 

інноваційного розвитку і інноваційні стратегії). 

 

Рис. 2.1. Місце показників оцінювання взаємодії у логічній моделі 

оцінювання інновацій 

(сформовано  автором із використанням [427, с. 233]) 

 
За вимогами міжнародних стандартів виділяють окрему групу вхідних 

показників, які можна розглядати як систему індикаторів наявності інноваційних 

ресурсів та можливостей для їх використання. До даної групи показників 

відносять показники оцінювання інноваційного потенціалу учасника 

інноваційного процесу, показники оцінювання інноваційного середовища 

регіону. На рис. 2.1 нами також виокремлено групу показників оцінювання 

взаємодії, місце якої представлено після групи вхідних показників розпочинання 

інноваційного процесу. За результатами оцінювання інноваційного потенціалу 

учасника інноваційного процесу повинно бути прийнято одне з таких 

управлінських рішень:  

- достатність інноваційного потенціалу для досягнення цілей 

інноваційного розвитку і самостійного виконання інноваційного процесу; 

- недостатність інноваційного потенціалу для досягнення цілей 

інноваційного розвитку і виконання інноваційного процесу та взаємодії з іншими 

учасниками; 
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- неефективність самостійної реалізації інноваційного процесу. 

Для формування методичного підходу до економічного оцінювання систем 

взаємодії у інноваційних процесах повинні бути обґрунтовані такі компоненти: 

об’єкт та суб’єкт економічного оцінювання, технології (методи та методологія), 

показники, критерії, параметри економічного оцінювання систем взаємодії у 

інноваційних процесах. 

Традиційно, як свідчать результати аналізу наукових досліджень, метою 

оцінювання інноваційної діяльності є «комплексний аналіз ефективності 

інноваційної діяльності, визначення доцільності й оптимальних варіантів 

реалізації нововведень, оперативне коригування параметрів інноваційних  

проектів  та  підтримка  стратегічних  інноваційних  рішень» [6, с. 152]. 

Елементом методологічного базису економічного оцінювання систем 

взаємодії є обґрунтування і формування системи показників, що дозволяють 

визначити комплексну характеристику результатів, які одержують на основі 

спільного виконання етапів інноваційного процесу регіону. 

Отже, результатом дослідження стало виділення таких об’єктів 

економічного оцінювання систем взаємодії у інноваційних процесах (рис. 2.2):  

− інновації; 

− інноваційний процес; 

− процес взаємодії. 

 
Рис. 2.2. Об’єкти економічного оцінювання систем взаємодії у 

інноваційних процесах (сформовано автором) 

 

Інновації
кінцевий 
результат 
процесу

ідея
проміжний 
результат

результат 
впровадження 
(використання)

Інноваційний 
процес

інноваційний 
потенціал

параметри 
здійснення 
(реалізації)

результати 
етапів 

(процесу)

результати  
розвитку

Взаємодія налагодження здійснення реалізація
потенціал 
взаємодії
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Виділені три об’єкти оцінювання тісно пов’язані між собою та визначають 

загальний результат оцінювання систем взаємодії у інноваційних процесах. 

Для формування концептуальних засад економічного оцінювання систем 

взаємодії модель логіки інновацій, описана на рис. 2.2, є базою для побудови 

методичного базису вимірювання параметрів системи взаємодії. Вимірювання 

може відображати докази подій, умов та поведінки, що можна розглядати як 

елементи загальної послідовності налагодження та реалізації взаємодії.  

Інновації, як об’єкт оцінювання, можуть бути визначені як на рівні нової 

ідеї (нового знання), проміжного результату, одержаного після виконання етапу 

інноваційного процесу, кінцевого результату інноваційного процесу у вигляді 

запланованого виду інновацій, або результату впровадження у практичне 

використання на ринку. Показники оцінювання інновацій також поділяють за 

тематичними сферами (табл. 2.1). 

Отже, можна узагальнити, що метою оцінювання інновацій, як результату 

інноваційного процесу, є  вимірювання у таких площинах як: визначення рівня 

новизни; визначення очікуваних сфер прикладання та використання інновацій; 

визначення очікуваних показників цінності для споживача; визначення рівня 

нових знань. 

 

Таблиця 2.1 

Тематичні напрями оцінювання інноваційного процесу регіону за 

індикаторами  

Напрям Показники 

1 2 

Частота інновацій та їх 

характеристика 

(наприклад, тип, 

новизна) 

Кількість підприємств, що запроваджували продуктові  

(технологічні) інновації. 

Кількість підприємств, що запроваджували нові 

(удосконалюючі) інновації. 

Кількість нових видів продукції. 

Кількість нових технологічних процесів. 
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Продовження табл. 2.1. 

 

1 2 

Інноваційна діяльність 

та інвестиції (види 

діяльності та ресурси 

для кожної діяльності) 

Кількість підприємств, що займалися інноваційною 

діяльністю. 

Витрати на інновації. 

Кількість інноваційних проектів/програм 

Інноваційні можливості 

в межах регіону 

Частка фірм, що використовують передові, сприятливі або 

новітні технології. 

Частка фірм, які використовують висококваліфікований 

персонал, за рівнем освіти або за сферами освіти. 

Інноваційні зв’язки та 

потоки знань 

Частка фірм, що співпрацювали з іншими сторонами в 

інноваційній діяльності (за типом партнера або місця 

розташування партнера). 

Частка фірм із зазначенням даного типу партнера, як 

найважливішого. 

Частка фірм, що здійснюють вихідну ліцензійну діяльність. 

Частка фірм, що мають договір на розробку продукції або 

бізнес-процесів для інших фірм чи організацій. 

Частка фірм, що розкрили корисні знання щодо інновацій щодо 

продуктів чи бізнес-процесів інших фірм чи організацій. 

Частка фірм, що займаються конкретною діяльністю з обміну 

знаннями з ЗВО або ПРІ громадські науково-дослідні установи.  

Частка фірм, що повідомляють про перешкоди для взаємодії з 

іншими сторонами у виробництві чи обміні знаннями 

Зовнішній вплив на 

інновації (включаючи 

регіональну політику) 

та рамкові умови для 

інновацій бізнесу 

(включаючи 

інфраструктуру знань)  

Частка підприємств, що продають інновації специфічним 

групам (іншим підприємствам, державі). 

Частка фірм, що продають продукцію на міжнародних ринках 

Частка фірм, що отримали регіональну  підтримку розвитку або 

використання інновацій (за видами підтримки). 

Частка фірм, що звітують про вибрані позиції як бар’єри 

(драйвери) для інновацій 

Результати 

інноваційної діяльності 

Частка обороту від продуктових інновацій та новинок на ринку 

Кількість нових продуктів (процесів, послуг, продукції) 

Економічні та соціальні 

результати 

інноваційного розвитку 

Рівень конкурентоспроможності діяльності (продукції). 

Частка ринку продажу. 

Лояльність клієнтів. 

Ділова репутація 

Примітка: сформовано автором  із використанням [427, с. 224] 

 

Інноваційний процес регіону може бути оцінений системою показників 

інноваційного проєкту або інноваційної програми. Згідно з структуризацією 

інноваційного процесу можна виділити системи показників, що 

використовуються для оцінювання інноваційних проєктів [304, с. 118]. 
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Узагальнюючими показниками процесу взаємодії є показники 

ефективності та результативності інноваційного процесу (етапу).  

Тоді економічне оцінювання процесів взаємодії можна вважати частковим 

або проміжним оцінюванням такого комплексного оцінювання, що включає 

показники результативності та ефективності. 

Узагальнюючими показниками інноваційної взаємодії є показники 

ефективності та результативності інноваційного процесу (етапу).  

Результативність може бути визначена «як ступінь реалізації запланованої 

діяльності та досягнення запланованих результатів» [49, с. 18]. Показник 

результативності інноваційного процесу дозволяє визначити «якою мірою було 

досягнуто мети за рахунок впровадження інноваційних дій на підприємстві, 

тобто кількісний рівень впровадженої інновації, а ефективність дасть можливість 

охарактеризувати якісний ступінь задоволення в процесі впровадження 

інноваційних заходів на підприємстві відповідно до розрахованих кількісних 

показників інноваційної діяльності на підприємстві» [287]. 

Відповідно, поняття «результативність взаємодії» доцільно розуміти як 

величину одержаного результату від здійснення спільної діяльності у 

інноваційних процесах. Єдність та узгодженість інтересів, єдність цілей всіх 

учасників, відсутність конфліктів інтересів і регламентація взаємодії учасників є 

параметрами зростання ефективності функціонування системи взаємодії. 

Ефективність системи взаємодії у інноваційних процесах характеризується 

системою показників, що розраховуються у вигляді співвідношення затрат і 

результатів. Ефект визначає результат, який одержано у наслідок зміни об’єкта, 

зумовленої дією чиннику і, перш за все, чинника використання (споживання) 

інновації. Для вимірювання ефектів інноваційного процесу, по-перше, потрібно 

обґрунтувати критерії та індикатори, які дозволять оцінити результати процесу і, 

по-друге, необхідно врахувати об’єктивно існуючі взаємозв’язки й ієрархічну 

впорядкованість  ефектів від реалізації інноваційного процесу у регіоні. 

Отже, можемо узагальнити, що ефективність системи взаємодії – це 

поняття, що відображає відповідність одержаних результатів спільного 
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виконання інноваційного процесу цілям та інтересам його учасників. Ось чому 

необхідно проводити оцінювання ефективності реалізації регіональної системи 

взаємодії в цілому, а також оцінювання ефективності участі у ній кожного 

учасника.  

Очевидно, що показники результативності інноваційного процесу 

охарактеризують стан процесу у певній площині, проте не відображають рівня і 

тому мають інше наповнення, ніж показники ефективності. Показники 

ефективності дозволяють визначити «якісний ступінь досягнення ефекту в 

процесі впровадження інноваційних заходів відповідно до розрахованих 

кількісних показників інноваційного процесу» [155]. 

Показник результативності без урахування ефективності може призвести до 

необґрунтованих рішень, оскільки «будь-яка діяльність має результат, який не 

обов’язково може бути позитивним» [73, с. 89]. Взаємодія базується на виконанні 

дій, що узгоджені в часі і просторі між учасниками. Єдність та узгодженість 

інтересів, єдність цілей всіх учасників, відсутність конфліктів інтересів і 

регламентація взаємодії учасників є параметрами зростання ефективності 

функціонування системи взаємодії.  

«Ефект відносин можна характеризувати ступенем раціональної 

однаковості (повторюваністю дій), що відображає порядок у системі взаємодії. 

Такі чинники як ступінь координації, гнучкість і стабільність, неоднорідність і 

маневрування, новаторство і мінливість і деякі інші визначають ефективність 

процесу взаємодії різних видів економік, що становлять національну економіку 

держави» [233, с. 89]. 

Формування системи показників ефективності взаємодії повинно 

базуватися на моделі відкритих інновацій, що передбачає виокремлення таких 

індикаторів як «обсяг залучених зовнішніх знань, обсяг залучених технологій, 

показники широти та глибини зовнішніх інформаційних джерел інноваційного 

процесу, показники інтенсивності кооперації у інноваціях» [383]. 

Процеси взаємодії, як об’єкт економічного оцінювання, повинні 

передбачати виокремлення таких трьох складових (рис. 2.3): 
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− процеси налагодження; 

− процеси здійснення; 

− процеси реалізації. 

 
Рис. 2.3. Взаємодія як об’єкт економічного оцінювання 

(сформовано автором) 

 

Критичний аналіз розглянутих методологічних підходів до оцінювання 

показників інноваційної діяльності та показників взаємодії у інноваційних 

процесах став основою для розроблення  концептуальних засад економічного 

оцінювання систем взаємодії (табл. 2.2).  

Потреба у здійсненні оцінювання систем взаємодії у інноваційних 

процесах обумовлена виконанням таких завдань: необхідністю спостереження за 

виконанням окремих робіт інноваційного процесу, що виконуються спільно 

учасниками або відокремлено, досягнення узгодженості і синхронізації зусиль 

учасників-виконавців інноваційного процесу, досягнення узгодженості і 

синхронізації управління спільною діяльністю; виявлення суперечливих 

тенденцій і протиріч у спільній діяльності; проведення порівняльного аналізу 

показників у просторі, сферах та часі; постійний моніторинг змін для активної 

адаптації; забезпечення системи контролювання у зв’язку із постійно 

зростаючою складністю інноваційного процесу; забезпечення збереження  

Налагодження 

Форми налагодження спільної 
діяльності.
Рівень узгодження інтересів
конфлікт інтересів.
Узгодження завдань.
Розподіл діяльності  на складові
визначення та оцінювання. 
Чинників, які спонукають до участі у 
системі взаємодії.

Здійснення

Процеси, функції і завдання 
інноваційного процесу.
Параметри спільного виконання 
діяльності.
параметри формування 
управлінських рішень у системі 
взаємодії.
Показники оцінювання окремих 
учасників (організаційні 
формування, їх структурні 
підрозділи) інноваційного процесу.
Узгоджене виконання.
Система нагород та стимулів.

Реалізації

Реалізації системи.
Участі субєктів.
Узгодження єдиного результату.
Узгодження частки 
Оцінювання синергетичного ефекту 
від взаємодії.
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Таблиця 2.2 

Методичний базис економічного оцінювання систем взаємодії  у 

інноваційних процесах 

Принципи  Концептуальні підходи 

Ефективності Результативності 

Рівні оцінювання 

Завдання  Національний Регіональний/ВЕД Суб’єкт ІП 

Об’єкти оцінювання 

Функції Налагодження.  

Виконання 

інноваційного 

процесу 

Виконання 

інноваційного 

процесу 

Взаємодія Результат 

інноваційного 

процесу 

Результат 

інноваційного 

розвитку  

Методи оцінювання 

динамічні статичні 

Примітка: сформовано автором. 
 

 

власності учасника системи взаємодії, ефективного використання ресурсів, 

дотримання нормативних (планових) показників (вартісних, часових тощо) 

реалізації взаємодії; вивчення стимуляторів та дистимуляторів розвитку 

інновацій на ринку регіону. 

Суб’єктами економічного оцінювання систем взаємодії у інноваційних 

процесах повинні стати потенційні та реальні учасники, прямі учасники 

інноваційного процесу (працівники підприємств та об’єднань, окремі 

розробники (науковці), непрямі учасники інноваційного процесу (колективні і 

колегіальні органи або окремі учасники інноваційної інфраструктури), 

опосередковані учасники (регіональні, відомчі органи, громадські організації). 

Всі перераховані суб’єкти визначають цілі та завдання оцінювання показників 

взаємодії. 

Система показників оцінювання системи взаємодії повинна відповідати 

вимогам релевантності, точності, надійності, своєчасності, узгодженості та 

доступності, тому взаємодія може бути описана показниками оцінювання 

процесу налагодження спільної діяльності або показниками оцінювання угоди 

про виконання спільної діяльності. Щоб бути корисними, показники оцінювання 

повинні мати декілька характеристик якості. Зокрема, як вказують науковці [427, 
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с. 217], «точні, надійні та доступні показники матимуть обмежене значення, 

якщо затримка своєчасності означає, що вони не враховуються в політичних 

дискусіях чи рішеннях». Тобто, метою економічного оцінювання систем 

взаємодії у інноваційних процесах регіону повинен стати комплексний аналіз 

ефективності системи взаємодії та її впливу на найважливіші показники 

інноваційного розвитку регіону, визначення 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 у 

інноваційних процесах регіону є наступні: 

- ідентифікація, аналізування та оцінювання у зовнішньому і 

внутрішньому середовищі регіону тих чинників та явищ, що мають високу 

ймовірність настання та можуть здійснювати істотний вплив на формування та 

здійснення спільного виконання інноваційного процесу регіону; 

- розкриття можливостей та загроз для поєднання ресурсів під час  

спільного виконання інноваційного процесу регіону; 

- визначення ймовірностей конфлікту інтересів учасників 

регіональної системи взаємодії та превентивне їх усунення; 

- оцінювання показників результативності та ефективності: інновацій 

за визначений період часу, ефективності і надійності системи управління нею, 

взаємодії, участі у системі взаємодії. 

У цьому зв’язку, основними функціями економічного оцінювання систем 

взаємодії у інноваційних процесах регіону є: 

- діагностична – необхідність вивчення рівня інноваційного 

потенціалу учасника та його потенціалу взаємодії; 

- зворотного зв’язку – інформація про перебіг виконання етапів/робіт 

спільного виконання часткових або комплексних цілей, що дозволяють суттєво  

вплинути на процес; 

- орієнтувальна – економічне оцінювання здійснюють у точках 

особливої важливості; 
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- стимулююча – направлена на виконання і залучення до 

інноваційного процесу невикористаних резервів учасників; 

- корегуюча – пов’язана з уточненнями, що вносять в управлінські 

рішення за результатами оцінювання; 

- виховна – оцінювання сприяє продуктивній і сумлінній праці; 

- профілактична і захисна – економічне оцінювання здійснюється для 

запобігання виникнення порушень та збереження встановлених параметрів.  

Функції економічного оцінювання систем взаємодії у інноваційних 

процесах реалізуються за допомогою різних методологічних підходів, методів 

оцінювання. Для оцінювання  показників інноваційної діяльності використовують 

дві групи методів: «статичні (метод порівняння прибутків (чистих доходів), метод 

порівняння витрат, метод порівняння прибутковості (рентабельності), метод 

окупності; динамічні (метод чистої дисконтованої вартості, метод внутрішньої 

ренти, метод ануїтетів, метод окупності, метод кінцевої вартості капіталу)» [330, 

с. 235]. 

Механізми динамічних методів дозволяють гнучко враховувати умови 

фінансування; обґрунтовувати інструменти додаткових інвестицій та 

альтернативного фінансування; відображати умови формування ставки 

дисконту. Проведені дослідження дозволили виокремити принципи 

економічного оцінювання системи взаємодії у інноваційних процесах як базові 

концептуальні засади, що забезпечують раціональність та об’єктивність 

побудови системи показників:  

1. Системності – врахування сформованої структури необхідних 

показників.  

2. Узгодженості – гармонізація критеріїв та індикаторів показників між 

усіма учасниками.   

3. Цілеспрямованості – проведення оцінювання за встановленими цілями 

формування системи та цілі оцінювання.  

4. Оптимальності – вибір обґрунтованого за встановленими критеріями 

методологічного базису оцінювання. 
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5. Адекватності – врахування вагомих характеристик та параметрів об’єкта 

оцінювання з метою отримання об’єктивних результатів.  

6. Комплексності – забезпечення повноти рівня охоплення елементів 

системи взаємодії у інноваційних процесах, можливості врахування їх найбільш 

повного переліку.  

7. Логічності – забезпечення послідовності оцінювання між окремими 

етапами оцінювання.  

8. Варіантності –можливість вибору методів оцінювання.  

9. Інтегрування – об’єднання показників різного виміру та різних площин 

для отримання співставимого результату.  

10. Деталізації – необхідний рівень розчленування комплексних 

показників.  

11. Об’єктивності –достовірне відображення процесів взаємодії та основі 

актуальної інформації.  

12. Доступності – проведення оцінювання повинно бути забезпечене із 

відкритої інформації.  

13. Раціональності –уникнення надмірної деталізації процесів та 

показників для попередження непродуктивних витрат.  

Після обґрунтування концептуальних основ та на основі узагальнення 

існуючих методологічних положень оцінювання інновацій 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. 2.4).  

Кількісними показниками оцінювання системи взаємодії є ефективність та 

результативність інноваційного процесу (етапу) в регіоні; до якісних показників 

належить корисність взаємодії, вартість взаємодії, цінність взаємодії.  

Процес економічного оцінювання систем взаємодії у інноваційних 

процесах вимагає дотримання діалектичної єдності п’яти послідовних етапів: 

 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Методичний підхід до економічного оцінювання систем  

взаємодії в інноваційних процесах регіону (розробка автора)  

 

1. Встановлення цілей оцінювання у відповідності до цілей формування 

системи взаємодії. 

2. Розроблення системи критеріїв і показників для контролювання 

(стандартів). 

3. Доведення та узгодження критеріїв оцінювання до учасників. 

4. Оцінювання  реального функціонування згідно з встановленими 

критеріями і показниками. 

5. Порівняння результатів діяльності зі стандартами і розроблення, у разі 

необхідності, коригувальних заходів. 

Отже, методологічний підхід економічного оцінювання взаємодії у 

інноваційних процесах за умов розвитку моделей відкритих інновацій, включає 

такі елементи як принципи оцінювання, завдання та функції оцінювання, 

суб’єкти та об’єкти, етапи оцінювання. Обґрунтований  концептуальний 

методологічний підхід до оцінювання систем взаємодії у інноваційних процесах, 

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 регіональної 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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на відміну від існуючих положень оцінювання інноваційної діяльності, 

передбачає моніторинг процесів налагодження, здійснення та виконання 

спільної діяльності учасників інноваційних процесів.  

Розроблений методологічний підхід може бути використаний під час 

удосконалення процедури оцінювання ефективності програм та проєктів 

регіонального розвитку та державно-приватного партнерства як представниками 

бізнес-середовища, так і органами місцевого самоврядування. 

 

 

 

2.2. Визначення чинників формування систем взаємодії регіону 

 

Забезпечення економічного розвитку регіону значною мірою досягається 

ефективними регіональними програмами стимулювання суб’єктів до реалізації 

інноваційного процесу, пожвавленням на ринку інвестиційно-інноваційного 

капіталу. Програми  стимулювання повинні базуватися на відчутних та важливих 

чинниках для зацікавлених учасників системи взаємодії у регіон, при цьому 

важливою умовою налагодження процесів взаємодії є коректне та об’єктивне 

визначення та оцінювання чинників, що спонукають суб’єктів до спільного 

виконання інноваційного процесу. 

Обґрунтування природи та формування системи чинників, що 

аналізуються та оцінюються вітчизняними суб’єктами регіонального ринку 

інновацій під час формування взаємодії у інноваційних процесах, дозволить 

визначити вихідні передумови здійснення пошуку партнера у інноваційних 

процесах регіону, а розуміння джерела та спонукальних мотивів суб’єктів 

повинно бути покладено в основу механізму взаємодії. Отже, для досягнення 

поставленої мети потрібно виділити та згрупувати чинники налагодження 

взаємодії, а також визначити взаємозв’язки між різними групами цих чинників. 

Варто звернути увагу на те, що формування управлінського рішення щодо 

відмови від самостійного здійснення інноваційної діяльності на користь 
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сумісних дій із партнерами відбувається на підставі аналізування та оцінювання 

певної системи чинників, що охоплюють комплекс умов та параметрів реалізації 

інновацій. Проте перелік чинників носить об’єктивний характер, а сила їх впливу 

на ухвалення обґрунтованого управлінського рішення залежить від конкретних 

умов оцінювання. Відповідно, слід визначити, які саме чинники не дозволяють 

трансформувати виявлену зацікавленість взаємодією у практичну співпрацю. 

Вивченню чинників, що впливають на різні аспекти інноваційної діяльності, 

присвячено значну увагу у наукових працях вітчизняних вчених. Концептуальні 

засади формування системи чинників впливу на інноваційні процеси розкрито в 

працях: О.М. Алимова, О.І. Амоші, О.Ф. Балацького, В.Г. Бороноса,                           

В.М. Гейця, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, С.О. Іщук,                                               

Ю.В. Кіндзерського,  О.Ю. Кудріної,  О.Є. Кузьміна, Є.В. Крикавського,              

Є.В. Лапіна, О.В. Пабат, Л.Т. Шевчук, С.С. Шумської, Н.І. Чухрай та інших 

науковців. Згадані вчені вивчили різний перелік чинників з огляду на предмет 

дослідження (інновації, інноваційні процеси, інноваційний розвиток, 

інноваційна діяльність тощо) та виокремили різні аспекти управління чинниками 

у контексті їхнього впливу на параметри інноваційних процесів регіону. 

Часто у своїх дослідженнях науковці звертаються до розкриття сутності 

чинників, що впливають на інноваційний розвиток суб’єктів регіону, та 

обґрунтування взаємозв’язків між ними. Як зазначає Н.Ю. Жаровська, завданням 

вивчення чинників інноваційного розвитку є послаблення впливу 

дестимулюючих чинників і максимально підсилення дії «чинників, що сприяють 

активізації інноваційної діяльності залежно від життєвого циклу підприємства» 

[84, с. 193]. Так, О.В. Князь сукупність чинників, що впливають на інноваційний 

розвиток, «поділяє на внутрішні і зовнішні, позитивні і негативні, прямі та 

непрямі, постійно діючі та тимчасово діючі, чинники, які можна регулювати, та 

чинники, що регулюванню не підлягають» [126]. Чинники інноваційного 

розвитку частково відображають проблематику процесів виконання 

інноваційного процесу, проте не визначають особливості форм його здійснення: 

власними силами суб’єкта чи у взаємодії з іншими учасниками. 
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Багато уваги у працях вітчизняних вчених приділено чинникам 

розгортання інноваційної діяльності. Так, О.О. Маслак та К.О. Дорошкевич 

виокремили позитивні та негативні чинники, що впливають на інноваційну 

діяльність підприємств України [413]. Зокрема, до негативних віднесено техніко-

економічні, правові, організаційно-управлінські, соціально-психологічні 

чинники, до позитивних – глобалізаційні процеси, наявність інноваційних 

дослідницьких установ, існуючі форми власності, мікросистему інноваційної 

інфраструктури та територіальний чинник. Вивченню чинників негативного 

впливу на розвиток інноваційної діяльності присвячене дослідження                                 

В.Г. Семенової [445, с. 15], у якому виділено такі негативні чинники як 

обмеженість джерел фінансування, значні витрати на реалізацію інноваційних 

проєктів та високий рівень економічного ризику. О.О. Захаркін також розвинув 

групування чинників негативного впливу на інноваційну діяльність вітчизняних 

підприємств [101, с. 276], виокремивши групу ендогенних та групу екзогенних 

чинників впливу. Фінансові чинники віднесено до двох зазначених груп впливу. 

М. Скиба обґрунтувала чинники зниження інноваційної активності промислових 

підприємств [446, с. 150]: автор такі чинники поділяє на дві групи – інституційно-

правові та фінансові чинники. Результати дослідження чинників виконання 

інноваційної діяльності суб’єктами регіонів України доцільно використати для 

вивчення взаємодії у інноваціях, оскільки вони визначають рівень актуальності 

проблематики та виокремлюють пріоритети для формування механізмів 

стимулювання інноваційних процесів у регіоні. 

Ще однією особливістю праць вітчизняних науковців можна назвати те, що 

хоча зазначені праці написані у різний період розвитку національної економіки, 

проте виокремлені чинники та їх змістове наповнення залишається актуальним. 

Окрім того, проведене аналізування положень досліджень робіт сучасних 

науковців дозволяє узагальнити, що активізуються напрями пошуку та 

групування причин низької інноваційної активності українських підприємств та 

низького рівня ефективності інноваційного процесу, причому пошук таких 
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чинників, в основному, зосереджується на макрорівні, при цьому суб’єкт регіону 

розглядається як об’єкт управління або адаптування.  

Зокрема, О.Ф. Морозов та М.І. Шумовецький виокремили основні чинники 

державної інноваційної політики, що впливають на розвиток інноваційної 

діяльності на підприємствах України [421, с. 2]. Автори виокремлюють чинники 

обсягу виконаних наукових робіт, кількості науковців та організацій, що 

виконують наукові дослідження, обсягів фінансування інноваційної діяльності, 

частки інноваційно активних промислових підприємств. Вважаємо таку позицію 

авторів обмеженою лише зовнішнім аспектом державного регулювання, що не 

дозволяє комплексно вивчити чинники налагодження взаємодії. 

Загальні особливості виконання інноваційного процесу регіону вивчали 

В.П. Мікловда, К.І. Латинін, А.Р. Фіалковський та здійснили поділ чинників  

впливу на інновації регіону на антецедентні, поточні та форвардні [418, с. 70]. 

Погоджуємося з позицією Ю.В. Полякової, яка визначає чинники здійснення 

інноваційної діяльності в регіонах України, основними з яких є рівень розвитку 

та ефективного використання інноваційного потенціалу [429, с. 103].  

Натомість, іноземні науковці у групі негативних чинників реалізації 

інноваційних процесів актуалізують чинники, пов’язані з особливостями стану 

та дій окремих суб’єктів процесу. Так, Kalling Thomas до чинників, що негативно 

впливають на інноваційні процеси регіону відносять: концентрацію на щоденних 

потребах, короткострокові цілі; відсутність часу, інтелектуальних ресурсів та 

фінансування; відсутність реальної зацікавленості та розуміння інновацій з боку 

керівництва, відсутність інноваційної концепції розвитку; відсутність 

інфраструктури на підприємстві, що сприяє залученню працівників до 

інноваційної діяльності на індивідуальному рівні; проблеми з розповсюдженням 

знань всередині підприємства; несприйняття нових ідей; структура та атмосфера 

на підприємстві заважають конструктивному діалогу та обговоренню нових ідей; 

низький рівень кооперації з діловими партнерами; відсутність каналів доступу 

до інформації щодо нових можливостей та напрямків розвитку [394, с. 71]. 

Виділені автором чинники дозволяють сформувати системний підхід до 
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вирішення проблем інноваційного процесу регіону, оскільки окреслює 

внутрішню природу виникнення перешкод для його виконання.  

Багато авторів звертається до дослідження ще одного важливого аспекту 

чинників, а саме вивчають чинники, що впливають на показники ефективності 

та результативності інноваційного процесу. Зокрема, О.І. Яшкіна дослідила та 

проранжувала чинники, що впливають на результативність інноваційного 

процесу. Автором виділено такі «чинники, що визначають результативність 

інноваційної діяльності підприємств: витрати на наукові та науково-технічні 

роботи; витрати підприємств на інновації» [352, с. 182]. Чинники 

результативності та ефективності інновацій дозволяють окреслити 

проблематику оцінювання інноваційних процесів регіону, проведення їх 

моніторингу,  проте не визначають аспекти доцільності налагодження взаємодії. 

Слід зазначити, що у досліджених працях чинники налагодження та 

формування взаємодії у інноваційних процесах регіону залишаються 

маловивченими.  

Заслуговують на увагу праці Л.В. Джемелінської, яка виокремлює позитивні 

чинники використання відкритої моделі інновацій на прикладі іноземних 

підприємств. За її оцінками, найбільше позитивне значення мають чинники 

прискорення процесу розробки нової продукції та чинник швидшого виходу 

нової продукції на ринок, зменшення витрат на НДР та ДКР [62, с. 87]., Виділені 

чинники використання відкритої моделі інновацій доцільно розглядати як 

фактори або конкурентні переваги участі у системах взаємодії, але не 

налагодження взаємодії. 

Окремі аспекти налагодження взаємодії досліджено у [142, с. 180], де 

визначено чинники рівня готовності до інноваційної кооперенції: «досвід участі 

у партнерстві, рівень розвитку корпоративної культури, конкурентні цілі, 

стратегічну орієнтацію компанії, а також умови ринкового середовища». Також  

В.Ю. Грига у своїх працях досліджує значення чинника малого підприємництва 

у інноваційних процесах та його взаємодію з іншими учасниками ринку у 

інноваційній діяльності [387, с. 101]. Чинники розвитку та проблеми 
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налагодження взаємодії між бізнес-партнерами  досліджено у працях Н.І.Чухрай 

[371, с. 67], які поділено на вирішальні (важливі причини) та полегшуючі 

(додаткові середовищні). Окрім того, О.Б. Гірна виділяє чинники налагодження 

взаємодії у ланцюгах поставок через чинники корисності для партнерів [388,        

с. 18], а А.І. Пушкар визначив ключові чинники, що впливають на процеси 

формування і розвитку міжфірмових взаємовідносин, проведено їх укрупнення 

та поділ на групи: зовнішні чинники, внутрішні чинники, чинники сумісності, 

чинники системності [434]. Ю.О. Лазаренко визначає чинники, що визначають 

рівень підготовленості до інноваційної кооперенції та виокремлює: досвід участі 

у партнерстві подібного типу, рівень розвитку корпоративної культури, 

конкурентні цілі, стратегічну орієнтацію компанії, а також умови ринкового 

середовища [142, с. 182].  

Зазначені чинники та їх поділ дозволяють окреслити чинники 

налагодження взаємодії між окремими суб’єктами інноваційного процесу, як 

правило, між бізнес-структурами, та повинні бути використані під час 

обґрунтування чинників налагодження взаємодії у інноваційних процесах 

регіону. 

На увагу заслуговують і чинники розвитку взаємодії інституційного 

середовища та інноваційного підприємництва в Україні, які виокремила І. 

Прилуцька [265]. Такі чинники визначають процеси взаємодії між комплексними 

суб’єктами інноваційного процесу регіону. До таких чинників взаємодії 

віднесено політично-правові, науково-технологічні, інноваційні, економічні, 

соціально-демографічні, чинники культури та ментальності.  

M. Fernández-Esquinas, H. Pinto, M.P. Yruela, T.S. Pereira досліджують 

чинники налагодження взаємодії між університетами та бізнес-фірмами, 

поділяючи їх на три групи впливів: перша група стосується так званих 

структурних елементів фірми, таких як її розмір, вік та сектор діяльності, друга 

група чинників вказує на важливість стратегічного пошуку фірми, третя група  

пов’язана з можливостями, доступними фірмам для встановлення відносин з 

академічним сектором. Вони можуть називатися «ситуаційними чинниками», 
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оскільки пов’язані з соціальною та економічною структурою, в якій знаходиться 

фірма, а мережі та довіра між агентами з різних секторів є важливими 

чинниками, що впливають на зв’язки університету та галузі [380, с. 268]. На нашу 

думку, зазначені чинники охоплюють лише дві групи виділених суб’єктів 

інноваційного процесу регіону, поза увагою залишаються інституції 

регіональної влади та організації інноваційної інфраструктури. 

Більшу кількість учасників інноваційного процесу вивчали P. Anzola-

Román, C. Bayona-Sáez, T. García-Marco, зокрема вони досліджували чинники 

взаємодії у трьох сферах інноваційного процесу, що мають важливе значення 

(тобто, наукові дослідження та розробки, освоєння виробництва та 

комерціалізація інновації). На етапі наукових досліджень та розробок чинником,  

який сприяв успіху спільного розвитку інновацій із зовнішнім партнером, був 

внутрішньофірмовий колективізм та командна робота. На етапі впровадження 

автори виділяють чинники відкритості та проникності через побудову стосунків 

та комунікацій  із зовнішніми суб’єктами, на етапі комерціалізації – чинник  

зосередження уваги на своїх клієнтах та присвяченні ресурсів для просування їх 

лояльності [356, с. 240].  Чинники участі органів регіональної влади  не виділено. 

S. Hosseini, A. Kees, J. Manderscheid, M. Röglinger, M. Rosemann 

досліджували чинники стратегічного узгодження, чинники культури та чинники 

управління людськими ресурсами [389, с. 101], які можна долучити до чинників 

налагодження взаємодії інститутів регіональної влади. 

Зазначимо, що у формах статистичного обстеження інноваційної діяльності 

чинники також є об’єктом вивчення [427, с. 224]. Державний комітет статистики 

України «у своїх регулярних опитуваннях досліджує чинники, що 

перешкоджали інноваціям, сповільнювали інноваційні процеси на підприємстві 

протягом останніх трьох років» [111], тобто, чинники низького рівня 

інноваційної активності.  Окремо виділяють «чинники бездіяльності та чинники 

перешкоджання інноваційній діяльності» [111], а серед чинників стримування 

ведення інноваційної діяльності у статистичному обстеженні 2016-2018 рр. 

виділено чинник «Відсутність партнерів по співпраці», який оцінено у 1,4% або 
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13 місце за пріоритетністю» [111]. Також потрібно зазначити, що «чинник 

«Низький попит на інновації на ринку» респонденти оцінили як найважливіший, 

що стримує і перешкоджає інноваційній діяльності» [111]. 

На підставі опрацьованих теоретичних положень дослідження чинників у 

інноваціях на рис. 2.5 подано концептуальні засади формування взаємодії в 

інноваційних процесах регіону на стратегічному, тактичному та оперативному 

рівнях управління. 

 

 
 

Рис. 2.5. Концептуальні засади налагодження взаємодії у інноваційних 

процесах регіону (сформовано автором) 

 

Ухвалення рішення  про необхідність долучення до спільної діяльності у 

інноваціях належить до стратегічного рівня управління, до якого також входить 

процедура взаємоузгодження у різних часових вимірах цілей та завдань різних 

партнерів. У цьому і полягає основна методологічна проблема: «обґрунтування 
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та вибір партнерів, цілі яких можна скоординувати або, принаймні,  узгодити на 

певних етапах за визначеними критеріями» [406, c. 90]. 

Параметри та критерії створення систем взаємодії необхідно узгодити між 

учасниками. Першочергового узгодження потребують цілі, очікувані результати.   

У процесі налагодження взаємодії учасників інноваційного процесу у 

регіоні слід орієнтуватися на основні принципи маркетингу взаємодії (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Принципи формування співпраці з питань інновацій у регіоні 

(сформовано автором) 

 
Зазначимо, що налагодженню взаємодії передує обов’язковий аналітичний 

етап визначення переваг та загроз участі у партнерстві. Такий моніторинг 

відбувається у кожного суб’єкта індивідуально на підставі особливостей власної 

інноваційної діяльності та власного інноваційного потенціалу, проте перелік 

рушійних сил (чинників) ухвалення відповідного управлінського рішення  може 

бути типовим та обґрунтованим з метою підвищення ефективності управління 

інноваціями. 

 «Чинники – це умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що 

визначає його характер або одну з його основних рис» [34]. Кожен чинник 

характеризується певною силою впливу на об’єкт, що може диференціюватися у 

часі та просторі. 

Узгодження інтересів  усіх учасників регіону 
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Різноманітність чинників спричиняє необхідність їх узагальнення та 

групування. На основі опрацювання наукових праць розроблено групування 

чинників налагодження взаємодії.  

У результаті проведеного аналізування чинників з позиції впливу на 

ухвалення рішення про долучення системи взаємодії регіону, пропонуємо 

виділити такі їх види за системою відповідних ознак. У таблиці 2.3 подано 

класифікацію чинників формування взаємодії за рядом виокремлених загальних 

ознак. 

 

Таблиця 2.3 

Характеристика чинників формування взаємодії у інноваційних процесах 

регіону за групами ознак 

Ознака Види Коментарі 
Приклади 

чинників 

1 2 3 4 

Місце 

виникнення 

Внутрішні Формуються у внутрішньому 

середовищі суб’єкта 

Кваліфікація 

працівників 

Зовнішні Формуються у зовнішньому 

середовищі суб’єкта 

Рівень 

конкуренції на 

ринку інновацій 

Характер 

впливу 

Позитивні Дія чинника позитивно впливає на 

результат інноваційного процесу  

Наявність 

власних патентів 

Негативні Дія чинника негативно впливає на 

результат інноваційного процесу  

Відсутність 

доступу до 

джерел 

сировини 

Напрям 

впливу 

Прямі Дія чинника безпосередньо 

позначається на перебігу та 

результаті інноваційного процесу 

Кількість 

споживачів-

інноваторів на 

ринку 

Непрямі Дія чинника позначається на перебігу 

та результаті інноваційного процесу  

Величина 

доходу 

споживачів 

Можливість 

управління 

Керовані Дія та величина чинника може бути 

змінена у результаті впливу  

Обсяг залучених 

ресурсів  

Некеровані Дія та величина чинника не може 

бути змінена у результаті впливу  

Вартість 

кредитних 

ресурсів 

Малокеровані Дія та величина чинника може бути 

незначно змінена у результаті 

цілеспрямованої програми дій впливу  

Вартість 

залучених 

ресурсів 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 

Джерело 

пізнання 

Об’єктивні Дія чиннику виникає та існує  

незалежно від особливостей особи, 

яка ухвалює управлінське рішення  

Частка ринку  

Суб’єктивні Дія чинника проявляється у зв’язку з 

індивідуальними особливостями 

особи, яка приймає управлінське 

рішення 

Відомість 

бренду 

Тривалість 

впливу 

Постійний вплив Дія чинника є безперервною Розташування  

Дискретний Дія чинника виникає під час 

повторення умов його дії 

Величина ціни 

на ресурси 

Разовий Чинник вплинув лише один раз Види статутної 

діяльності 

Напрям 

провай-

дингу 

Вартісні Дія чинника визначається величиною 

витрат  

Величина витрат 

на інновації 

Майнові Дія чинника визначається наявністю 

та обсягами матеріальних і 

нематеріальних активів 

Обсяги власних 

основних засобів 

на 

впровадження/ 

виробництво 

інноваційної 

продукції 

Інформаційно-

комунікаційні 

Дія чинника визначається 

показниками інформаційного 

забезпечення та комунікаційного 

провайдингу  

Налагодженість 

каналів 

дистрибуції 

Якості  Дія чинника визначається 

показниками якості управління, 

бізнес-процесів та продукції 

Рівень 

ефективності 

управління  

Ринкові Дія чинника визначається 

параметрами стану та динаміки 

ринку новацій, інновацій  

Розвинутість 

інноваційної 

інфраструктури 

 Примітка: сформовано автором на основі [Khimchenko, 2013; Zharovska, 2015; 

Yashkina, 2013;  Prylutska, 2014]. 
 

Напрям дії дозволяє поділити чинники на зовнішні та внутрішні залежно 

від середовища виникнення, де зовнішнє середовище – це сили, що виникають 

поза межами суб’єкта і впливають на його діяльність (інші суб’єкти ринку та 

сукупність державних та міждержавних інституцій, умов, що діють і формують 

оточення суб’єкта інноваційного процесу); його поділяють на макро-, мезо- та 

мікросередовище. 

До чинників макроекономічного розвитку, що впливають на інноваційну 

активність В.Б. Іванова відносить: чинники, що характеризують 
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загальноекономічний рівень розвитку; рівень розвитку промисловості; рівень 

розвитку ринку праці; рівень розвитку науково-технічного сектору [393, с. 99]. 

Важливо зауважити, що чинники зовнішнього середовища створюють 

виклики та можливості, що потрібно враховувати, роблячи стратегічний вибір. 

У межах зазначеного заслуговує на увагу групування чинників Керівництва 

Осло, що до чинників зовнішнього середовища відносить, крім традиційних 

чинників, «діяльність замовників, конкурентів та постачальників; ринок праці; 

правові, нормативні, конкурентні та економічні умови», ще чинники 

«постачання технологічних та інших видів цінних знань для інновацій». Окрім 

того, чинники зовнішнього середовища поділяють на такі  п’ять основних 

елементів: просторові та локальні чинники, ринки, потоки знань та мережі, 

державна політика, суспільство та природне середовище [427, с. 148]. 

Підтримуючи думку А.М. Хімченко, вважаємо, що до чинників 

внутрішнього середовища потрібно відносити організаційну побудову 

(власники, менеджмент, працівники) і внутрішні ситуаційні чинники (фінанси та 

бухгалтерський облік, забезпечення ресурсами, кадровий чинник, виробничий 

чинник, чинник розвитку продукту та процесу виробництва, маркетинг) [397,            

с. 261]. 

За характером впливу чинники можна поділити на позитивні 

(стимулятори) та негативні (дестимулятори), що суттєво негативно впливають 

на процес налагодження взаємодії та перебіг інноваційного процесу регіону.  

Чинники опору нововведенням, які можна віднести до негативних 

чинників, розглянуто детально С.А. Поповим у праці «Державно-управлінські 

нововведення масового характеру: систематизація чинників опору» [430]. Автор 

їх систематизує за ознаками, що стосуються інновації, органу влади та основних 

видів і способів супроводу процесу їх імплементування, поточної та інноваційної 

діяльностей. Також пропонуємо за напрямом впливу поділити чинники на 

чинники прямого та непрямого впливу. Як правило, до чинників прямого впливу 

відносять кількісні та якісні показники та параметри функціонування 

внутрішнього середовища суб’єкта та чинники зовнішнього середовища. 
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Н.Ю. Жаровська до чинників прямого впливу відносить заходи прямого 

регулювання інноваційного розвитку, а до непрямих чинників – інституційне 

регулювання інноваційного розвитку підприємства [84, с. 193]. 

За джерелами пізнання про природу чинників їх можна поділити на 

об’єктивні, суб’єктивні. Слід зазначити, що суб’єктивізм чинників виникає у 

зв’язку з проявом уявлень суб’єкта ухвалення рішення про причину проблеми, 

почуттів, переконань та бажань суб’єкта, а об’єктивізм чинника стверджується 

фактом його незалежності існування від суб’єкта. До об’єктивних чинників 

можна віднести стан навколишнього середовища, географічне положення, 

природно-кліматичні умови здійснення інноваційної діяльності, до суб’єктивних 

– науковий потенціал, економічний стан, трудові ресурси. До основних 

об’єктивних чинників належать: розрив між науковою і технологічною базою 

виробництва; економічна неефективність НТР; віддаленість розуміння науково-

конструкторських центрів практичних потреб бізнес-середовища; відсутність 

дієвої мотивації дослідників і працівників; недосконалість методів менеджменту 

і маркетингу; невідповідність системи освіти сучасним вимогам підготовки 

дослідників і керівників виробництва; недоліки правового захисту 

інтелектуальної власності; ситуація економічної кризи (інвестиційна криза, 

недоступність кредитів, безробіття).  

Погоджуємося з думкою Н. Воронкової, яка до суб’єктивних чинників  

включає: відсутність адекватних уявлень про перспективи розвитку основних 

сфер людської діяльності; зневажливе ставлення до теоретичних знань; 

відсталість мислення; неприйняття нововведень; побоювання ризиків [454,                       

с. 418]. 

За терміном дії чинники поділяють на ті, що здійснюють разовий вплив, 

постійно впливають на перебіг процесу та періодично позначаються на 

результаті та параметрах процесу. 

 На підставі обґрунтованих положень теорії систем взаємодії та перегляду 

концепції розуміння інноваційного процесу на засадах взаємодії, використання 

основних принципів налагодження взаємодії, пропонуємо виділення таких 
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концептуальних чинників, що зумовлюють необхідність пошуку партнера у 

інноваційній діяльності: 

1. Вартісні.  

2. Майнові.  

3. Інформаційно-комунікаційні.  

4. Якісні.  

5. Ринкові.  

На нашу думку, вартісні чинники охоплюють ті чинники, що 

безпосередньо формуються витратами на здійснення етапів інноваційного 

процесу  і можуть бути виміряні у вартісних одиницях. Виходячи із зазначеного 

трактування, до вартісних чинників потрібно віднести: величину витрат на 

інновації; вартість залучення кредитних ресурсів (позикових коштів); вартість 

залучених ресурсів; можливість мобілізації ресурсів; відсутність фінансування з 

джерел за межами  підприємства. 

Згідно з Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного 

спостереження № 1 – інновація,  поняття «витрати на інноваційні процеси» 

передбачає визначення витрат, пов’язаних із науково-дослідними та проєктно-

конструкторськими роботами; з виготовленням дослідного взірця; лабораторним 

та ринковим тестуванням інноваційної продукції; технологічною підготовкою 

виробництва інноваційної продукції та з просуванням продукції на ринок та 

подальшим поширенням. Окрім того, варто зазначити, що на здійснення 

інноваційної діяльності можуть бути спрямовані фінансові ресурси у вигляді 

залучених чи позичених коштів; коштів, отриманих у безповоротне 

користування; коштів, отриманих на виконання конкретного замовлення, а 

також у вигляді власних ресурсів підприємства. У зв’язку з високою 

ризикованістю інноваційних процесів вартість їхнього фінансування є високою, 

а нерозвинутість вітчизняного фінансового ринку та його інструментів 

призводять до значних ускладнень для промислових підприємств під час 

використання зовнішніх джерел, тому для фінансування інновацій українські 

суб’єкти використовують, в основному, власні кошти. 



149 

 

 

На нашу думку, окремо доцільно виділити чинники, пов’язані з обсягом та 

наявністю майна суб’єкта інновацій, зокрема B. Bigliardi, P. Colacino, A.I. Dormio 

зазначають, що однією з головних перешкод, з якими зустрічаються «компанії 

під час розвитку та впровадження інновацій, є труднощі налагодження 

партнерства з іншими компаніями, фінансові проблеми та брак ресурсів у 

компанії» [362, с. 85]. Вважаємо, що майно – це не лише засоби та предмети 

праці, але й такий елемент відносин, за яких активи беруть участь у 

інноваційному процесі та створюють додану вартість, що можна використати у 

наступній інноваційній діяльності, тобто нематеріальні активи. Загальні 

елементи, що утворюють майно, поділяються на дві групи: матеріальний та 

інтелектуальний капітал. Матеріальний капітал виникає у результаті взаємодії 

основних та оборотних засобів.  

Підсумовуючи розуміння дефініції «майно», до групи майнових чинників 

потрібно включити: відсутність власних основних засобів (оборотних коштів) на 

впровадження/виробництво інноваційної продукції, відсутність або 

неактуальність нематеріальних активів; відсутність основного і допоміжного 

науково-дослідного обладнання. 

Зважаючи на сучасні світові тенденції розвитку інформаційної та 

мережевої економіки, зростає рівень пріоритетності інформаційних джерел для 

провадження інноваційної діяльності. Як зазначає Ю.О. Лазаренко,  

інформаційні потоки дають змогу оцінити важливість партнерських взаємин із 

окремими стейкхолдерами  ринку інновацій [142, с. 180].  

Проведений аналіз даних статистичного інноваційного обстеження в 

Україні у 2008-2020 рр. дає змогу зробити висновок [427], що вітчизняні 

підприємства схильні дотримуватися стратегії «закритих інновацій», тобто 

наголошується пріоритетність внутрішніх інформаційних джерел щодо 

інноваційних ідей, розробок та рішень. Більш, ніж чверть обстежених компаній 

із технологічними інноваціями вказали на важливість зовнішніх ринкових 

джерел інформації, перевага надавалася співпраці із постачальниками, 

клієнтами. Найсильнішим бар’єром суб’єктів інновацій на шляху до 



150 

 

 

налагодження взаємодії визначено низький рівень довіри до партнерів та ризик 

втрати власної ідеї.  

Погоджуємося з думкою Ю.О. Лазаренко щодо того, що сприйнятливість 

суб’єктів до інновацій послаблюється суб’єктивними чинниками високого рівня 

формалізації ухвалення інноваційних рішень, бюрократичних перешкод на 

шляху до інноваційної співпраці, чинник незацікавленості та інертності 

персоналу у продукуванні інноваційних ідей, чинник ризику [142, с. 181]. 

Отже, для розвитку інноваційних процесів та формування систем взаємодії 

необхідними умовами є достатній обсяг інформаційного забезпечення: 

формування системи інформаційного обміну між організацією та зовнішнім 

середовищем, упровадження сучасних інформаційних систем. Інформаційно-

комунікаційні чинники таким чином повинні формувати співпрацю з 

контрагентами підприємства, сформоване коло стратегічних споживачів, 

налагоджені канали дистрибуції тощо.  

Виходячи із характеристик даної групи, пропонуємо виділяти такі 

інформаційно-комунікаційні чинники: обсяги інформації про технології; обсяги 

інформації про ринки; несформоване коло стратегічних споживачів; 

налагодженість каналів дистрибуції; параметри бази даних про ринок загалом і 

окремих покупців; рівень зовнішніх і внутрішніх комунікаційних систем; рівень 

відомості на ринку і серед учасників ринку (репутація підприємства, клієнтурна 

база, прихильність споживачів, портфель замовлень, франшизні угоди, 

ліцензійні угоди). 

У сучасних умовах концептуальних засад моделі відкритих інновацій, 

інформаційно-комунікаційні чинники пов’язують із формуванням потоків знань. 

У зв’язку з цим, у міжнародних стандартах Керівництво Осло-2018 

виокремлюють два типи викликів, характерних для потоків знань: перший 

включає чинники, що стримують фірму від взаємодії з іншими сторонами при 

виробництві або обміні знаннями; другий включає небажані наслідки для інших 

організацій, що отримують доступ або використовують знання, отримані 

фірмою. Останні включають порушення прав фірми на права інтелектуальної 
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власності, а також юридичні стратегії, які конкуренти можуть використовувати 

для використання знань фірми [427, с. 143].   

Важливу роль у формуванні взаємодії відіграють принципи та критерії 

стандартів якості, що позначаються на вимогах та критеріях пошуку партнерів у 

взаємодії. 

Відзначимо, що чинники якості – це ті технології, методи і процеси, що 

сприяють підвищенню ефективності інноваційного процесу через управління 

якістю. Причому до показників якості потрібно відносити параметри продукції 

та процесів управління інноваційною діяльністю. 

Загалом, не заперечуючи важливості технічного забезпечення якості, слід 

зауважити, що чинники якості зумовлюються структурою та кількістю 

персоналу, який виконує інноваційний процес бізнес-структур, а особливо 

якісними характеристиками, тобто сукупністю творчих здібностей, умінням 

вирішувати проблеми, лідерських якостей, підприємницьких і управлінських 

навичок персоналу. Отже, чинники якості у даному дослідженні мають багато 

сумісних ознак із чинниками формування інтелектуального капіталу суб’єкта 

інноваційного процесу. Тому доцільно використати комплексне класифікування 

чинників управління інтелектуальним капіталом у ракурсі підвищення 

ефективності інноваційної діяльності, здійснене Г.О. Швиданенко [444, с. 248].  

Згідно з викладеним підходом, ми пропонуємо до чинників якості, що 

формують необхідність налагодження взаємодії, включати: недостатність 

працівників; виробничий досвід; недостатність (відсутність) науково-технічної 

бази; рівень ефективності управління підприємством; рівень ефективності 

налагодження ланцюга поставок; рівень організаційної творчості, навиків 

вирішувати конфлікти, навичок інноваційного підприємництва; рівень 

міжфункціональної співпраці у проведенні НДДКР; досвід у маркетингу 

інновацій. 

Важливим аспектом необхідності пошуку та налагодження взаємодії можна 

вважати недостатність або повну відсутність ринкових активів, ринкового капіталу 

[230]. До чинників ринку можна віднести чинники зовнішнього середовища, що 
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забезпечують підприємству стійкі конкурентні переваги, а до чинників впливу 

ринку, що впливають на інноваційну активність підприємств, виділяють окремо 

інфраструктуру ринку [414]. Партнерство з рекламними агентствами та іншими 

маркетинговими посередниками доповнює ресурси підприємства своїми 

навичками і досвідом. Також до чинників ринку потрібно віднести рівень 

розвитку інноваційної інфраструктури, показники попиту на інновації (величина 

попиту, динамічність попиту). 

Отже, чинники ринку, що зумовлюють необхідність пошуку партнера, 

повинні враховувати: кількість фахових агентств-посередників (венчурних 

компаній, маркетингових та рекламних агенцій; розвинутість інноваційної 

інфраструктури; рівень конкуренції на ринку; попит на інноваційну продукцію; 

динаміку попиту на інновацію. 

Доцільно доповнити розглянутий перелік чинників систематизацією за 

концептуальною ідентифікацією, оскільки розгляд особливостей чинників 

налагодження взаємодії надав можливість визначити схему взаємозв’язків між 

виділеними групами для пошуку партнера у інноваційних процесах. Також на 

рис. 2.7 на підставі визначених особливостей впливу чинників виділено 

приналежність окремих чинників за класифікаційними групами, обґрунтованими 

у табл. 2.3.  

Зокрема, вартісні чинники потрібно віднести одночасно і до чинників 

внутрішнього середовища (особливості здійснення інноваційної діяльності в 

межах підприємства, інноваційного продукту підприємства, системи управління 

інноваціями), і до чинників зовнішнього середовища (ставка кредитних ресурсів 

на фінансування, рівень дохідності внутрішнього ринку облігацій, акцій). 

Вартісні чинники перебувають у тісному зв’язку з іншими чинниками та 

впливають на інші групи чинників. Величина витрат на інновації формує рівень 

чинників якості, рівень забезпеченості майном суб’єкта та повноти 

інформаційного забезпечення, налагодженості комунікацій з іншими 

контрагентами ринку.  
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Рис. 2.7. Схематичне зображення взаємозв’язку чинників, що формують 

необхідність пошуку партнера у інноваційних процесах регіону  

(побудовано автором) 

 

Якщо вартісні чинники можна однозначно віднести до об’єктивних 

чинників налагодження взаємодії, то чинники якості, ринку та інформаційно-

комунікаційні – до змішаних (залежно від методів оцінювання) або 

суб’єктивних. 

Варто зазначити, що залежно від контексту зовнішній чинник може 

виступати рушієм інновацій або перешкодою для інновацій. Зовнішні чинники 

також можуть забезпечити можливості та стимули для розвитку конкурентної 

переваги і тим самим створити нову цінність для фірми, тому зовнішні чинники 

та цілі інновацій тісно взаємопов’язані [427, с. 162].  

Чинники взаємодії 

Зовнішні Внутрішні 

Вартісні 

Ринку 

Інформаційно- 

комунікаційні 

Якості Майнові 

Важко керовані Керовані Некеровані 

Постійної дії 

Періодичної дії 

Суб’єктивні Об’єктивні Змішані 
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Розроблена класифікація чинників налагодження взаємодії базується як на 

існуючих ознаках групування, так і була нами доповнена через введення нових 

ознак. Нова ознака «напрям провайдингу» дозволяє найбільш комплексно 

врахувати різні функціональні та ресурсні аспекти здійснення інноваційного 

процесу. Саме виділені групи чинників за джерелами формування, а також 

представлена схема взаємозв’язків повинна бути покладена в основу механізму 

налагодження взаємодії між суб’єктами інноваційного процесу регіону.   

Отже, використання класифікації чинників налагодження взаємодії 

дозволить створити підґрунтя для формування системи показників у методології 

оцінювання взаємодії. Для формування взаємодії у інноваційних процесах 

регіону суб’єкти повинні обґрунтувати систему чинників за функціональними 

аспектами здійснення інноваційного процесу, визначити важливість кожного з 

них для досягнення цілей інноваційного процесу та оцінити силу впливу кожного 

чинника за встановленими критеріями.  

Підсумовуючи висновки із проведеного дослідження можемо обґрунтувати 

загальну послідовність формування системи чинників для обґрунтування 

необхідності пошуку партнера у інноваційних процесах, що подано на рис. 2.8. 

Таким чином, враховуючи стратегічний характер рішень щодо 

формування співпраці у регіоні, важливо оцінювати особливості зовнішнього та 

внутрішнього середовища для виявлення стратегічних можливостей та загроз 

суб’єкта інноваційного процесу у конкретному регіоні.  

На рис. 2.9 подано схематичне представлення розробленої концепції 

формування систем взаємодії у інноваційних процесах регіону: концепція 

вміщує такі основні блоки як категоріально-понятійний апарат концепції, 

науково-методичний інструментарій концепції, проблеми формування і 

розвитку систем взаємодії у інноваційних процесах та принципи вирішення 

проблеми. 
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Рис. 2.8. Місце чинників налагодження взаємодії у  інноваційних процесах 

регіону (розроблено автором) 

 

Також важливого значення для виконання наступного дослідження 

набуває виокремлення основних критеріїв можливості налагодження взаємодії, 

до яких  слід віднести:  

- «наявність загальних цілей для учасників, повне досягнення яких є 

можливим лише у процесі спільної діяльності;  

- визнана всіма учасниками сформована загальна мотивація для 

досягнення спільної мети;  

- поділ процесу досягнення спільної мети на певні функціонально 

пов’язані сукупності дій, операцій та їх розподіл між учасниками взаємодії;  

- утворення цілісності спільної діяльності, що сприятиме виникненню 

взаємозв’язків і взаємозалежностей між учасниками цієї діяльності;  

- погоджене, координоване виконання розподілених і об’єднаних 

індивідуальних діяльностей усіх учасників;  

Аналіз зовнішнього середовища Аналіз внутрішнього середовища 

Формування цілей і завдань самостійної інноваційної діяльності 

Оцінка рівня інноваційного потенціалу 

Визначення достатності інноваційного потенціалу 

Пошук нових стратегічних 

можливостей досягнення цілей інноваційного процесу 

Визначення чинників налагодження взаємодії 

Кількісне оцінювання сили та важливості чинників налагодження взаємодії 

Визначення переваг  від партнерства Визначення загроз  від партнерства 

Формування системи обмежень та критеріїв участі у взаємодії  

Ухвалення рішення про пошук партнерів 

Моніторинг інноваційного потенціалу 

Порівняння з інноваційним потенціалом конкурентів 
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- необхідність в управлінні (включаючи самоуправління) — потреба, 

внутрішньо властива спільній діяльності;  

- наявність єдиного завершального результату, загального для 

учасників спільної діяльності;  

- єдине просторово-часове функціонування учасників взаємодії» [406, 

с. 90]. 

 

 

 

Рис. 2.9. Елементи концепції формування систем взаємодії у інноваційних 

процесах регіону  (розроблено автором) 

 

Категоріально-понятійний апарат 

концепції охоплює уточнені  

та введені категорії і поняття: 

стратегії взаємодії у інноваційних процесах; 

система взаємодії у інноваційних процесах; 

корисність взаємодії; 

вартість взаємодії; 

цінність взаємодії; 

споживча корисність інновації; 

чинники налагодження взаємодії;  

у інноваційних процесах; 

теорія взаємодії у інноваційних процесах. 

 

Науково-методичний інструментарій 

концепції включає: 

показники та критерії оцінювання;  

ефективності взаємодії у інноваційних процесах; 

метод оцінювання чинників налагодження;   

взаємодії у  інноваційних процесах; 

матриця співвідношень;  

«корисність взаємодії – вартість   

взаємодії – час взаємодії»;  

різних учасників систем взаємодії  

- у інноваційних процесах. 
 

Концептуальні засади формування і розвитку систем взаємодії 

у інноваційних процесах регіону 

Проблеми формування і розвитку 

систем взаємодії у інноваційних процесах 

регіону 

1. Конфлікт інтересів різних учасників взаємодії 

у  інноваційних процесах. 

2. Забезпечення прозорих та чітких процедур  

оцінювання результатів та внесків. 

3. Оптимізація (максимізація)  співвідношення  

споживчої корисності та вартості взаємодії 

у інноваційних процесах. 

4. Вибір  оптимальної форми взаємодії  

у інноваційних процесах. 

5. Узгодження форм та методів  

управління виконанням окремих етапів.  

Інноваційного процесу 

Принципи вирішення проблеми: 

1. Обґрунтованості форми участі. 

2. Раціональності розподілу результату. 

3. Узгодженості системи мотиваторів. 

4. Єдності розуміння цінності результату. 
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Повертаючись до концептуальних положень налагодження взаємодії 

потрібно відзначити той очевидний факт, що моніторинг інноваційного 

потенціалу суб’єкта повинен забезпечувати інституцію регіональної влади 

інформацією, який інноваційний потенціал має потенційний учасник і яким 

чином можна його реалізувати у просторі і в часі, можливості для її реалізації. За 

результатами моніторингу інноваційного потенціалу потенційного учасника 

потрібно розробити стратегію взаємодії, за допомогою якої і під час реалізації 

інноваційного потенціалу досягаються цілі та завдання регіонального 

інноваційного розвитку.  

Моніторинг інноваційного потенціалу потрібно розглядати в контексті 

стратегічних можливостей, що відкриваються перед суб’єктом інноваційного 

процесу, що дозволяє виявити реальні можливості здійснення самостійної 

інноваційної діяльності. Результати моніторингу інноваційного потенціалу 

суб’єкта дають підґрунтя для ухвалення рішення про самостійне досягнення 

цілей інноваційного розвитку або необхідності пошуку партнера. Наявні обсяги 

та якість ресурсів, вивчення інформації про конкурентів, ринкова кон’юнктура 

та технологічний розвиток суб’єкта регіонального ринку є важливими 

критеріями для формування відповідного господарського рішення. 

За результатами проведених досліджень пропонуємо визначити дефініцію 

«чинників налагодження взаємодії» як рушійні сили формування дій або інших 

активних відносин, що сприяють організуванню спільної діяльності у 

інноваційних процесах, забезпечують її успішність, узгодженість, ефективність. 

Дослідження чинників налагодження взаємодії свідчить, що не існує 

повного їх переліку. Класифікація залишається відкритою з огляду на 

особливості суб’єктів, що проводять моніторинг та  інноваційного середовища 

їх взаємодії. Ці чинники відрізняються інтенсивністю впливу на процеси 

взаємодії та важелями дії, що  визначається  особливостями реалізації 

регіональної системи взаємодії. Виділення даних класифікаційних ознак 

повинно сприяти кращому розумінню механізму налагодження інноваційного 

співробітництва. 
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На підставі проведеного дослідження обґрунтовано нову ознаку 

класифікування чинників налагодження взаємодії у інноваційних процесах  «за 

напрямом провайдингу». За вказаною ознакою всі чинники поділено на п’ять 

груп: вартісні, майнові, інформаційно-комунікаційні, якості та ринку. 

Вартісні чинники формуються на основі параметрів вартості реалізації 

окремих етапів та процесу загалом. Майнові чинники мають за основу параметри 

забезпеченості суб’єкта інноваційного процесу матеріальними та 

нематеріальними активами. Інформаційно-комунікаційні чинники формуються 

на підставі параметрів інформаційного забезпечення суб’єкта та параметрів 

комунікаційної бази налагодження зв’язків із учасниками ринку. Чинники якості, 

що розглядаються під час налагодження взаємодії, визначаються за параметрами 

якості виконання окремих процесів у використовуваній суб’єктом бізнес-моделі 

та якості вихідних ресурсів для інноваційного процесу. Чинники ринку 

визначаються параметрами стану та розвитку ринкового середовища регіону для 

освоєння та комерціалізації інновації. 

Таким чином, запропонована типологія чинників, що впливають на процес 

налагодження спільної роботи, дозволяє поглибити уявлення про закономірності 

формування системи взаємодії та, відповідно, підвищити точність та 

обґрунтованість результатів її оцінювання.   

 Визначення переваг та загроз від участі у системі взаємодії для суб’єкта 

інновацій повинно супроводжуватися кількісним оцінюванням сили та 

значимості чинників.  

 

 
2.3. Методичні підходи до оцінювання чинників налагодження 

взаємодії в інноваційних процесах регіону 

 
У результаті вивчення практичного досвіду формування ефективних 

систем взаємодії у інноваційному процесі регіону та проведеного аналізу 

наукових джерел нами було ідентифіковано п’ять основних груп чинників, що 
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стимулюють пошук партнера у інноваційному процесі регіону: вартісні, майнові, 

інформаційно-комунікаційні, якості, ринку. У контексті цього важливо 

дослідити напрацювання щодо оцінювання чинників налагодження взаємодії в 

інноваційних процесах. Зокрема, на наш погляд, заслуговують на увагу праці P. 

Thakur-Wernz, O. Bruyaka, F. Contractor, які досліджують оцінювання вартісних 

чинників і стверджують, що мотивування здійснення витрат під час  

впровадження технологій є більш помітними, ніж інвестування у НДР [449, с. 5]. 

T. Kijek, A. Kijek у своїх дослідженнях наголошують на домінуючому 

впливі інформаційно-комунікаційних технологій на інновації, наголошують на 

необхідності їх оцінювання, визначенні їх впливу на продуктивність праці [398, 

с. 222]. 

Очевидно, що зроблені зарубіжними науковцями дослідження 

заслуговують на увагу, проте вважаємо некоректним переносити їх висновки на 

ринок інновацій України у зв’язку із чисельними відмінностями,  пов’язаними з: 

− рівнем розвитку інноваційної інфраструктури; 

− особливостями національного менталітету суб’єктів; 

− доступом до фінансових ресурсів суб’єктів; 

− розвитком національного законодавства; 

− моделями національного та регіонального розвитку економік; 

− інтегрованістю ринків ресурсів у світовий механізм обміну тощо. 

Підсумовуючи диференціацію сили впливу та рівень впливу зазначених 

чинників на ринок інновацій, було ухвалено рішення про проведення 

дослідження чинників впливу на процес налагодження взаємодії в умовах 

вітчизняної економіки. Первинним інформаційним забезпеченням дослідження  

вважатимемо дані, що зібрані у процесі опитування протягом 2019-2020 рр. 

Інструментом опитування стала анкета, що включала двадцять запитань, вона 

подана у додатку Г. Анкета передбачала визначення важливості виділених  

чинників для опитаних експертів при налагодженні взаємодії. Інструментом 

дослідження була анкета, що складалася з 20 закритих питань змістовного 

характеру та 4 питань особистого характеру. 
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Для проведення дослідження було сформовано анкету із запитаннями 

щодо важливості для бізнесменів виділених чинників налагодження взаємодії у 

інноваційних процесах. Виділені групи чинників запропоновано оцінювати за 

10-бальною шкалою, де 0 – відсутність вагомості, 1 – найменша вагомість для 

опитаних, 10 – найбільша вагомість чинника для налагодження взаємодії.  

Для визначення чинників, що спричиняють пошук партнерів по 

інноваційній співпраці, було проведено опитування під час особистих зустрічей 

з респондентами. До опитування було залучено бізнесменів, які мали досвід 

інноваційного партнерства або тих бізнесменів, які планують здійснити пошук 

потенційних партнерів, зокрема 25 респондентів у Західному регіоні України у 

2019-2020 рр. Для підтвердження достовірності одержаних оцінок потрібно 

зазначити, що до вибірки взято лише ті підприємства, що мають досвід 

діяльності у партнерстві.  

Вважаємо за доцільне обґрунтувати репрезентативність вибірки цієї 

сукупності. Означений показник обчислюють за залежністю  для випадку, коли 

популяція відома дослідниками: 

 

𝑛 =
𝑡2∗𝑉2∗𝑁

𝑉𝑥
2∗𝑁+𝑡2∗𝑉2

                                          (2.1) 

 

де n – розмір навчального набору даних, N – розмір цілого набору даних, Vx – 

рівень точності,  t – рівень надійності, V – дисперсія досліджуваної функції. 

Заданий рівень довіри  за таблицею нормального розподілу Р=0,95, t=1,96. 

V=0,5, оскільки це дає максимальну дисперсію: 0,5*0,5= 0,25. Отриманий таким 

чином показник для обсягу вибірки буде завищеним, що дає додаткову 

надійність результатів. 

 

𝑛 =
1,962∗0,52∗114

0,25𝑥
2∗114+1,962∗0,52

= 25. 
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Вибірка n = 25 респондентів є репрезентативною за умов, враховуючи 

популяцію N = 114 подій, рівень довіри 95%, що відповідає табличному t-тесту, 

рівний 1,96, заданому коефіцієнтом зміни знаків Vx = 0,25 та рівень довірчого 

інтервалу результатів опитування V = 0,15. Тому, згідно з наведеним нижче 

розрахунком, розмір вибірки становить 25 респондентів.  

Для виконання дослідження були використані методи та інструменти 

проведення соціологічних опитувань та інструменти статистичного оброблення 

інформації, а для опрацювання даних одержаних анкет було використано пакет 

прикладних програм Statistica (version 10).  

Результати оцінювання подано на рис. 2.10 у вигляді 3D-діаграми, на рис. 

2.11 (у вигляді гістограми) та у таблиці 2.4.  

Рис. 2.10. та рис. 2.11 подають заокруглені дані оцінок, а у табл. 2.4 – точні 

оцінки, які потрібно використати для формування  результатів дослідження.  
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Рис. 2.10. Графічне представлення оцінки вагомості чинників, що 

зумовлюють необхідність пошуку партнера у інноваційному процесі 

регіону (складено на підставі опитувань автора) 
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Загалом важливість чинників подано як середню у стовпчику Mean, 

середнє значення дає узагальнену оцінку. Відповідно до отриманих результатів 

розглянемо оцінки респондентів та проведемо їх аналізування.  

Загалом варто визнати, що найвище респонденти оцінили за важливістю 

8,6 вартісні чинники, зокрема високі витрати на інновації та висока вартість 

залучення кредитних ресурсів на ринку фінансових ресурсів.  

 

Histogram of multiple variables

Spreadsheet1.sta 5v*25c
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Market = 25*1*normal(x; 7,04; 1,5674)

Quality = 25*1*normal(x; 6,76; 1,6653)

Cost = 25*1*normal(x; 8,6; 1,0801)

Property = 25*1*normal(x; 8,16; 1,106)
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Рис. 2.11. Графічне представлення оцінки вагомості чинників, що 

зумовлюють необхідність пошуку партнера у інноваційному процесі 

регіону (складено на підставі опитувань автора) 

 

Таблиця 2.4 

Узагальнені результати опитування щодо важливості чинників 

налагодження взаємодії 

 

Variable 

Descriptive Statistics (Spreadsheet1.sta) 

Valid 

N 

Mean Median Mode Frequency 

of Mode 

Minimu

m 

Information and communication 25 4,680 5,0 Multiple 5 1,0 

Market 25 7,04 7,00 7,00 11 5,0 

Quality 25 6,760 7,0 7,00 9 3,0 

Cost 25 8,60 9,0 9,00 8 7,0 

Property 25 8,16 8,0 Multiple 7 6,0 
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Продовження табл.2.4 

 
 

Variable 

Descriptive Statistics (Spreadsheet1.sta) 

Maximum Lower 

Quartile 

Upper 

Quartile 

Varianc

e 

Std.Dev. 

Information and communication 7,0 3,0 6,0 2,9767 1,725 

Market 10,0 6,0 7,00 2,4567 1,567 

Quality 9,0 6,0 8,00 2,773 1,665 

Cost 10,0 8,0 9,0 1,167 1,080 

Property 10,0 7,0 9,0 1,223 1,106 

Примітка: складено автором. 

 

На другому місці – майнові чинники (8,16 балів). До групи майнових 

чинників, що оцінюються як другі за вагомістю чинники, включено 

недостатність власних ресурсів на здійснення інноваційної діяльності, 

недостатність кваліфікованих працівників. До ринкових критеріїв, що 

стимулюють до залучення партнерів, віднесено високий рівень конкуренції на 

ринку та низький попит на інноваційну продукцію. Ринкові чинники посідають 

для опитаних бізнесменів третє місце із важливістю у  7,04 бала, чинники  якості 

оцінені у 6,76 бала, і, відповідно, чинники інформаційні та комунікаційні 

посідають п’яте місце із 4,68 балів. Такі результати оцінювання цілком 

узгоджуються з даними статистичних спостережень в Україні та досвідом 

інноваційної співпраці опитаних бізнесменів регіону.  

Втім, попри окреслену вище перспективність, вартісні чинники і 

найбільше оцінені, і найчастіше так думають респонденти, думки респондентів 

найбільш узгоджені щодо високої оцінки. 

Відносно інформаційно-комунікаційних чинників думки респондентів 

сильно відхиляються. Сукупність відповідей не є однорідною, а середнє 

значення 4,68 не є типовим для цієї сукупності. 

У зв’язку з такою неоднорідністю доцільно дослідити показники розподілу 

результатів оцінювання за даними рис. 2.10. 

Наявність більше однієї вершини на графіках оцінювання на рис.2.10 

свідчить про неоднорідність сукупності оцінок респондентами, про поєднання у 
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сукупності груп з різними рівнями оцінок ознаки. Як відомо, розподіли якісно 

однорідних сукупностей ознак є одновершинні.  

Розподіли оцінок на даних рис. 2.10 для чинників якості, вартості та ринку, 

що є якісно однорідними сукупностями, є  одновершинними.  

Одновершинні розподіли ознак бувають симетричними та асиметричними 

(скошеними), гостро- і плосковершинними. 

«Асиметрія розподілу ознак виникає  у результаті обмеженої варіації в 

одному напрямі або за умови домінування причини розвитку, що веде до 

зміщення центра розподілу» [408, с. 2553]. 

Коефіцієнт асиметрії (за Пірсоном) і визначають як: 

 

𝐴𝑠 =
Х̅− М0

𝜎
 ,                                       (2.2) 

де σ – стандартне відхилення; Х̅ −  М0 – відхилення між характеристиками 

центра розподілу. 

Очевидно, що в симетричному розподілі 0sA , у разі правосторонньої 

асиметрії 0sA , лівосторонньої 0sA . Коефіцієнт асиметрії може набувати 

значень від –3 до +3. 

Розрахуємо коефіцієнт асиметрії (за Пірсоном) [455, с. 6265] для даних 

чинників. 

Коефіцієнт асиметрії для чинників якості розраховуємо так: 

 

 Аsquality =
6,76−7

1,665
= −0,14, отже асиметрія є лівосторонньою. 

Коефіцієнт асиметрії для чинників ринку знаходимо: 

А𝑠Market =
7,04−7

1,57
= 0,25, отже асиметрія є правосторонньою. 

Коефіцієнт асиметрії для чинників вартості визначаємо таким чином: 

А𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡 =
8,6−9

1,08
= −0,37, отже асиметрія є лівосторонньою. 

Згідно із представленими результатами проведеного дослідження можна 

зробити висновок, що розподіли для чинників інформаційно-комунікаційних та 
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майнових є тривершинними. За результатами виконаних розрахунків можна 

констатувати факт неоднорідності сукупності оцінок, про поєднання  у 

сукупності груп із різними рівнями оцінок чинників (ознак). 

«Як узагальнені характеристики розподілу використовують моменти 

розподілу.  Систему  моментів  розподілу  розробив  російський  математик  П.Л. 

Чебишев. За допомогою невеликої їх кількості можна описати будь-який 

розподіл» [408]. 

Момент розподілу розраховується за методом визначення середньої 

арифметичної k-го ступеня відхилень (х – А): 

 

 
 



 


f

fAx
μ

k

k , (2.3) 

де kμ  – момент k-го порядку; x – варіанта ряду; f – частота ряду; k,  A – 

постійні числа. 

Система моментів поділяється  на три підсистеми за значенням А, тобто 

доцільно використати формули : 

− за 0A  отримують первинні моменти: 

 




f

fx
M

k

k ; (2.4) 

− за xA   – центральні: 

 
 


 


f

fxx
μ

k

k ; (2.5) 

− за 0xA  , де х0 – деяка варіанта ряду, зазвичай близька до його 

середини, отримують умовні моменти: 

 
 



 


f

fxx
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k

k
0 . (2.6) 
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Очевидно, що первинний момент першого порядку є середня арифметична 






f

xf
xM1

, другого – середній квадрат значень ознаки 2
2 xM  ; центральний 

момент другого порядку характеризує варіацію 
2

2   , тобто є дисперсією. 

Шляхом аналізу встановлено, що більш трудомісткими є розрахунки 

первинних і центральних моментів. Проте між моментами існує взаємозв’язок, 

використовуючи який, можна спростити розрахунки первинних і центральних 

моментів, виразивши їх через умовні. Виразимо первинні моменти через умовні. 

Для цього у формулу (3) первинного моменту k-го порядку замість х підставимо 

вираз 00 xxx  . 

При цьому отримаємо: 
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Вираз у чисельнику правої частини піднесемо до k-го ступеня, вважаючи 

різницю 0xx   першим членом двочлена: 
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та перетворивши суму в чисельнику, отримаємо: 
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Але 
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 і т.д., а тому 
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1    . (2.10) 

Запишемо на основі загальної формули первинні моменти перших чотирьох 

порядків, оскільки в статистичній практиці вони застосовуються найчастіше: 
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011 xmM  ,    (2.11) 

2
00122 2 xxmmM  , 

3
0

2
010233 33 xxmxmmM  , 

4
0

3
01

2
020344 464 xxmxmxmmM  . 

Так само можна виразити центральні моменти через умовні. Запишемо 

формулу центрального моменту k-го порядку, а потім перетворимо вираз, який 

знаходиться в чисельнику: 
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В одержаний вираз замість різниці 0xx   підставимо величину т1, 

оскільки 
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Тоді 
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Піднісши до k-го ступеня двочлен у чисельнику і перетворивши суму, 

отримаємо: 

 
     

  kk
k

k

k

k

k

k mm
f

fxx
Cm

f

fxx
C

f

fxx
μ 1

2
1

2
02

1

1
010 1

























. (2.15) 

Підставляючи замість 
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отримаємо: 

   kk
kkkkkk mmmCmmCmμ 1

2
12

2
11

1 1   . (2.16) 

Запишемо, як і для первинних моментів, центральні моменти перших 

чотирьох порядків: 

01 μ ,     (2.17) 



168 

 

 

2
12

2
11122 2 mmmmmm  , 

3
1123

3
1

2
111233 2333 mmmmmmmmmm  , 

4
1

2
12134

4
1

3
11

2
121344 364464 mmmmmmmmmmmmmmμ  . 

Розрахунок первинних і центральних моментів для інтервального ряду з 

рівними інтервалами зводиться до такого: 

- спрощення ряду способом умовного нуля; 

- визначення умовних моментів перших чотирьох порядків; 

- визначення за формулами первинних і центральних моментів. 

«Центральні моменти третього і четвертого порядків використовуються 

для характеристики асиметрії та ексцесу розподілу» [408]. При цьому виходять 

із величини цих моментів у нормальному розподілі. Для нормального розподілу 

всі центральні моменти непарних порядків дорівнюють нулю, оскільки 

відхилення варіант, рівновіддалених від середньої, мають рівні частоти. Якщо ж 

розподіл асиметричний, то чим більша скошеність ряду, тим значення 3μ  більше. 

Щоб характеристика скошеності не залежала від масштабу вимірювання ознаки 

під час порівняння ступеня асиметрії різних розподілів, використовують 

нормований момент третього порядку, який служить показником асиметрії і 

називається коефіцієнтом асиметрії або асиметрією: 

 

 
23

2

3
3
3

μ

μ

σ

μ
as  . (2.18) 

За правосторонньої асиметрії коефіцієнт 0sa , за лівосторонньої 0sa . 

Тому правосторонню асиметрію називають додатною, а лівосторонню – 

від’ємною. Вважають, що якщо 25,0sa  – асиметрія низька, якщо sa  не 

перевищує 0,5 – середня і якщо 5,0sa  – висока. 

Для вимірювання ексцесу використовують аналогічно побудований 

коефіцієнт, тобто нормований момент четвертого порядку. 
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Для нормального розподілу 3
4
4 
σ

μ
, тому коефіцієнт ексцесу або просто 

ексцес, знаходять за формулою: 

 33
2
2

4
4
4 








xE . (2.19) 

Очевидно, що за гостровершинного розподілу 0xE , за плоско-

вершинного 0xE . 

На рис. а), б), в), г), д) рис. Д1 додатку Д представлено графічне зображення 

оцінювання важливості п’яти чинників у вигляді гістограми розподілу оцінок.  

Загалом констатуємо, що розподіли для чинників інформаційно-

комунікаційних та майнових є тривершинними. Тому можна узагальнити 

розрахунки висновком про  неоднорідність сукупності оцінок даних чинників, та 

про  поєднання груп із різними рівнями оцінок чинників. 

Для характеристики розподілу оцінок для цих груп чинників використаємо 

розрахунок коефіцієнта асиметрії та коефіцієнта ексцесу. Результати 

проведеного аналізу представлено у табл. 2.5.  

 

Таблиця 2.5  

Розрахунок коефіцієнта асиметрії та коефіцієнта ексцесу 

Назва показника Значення показника для 

чинників майнових  

Значення показника для 

чинників інформаційно-

комунікаційних 

1 2 3 

Первинний момент І 

порядку 3,16 -0,32 

Первинний момент ІІ 

порядку 17,48 47,92 

Первинний момент ІІІ 

порядку 85,72 141,04 

Первинний момент IV 

порядку 424,52 295,6 

Центральний момент І 

порядку 

0 0 

Центральний момент ІІ 

порядку 1,1744 48,4576 
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Продовження табл.2.5 

1 2 3 

Центральний момент ІІІ 

порядку 0,072192 42,87206 

Центральний момент IV 

порядку 2,892754 45,36486 

Коефіцієнт асиметрії 0,053361 8,352319 

Коефіцієнт ексцесу -1,06674 2,123458 

Примітка: розраховано автором. 

 
Шляхом аналізу встановлено, що коефіцієнт ексцесу для інформаційно-

комунікаційних чинників підтверджує гостровершинний розподіл (Ех>0), а для 

майнових чинників – плосковершинний розподіл (Ех <0). Коефіцієнт асиметрії 

для інформаційно-комунікаційних чинників вказує на правосторонню високу 

асиметрію, а для майнових чинників – правосторонню низьку асиметрію. 

У ракурсі оцінювання рівня вагомості чинників налагодження взаємодії 

для поглиблення результатів та підвищення достовірності висновків були 

проведені розрахунки коефіцієнта варіації за групами чинників. Результати 

таких розрахунків систематизовано у таблиці 2.6. 

 
Таблиця 2.6   

Показник коефіцієнта варіації оцінок важливості чинників взаємодії 

Групи 

показників 
Середня, бали Дисперсія 

Стандартне 

відхилення 

Коефіцієнт 

варіації, % 

Інформаційно-

комунікаційні 
4,68 2,98 1,73 

36,87 

Ринкові 7,04 2,46 1,57 22,27 

Якісні 6,76 2,77 1,67 24,64 

Вартісні 8,60 1,17 1,08 12,56 

Ресурсні 8,16 1,22 1,11 13,55 

Примітка: розраховано автором. 

 

 
Шляхом оцінювання  методологічних положень проведення соціологічних 

спостережень визначено, якщо коефіцієнт варіації, % менше, ніж 30 (33%), то 

експерти не дійшли до єдиної точки зору і не зійшлися у думках. 

У результаті проведених розрахунків можна стверджувати, що найбільший 

коефіцієнт варіації розрахований для чинників інформації та комунікації, 
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ринкових чинників. Натомість, вартісні та майнові чинники  мають найменше 

значення коефіцієнта варіації.  

Згідно із представленими результатами проведеного дослідження можна 

зробити висновок, що найбільш керованими чинниками, на які найлегше 

здійснити вплив, є група чинників інформаційно-комунікаційних та чинники 

якості.  

Оскільки найбільш вагомими чинниками визнано чинники вартості та 

майнові чинники, було оцінено щільність зв’язку між оцінками даних чинників 

для опитаних. Загалом варто визнати, що для обґрунтування цієї гіпотези 

потрібно відповісти на запитання: респонденти, які високо оцінюють вартісні 

чинники, чи схильні високо оцінювати і ресурсні чинники? 

Аналіз взаємозв’язків між атрибутивними ознаками здійснюють на основі 

таблиць взаємної спряженості, утворених внаслідок комбінаційного групування 

за чинникною і результативною ознаками. 

 

Таблиця 2.7  

Комбінаційний розподіл відповідей респондентів щодо  важливості 

групи ресурсних чинників та групи вартісних чинників, % 

Оцінки 

Кількість відповідей, од. 

Разом Ресурсні 

6 балів 

Ресурсні 

7 балів 

Ресурсні 

8 балів 

Ресурсні 

9 балів 

Ресурсні 

10 балів 

Вартісні 7 

балів 
1 4  _ 

_ 
5 

Вартісні 8 

балів 
_ 

3 3 _ 
_ 

6 

Вартісні 9 

балів 
_ _ 

4 4 _ 8 

Вартісні 10 

балів 
_ 

_ 
_ 3 3 6 

Разом 1 7 7 7 3 25 

Примітка: розраховано автором. 

 

У випадку, якщо кількість груп за чинниковою ознакою (mx) не співпадає 

із кількістю груп за результативною ознакою (my), то рекомендують 

використовувати коефіцієнт спряженості Крамера [441, с. 43]: 
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  С = √
𝜒2

𝑛(𝑚𝑚𝑖𝑛−1)
,                      (2.20) 

де mmin – мінімальна кількість груп за чинниковою чи результативною 

ознакою; 

 χ2 – квадратична спряженість Пірсона;  

п – обсяг сукупності. 

Квадратична спряженість Пірсона характеризує міру схожості розподілів 

чинникової та результативної ознак [360].  Її розрахунок ґрунтується на 

відхиленнях частот умовного та безумовного розподілів. Значення коефіцієнта  

спряженості змінюється від 0 до 1 і характеризує щільність зв’язку. Якщо зв’язок 

відсутній, то χ2 =0, а відповідно і С=0. 

 

2=25×[
12

5х1
+

42

7+5
+

32

7+6
+

32

7+6
+

42

7+8
+

42

7+8
+

32

7+6
+

32

3+6
− 1]=5,43. 

 

Оскільки 2 > 0, можна зробити попередній висновок про наявність зв’язку 

між досліджуваними ознаками.  

mx=4; my=5,  

4 – мін кількість груп. 

 

С = √
5,43

25(4 − 1)
= 0,269. 

Перевірка істотності зв’язку між атрибутивними ознаками зводиться до 

порівняння фактичного значення 2  з його критичним (табличним) значенням:   

     
 k2

1 

 ,                            (2.21) 

     𝑥1−∝
2 (𝑘),                       (2.22) 

де   – рівень істотності;   

k – число ступенів свободи. 

Число ступенів свободи розраховують за формулою: 
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     k=( mx-1)( my-1).                                (2.23) 

 

Якщо фактичне значення 2 більше критичного  k2

1  
, то гіпотеза про 

випадковий характер зв’язку відкидається, тобто зв’язок між ознаками для 

заданої імовірності 1-  визнається істотним.  

𝑘 = (4 − 1)(5 − 1) = 12, 

2
0,95(12)= 5,23. 

 

Якщо фактичне значення 2  більше критичного  k2

1  
, то гіпотеза про 

випадковий характер зв’язку відкидається, тобто зв’язок між ознаками для 

заданої імовірності 1-  визнається істотним.  

Шляхом аналізу встановлено, що з імовірністю 0,95 зв’язок між 

ресурсними та вартісними чинниками визнається істотним. 

За результатами проведеного оцінювання можна зробити такі висновки: 

найважливішими чинниками налагодження взаємодії у інноваційних процесах 

регіону визначено вартісні та майнові чинники, які оцінено респондентами 

найвище, саме недостатність власних ресурсів (матеріальних та нематеріальних), 

а також  фінансових ресурсів стають головними рушійними силами для пошуку 

партнера та спільного виконання інноваційного процесу регіону. Також слід 

зазначити, що судження опитаних щодо вартісних чинників визначено як 

найбільш узгоджені, це означає, що вплинути на такі переконання опитаних 

бізнесменів є найважчим. Натомість, дослідження показників розподілу 

результатів оцінювання для чинників інформаційно-комунікаційних та 

майнових засвідчив неоднорідність сукупності, поєднання в ній груп із різними 

рівнями ознаки. Отже, усереднена оцінка респондентів не представляє достовірні 

оцінки, оскільки об’єднує дуже неоднорідні оцінки. Шляхом оцінювання  

коефіцієнта варіації визначено, що для чинників інформації та комунікації, 

ринкових чинників коефіцієнт варіації є найвищим, натомість вартісні та майнові 

чинники – мають найменше значення коефіцієнта варіації. Згідно із 
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представленими результатами проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що найбільш керованими чинниками, на які найлегше здійснити 

вплив, є група чинників інформаційно-комунікаційних та чинники якості.  

Оскільки найбільш вагомими чинниками визнано чинники вартості та 

майнові чинники, було оцінено щільність зв’язку між оцінками даних чинників 

для опитаних.  Шляхом аналізу встановлено, що з імовірністю 0,95 зв’язок між 

ресурсними та вартісними чинниками визнається істотним, тобто респонденти, 

які високо оцінюють вартісні чинники, схильні високо оцінювати і ресурсні 

чинники. 

Одержані результати оцінювання доводять, що найбільш чуттєвим та 

ефективним для суб’єктів регіону є залучення інструментів економічного 

стимулювання участі у інноваційних процесах. 

Варто зазначити, що оцінювання взаємодії закордонні вчені вивчають у 

розрізі різних груп, зацікавлених в оцінюванні суб’єктів. Такий підхід вважаємо 

обґрунтованим та логічним, адже  різні груп и осіб мають різні: 

- цілі оцінювання; 

- критерії оцінювання; 

- показники оцінювання; 

- технологію використання результатів.  

Так, R. Belderbos, V. Gilsing, B. Lokshin, M. Carree, J.F. Sastre вивчали 

проблеми проведення НДР та проблеми налагодження співпраці у сфері НДР,  

визнаючи тісний зв’язок між формуванням систем взаємодії у НДР та 

налагодженням інноваційного виробництва, а також стверджували, що адаптація 

портфелів співпраці у галузі досліджень та розробок слідує чітко різним моделям 

залежно від типу партнера. Автори довели, що існує сильна неоднорідність у 

тому, як різні типи партнерів впливають на формування співпраці у галузі 

досліджень та розробок із новими типами партнерів [359, с. 290]. Розширення 

меж систем взаємодій передбачає включення некласичних методів аналізу до 

економічної оцінки систем взаємодії в інноваційних процесах регіону. 

Наприклад, Y. Mansoori, T. Karlsson, M. Lundqvist вивчають динаміку 
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взаємовідносин підприємця та тренера в університетському акселераторі на 

основі методології бережливого стартапу [412, с. 40]. Romana Rauter, Dietfried 

Globocnik, Elke Perl-Vorbach, Rupert J. Baumgartner досліджують питання впливу 

співпраці із зовнішніми партнерами на показники економічної інновації компанії 

та ефективність інноваційної діяльності. Автори наполягають у доцільності 

залучення посередників, які можуть мати взаємний інтерес у покращенні 

результатів діяльності компаній, зокрема щодо сталого розвитку. Такі учасники 

допомагають бізнесу полегшувати невдачі в інноваціях через надання конкретної 

інформації та знань, корисних для інноваційної діяльності фірми [437, с. 230]. 

Зазначені положення доводять важливість оцінювання чинників взаємодії 

окремо для кожного учасника регіонального інноваційного процесу, а 

збільшення кількості опитаних потенційних учасників дозволяє підвищити 

достовірність оцінювання важливості чинників. 

Окрім аспекту виду учасника, у роботах вчених визначається різний вплив 

чинників на різних етапах інноваційного процесу. Так, P. Anzola-Román, C. 

Bayona-Sáez, T. García-Marco досліджують чинники забезпечення успіху 

налагодження спільної роботи у трьох етапах інноваційного процесу, що мають 

важливе значення (тобто наукові дослідження та розробки, освоєння 

виробництва та комерціалізація інновації). На етапі наукових досліджень та 

роботи чинником, який сприяв успіху спільного розвитку інновацій із зовнішнім 

партнером, був внутрішньофірмовий колективізм та командна робота. На етапі 

впровадження автори виділяють чинники відкритості та проникності через 

побудову стосунків та комунікацій  із зовнішніми суб’єктами, на етапі 

комерціалізації – чинник  зосередження уваги на своїх клієнтах та присвяченні 

ресурсів для просування їх лояльності [356, с. 245]. Тому для поглиблення 

результатів попереднього оцінювання чинників у розрізі різних груп 

стейкхолдерів було проведено опитування представників трьох груп: 21 

працівника ЗВО, 15 осіб-учасників ІТ-кластеру у Львівській області, 5 

представників органів місцевого самоврядування для  визначення чинників 
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(пріоритетів) формування взаємодії у Західному регіоні України. Опитування 

проводилося щодо партнерства у межах України.  

Результати опитування подано на рис. 2.12. Загалом констатуємо, що до 

найбільш вагомих для всіх груп опитаних віднесено вартісні критерії, зокрема 

високі витрати на інновації та висока вартість залучення кредитних ресурсів.  

До групи майнових критеріїв, що оцінюються як другі за вагомістю 

чинники, включено недостатність власних ресурсів на здійснення інноваційної 

діяльності, недостатність кваліфікованих працівників. До ринкових критеріїв, 

що стимулюють до залучення партнерів, віднесено високий рівень конкуренції 

на ринку та низький попит на інноваційну продукцію. 

 

 
Рис. 2.12. Вагомість критеріїв, що зумовлюють необхідність пошуку 

партнера у інноваційному процесі регіону (складено на підставі опитувань 

автора) 

 

Як підсумок зазначимо, що ранжування критеріїв пошуку партнерів для 

працівників ЗВО та учасників ІТ-кластеру є дещо подібним. Було опитано, в 

основному інноваторів, для яких пріоритетом є реалізація нової ідеї як спроба 

реалізувати власні творчі амбіції. Натомість, суб’єкти господарювання прагнуть 
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долучатися до інноваційного процесу на пізніших етапах, етапах впровадження 

у виробництво. 

Отже, на основі проведеного аналітичного дослідження можна зробити 

висновок про пріоритетність чинників вартості та майна для суб’єктів 

інноваційних процесів у Західному регіоні України. Такий результат 

аналізування чинників налагодження взаємодії був також підтверджений у 

розрізі чотирьох різних груп потенційних учасників інноваційного процесу 

регіону. 

Окрім того, було оцінено зв’язок між ресурсними та вартісними 

чинниками та визнано його істотним. Оцінювання чинників та одержані 

висновки повинні бути покладені в основу формування політики стимулювання 

та активації механізму взаємодії у інноваційних процесах на різних рівнях 

управління та під час розроблення інноваційної стратегії розвитку окремих 

територій або інноваційного середовища.  

 

 
2.4. Сутнісна характеристика цінності взаємодії в інноваційних 

процесах регіону 

 

Великого значення у сучасних інноваційних моделях регіону набуває 

створення багатофункціональних спільнот (мереж). Розвиток сьомої моделі 

інноваційного процесу, свідками чого є людство у сучасних умовах, передбачає 

долучення всіх потенційних учасників інноваційного процесу і віртуального, та 

фізичного оточення для обміну всіма можливими результатами «інноваційного 

процесу, активізацію процесів поширення інновації, пошук напрямів 

конвергенції інновації та прогнозування спіловер-ефекту» [404, c. 185]. З метою 

визначення сутнісної характеристики та складових, що формують якісні 

показники ефективності взаємодії необхідно ідентифікувати основні потреби 

участі у інноваційних процесах, які повинні бути покладені в основу визначення 
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очікуваних вигід від реалізації взаємодії для задоволення інтересів різних 

учасників у інноваційних процесах регіону.  

Вивченню сучасних тенденцій розвитку інноваційного співробітництва 

присвячено багато досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Найбільшою мірою досліджено моделі налагодження взаємодії у системі 

відносин «підприємство – інвестор» [350, с. 33], вивчено характер взаємодії 

бізнесмена з кредитором [241, c. 3], також досліджуються процеси взаємодії у 

кластерах [40, c. 46]. C. Öberg, A.T. Alexander вивчають різні форми 

міжособистісних відносин, співпраці та ділових відносин, «що сприяють 

створенню, передачі та обміну знаннями, та стверджують, що спільне виконання 

інноваційного процесу сприяє створенню нової цінності» [426, c. 212]. Визначені 

у даних дослідженнях критерії, цілі налагодження та показники ефективності 

взаємодії повинні бути використані під час обґрунтування якісних показників 

взаємодії у інноваційних процесах регіону.  

Потрібно зазначити, що до критеріїв налагодження взаємодії у наукових 

дослідженнях відносять критерії вартості і корисності інновацій, що «в 

економічному змісті ідентифікуються у взаємозалежному аналізі якості і 

кількості» [258, с. 65], також використовується коефіцієнт додаткової корисності 

[4, с. 104]. Ван Тао зазначає, що «під час формування системи взаємодії важлива не 

лише характеристика учасника, але й оцінювання потенціалу та збалансованості  його 

інтересів» [29, с. 6]. Отже, під час формування системи показників та параметрів 

налагодження взаємодії доцільно залучати не лише об’єктивні кількісні показники, але й 

інтегровані якісні показники, що дозволяють представити багатоаспектність інтересів 

учасників інновацій та складність для їх гармонізації.  

Погоджуємося з Т.О. Журко, яка стверджує, що відмінність економічних 

інтересів об’єктивно призводить до «виникнення конфліктів та обґрунтовує 

можливість узгодження інтересів учасників інвестиційного процесу 

підприємства шляхом розробки відповідного механізму на основі побудови 

функції корисності із застосуванням апарату теорії ігор» [85, с. 21]. 
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Окрім того, зважаючи на зростаючу кількість груп зацікавлених осіб, які 

беруть участь у інноваційному процесі науковці J. M. G. Martinez, M. de Castro-

Pardo, F. Pérez-Rodríguez, J. M. M. Martín розробили багатокритеріальні методи 

ухвалення рішень (MCDM), що «дозволяють генерувати знання про уподобання 

зацікавлених сторін у заповідній зоні та забезпечувати передачу знань між 

рівнями ухвалення рішень. Крім того, метод дозволяє виявити розбіжності між 

групами зацікавлених сторін, пов’язані з пріоритетами управлінської групи» 

[415, с. 259]. Отже, для підвищення достовірності та точності формування 

механізму взаємодії у інноваційних процесах регіону необхідним є застосування 

економетричних моделей.  

Засадничими процесами виконання спільної діяльності у інноваційних 

процесах регіону є процеси розподілу, інтегрування, узгодження, управління 

цілями, мотивами, діяльністю й результатами окремих учасників систем 

взаємодії. Тобто, взаємодія перетворює виконувані інноваційні процеси регіону, 

їхнє виконання здійснюється у формі спільної діяльності. 

«Загальними цілями формування систем взаємодії у інноваційних 

процесах регіону (спільного виконання) її учасниками є: оптимізація результату 

прикладення зусиль; обмін ресурсами для здійснення інноваційної діяльності; 

пришвидшення здійснення інноваційного процесу; об’єднання ресурсів (зусиль, 

досвіду) для одержання синергетичного ефекту; неможливість самостійного 

виконання інноваційного процесу» [150]. Розвиток взаємодії здійснюється для 

досягнення цілей збільшення продуктивності реалізації нових ідей/інноваційної 

діяльності на регіональному ринку. Для виконання цілей налагодження взаємодії 

потрібно провести забезпечення виконання таких напрямів: підвищення рівня 

споживчої цінності інновації; зниження вартості створеної інновації;  збільшення 

корисності інновації. 

На рис. 2.13 подано схему консолідації спільних ресурсів та сукупності 

ефектів від поєднання ресурсів учасників системи взаємодії за етапами 

інноваційного процесу регіону.  
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Рис. 2.13. Структурування ресурсів та ефектів за етапами інноваційного 

процесу (сформовано автором) 

 

Отже, досягнення вищої продуктивності інноваційного процесу може бути 

забезпечене під час виконання таких умов: спільне використання інноваційних 

потенціалів окремих учасників інноваційного процесу, що дозволяє активізувати 

приховані «недовикористані» активи; сумісне використання зовнішніх 

сприятливих чинників розгортання інноваційного процесу для учасника; 

пришвидшення  реалізації інноваційного процесу. 

Характеристики учасників систем взаємодії у інноваційних процесах 

регіону за чинниками налагодження взаємодії та можливим внеском для 

формування системи взаємодії подані у табл. 2.8.  

Отже, можемо підсумувати, що кожна група потенційних учасників 

відрізняється власними інтересами та можливостями участі щодо реалізації 

інноваційного процесу. «Окрім того, кожна група (особа) докладає відокремлені 

власні зусилля до очікуваного (фактичного) результату інновацій, а тому 

виправдано може очікувати на частку (фактичного) результату інновацій» [156, 

с. 75]. Результат інновацій може створюватися як «додана вартість у рамках 

процесу створення вартості для кожного з його учасників, зокрема у «пунктах 

стику» для двох послідовних суб’єктів у процесі створення вартості» [335, с. 80]. 
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Можна розділити групи учасників за формою долучення до інноваційного 

процесу на безпосередні (споживачі, замовники, партнери, менеджмент, 

працівники) та опосередковані (суспільство, державні органи влади, профспілки, 

акціонери).  

Кожна група відрізняється власними інтересами та сформованими цілями 

щодо реалізації інноваційного процесу. Окрім того, кожна група (особа) 

докладає відокремлені власні зусилля до очікуваного (фактичного) результату 

інноваційного процесу, а тому зможе очікувати на узгоджену попередньо частку 

фактичного результату процесу. Для ефективного виконання інноваційного 

процесу  інтереси усіх зацікавлених суб’єктів повинні бути враховані при 

формуванні системи та цілепокладанні . Тому інституції регіональної влади 

повинні вишукувати баланс між цілями регіональних груп суб’єктів (табл.2.8). 

Пошук балансу інтересів можна здійснити або через зниження рівня 

очікувань груп учасників або через підвищення цілей  системи взаємодії, що 

забезпечать виконання інтересів груп учасників. 

 

Таблиця 2.8 

Характеристики учасників взаємодії у інноваційних процесах регіону 

Учасник Рушійні сили та потреби участі Можливий внесок  

1 2 3 

Стартапер 

(інноватор) 

Отримати необхідні знання в галузі 

інноваційної та підприємницької 

діяльності; отримати команду, ментора, 

експертизу та інвестиції; розвивати 

власний проект всередині системи 

Результати НДДКР, підготовка 

кадрів, аутсорсинг дослідно-

конструкторських і проектних  

робіт 

 

Університет, 

наукові 

установи 

Розширити можливості і підвищити 

ефективність інкубаторів, технологічних 

парків, лабораторій; підвищити престиж 

університету і його співробітників 

Фахівець Знайти проект і працювати; 

продемонструвати себе як експерта чи 

ментора 
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Продовження табл.2.8 

Бізнес-

підприємство 

Вирішити завдання інноваційного 

стратегічного розвитку, 

продемонструвати свої можливості у 

проведенні експертизи або здійсненні 

менторингу 

Посередники 

Виявлення змін у попиті, 

збирання інформації про дії 

конкурентів, сприяння у 

комерціалізації інновації 

Субпідрядники 

Доповнюючі знання, ноу-хау, 

аутсорсинг операційних 

процесів 

Постачальники-виробники 

засобів виробництва 

Матеріально-технічне забез-

печення виробничого процесу: 

новими технологіями, 

компонентами, системами 

Конкуренти 

Поєднання  зусиль щодо 

проведення досліджень, 

встановлення галузевих стандартів, 

спільне інвестування  розробок 

Консультанти 

Розроблення інноваційних проектів, 

удосконалення бізнес-процесів, 

фінансові, юридичні і страхові 

послуги 

Інвестори Знайти проект і команду, управляти 

проектом; експертиза проектів; зниження 

ризиків; знайти партнерів для ко-

інвестування; інвестувати і управляти  

портфелем 

Досвід, вміння, ділова репутація, 

матеріальні та нематеріальні 

активи 

Регіональні 

органи влади 

Отримати інформаційний канал до 

спільноти інноваторів; інвестувати і 

управляти портфелем 

Субсидії, гранди, фонди, 

політична підтримка, трансфери, 

удосконалення нормативно-

законодавчої бази 

Споживачі Ідентифікація нових або незадоволених 

потреб,; визначення необхідного рівня 

корисності інновації або прийнятного 

рівня вартості, моніторинг результатів 

інноваційного процесу 

Визначення нових вимог ринку, 

генерування ідей, вирішення 

проблем із впровадженням і 

адаптацією інновації до потреб  

ринку 

 

Примітка: розроблено автором з використанням [336, c. 115] 

 

Формування системного підходу до погодження інтересів при формуванні 

систем взаємодії передбачає групування цілей участі у інноваційних процесах за 
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такими чотирма групами зацікавлених осіб: держава, бізнес, наука, споживач, що 

згідно з постулатами Концепції чотирьохкомпонентної спіралі Quadruple Helix 

(QH) визнано найважливішими партнерами інноваційного співробітництва на 

ринку регіону. 

До групи «регіон» включені регіональні органи влади, органи місцевого 

самоврядування. Група «бізнес» об’єднує суб’єктів господарювання, що прямо 

чи опосередковано реалізують результати НДДКР, зокрема промислові 

підприємства та їх конкуренти, посередники у інноваційній інфраструктурі, 

постачальники та збутові організації, інвестори, що здійснюють пошук 

ефективних напрямів інвестування. Група суб’єктів інноваційного процесу 

«наука» охоплює наукові та науково-дослідні структури, які здійснюють наукові 

дослідження за кошти державного бюджету, заклади вищої освіти та їх 

структурні підрозділи, які займаються науковими дослідженнями. 

Група суб’єктів інноваційного процесу «споживач» включає  бізнес 

споживачів результатів етапів інноваційного процесу та кінцевих споживачів 

інноваційної продукції. На рис. 2.13 подано узагальнену схему спонукальних 

чинників налагодження взаємодії між потенційними учасниками інноваційного 

процесу.   

 

Рис. 2.13. Матриця інтересів налагодження взаємодії у інноваційних 

процесах регіону (сформовано автором) 

•наявність необхідних товарів;

•збільшення рівня задоволення 
потреб;

•моніторинг трансформації 
нових знань/ідей

•реалізація нових ідей/знань;
•підвищення престижності та 
ефективності наукових підрозділів;
•одержання практичного досвіду;
•збільшення комерціалізації 
наукових розробок

•залучення бюджетних коштів;

•доступ до привабливих 
секторів;

•розширення можливостей 
доступу до кредитів;

•створення позитивного іміджу;

•покаращення роботи з 
дозвільними системами;

•наявність умов для розвитку 
діяльності

•активізація підприємницької
(інвестиційної) діяльності;

•використання приватного 
досвіду;

•доступ до ресурсів;

•економія ресурсів;

•розподіл ризиків;

•підвищення ефективності 
інфраструктури;

•оподаткуванння;

•регулювання умов ведення 
бізнесу

Регіон Бізнес

Споживач
Наука
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Стратегічно важливим завданням інституцій регіональної влади при 

формуванні системи взаємодії у інноваційних процесах є взаємоузгодження 

параметрів участі зацікавлених учасників із завданнями  реалізації інноваційного 

процесу. 

Для обґрунтування і збалансованого врівноваженого  узгодження інтересів 

пропонується здійснення оцінювання доцільності участі у інноваційних 

процесах на основі розрахунку показника цінності взаємодії. Розрахунок даного 

показника пропонуємо здійснювати таким чином: 

 

Цінність взаємодії =  Корисність взаємодії                            max 

                                         Вартість взаємодії 

 

«Корисність взаємодії учасників у інноваційних процесах регіону потрібно 

розуміти як сукупність очікуваних вигід від участі у спільному виконання етапів 

інноваційного процесу. Вигоди, що формують корисність взаємодії, можуть бути 

вигодами часу, вигодами місця, вигодами доступу до ресурсів, вигодами доступу 

до досвіду» [156, с. 80]. Обґрунтовані на рис. 2.13 інтереси потенційних 

учасників трансформуються  в очікувані вигоди або оцінюються показниками 

корисності взаємодії. 

Ухвалюючи рішення про налагодження взаємодії, потенційний учасник 

керується власними уявленнями про ефективність участі та її параметри, на 

основі власного досвіду, уподобань та мотивів, що можуть мати нераціональний 

характер.  

«Корисність взаємодії учасників необхідно вимірювати у кількісних 

одиницях (ютилях), тому вона відображає загальний рівень задоволення від 

участі у системах взаємодії. Рівень одержаної корисності залежить від наявної 

кількості  пропонованих вигід та від інтенсивності потреби в них» [156, с.79]. 

Вартість взаємодії передбачає ідентифікацію витрат часу, зусиль та 

затрачених матеріальних та нематеріальних ресурсів, що необхідно залучити до 

спільного виконання етапів інноваційного процесу. 
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Цінність взаємодії формується через співставлення одержаної корисності 

від участі у системах взаємодії до очікуваних витрат, що пов’язані із участю. 

Слід пам’ятати, що процес сприйняття користей і витрат пов’язаний не лише з 

пізнавальними, але і з емоційними процесами [334, с.115]. Також важливо, що 

цінність взаємодії може у процесі виконання інноваційного процесу змінювати 

критерії, набувати нових параметрів, тобто є величиною динамічною. Тому 

третьою та найважливішою складовою оцінювання цінності взаємодії повинен 

стати чинник часу.  

«Важливість такого ресурсу, як час, у інноваційних процесах щороку 

зростає і визначає часто успіх інновацій. Вплив часу на корисність та вартість 

взаємодії може набувати різних значень: збільшувати, зменшувати або не 

позначатися на рівні цінності (корисності, вартості) взаємодії» [156, с.  79].  

Проведене дослідження дозволяє встановити чинники, що визначають 

цінність взаємодії у інноваційних процесах,  які можна систематизувати таким 

чином: 

«Група А (f(x1))  – ознаки, що характеризують корисність взаємодії. 

Група В (f(x2))  – ознаки, що характеризують вартість взаємодії. 

Група C (f(x3)) – ознаки, що характеризують вплив часу. 

Тоді модель оцінювання цінності взаємодії можна виразити у вигляді 

функції: 

 

S = f (Показники корисності взаємодії; Показники вартості взаємодії; 

Показники впливу часу)» [156, с. 80]. 

 

Отже, підсумовуючи, можемо констатувати, що цінність взаємодії  є 

динамічною та ситуаційною категорією, оскільки вигоди користі і вартості 

участі залежать від особливостей об’єкта інноваційного процесу, рівня ризику 

етапу інноваційного процесу, на якому встановлюється взаємодія. 

Тому «цінність взаємодії у інноваційних процесах потрібно розуміти як 

скореговану у часі сукупність одержуваних вигід, що одержує учасник від 
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налагодження процесів спільного виконання етапів інноваційного процесу, що 

співвіднесена до сукупних витрат, що необхідно понести учаснику під час 

формування та розвитку взаємодії» [156, с.80].   

Налагодження та розвиток взаємодії у інноваційних процесах потрібно 

розглядати як основоположну умову підвищення ефективності інноваційної 

діяльності в умовах  реалізації моделей «відкритих інновацій». Учасники систем 

взаємодії одержують багато конкурентних переваг від спільного виконання 

етапів інноваційного процесу, тому процес ухвалення рішення про налагодження 

взаємодії повинен базуватися на результатах оцінювання комплексної 

сукупності показників. На підставі проведеного дослідження доведено, що така 

сукупність показників повинна дозволяти оцінити цінність взаємодії через 

визначену корисність взаємодії та її вартість для кожного учасника.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. На основі дослідження методичних положень оцінювання 

інноваційних процесів у наукових публікаціях та формах статистичної звітності 

розкрито основні складові методичного базису економічного оцінювання систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону. Методичний базис містить 

обґрунтування таких елементів як принципи оцінювання, завдання та функції 

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

2. Метою економічного оцінювання системи взаємодії в інноваційних 

процесах регіону визначено комплексний аналіз ефективності системи взаємодії 

та її впливу на найважливіші показники інноваційного розвитку регіону, 

визначення доцільності й оптимальних варіантів формування системи взаємодії, 

оперативне коригування параметрів процесів взаємодії та забезпечення розвитку 

систем взаємодії у регіоні.  
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3. До основних завдань економічного оцінювання систем взаємодії в 

інноваційних процесах регіону віднесено: 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.  

4. Обґрунтовано, що економічне оцінювання систем взаємодії в 

інноваційних процесах регіону повинно здійснюватися за п’ятьма послідовними 

етапами: 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. 

5. Суб’єктами економічного оцінювання систем взаємодії в 

інноваційних процесах повинні стати прямі учасники інноваційного процесу, 

непрямі учасники інноваційного процесу, опосередковані учасники, кожен із 

яких характеризується власними цілями та завданнями щодо оцінювання 

системи взаємодії. 

6. 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. 

7. Кількісними показниками оцінювання системи взаємодії є 

ефективність та результативність інноваційного процесу (етапу) в регіоні; до 

якісних показників належить корисність взаємодії, вартість взаємодії, цінність 

взаємодії.  

8. Обґрунтовано, що корисність взаємодії учасників у інноваційних 

процесах потрібно розуміти через встановлення сукупності очікуваних вигод від 
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участі у системах взаємодії в 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, 

що пов’язані із цією участю. Було 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.  

9. У роботі доведено, що важливою умовою налагодження процесів 

взаємодії є визначення й оцінювання чинників, що 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), що дають змогу більш комплексно 

врахувати різні функціональні та ресурсні аспекти здійснення інноваційного 

процесу.  

10. 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 
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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 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.  

11. Обґрунтовано, що розроблений методичний підхід до оцінювання 

чинників налагодження взаємодії  повинен бути врахований під час  формування 

регіональної політики стимулювання та активізації механізму взаємодії в 

інноваційних процесах і розроблення інноваційної стратегії розвитку окремих 

територій.  

Одержані результати, що висвітлені в розділі 2, опубліковано в працях 

автора [155; 156; 165; 167; 173; 181; 186; 406; 408]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОМПЛЕКСНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМ 

ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНІВ ДЕРЖАВИ 

 

3.1. Визначення напрямів розвитку взаємодії в інноваційних процесах 

в Україні 

 

Головним джерелом економічного зростання регіону в сучасних умовах є 

нові знання та процеси їх генерування, обміну і комерційного використання. 

«Сьогодні інноваційний розвиток регіону загалом та активізація інноваційної 

діяльності, зокрема, залежать від того, у яких взаємозв’язках та взаємодії 

перебувають між собою ключові елементи господарського механізму 

продукування конкурентоспроможної високотехнологічної інноваційної 

продукції (регіон – наука – підприємництво – бізнес) та яка роль при цьому 

належить інституціям регіональної влади» [149, с. 140]. 

«Формування в Україні високорозвинутої та соціально орієнтованої 

економіки, що базується на знаннях та інноваціях, передбачено Стратегією 

сталого розвитку «Україна–2020», схваленою Указом Президента України від 12 

січня 2015 р., № 5, планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

затвердженим Постановою  Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 

1106» [300]. 

Усунення значної розбіжності між показниками результативності та 

ефективності інноваційної діяльності в Україні повинно бути покладено як 

завдання розбудови інноваційної системи, а інструментами для виконання цього 

завдання – формування та розвиток систем взаємодії у інноваційних процесах. 

Вважаємо за доцільне у ракурсі здійснення досліджень провести 

моніторинг показників інноваційної активності та зробити порівняльний аналіз 
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проблем розвитку інноваційної діяльності та проблем розвитку інноваційного 

співробітництва в Україні. 

Серед важливих аналітичних показників моніторингу доцільно зупинитися 

на комплексній характеристиці інноваційної діяльності  держави показнику 

«Інноваційна активність». Динаміка інноваційної активності зумовлюється 

кількістю суб’єктів, що здійснюють розроблення та впровадження нових 

технологій, видів продукції та послуг на ринку промислових та роздрібних 

споживачів. Лише 17% українських підприємств вважають себе інноваційними, 

у країнах ЄС таких  підприємств 49% [139, с. 6].  

Частка інноваційно активних підприємств в Україні (рис. 3.1) перебуває 

протягом аналізованих 2000-2018 рр. на середньому рівні 15,45%, причому 

найбільше значення показника спостерігалося у  2016 році (18,9%), а найменше 

– у 2006 році – 11,2%. Даний показник можна віднести до показників, які 

характеризують результативність інновацій у країні, оскільки він характеризує 

кількісний рівень підприємств, що долучилися до здійснення інноваційних 

процесів в Україні.  

 

 
Рис. 3.1. Динаміка частки інноваційно активних підприємств у загальній 

кількості промислових підприємств України у 2018-2000 рр., % 

(складено автором на основі [110]) 
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Іншим показником, що дозволяє оцінити кількісно величину інноваційної 

активності, є величина витрат на інновації (рис. 3.2). 

 

 
Рис. 3.2. Витрати на інновації промислових підприємств 

(складено автором на основі [110]) 

 

Показник витрат на інновації також можна віднести до показників 

результативності. Так, у статистичній формі №1 – інновація  «витрати на 

інновації поділено за такими напрямами: виконання внутрішніх НДР; придбання 

НДР; придбання машин, обладнання та програмного забезпечення; придбання 

інших зовнішніх знань; інші витрати» [111] (рис. 3.3). 

Динаміка показника витрат на інновації протягом 2019-2000 рр. дозволяє 

засвідчити у абсолютному вимірі зростання (рис. 3.2), яке було здійснено  до 90% 

за рахунок власних коштів суб’єктів інновацій. 

Показник витрат на інновації в Україні та джерел їх покриття протягом 

аналізованого періоду дозволяє зробити висновок, що  витрати досягли свого 

максимуму у 2016 році (як і їх частка на рис. 3.2), проте зазнає значного 

коливання. Основним джерелом фінансування є власні кошти підприємств, 

зокрема у 2000-му році ця частка складала 79,6%, у 2011 році – 52, 9%, у 2018 

році – 88,19%. 
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Аналізування структури витрат на інновації доводить пріоритетну роль 

витрат на придбання машин, обладнання та програмне забезпечення (максимум 

– 85,3% у 2015 р. та мінімальне значення у 54,8% у 2005 р.). 

 

 
Рис. 3.3. Структура витрат на інновації промислових підприємств за 

напрямами інноваційної діяльності (складено автором на основі [110]) 

 

Висновки та положення моніторингу інноваційних процесів на макрорівні 

потрібно доповнити аналізуванням показників науково-технічної діяльності, що 

визначає та формує такі важливі складові національної інноваційної екосистеми 

як сфера формування та трансферу знань. 

Значна кількість досліджень вітчизняних науковців присвячена саме 

науковій та науково-технічній діяльності як основі формування науково-

технічного потенціалу України. С.О. Селякова [283, с. 29] розглянула завдання 

та принципи моніторингу науково-інноваційної сфери за сформованою 

системою показників науково-інноваційної сфери, запропоновала послідовність 

етапів проведення моніторингового дослідження науково-інноваційної сфери.  
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Рис. 3.4. Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств України (складено автором на основі [110]) 

 

 
Рис. 3.5. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності 

промислових підприємств України (складено автором на основі [110]) 
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країн світового технологічного лідерства (Японія, Індія, Ізраїль та ін.) цей 

показник знаходиться у межах 50-80% від кількості інноваційно активних 

суб’єктів [15, с. 111]. Найбільшого коливання зазнає частка фінансування за 

рахунок коштів інвесторів-нерезидентів (близько 30% у 2010 році та 0,1% у 2016 

році), що безпосередньо корелює з політичною та економічною ситуацією в 

країні. 

Доцільно доповнити моніторинг показників науково-технічної та 

інноваційної діяльності даними Держстату: 

- «кількість наукових працівників-дослідників стрімко зменшується 

(із 133 744 осіб у 2010 році до 59 392 у 2017 році);  

- інвестування у нематеріальні активи, що є визначальним для 

розвитку інновацій, протягом 2005-2020 рр. становили лише близько 2-4 % від 

усіх капітальних інвестицій;  

- частка високотехнологічних і середньотехнологічних видів 

діяльності, у загальному обсязі реалізованої промислової продукції у 2019 році 

становила 11,3%; 

- з 2006 р. по 2019 р. зареєстровано лише 16 інноваційних проєктів, 

технологічні парки за вказаний період не реалізували проєкти, у 2019 році лише 

42% наукових парків реалізовували проєкти (на суму 9266,36 тис. грн)» [298]. 

Отже, не всі здійснені витрати на інноваційні процеси були такими, що їх 

можна назвати ефективними, і завершилися комерціалізацією на ринку 

результатів інноваційних процесів. У даному контексті загострюється проблема 

розриву між результативністю окремих етапів інноваційного процесу та 

ефективністю інноваційного процесу загалом. 

Причини невідповідності  показників витрат на інновації та показників 

впроваджених нових технологічних процесів та впроваджених інноваційних 

видів продукції полягають у низькому рівні очікуваного ефекту від 

впровадження інновацій, низькому рівні обізнаності науковців про потреби 

споживачів наукових розробок. 
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Іншими причинами невідповідності між цими показниками були: помилки 

під час проведення маркетингових досліджень та обґрунтуванні актуальності 

досліджень; неефективність застосування маркетингу інновацій; низький рівень 

перспективності результатів наукових досліджень, низька споживча цінність 

інноваційної продукції; завищені показники статистичного обстеження.  

Суперечності між економічним змістом даних показників та їх змістовною 

сутністю ілюструє рис. 3.6.  

 
Рис. 3.6. Показники впровадження інновацій на промислових 

підприємствах України (складено автором на основі [110]) 

 
На рис. 3.6 подано графічне зображення динаміки показників «частка 

інноваційно активних підприємств» та «частка обсягу реалізованої інноваційної 

продукції». «Значні розбіжності між показниками часток особливо помітно у 

2017 та 2018 рр. Особливо можна констатувати різке зменшення частки 

інноваційної продукції протягом останніх п’яти років. На початку періоду 

статистичного спостереження (2000 р.) ця частка складала 9,4%,  а вже у 2018-17 

рр. – менше 1%» [171].  
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Дані рис. 3.6 підтверджують значне відставання між показниками, яке 

особливо помітно у 2017 р. та 2018 р. Якщо у 2005 р. ця різниця складала 1,7%, 

то у 2017 р. – 13,6%, у 2018 р. – 14,8%. 

Різниця між частками кількості інноваційно активних підприємств та 

обсягу реалізованої інноваційної продукції за останні роки підтверджує гіпотезу 

про складність та суперечливість оцінювання показників інноваційної діяльності 

лише за показниками результативності або ефективності, їх дослідження 

повинно відбуватися системно та у комплексі з показниками часткових процесів, 

якими є процеси взаємодії.  

Показники виконання наукових досліджень в Україні протягом 2010-2019 

рр.  у вартісних одиницях виміру подано у табл. 3.1 та рис. 3.7. – усі витрати 

подано  за трьома напрямами здійснення, найбільша частка належить обсягам 

НТР (рис. 3.7). 

 

 
Рис. 3.7. Показники витрат на виконання наукових досліджень і розробок 

за видами робіт в Україні (млн. грн.)  

(складено автором на основі [57]) 

 
Аналіз динаміки обсягів виконаних НДР у країні показав, що у вартісному 

вимірі спостерігається загальна тенденція до їх зростання, проте наведені дані не 
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враховують темпи інфляції, отже, більш показовим для цілей аналізу 

ефективності інноваційних процесів є показник питомої ваги обсягу виконаних 

НТР у ВВП, який зменшується. У 1991 р. показник виділення бюджетних коштів 

на потреби науки і технологій був найвищим і досягнув 3,0% від обсягу ВВП 

[70]. Так, у 1996 р. питома вага обсягів виконаних НТР у ВВП склала 1,36 %, а у 

2015 р. – лише 0,64 % (рис. 3.8), найменша частка належить фінансуванню 

прикладних досліджень, які здійснюються для пошуку напрямів практичного 

застосування результатів фундаментальних досліджень. 

Таблиця 3.1  

Показники витрат на здійснення наукових досліджень і розробок за 

видами робіт в Україні (млн. грн.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примітка: складено автором на основі [55]. 

 
На величину показників результативності інноваційного процесу 

впливають два показники:  

− витрати на наукові та науково-технічні роботи;  

− витрати підприємств на інновації. 

Роки 

Загальні 

витрати, 

млн. грн. 

Витрати  на виконання 

фундаментальних 

наукових досліджень 

прикладних 

 наукових досліджень 

науково-технічних 

(експериментальних) 

розробок 

млн. грн. у % до 

загального 

обсягу 

витрат  

млн. грн. у % до 

загального 

обсягу 

витрат  

млн. грн. у % до 

загального 

обсягу 

витрат  

2010  8107,1 2175,0 26,8 1589,4 19,6 4342,7 53,6 

2011  8513,4 2200,8 25,9 1813,9 21,3 4498,7 52,8 

2012  9419,9 2615,3 27,8 2023,2 21,5 4781,4 50,7 

2013  10248,5 2698,2 26,3 2061,4 20,1 5488,9 53,6 

2014  9487,5 2452,0 25,9 1882,7 19,8 5152,8 54,3 

2015  11003,6 2460,2 22,4 1960,6 17,8 6582,8 59,8 

2016 11530,7 2225,7 19,3 2561,2 22,2 6743,8 58,5 

2017 13379,3 2924,5 21,9 3163,2 23,6 7291,6 54,5 

2018 16773,7 3756,5 22,4 3568,3 21,3 9448,9 56,3 

2019 17254,6 3740,4 21,7 3635,7 21,1 9878,5 57,2 
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Варто зазначити, що чинник «витрати на наукові та науково-технічні 

роботи» визначається впливом таких показників:  витрати на фундаментальні 

дослідження;  витрати на прикладні дослідження; витрати на розробки; витрати на 

науково-технічні послуги.  

 

 
Рис. 3.8. Динаміка частки витрат на виконання наукових досліджень і 

розробок за видами робіт в Україні (%)  

(розраховано автором на основі [57]) 

 

 
Рис. 3.9. Частка витрат на виконання наукових досліджень і розробок 

у ВВП, % (розраховано автором на основі [57]) 
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Рівень ІІ показника «витрат підприємств на інновації» визначається рівнем 

показників: «дослідження і розробки; «придбання» інших зовнішніх знань; 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення; інші витрати» [352, 

с. 183]. 

Як свідчить дослідження інноваційної політики країн з високим 

технологічним розвитком, витрати на наукові дослідження і розробки, як частки 

від ВВП, і показник чисельності науковців у розрахунку на 1 млн населення, є 

високими і мають тенденцію до зростання [146]. 

Аналізування показників ефективності інноваційних процесів України 

передбачає оцінювання показників впровадження інновацій (рис. 3.10). 

З даних рис. 3.10 видно, що починаючи з 2003 р. кількість освоєних у 

виробничому секторі України інноваційних видів продукції є стабільно низькою, 

а питома вага інноваційної продукції в обсязі реалізованої промислової продукції 

демонструє сталу тенденцію до зменшення (досягаючи мінімальних рівнів у 

2010-2013 рр.). 

У контексті аналізування представлених показників погоджуємося з 

твердженнями А.О. Касич, К.О. Канунікова про те, «що активізація процесів 

впровадження сучасних технологічних процесів повинна стати основою для 

зростання обсягів інноваційної продукції, збільшення від її реалізації стане 

фінансовою основою для активізації інноваційної діяльності» [120, с. 23]. Отже, 

можна констатувати факт низького рівня показників ефективності інноваційних 

процесів протягом 2000-2019 рр. у регіонах Україні. 

На підставі аналізування наукових джерел та опитування експертів нами 

було визначено, що дестимуляторами розвитку ринку інновацій в регіонах 

Україні є: 

- недостатній рівень розвитку інноваційної інфраструктури через 

низькі показники інвестування;  

- недостатність моніторингу та контролю за результатами 

інноваційних програм та проєктів різних рівнів управління.  

«Для вітчизняних підприємств в умовах обмеженості фінансових ресурсів  
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А) Кількість упроваджених у виробництво нових технологічних 

процесів, одиниць 

 

 
Б) Кількість упроваджених видів інноваційної продукції (товарів, послуг) у 

2000-2020 рр., одиниць 

Рис. 3.10. Впровадження інновацій на промислових підприємствах 

(розраховано автором на основі [57]) 
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повинна бути розглянута можливість створення систем взаємодії або входження 

до існуючих (міжнародні ланцюжки створення доданої цінності (вартості)) за 

кордоном. Такому вирішенню проблем низької ефективності інноваційних процесів 

сприятимуть глобалізаційні тенденції та сучасні технології зв’язку» [171].   

Аналізування показників інноваційної активності в Україні доцільно 

доповнити даними за регіонами. За даними офіційної статистики відомо, що 

упродовж 2008-2020 рр. в Україні зростала частка підприємств із 

технологічними інноваціями, щоправда в силу об’єктивних обставин цей ріст був 

нерівномірним (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Регіональний розподіл підприємств із технологічними інноваціями в 

Україні, % до загальної кількості підприємств 

Регіони  Області 

Кількість підприємств із технологічними 

інноваціями 

2008-

2010 

2010-

2012 

2012-

2014 

2014-

2016 

2016-

2018 

2018-

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 
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Продовження табл.3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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: дані станом на 1 січня. 

 

За даними табл. 3.2 упродовж аналізованого періоду в кожній з областей 

була своя траєкторія динаміки часток підприємств з технологічними 

інноваціями.  

Загальний відсоток підприємств з технологічними інноваціями за всіма 

регіонами постійно зростає, якщо порівнювати перший (2008-2010 рр.) та 

останній (2018-2020 рр.) аналізований період. 

Найбільшого зростання аналізований показник досяг у Луганській області 

(90,3%), Кіровоградській області (85,12%), Волинській області (78,12%); 

найменшого зростання він досяг у Івано-Франківській області – 25,01% та  

Чернівецькій області – 25,8% відповідно. 

На загальному досить строкатому фоні яскраво вирізняється з-поміж 

інших Закарпатська область, де частка підприємств із технологічними 

інноваціями постійно зростала. За винятком останнього звітного періоду подібна 

динаміка була також у Донецькій і Луганській областях.  

Для більшості інших областей України характерним було зростання частки 

підприємств із технологічними інноваціями у 2012 році (Івано-Франківська, 

Волинська, Чернівецька, Житомирська, Чернігівська, Сумська, 

Дніпропетровська, Херсонська і Одеська області), а також у 2018 році (Львівська, 

Рівненська, Тернопільська, Волинська, усі області Північного, Південного, 

Східного і Центрального регіонів).  

Мала місце також спільна динаміка щодо зниження часток підприємств із 

технологічними інноваціями, зокрема у 2014 році (Львівська, Волинська, 

Чернівецька, Хмельницька, Харківська, Кіровоградська області, а також усі 
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області Північного і Південного регіонів), що пов’язано із нестабільною 

політичною ситуацією і початком війни на Сході України.  

У табл.3.3 подано визначене середнє значення регіонального розподілу 

підприємств, які впроваджували технологічні інновації, за визначеними  п’ятьма 

регіонами України, а саме: 

Західний (включено 8 областей); 

Північний (включено 4 області); 

Південний (включено 8 областей);  

Східний (включено 3 області); 

Центральний (включено 4 області); 

Визначений розподіл за регіонами України здійснено за просторовими 

ознаками розташування. Виконання просторового розподілу дозволило 

узагальнити, що найбільш інноваційно активним визначено регіон Східний 

(45,87%), який об’єднує  три промислові області України.  Натомість Південний 

регіон (29,58%) визнано регіоном із найнижчим рівнем інновацйіної активності. 

За винятком Дніпропетровської області, яка характеризується  найвищим рівнем 

(40,43%), інші області мають показники активності біля 35%. Найнижчим 

визначено рівень показника інноваційної активності для Запоріжської області 

(біля 22%), що визначає дану область як аутсайдера на ринку інновацій. 

Доцільно доповнити аналізування показників підприємств з 

технологічними інноваціями у розрізі розмірів підприємства (табл. 3.4).  

Протягом аналізованого періоду структура підприємств залишалася 

відносно стійкою, коливання структури були незначні (в межах 1%) і складали: 

95% – малі підприємства, до 5% – середні за розміром,  до 0,2% – великі 

підприємства. 

Коментуючи таблицю варто зазначити, що упродовж аналізованого 

періоду (2008-2020 рр.) найбільша частка підприємств із технологічними 

інноваціями належала:  
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Таблиця 3.3 

Середні значення регіонального розподілу підприємств із технологічними 

інноваціями в Україні, % до загальної кількості підприємств  

Регіони  Області 
Значення у середньому за період 2008-2020 рр. 

За областями  За регіонами 

Західний Львівська 31,175 32,91958 

 Івано-Франківська 
18,785 

Закарпатська 
38,40333 

Рівненська 41,7 

Тернопільська  
38,05 

Волинська 37,65333 

Чернівецька 
23,93333 

Хмельницька 33,65667 

Північний Житомирська 58,705 43,07917 

 Київська 
39,25333 

Чернігівська 32,45 

Сумська 
41,90833 

Південний Запорізька 22,66167 29,58472 

 Дніпропетровська 
40,43 

Херсонська 35,145 

Одеська 33,285 

Миколаївська 
36,47 

Автономна 

республіка Крим 
9,516667 

Східний Харківська 35,83333 45,86667 

 Донецька 
46,86667 

Луганська 54,9 

Центральний Вінницька 42,15667 32,68083 

 
Кіровоградська 41,28667 

Полтавська 
34,03667 

Черкаська 13,24333 
Примітка: складено автором на основі [57]. 

 

- до групи великих (32,1%  протягом 2008-2010 рр. і 48,24 протягом 

2018-2020 рр.);  
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- на другому місці перебували підприємства, що належать до групи 

середніх (20,9%  протягом 2008-2010 рр. і 36,6 протягом 2018-2020 рр.);  

- і найменше підприємств із технологічними інноваціями було серед 

малих підприємств (18,8%  протягом 2008-2010 рр. і 37,4 протягом 2018-             

2020 рр.). 

 

Таблиця 3.4 

Розподіл інноваційно активних підприємств в Україні за розмірами, % 

Типи підприємств  

Значення за роками 

2008-

2010 

2010-

2012 

2012-

2014 

2014-

2016 

2016-

2018 

2018-

2020 

Малі підприємства, з 

них: 

мікропідприємства, з 

них підприємства з 

технологічними 

інноваціями   

94,3 

79,3 

 

18,8 

94,3 

78,7 

 

17,2 

95,2 

81,8 

 

13,8 

95,0 

80,8 

 

30,1 

95,5 

82,2 

 

31,3 

95,4 

82,3 

 

37,4 

Середні підприємства, 

з них підприємства з 

технологічними 

інноваціями  

5,5 

 

20,9 

5,5 

 

19,4 

4,7 

 

17,2 

4,9 

 

35,3 

4,4 

 

36,2 

4,5 

 

36,6 

Великі підприємства, з 

них підприємства з 

технологічними 

інноваціями 

0,2 

 

34,1 

0,2 

 

37,5 

0,1 

 

30,8 

0,1 

 

46,8 

0,1 

 

48,25 

0,1 

 

48,24 

Примітка: складено автором на основі [57]. 

 

«Вітчизняні суб’єкти під час реалізації інноваційної діяльності неактивно 

співпрацюють між собою та з іншими зацікавленими сторонами. Для визначення 

проблем у даному аспекті партнерства звернемося до даних офіційної 

статистики» [149, с. 140].  

Для визначення показників інноваційного співробітництва суб’єктів 

інноваційного процесу використовують результати статистичного обстеження за 

європейською програмою CIS 10 (Community Innovation Survey). Зокрема, показ-

ники інтеграційної взаємодії («linkage indicators») дають можливість 

охарактеризувати важливість джерел інформації для провадження інноваційного 

процесу, проаналізувати рівень інноваційного співробітництва у 
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підприємницькому секторі, визначити рівень популярності зовнішніх джерел 

знань і технологій у бізнес-середовищі [142, с. 181].  

Для визначення профілю  вітчизняного підприємства, що є учасником 

співпраці з питань інновацій у 2012-2020  рр. було використано дані обстеження 

інноваційної діяльності в Україні за міжнародною методологією. В 

опублікованих дослідженнях виокремлюють лише такий вид інновацій як 

технологічні інновації, під якими розуміють «розробку та впровадження як 

технологічно нових, так і значно технологічно вдосконалених продуктів 

(продуктові інновації) і процесів (процесові інновації)» [226, с. 9]. 

За даними  вітчизняної статистики виокремлено п’ять типів партнерів, що 

розглядаються як учасники взаємодії у інноваційних процесах: наукові установи, 

заклади вищої освіти, клієнти, постачальники обладнання, матеріалів, 

компонентів, програмного забезпечення, партнери у межах підприємства. На 

рис. 3.11 подано узагальнені дані щодо інноваційного співробітництва в Україні 

впродовж 2012-2018 рр. 

 

 
Рис. 3.11.  Групування підприємств, які здійснювали технологічні 

інновації, за типом партнера у інноваційному співробітництві упродовж 

2012-2018 рр.,  % (складено автором за [54]) 
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За аналізований період частка підприємств, що здійснювала інноваційне 

співробітництво зросла з 18,3% від загальної кількості інноваційно активних 

підприємств у 2012-2014 рр. до 58,3% у 2016-2018 рр. Таке зростання можна 

оцінити як позитивне явище, якому сприяли як зовнішні світові глобалізаційні 

умови, так і зміна темпів геополітичного та економічного інтегрування 

української економіки. Найбільшу частку серед виділених партнерів мають 

постачальники обладнання, матеріалів, компонентів, програмного забезпечення 

(13,9% у 2012-2014 рр., 26,1% у 2014-2016 рр., 52% у 2016-2018 рр.). 

На рис. 3.12 наведене групування підприємств, які виконували 

технологічні інновації, за ознакою «тип партнера», з яким здійснювалася 

інноваційна діяльність у розрізі підприємств промисловості та сфери послуг у 

середньому за період 2008-2020 рр. 

Дослідження виконано за даними державного статистичного 

спостереження, що діяли до 2015 року, тому включено ще такі види партнерів 

як: клієнти чи покупці підприємницького сектору, клієнти чи покупці 

державного сектору, конкуренти, інші підприємства тієї ж галузі, консультанти, 

комерційні лабораторії. 

Аналізуючи дані рис. 3.12 можна дійти висновку, що промислові 

підприємства активніше співпрацювали  у межах своєї групи підприємств (у 

середньому 34,37%), науково-дослідними інститутами (в середньому 5,6%), 

університетами (в середньому 1,04%). Підприємства сфери послуг найбільше 

вступали у партнерство з клієнтами чи покупцями підприємницького сектору (в 

середньому 2,58%), клієнтами чи покупцями державного сектору (в середньому 

0,44%). 

Як видно з рис. 3.12, промислові підприємства в регіонах найчастіше 

знаходили партнера в Україні у 2012-2014 рр. – 14,1%, у 2014-2016 рр. – 30,3%, 

у  2016-2018 рр.  – 52,9%.  
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Рис. 3.12. Групування підприємств, які виконували технологічні 

інновації в Україні за типом партнера у інноваційному співробітництво, у 

розрізі видів економічної діяльності упродовж 2008-2020 рр. (логарифмічне 

відношення) %  (складено автором за [54]) 

 

На рис. 3.14 подано розподіл учасників інноваційного співробітництва 

протягом 2008-2020 рр. за розмірами підприємств. Можна зробити висновок, що 

партнерство у різних формах частіше обирали великі підприємства, причому ця 

частка постійно зростала (від 34,1% у 2008-2010 рр. до 65,4% у 2018-2020 рр.). 

Очевидно, що малі та середні підприємства з технологічними інноваціями 

обирають частіше для реалізації інноваційних проєктів інші форми – наприклад, 

продаж об’єктів інтелектуальної власності, поглинання, злиття тощо. 

Суб’єкти інноваційних процесів, що вступають у різні види взаємодії, 

забезпечують конкурентні переваги діяльності у зв’язку із одержаною 

можливістю використовувати матеріальні та нематеріальні активи своїх 

партнерів, прискорення інноваційного процесу, а також через одержання 

синергетичного ефекту від об’єднання ресурсів різних партнерів. Це дозволяє, 
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підприємствам малого інноваційного бізнесу бути ефективним ринковим 

стейкхолдером, здобувати власний ринковий досвід, без примусового 

об’єднання (злиття, продажу) з іншими бізнес-структурами. Для великого 

бізнесу партнерство забезпечує доступ до нових ідей та можливість 

використовувати ринкові активи партнерів.  

 

 

Рис. 3.13. Групування промислових підприємств, які виконували 

технологічні інновації у партнерстві, за місцем розташування партнерів %  

(складено автором за [54]) 
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Рис. 3.14. Групування підприємств, які виконували  технологічні інновації у партнерстві, за розміром 

підприємств упродовж 2008-2020 рр. (логарифмічне відношення) %  

*складено за [57] 
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 «За результатами проведеного дослідження можна узагальнити профіль 

типового партнера – учасника співпраці з інновацій у 2008-2020 рр. в Україні: 

- підприємство сфери послуг; 

- підприємство є велике за розміром; 

- найбільша взаємодія відбувалася з постачальниками обладнання та 

матеріалів; 

- партнер розташовувався в Україні» [200, с. 101]. 

Характеристики, визначені у профілі типового партнера у інноваційному 

співробітництві України, доцільно визнати не типовими для країн з високим 

рівнем інноваційності Заходу.  

«По-перше, світовий досвід доводить, що найбільшої ефективності 

набуває співпраця у тріаді «бізнес – наука – влада», а типовий окреслений 

партнер обмежується укладанням угод із постачальниками обладнання та 

матеріалів.  

По-друге, типовий партнер є великим підприємством, хоча саме малі та 

середні підприємства є носіями нових ідей та сприяють інноваційному розвитку 

країни та регіону» [200, с.  101]. 

Третім аспектом типового профілю, який негативно впливає на розвиток 

інноваційного співробітництва і рівень соціально-економічного розвитку 

регіону, є те, що підприємства сфери послуг, а не промисловості більш активні у 

партнерстві. 

Найпоширенішою причиною недостатнього інноваційного 

співробітництва за регіонами України є існування інформаційних та 

комунікаційних бар’єрів. Оскільки ці чинники визначено як найбільш керовані 

чинники налагодження взаємодії у п.2.3, тому для їх послаблення доцільно 

рекомендувати такі напрями:  

- «забезпечення каналів інформаційного обміну між потенційними 

учасниками;  

- стимулювання взаємодії в ланцюжку «наука – бізнес – органи 

місцевого самоврядування»;  



213 

 

 

- створення на регіональному рівні організацій провайдингу 

інновацій, таких як інкубатори, фірми, що займаються технологічним 

маклерством, кластерним сприянням»[138, с. 18]. 

Проаналізовані дані статистичних форм доводять недостатню активність 

взаємодії у інноваційних процесах регіонів України. Проблеми активізації 

можуть бути вирішені через формування механізму налагодження співпраці 

через пошук та стимулювання потенційних партнерів. Зацікавленість у 

формуванні системи взаємодії регіону повинна бути ініційована зі сторони 

безпосередніх суб’єктів інноваційного процесу та реалізована через 

пожвавлення комунікацій на регіональному ринку інновацій. 

 

 
3.2. Кластерний аналіз систем взаємодії у інноваційних процесах  

регіонів України 

 

 

Сьогодні інноваційний розвиток регіону та активізація інноваційної 

діяльності зокрема залежать від рівня налагодження взаємодії між суб’єктами 

інноваційного процесу, що продукують знання, розробляють інноваційні 

продукти або забезпечують виробництво та продаж інноваційної продукції. 

Як свідчать статистичні дані Міністерства освіти і науки України,  

«протягом 2014-2018 рр. в Україні було укладено 18121 договір про трансфер 

технологій на загальну суму 494,24 млн грн, причому простежується тенденція 

до збільшення обсягу коштів, отриманих за укладеними договорами про 

трансфер технологій з одночасним зменшенням кількості укладених договорів» 

[228, с. 2]. Таку тенденцію пояснюють збільшенням середньої вартості одного 

договору про трансфер технологій, а отже, збільшенням рівня технологічної 

готовності науково-технічної розробки до комерціалізації [369, с. 261]. 

Активізація процесів трансферу відбулася дещо з різними темпами з 

іноземними партнерами: «на внутрішньому ринку в 2018 р. порівняно з 2017 р. 
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відбулося збільшення кількості переданих технологій на 1,7%, на зовнішньому – 

на 5,6%» [142, с. 181].  

На нашу думку, одним із важливих завдань, що слід виконати для 

розбудови регіональної інноваційної системи, є налагодження співпраці у 

інноваційних процесах, а інформаційне забезпечення механізму налагодження 

взаємодії повинно передбачати визначення взаємозв’язку рівня розвитку 

інноваційного співробітництва з рівнем інноваційної активності, а точніше, з 

показниками ефективності інноваційних процесів на регіональному ринку, їх 

дослідження на предмет виявлення закономірностей зміни їх ознак у різних 

економіко-соціальних умовах.  

Вивчення диференціації рівня розвитку інноваційного співробітництва за 

різними критеріями передбачає здійснення групування регіонів за ознакою рівня 

розвитку партнерства в однорідні групи. Таке групування дозволить визначити 

характеристики груп регіонів, визначити основні тенденції зміни структури груп, 

якісних параметрів розвитку.  

Особливої популярності набув останнім часом у економічних 

дослідженнях кластерний аналіз. Л.І. Гальків [42, с. 20] для вивчення 

регіональних особливостей ринку України використовує кластерний аналіз.      

О.В. Князь застосовує інструменти кластерного аналізу для визначення чинників  

впливу  на  інноваційну  діяльність  підприємств  [126, с. 130],  О.А. Рядно і       

О.В. Беркут – для вивчення диференціації соціально-економічного розвитку 

регіонів [282, с. 62] та С.О. Єрмак – для групування регіонів України за 

показниками інноваційного розвитку [81, с. 37]. Проте, опрацювання наукових 

досліджень показало, що регіональний аналіз інноваційної діяльності в Україні 

здебільшого обмежений оцінюванням показників ефективності інноваційної 

діяльності. Поза увагою вчених залишаються проблеми налагодження та 

розвитку співпраці у інноваціях, які виникають між партнерами у різних регіонах 

України та з іноземними партнерами, а також визначення впливу показників 

співпраці на рівень інноваційного розвитку регіонів. Тому завданням є 

групування регіонів України за рівнем інноваційної активності та рівнем 
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інноваційного співробітництва у розрізі іноземних партнерів методами 

кластерного аналізу, визначення характеристик цих груп, основних тенденцій 

змін складу груп та їх якісних характеристик. 

Для виконання дослідження основним джерелом даних були статистичний 

збірник «Регіони України» за 2008-2018 роки, офіційний сайт Державної служби 

статистики України, офіційні сайти обласних державних адміністрацій областей 

України, у яких відображено показники інноваційного співробітництва, об’єктом 

співробітництва стали технологічні інновації. 

Об’єктами спостереження є показники інноваційного співробітництва, що 

подані у розрізі видів країн походження партнерів, регіонів України, видів 

економічної діяльності. 

Державна служба статистики України зафіксувала, що підприємства, які 

впроваджували технологічні інновації, вступали у інноваційне співробітництво 

з такими видами партнерів:  

1) за участю підприємств, що є членами одних і тих самих 

підприємницьких груп;  

2) постачальниками обладнання, матеріалів, компонентів, програмного 

забезпечення;  

3) клієнтами чи покупцями підприємницького сектору;  

4) клієнтами чи покупцями державного сектору;  

5) конкурентами чи іншими підприємствами тієї ж галузі;  

6) консультантами і комерційними лабораторіями;  

7) університетами та іншими навчальними закладами; 

8) науково-дослідними інститутами.  

Відомості табл. 3.5 свідчать, що «активність співпраці підприємств із 

технологічними інноваціями суттєво відрізнялась не тільки за регіонами, але й 

за видами партнерів у межах одного регіону. 

До партнерства у межах своєї групи підприємств  найменше зверталися у 

Закарпатській області (0,5%) та Полтавській області (5,6%), найбільше – у 

Вінницькій області (29,1%), Луганській області (26,3%)» [149, с. 141]. 
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Таблиця 3.5 

Розподіл підприємств, які виконували технологічні інновації,  за типом 

партнера у інноваційному співробітництві упродовж 2008-2020 рр., %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: розраховано автором на підставі [57]. 

 
Найчастіше партнерами у інноваційному співробітництві були 

постачальники обладнання, матеріалів, компонентів, програмного забезпечення 

«у Луганської області (50,7%), Рівненської області (38,7%), проте у Черкаській 

Регіони Області 

Типи партнерів 

у 

межах 

своєї 

групи 

підпри

ємств 

постачаль -

ники 

обладнання, 

матеріалів, 

компонентів 

програмного 

забезпечення 

клієнти 

чи 

покупці 

підприє

мницьк

ого 

сектору 

клієнти 

чи 

покупці 

держав

ного 

сектору 

конкур

енти, 

інші 

підпри

ємства 

тієї ж 

галузі 

консуль

танти, 

комерці

йні 

лаборат

орії 

уніве

рсите

ти та 

інші 

вищі 

навча

льні 

закла

ди 

науко

во-

дослі

дні 

інсти

тути 

Захід-

ний 

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-

ка  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 

Північ-

ний 

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 

Півден-

ний 

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

Дніпро-

петровська 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 

Східний 

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 

Центра-

льний 

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 
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області (9,8%) та Івано-Франківській області (18,5%) ці партнери були менш 

залучені» [149, с. 141]. 

Такий тип партнера як «Клієнти підприємницького сектору» набув 

найбільшої популярності у інноваційному співробітництві «у Закарпатській 

області (36,7%) та Донецькій областях (19%), клієнти державного сектору 

загалом займали неактивну позицію, проте у Львівській області (6,8%) та 

Закарпатській області (15%) їх партнерство було найбільш відчутним. 

Конкуренти або підприємства галузі брали участь у спільних інноваційних 

проєктах теж не надто активно, у середньому до 1%, лише у Чернівецькій області 

їх частка була 1,2%» [149, с. 142]. 

У групі суб’єктів «наука та освіта» активною було співробітництво з 

науково-дослідними інститутами, найбільш часто це відбувалося у Донецькій 

області з 18,7%, у Луганській області з 17,6%. 

На основі аналізування даних у табл. 3.5, здійснимо визначення зв’язку між 

двома показниками: «кількість підприємств із технологічними інноваціями» та 

«активність інноваційного співробітництва». Для виконання цього завдання 

застосуємо інструментарій кластерного аналізу, як сукупність багаторівневих 

статистичних процедур, що дозволяє впорядкувати об’єкти на однорідні групи. 

Виконання завдання кластерного аналізу здійснюється за такою 

послідовністю: 

1) «Формування вибірки для аналізу. 

2) Вибір сукупності ознак, що характеризують об’єкт. 

3) Вибір ступеня подібності (відстані) між об’єктами та їх розрахунок. 

4) Формування кластерів. 

5) Аналізування одержаної інформації» [149, с. 143]. 

Формування вибірки для аналізу передбачає побудову вихідної матриці 

даних (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 

Вихідна матриця даних, %* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: розраховано автором на підставі [57]. 
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Львівська 31,175 11,6 20,9 17,7 6,8 0,3 0,3 5,5 6,1 

Івано-

Франківська 18,785 9,7 18,5 9,3 0,2 0,4 0,2 1,1 5,0 

Закарпатська 38,40333 0,5 19,8 36,7 15 0 0,5 1,6 0 

Рівненська 41,7 21,3 38,7 16,1 0 0,2 0,9 0,7 2,5 

Тернопільська  38,05 13,7 31,3 12,6 0,5 0,5 0,5 2,8 2,2 

Волинська 37,65333 20,2 26,1 17,3 1,6 0,4 0 0,4 1,7 

Чернівецька 23,93333 10,4 24,0 11,6 1,2 1,2 1,2 0 11,9 

Хмельницька 33,65667 9,2 26,9 7,3 0 0 1,1 2,6 3 

Житомирська 58,705 10,4 31,9 10,6 0 0 1,3 4,1 7,6 

Київська 39,25333 19,2 38,0 17,9 0,1 0,3 0 7,8 9,8 

Чернігівська 32,45 17,8 24 8,7 0 0 0 4,0 5,1 

Сумська 41,90833 20,7 29,4 17,5 1,5 1,0 1,0 6,8 12,9 

Запорізька 22,66167 9,8 16,8 10 0,3 1,0 1,2 6,7 9,5 

Дніпропетров-

ська 40,43 13,3 31,3 14,0 0 0,8 1,4 5,5 9,2 

Херсонська 35,145 18,7 31,0 9,4 0 1,5 0,7 4 9,7 

Одеська 33,285 19,0 31,7 8,7 0,7 0,5 0,7 6,5 8,3 

Миколаївська 36,47 20,4 34 9,1 0 0,4 0,8 4,8 7,7 

АР Крим 9,516667 0 0 0 0 0 0 0 0 

Харківська 35,83333 10,8 27,9 12,9 0,5 1,0 0,4 5,0 6,1 

Донецька 46,86667 25,3 37,5 19,0 0,0 2,1 2,1 10,9 18,7 

Луганська 54,9 26,3 50,7 11,6 0,0 0,0 0,0 9,9 17,6 

Вінницька 42,15667 29,1 30,6 8,5 0,8 0,6 0,6 4,2 8,7 

Кіровоградська 41,28667 22,1 31,7 7,5 0,4 0,8 0,4 1,7 3,3 

Полтавська 34,03667 5,6 24,6 7,8 1,0 0,0 0,5 3,9 6,8 

Черкаська 13,24333 7,8 9,8 2,3 0,5 0,5 0,0 1,1 3,0 
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Для процедури кластерного аналізу використаємо ізоморфний розподіл 

(спосіб розбиття групи об’єктів), оскільки в групи включаємо об’єкти, що 

близькі за структурою, тобто пропорції ознак мало відрізняються. 

Ізоморфний розподіл зазвичай виконують шляхом нормування шкал за 

формулою: 
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     (3.1) 

де  
ijX  – значення j-ї ознаки для і-го об’єкта. 

Ізоморфне аналізування показників включає проведення групування 

множини областей України (об’єктів) за ознакою подібності їхньої структури. «В 

нашому випадку ознаками подібності об’єктів є наявність підприємств з 

технологічними інноваціями і наявність у них типових партнерів із реалізації 

інноваційних проектів» [145, с. 243]. Відстань між двома об’єктами за умов 

використання ізоморфного розподілу визначають за формулою: 
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       (3.2) 

У ізоморфному перетворенні відстань буде мінімальною у тому випадку, 

коли вектори колінеарні, і максимальною – якщо вектори перпендикулярні. 

Для визначення подібності між регіонами (об’єктами) використовують 

дефініцію «відстань між об’єктами». Зменшення відстані між об’єктами вказує 

на зменшення подібності між об’єкти. 

Із використанням вихідної матриці даних, за допомогою ППП Excel, 

побудуємо матрицю ізоморфних відстаней [145] (див. Додаток Е).  

Інформація про найменші ізоморфні відстані між чинниками необхідна для 

встановлення критичної точки, яка розіб’є сукупність даних за регіонами на 

кластери.  
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Рис. 3.15. Фрагмент матриці ізоморфних відстаней для побудови кластера 

1, створеного за ознакою «взаємодія підприємств, які виконують 

технологічні інновації, з підприємствами у межах своєї групи підприємств 

(розраховано автором) 

 
Після визначення відстані між регіонами проведемо «розподіл об’єктів на 

групи за допомогою методу куль. Використання даного методу передбачає, що 

критична відстань (критичний радіус) визначає відстань, яка визначає 

приналежність об’єкта до кластеру. 

Критична відстань – це відстань, у разі перевищення якої кластери 

вважаються непов’язаними. Критичну відстань приймають рівною максимальній 

відстані між  сусідніми елементами в одному кластері» [149, с. 142].  

Критичну відстань між об’єктами можна визначити за такою формулою:  
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де (p,q)llC  – відстань між елементами р і q, що належать до l-ї групи; (p)lС  – 

відстань між елемента р до сусіднього елемента в групі l; lP  – кількість елементів 

у групі l; G – кількість груп. 

Для вибору критичної точки необхідно в кожному стовпчику вибрати 

мінімальні значення, а пізніше з мінімальних обрати максимальне значення. 

Результати цього вибору наведені у табл. 3.7. 

Розрахунки, наведені у табл. 3.7, дозволили графічно подати утворені 

кластери за ознакою «тип партнера», що представлено на рис. 3.16. На підставі 

побудови рис. 3.16 (а, б, в, г, д, е, є, ж) усі об’єкти (області) України поділено за 

виділеними ознаками на три  кластери.  

«Перші з них охоплюють майже всі області України, за винятком АР Крим, 

Миколаївської області і Полтавської області. Тобто загалом є підстави 

стверджувати, що підприємства з технологічними інноваціями Заходу, Півночі і 

частини Півдня України реалізовують інноваційні проєкти переважно на 

однакових умовах партнерства із підприємствами своєї групи підприємств, 

постачальниками обладнання, матеріалів, компонентів програмного 

забезпечення, клієнтами чи покупцями підприємницького сектору, клієнтами чи 

покупцями державного сектору, а також науково-дослідними інститутами» [149, 

с. 143].   

Якщо врахувати те, що дані по АР Крим були лише частковими, то загалом 

коректним є припускати, що партнерство із постачальниками обладнання, 

матеріалів, компонентів програмного забезпечення, клієнтами чи покупцями 

підприємницького сектору, а також науково-дослідними інститутами є однаково 

спільним для всіх підприємств із технологічними інноваціями в Україні. 
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Таблиця 3.7 

 Критичні точки, частки одиниці  

  

Області 

Партнери 

у межах своєї 

групи 

підприємств 

постачальники 

обладнання, 

матеріалів, 

компонентів, 

програмного 

забезпечення 

клієнти чи 

покупці 

підприємницьк

ого сектору 

клієнти чи 

покупці 

держав-

ного 

сектору 

конкуренти, 

інші 

підприємств

а тієї ж 

галузі 

консульта

нти, 

комерційні 

лабораторі

ї 

університети 

та інші вищі 

навчальні 

заклади 

науково-

дослідні 

інститути 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Львівська 0,011569 0,011749 0,011749 0,079738 0,044439 0,002175 0,007382 0,018828 

2. Івано-Франківська 0,003804 0,005991 0,005991 0,023154 0,025388 0,015739 0,057165 0,049762 

3. Закарпатська 0,042226 0,090897 0,017897 0,079738 0,33727 0,003188 0,003237 0,260335 

4. Рівненська 0,003804 0,00159 0,00159 0,095241 0,133531 0,005684 0,06044 0,009001 

5. Тернопільська  0,011569 0,009783 0,010179 0,002073 0,047198 0,003188 0,016425 0,009001 

6. Волинська 0,000775 0,004228 0,004228 0,041619 0,010951 0,494033 0,06044 0,065681 

7. Чернівецька 0,001706 0,006295 0,006295 0,057427 0,221948 0,014784 0,119347 0,051116 

8. Хмельницька 0,033261 0,000396 0,000396 0,095241 0,33727 0,018536 0,016425 0,032165 

9. Житомирська 0,033261 0,017897 0,017897 0,095241 0,33727 0,003314 0,017471 0,066585 

10. Київська 0,021424 0,005715 0,005715 0,095241 0,074921 0,494033 0,005728 0,000418 

11. Чернігівська 0,005568 0,018653 0,000189 0,095241 0,33727 0,494033 0,023109 0,02795 

12. Сумська 0,003437 0,004228 0,004228 0,018863 0,038781 0,029308 0,028523 0,013663 

13. Запорізька 0,001706 0,000641 0,000641 0,002073 0,004125 0,014784 0,071937 0,015411 

14. Дніпропетровська 0,030275 0,002923 0,002016 0,095241 0,007302 0,018536 0,034729 0,001589 

15. Херсонська 0,002867 0,017872 0,016143 0,095241 0,009091 0,019139 0,002378 0,01253 

16. Одеська 0,007024 0,005715 0,005715 0,033537 0,019068 0,009096 0,026557 0,000418 

17. Миколаївська 0,006787 0,00159 0,00159 0,304686 0,010951 0,003314 0,01162 0,008057 

18. АР Крим 0,042226 0,563024 0,563024 0,095241 0,33727 0,494033 0,119347 0,317015 

19. Харківська 0,030275 0,002016 0,002016 0,01494 0,051744 0,015739 0,008903 0,02795 

20. Донецька 0,002173 0,009647 0,000396 0,095241 0,004125 0,031651 0,050546 0,015411 
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Продовження табл. 3.7 

 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

21.Луганська 
0,007327 0,001729 0,001729 0,095241 0,33727 0,494033 0,007382 0,013663 

22. Вінницька 
0,053793 0,001518 0,001518 0,033537 0,019068 0,011056 0,046974 0,008057 

23. Кіровоградська 
0,002948 0,002923 0,002923 0,023154 0,007302 0,002175 0,003237 0,246414 

24. Полтавська 
0,159111 0,001518 0,001518 0,088481 0,33727 0,011056 0,002378 0,007358 

25. Черкаська 
0,010795 0,000189 0,000189 0,018863 0,034661 0,494033 0,04123 0,001589 

Примітка: жирним шрифтом виділено критичні значення 
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Рис. А). Кластери за ознакою взаємодії підприємств, які впроваджували 

технологічні інновації, з  підприємствами у межах своєї групи підприємств 

 

 
 

Рис. Б). Кластери за ознакою взаємодії підприємств, які впроваджували 

технологічні інновації, із постачальниками обладнання, матеріалів, 

компонентів, програмного забезпечення 
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Рис. В) Кластери за ознакою взаємодії підприємств, які впроваджували 

технологічні інновації, із клієнтами чи покупцями підприємницького сектору 

 

 
 

Рис. Г). Кластери за ознакою взаємодії підприємств, які впроваджували 

технологічні інновації, із клієнтами чи покупцями державного сектору 
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Рис. Д). Кластери за ознакою взаємодії підприємств, які впроваджували 

технологічні інновації, із конкурентами та  іншими підприємствами тієї ж 

галузі 

 

 

 
Рис. Е). Кластери за ознакою взаємодії підприємств, які впроваджували 

технологічні інновації, із консультантами та комерційними лабораторіями 
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Рис. Є). Кластери за ознакою взаємодії підприємств, які впроваджували 

технологічні інновації, із університетами та іншими ЗВО 

 
 

Рис. Ж). Кластери за ознакою взаємодії підприємств, які впроваджували 

технологічні інновації, із науково-дослідними інститутами 

 

Рис. 3.16. Кластери за ознакою взаємодії підприємств, які 

впроваджували технологічні інновації, із різними партнерами 

(сформовано автором) 
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У випадку партнерства із конкурентами та іншими підприємствами тієї ж 

галузі, консультантами та комерційними лабораторіями, університетами та 

іншими вищими навчальними закладами, результати кластеризації виявились не 

настільки однорідними (рис. 3.16 (д, е, є)). Це вказує на певні особливості 

спеціалізації областей, а також рівень і структуру підприємницької активності в 

різних регіонах. Так, зокрема на рис. 3.16 (д і е) бачимо, що утворилось 11 і 12 

кластерів, відповідно. Серед множини об’єктів кластеризації спостерігаємо 

досить багато синглетонів, тобто, кластерів, множини яких містять лише один 

об’єкт, а на рис. 3.16 (д і е) утворилось по 6 синглетонів. 

«Побудовані кластери дозволяють наочно побачити відстані між 

досліджуваними об’єктами, але не дозволяють відстежити взаємозв’язки між 

ними. Логічним продовженням кластерного аналізу є побудова дендриту шляхом 

використання наведених вище ланцюжків і міжланцюжкових відстаней» [149,            

с. 145]. 

Завданням наступного етапу кластерного аналізу є визначення областей 

України з найбільшими ознаками подібності діяльності підприємств із 

технологічними інноваціями. 

«Доцільно відзначити, що попри різну підприємницьку активність у 

регіонах України  і їхню спеціалізацію, що призвело до утворення кластерів 

серед підприємств із технологічними інноваціями, потрібно встановити також  

лінійні зв’язки між різними регіонами, що сформовані на основі реалізації 

спільних інноваційних процесів між досліджуваними партнерами» [149, с. 148].  

У додатку Е, на основі вихідної матриці даних, наведено ланцюжки 

досліджуваних об’єктів і матриці міжланцюжкових відстаней у межах кожного 

із 8 кластерів (див. рис. 3.17).  
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Побудовано для кластера № 1 
  1 (3): 1 0,033488 6 0,010951 17         

              

  2 (5): 2 0,025388 14 0,064169 12 0,051744 19 0,123215 23     

              

  3 (7): 3 0 8 0 9 0 11 0 18 0 21 0 24 

              

  4 (2): 4 0,133531 10           

              

  5 (3): 5 0,02813 22 0,019068 16         

              

  6 (5): 7 0,029342 20 0,004125 13 0,009091 15 0,034661 25     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.17. Ланцюжки досліджуваних об’єктів і матриці міжланцюжкових 

відстаней у межах кластера 1, побудованого за ознакою інноваційного 

співробітництва підприємств, які впроваджували технологічні 

Інновації, з підприємствами у межах своєї групи підприємств (сформовано 

автором) 

Матриця міжланцюжкових відстаней 
Ланцюжки  1 2 3 4 5 6        

1 0 
0,19974

1 
0,54572

2 
0,07492

1 0,06292 
0,41594

2        

  (0; 0) (17; 23) (1; 3) (1; 10) (17; 5) (17; 25)        

2 
0,19974

1 0 
0,78990

1 0,3191 
0,08962

3 
0,09298

6        

  (17; 23) (0; 0) (23; 3) (23; 10) (23; 16) (19; 25)        

3 
0,54572

2 
0,78990

1 0 0,33727 
0,65308

1 1        

  (1; 3) (23; 3) (0; 0) (3; 4) (3; 5) (0; 0)        

4 
0,07492

1 0,3191 0,33727 0 0,18228 
0,53530

1        

  (1; 10) (23; 10) (3; 4) (0; 0) (10; 5) (10; 25)        

5 0,06292 
0,08962

3 
0,65308

1 0,18228 0 
0,30582

4        

  (17; 5) (23; 16) (3; 5) (10; 5) (0; 0) (16; 25)        

6 
0,41594

2 
0,09298

6 1 
0,53530

1 
0,30582

4 0        

  (17; 25) (19; 25) (0; 0) (10; 25) (16; 25) (0; 0)        
              

Мінімальні 
відстані 
між ланцюжками  

0,06292 
0,08962

3 0,33727 
0,07492

1 0,06292 
0,09298

6        

(1; 5) (2; 5) (3; 4) (4; 1) (5; 1) (6; 2)        
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Після побудови дендритів визначають форму сліду даних – просторова 

форма, що приймає сукупність експериментальних точок. У методі куль 

критичний радіус розуміють як відстань, яка визначає приналежність об’єкта до 

даного кластеру.  

«За допомогою цих даних можна побудувати дендрит – дерево-подібну 

структуру лінійних зв’язків між областями України на предмет наявності 

спільних ознак у налагодженні партнерства підприємств із технологічними 

інноваціями щодо реалізації інноваційних проєктів» [149, с. 147].  

Схематично створення форми інноваційного співробітництва 

представлено на рис. 3.18 на прикладі такого дендриту, який побудовано для 

кластера 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18. Схематичне зображення дендриту для кластера, створеного за 

показником співробітництва підприємств із технологічними інноваціями з  

підприємствами у межах своєї групи підприємств (сформовано автором) 

 

Як бачимо на рис. 3.18, «утворилось два автономних дендрити: перший із 

них включає об’єкти: 7, 20, 13, 15 і 25, другий – усі інші об’єкти. Лінійні зв’язки 

між дослідженими об’єктами вказують на те, що партнерські відносини, що 

складаються між підприємствами, які володіють технологічними інноваціями та 

іншими організаціями мають й інші предмети співпраці» [149, с. 148].  

1 6 17 

2 14 12 19 23 

10 4 

9 11 18 3 8 21 24 

22 16 5 

13 15 25 7 20 
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Схожість цих предметів є типовою для об’єктів, «об’єднаних у спільні 

дендрити. Виявлену обставину можна пояснити тим, що підприємства з 

технологічними інноваціями, окрім інноваційних, реалізовують також інші 

проєкти, а також виробляють і реалізовують продукцію, що не належить до 

високотехнологічної.» [149, с. 149]. 

У табл. 3.8 наведено розподіл підприємств, які впроваджували 

технологічні інновації в Україні, за ознакою «тип партнера, з яким здійснювалася 

інноваційна діяльність у розрізі видів економічної діяльності»  в середньому за 

період 2008-2020 рр. Наведені у табл. 3.8 дані вказують на те, що підприємства з 

технологічними інноваціями реалізовують інноваційні проєкти спільно із 

партнерами практично за всіма видами економічної діяльності. 

Найбільш інтенсивним є партнерство у добувній і переробній 

промисловості, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря, водопостачанні, каналізації, поводження з відходами, наданні послуг,  

транспортній діяльності та складському господарстві, інформації та 

телекомунікацій, професійній, науковій та науково-технічній діяльності, 

фінансовій та страховій діяльності. 

У розрізі зазначених видів діяльностей є більше 2 типів партнерів із 

значеннями понад 2% у загальній кількості участі в інноваційних проєктах, що 

реалізовуються спільно з підприємствами, що володіють технологічними 

інноваціями. 

Продовжимо кластерний аналіз, дослідивши зв’язки підприємств із 

технологічними інноваціями із зарубіжними партнерами.  

У якості вихідної матриці застосуємо табл. 3.9, де у першій колонці подано назви 

об’єктів групування (області), а в інших колонках – показники, що 

характеризують чисельність підприємств із технологічними інноваціями в 

областях (друга колонка) і чисельність зарубіжних партнерів із країн Європи 

(третя колонка), США (четверта колонка), Китаю та Індії (п’ята колонка), а також 

інших країн (шоста колонка). 
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Таблиця 3.8 

Розподіл підприємств, які впроваджували технологічні інновації в Україні, 

за показником «тип партнера, з яким здійснювалася інноваційна 

діяльність» у розрізі видів економічної діяльності упродовж 2008-2020 рр., 

%  

Види 
економіч-
ної 
діяльності 

Типи партнерів 

у межах 
своєї 
групи 

підпри-
ємств 

поста-
чальники 
обладнан

ня, 
матеріа-

лів, 
компо-
нентів, 

програм
ного 

забезпе-
чення 

клієн-
ти чи 
покуп

ці 
підпри

єм-
ниць-
кого 

секто-
ру 

клієнти 
чи 

покупці 
держав

ного 
сектору 

конкуре-
нти, інші 
підприє-

мства 
тієї ж 
галузі 

консуль-
танти, 

комерцій
ні лабора-

торії 

універ-
ситети 
та інші 
вищі 

навчаль-
ні 

заклади 

науко-
во-

дослід
ні 

інсти-
тути 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Промисло-
вість 34,37 0,45 1,81 0,38 0,05 1,50 1,04 5,60 
Добувна 
промисло-
вість 46,77 0,41 2,26 0,24 0,01 9,33 2,89 3,20 
Переробна 
промисло-
вість 33,47 0,47 1,73 0,42 0,05 1,53 0,92 5,96 
Постачання 
електро-
енергії, 
газу, пари 
та 
кондиційо-
ваного 
повітря 41,63 0,30 2,86 0,16 0,07 0,23 8,33 4,88 
Водопос-
тачання; 
каналіза-
ція, 
поводжен-
ня з 
відходами 40,40 0,32 2,69 0,15 0,09 1,00 1,92 2,24 
Послуги 19,83 0,31 2,58 0,44 0,11 1,65 0,89 2,41 
Оптова 
торгівля, 
крім 
торгівлі 
автотранс-
портними 
засобами та 
мотоцик-
лами 36,63 0,38 2,21 0,32 0,06 1,17 1,95 1,66 
Транспорт 
та 
складське 
господар-
ство 44,33 0,34 2,63 0,23 0,06 2,67 0,53 5,81 
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Продовження табл. 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Інформа-ція 
та телекому-
нікації 40,97 0,41 2,14 0,50 0,07 1,40 0,80 3,04 
Професійна, 
наукова та 
технічна 
діяльність 

8,07 0,11 7,11 0,40 0,25 2,74 0,37 2,26 
Фінансова та 
страхова 
діяльність 42,93 0,44 2,19 0,33 0,01 1,00 1,00 36,33 
Діяльність у 
сферах 
архітектури 
та 
інжинірингу; 
технічні 
випробування 
та 
дослідження 

40,73 0,50 1,68 0,44 0,01 1,00 1,00 75,67 
Наукові 
дослідження 
та розробки 44,17 0,64 1,17 0,53 0,01 1,00 1,00 148,67 
Рекламна 
діяльність і 
дослідження 
кон’юнктури 
ринку 36,53 0,56 1,31 0,57 0,01 1,00 1,00 21,00 

 Примітка: розраховано автором на підставі [57]. 

 

 

Застосовуючи таку саму методику, як і під час попередньої кластеризації 

(3.1) – (3.3), побудуємо матриці ізоморфних відстаней і на їхній основі 

обчислимо критичні точки (табл. 3.10). Як бачимо (див. табл. 3.10 і рис. 3.18), 

досліджувані сукупності, за невеликим винятком, досить монолітні. Проміжні 

розрахунки матриці ізоморфних відстаней подано у Додатку Е. 

За результатами проведеного кластерного аналізу інноваційного 

співробітництва із зарубіжними партнерами можна зробити висновки, що у всіх 

регіонах України підприємства з технологічними інноваціями реалізовують 

інноваційні проєкти за участю партнерів із країн ЄС.  
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Таблиця 3.9 

Регіональне розподілення підприємств, які впроваджували  технологічні 

інновації в Україні, за ознакою  країни походження іноземних партнерів, з 

якими здійснювалась інноваційна діяльність упродовж 2008-2020 рр.,  %  

Області Середні значення 

регіонального 

розподілу підприємств 

з технологічними 

інноваціями в Україні 

до загальної кількості 

підприємств 

Країни 

Європи 

США Китай 

та Індія 

Інші 

країни 

Львівська 

31,175 

7,18 6,1 0,82 3,38 

Івано-Франківська 18,785 6,6 1,9 0,9 1,94 

Закарпатська 38,40333 13,66 0,9 0 1,26 

Рівненська 41,7 4,86 1,1 1,2 0,96 

Тернопільська 38,05 7,36 1,50 3,10 82,86 

Волинська 
37,65333 

9,88 0 1,2 3,58 

Чернівецька 23,93333 9,24 1,24 0 48,4 

Хмельницька 33,65667 5,64 1,0 0,72 3,8 

Житомирська 58,705 10,5 0 1,5 5,56 

Київська 39,25333 10,86 1,06 0,7 4,82 

Чернігівська 32,45 8,32 10,5 2,4 4,32 

Сумська 41,90833 10,54 1,9 1,6 9,92 

Запорізька 22,66167 7,74 1,8 2,48 7,12 

Дніпропетровська 40,43 8,02 1,32 0,74 8,22 

Херсонська 35,145 9,38 0,84 1,32 4,58 

Одеська 33,285 6,76 1,36 1,26 6,62 

Миколаївська 36,47 7,96 1,62 2,0 4,44 

АР Крим 9,516667 3 2,3 1,3 2,88 

Харківська 35,83333 7,62 0,98 1,14 5,26 

Донецька 46,86667 11,14 1,32 1,16 15,16 

Луганська 54,9 13,82 1,2 4,38 8,82 

Вінницька 42,15667 6,24 0,5 0,66 3,22 

Кіровоградська 41,28667 6,44 0,98 1,64 5,26 

Полтавська 34,03667 7,24 1,1 2 7,42 

Черкаська 13,24333 4,46 1,9 1,2 2,98 

Примітка: складено автором на основі [57].  
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Таблиця 3.10 

Критичні точки, частки підприємств  

Області Партнери 

Країни 

Європи 

США Китай та 

Індія 

Інші країни 

Львівська 
0,018995 0,077987 0,009773 0,011515 

Івано-Франківська 
0,004167 0,078664 0,047039 0,022318 

Закарпатська 
0,004167 0,03701 0,396524 0,152265 

Рівненська 
0,077964 0,007498 0,030662 0,040097 

Тернопільська  0,008849 0,012499 0,006582 0,011073 

Волинська 
0,005987 0,42785 0,000611 0,001022 

Чернівецька 
0,027434 0,047153 0,396524 0,011073 

Хмельницька 
0,022556 0,017517 0,047735 0,011515 

Житомирська 0,022556 0,269444 0,009773 0,001022 

Київська 0,012632 0,004083 0,007878 0,002541 

Чернігівська 0,006477 0,053431 0,024159 0,006509 

Сумська 
0,000321 0,0072 0,003008 0,017693 

Запорізька 0,0048 0,078664 0,054663 0,010267 

Дніпропетровська 
0,008283 0,003434 0,007878 0,007542 

Херсонська 0,005987 0,002129 0,002775 0,006509 

Одеська 
0,008283 0,012499 0,002775 0,007542 

Миколаївська 
0,009094 0,0072 0,023697 0,002541 

АР Крим 0,022701 0,045625 0,058365 0,013236 

Харківська 
0,000101 0,004083 0,000611 0,028987 

Донецька 
0,011155 0,009524 0,010656 0,010267 

Луганська 
0,000321 0,021077 0,006582 0,028987 

Вінницька 
0,017721 0,179484 0,038189 0,053658 

Кіровоградська 
0,017721 0,002129 0,01401 0,006844 

Полтавська 
0,000101 0,003434 0,023697 0,011019 

Черкаська 
0,0048 0,077987 0,032642 0,011019 

Примітка: жирним шрифтом позначено критичні точки. 
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а) за ознакою взаємодії підприємств із 

партнерами з країн Європи 

б) за ознакою взаємодії підприємств із 

партнерами зі США 

 

 

в) за ознакою взаємодії підприємств із 

партнерами з Китаю та Індії 

г) за ознакою взаємодії підприємств із 

партнерами з інших країн 

Рис. 3.19. Кластери, побудовані за ознакою взаємодії підприємств із 

технологічними інноваціями з іноземними партнерами (сформовано 

автором) 
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На цьому фоні відрізняється лише Львівська область, значення якії 

виявилось критичним, що можна пояснити тим, що у Західному регіоні Львів є 

найбільшим промислово-економічним центром, у якому упродовж останніх 

років  високими  темпами  зростає  галузь  туризму  і  ІТ-галузь.  Львівський  ІТ-

кластер є одним із найбільш успішних в Україні. Його учасники є одними з 

найдинамічніших роботодавців і експортерів високотехнологічних послуг. «За 

останній рік у Львові з’явилися 70 нових компаній, їх загальна кількість 

збільшилася з 247 до 317 компаній. Таким чином, динаміка зростання складає 

28% на рік. Структура ринку залишається без суттєвих змін: 90% ринку 

складають малі та середні компанії, 10% – великі (такі, що мають більше 250 

працівників), при цьому половина ІТ-фахівців Львова працює саме у великих 

компаніях. Кількість ІТ-фахівців також збільшується з середньою 

річною  динамікою 25%: дослідження демонструє, що станом на 2018 рік – у 

Львові нараховується 20-21 тис. ІТ-спеціалістів,  відштовхуючись від 

попередніх даних 2017 року, коли кількість ІТ-спеціалістів сягала – 15-17 

тис.осіб [76], можна спрогнозувати, що до кінця 2021 року у Львові буде 

налічуватись 28 тис. ІТ-професіоналів» [153, с. 69].  

Щодо співпраці підприємств із технологічними інноваціями з 

партнерами зі США (рис. 3.19 (б)), то тут також добре  помітною є регіональна 

специфіка Західного регіону, де п’ять із восьми областей об’єднані в один 

кластер, а усі інші області України, за винятком Волинської області становлять 

один великий кластер зі 19 областей. Як бачимо такий гігантський кластер 

утворився і на рис. 3.19 (г), що вказує на загальноукраїнську типовість форм 

взаємодії підприємств з технологічними інноваціями із зарубіжними 

партнерами щодо реалізації інноваційних проєктів. 

На фоні побудованих кластерів (рис. 3.19 (а, б, г)) найбільш 

диверсифікованим є кластер, що представлений на рис. 3.19 (в). Критичні 

значення, що виявлено за показниками Закарпатської та Чернівецької областей, 

розвили досліджувану сукупність аж на чотири кластери. Це пов’язано із тим, 

що упродовж досліджуваного періоду у Чернівецькій і Закарпатській областях 
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не було виявлено партнерів підприємств із технологічними інноваціями із 

Китаю та Індії. 

Загалом, як бачимо з табл. 3.10 і рис. 3.19,  у всіх побудованих кластерах 

області Північного, Південного, Східного і Центрального регіонів становлять 

спільну множину об’єктів, тобто показники, що характеризують зв’язки  

підприємств із технологічними інноваціями із зарубіжними партнерами суттєво 

не відрізняються між собою. Особливість Західного регіону полягає, передусім, 

у диверсифікації специфіки видів економічної діяльності за областями, а також 

у тому, що Західний регіон має найбільшу кількість областей, до того ж 

більшість із них прикордонні. Крім того, на відміну  від інших регіонів України, 

у Західних областях порівняно не багато великих підприємств. За даними 

обласних управлінь Державної служби статистики у Західних областях понад 

80%, а в деяких областях понад 90% усіх підприємств належать до категорії 

малих. Отже, ще однією із причин виявленої кластеризації є те, що на Заході 

високою є частка підприємств з технологічними інноваціями серед малих і 

середніх підприємств. За даними матриць мінімальних відстаней між об’єктами 

можемо дійти висновку про те, що на Заході підприємства з технологічними 

інноваціями мають найвищий рівень структурної, ізоморфної  подібності. 

Очікуваним результатом проведеного дослідження є визначення регіонів, 

для яких  кількість підприємств із технологічними інноваціями і види іноземних 

партнерів співпадають, і такі, де такого співпадіння не виявлено.  

У всіх побудованих кластерах інноваційної співпраці області Північного, 

Південного, Східного і Центрального регіонів становлять спільну множину 

об’єктів, тобто показники, що характеризують зв’язки  підприємств із 

технологічними інноваціями із зарубіжними партнерами суттєво не 

відрізняються між собою.  

Особливість Західного регіону полягає, передусім, у диверсифікації 

специфіки видів економічної діяльності за областями. Західний регіон має 

найбільшу кількість областей, до того ж, більшість із них прикордонні. Крім 

того, на відміну  від інших регіонів України, у Західних областях порівняно не 
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багато великих підприємств: за даними обласних управлінь Державної служби 

статистики у Західних областях понад 80%, а в деяких областях понад 90% малих 

підприємницьких структур. 

Отже, можемо стверджувати, що кількість іноземних 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. 

Результати оцінки показників інноваційної активності регіонів України та 

узагальнення світового досвіду реалізації регіональної інноваційної політики 

дали нам змогу узагальнити, 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 для забезпечення соціально-

економічного розвитку регіону. Застосування статистичного інструментарію 

дозволило виокремити п’ять кластерів за рівнем розвитку партнерства суб’єктів 

інноваційного процесу з такими партнерами як ЗВО (табл. 3.11).  

У табл. 3.11 подано якісні характеристики виділених кластерів та 

визначено пріоритети розвитку. Зокрема, у першому кластері, до якого включено 

Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Рівненську, Волинську області, 

виявлено високий рівень інноваційної активності підприємств та високий рівень 

інноваційного співробітництва із зарубіжними партнерами. Розвиток та 

впровадження інноваційного процесу забезпечується високим рівнем розбудови 

малого інноваційного бізнесу, який виявляє ініціювання у розпочинанні 

інноваційних проєктів, тому для нарощення використання інноваційного 

потенціалу та підвищення інноваційної привабливості даних територій 

важливим повинні стати оптимізація джерел та вартості інвестування, розвиток 

ДПП та реалізація регіональних програм фінансового стимулювання суб’єктів 

інноваційного процесу. 
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Таблиця 3.11 

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. 
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Бізнес-середовище надає перевагу набуванню зовнішніх знань у 

зарубіжних партнерів. При цьому результати НДР, згенеровані у ЗВО, 

залишаються поза увагою як підприємств, так і органів місцевого 

самоврядування.  

Узагальнюючи проведений кластерний аналіз показників інноваційного 

співробітництва в Україні протягом 2008-2020 рр., у контексті розроблення 

рекомендацій для розбудови систем взаємодії у інноваційних процесах регіону,  

варто виокремити пріоритетні ознаки розбудови систем взаємодії та провести 

групування регіонів за виділеною ознакою. 

По-перше, варто зазначити, що суб’єкти інноваційного процесу в Україні 

за всіма аналізованими регіонами виявляють низький рівень співпраці між собою 

та з іншими зацікавленими учасниками ринку регіону.  

Окрім того, для реалізації інноваційного співробітництва та формування 

систем взаємодії у інноваціях найчастіше зверталися протягом аналізованого 

періоду до вітчизняних партнерів. Вітчизняні партнери, як свідчать дані, 

найчастіше знаходили партнера в Україні  у 2012-2014 рр. – 14,1%, у 2014-        

2016 рр. – 30,3%, у  2016-2018 рр. – 52,9%. Така тенденція до розвитку вітчизняного 

партнерства може спостерігатися і у майбутньому. «З метою здійснення 

нововведень у 2019 р. 177 підприємств придбали 885 нових технологій в Україні, 

55 підприємств придбали 112 технологій за кордоном» [109].  

Утворення інноваційного співробітництва для підприємств із 

технологічними інноваціями з вітчизняними партнерами є більш наближеним за 

параметрами вартості та інформаційно-комунікаційними параметрами (див. 

підрозділ 2.3).  

Найбільшу частку серед виділених партнерів мають постачальники 

обладнання, матеріалів, компонентів, програмного забезпечення (13,9% у 

2012/2014 рр., 26,1% у 2014/2016 рр. 52% у 2016/2018 рр.), проте таких партнерів 

не можна вважати ініціаторами формування систем взаємодії. За результатами 

аналізування інноваційних політик світових технологічних лідерів, співпраця у 

«бізнес – наука – влада» є найефективнішою, натомість промислові підприємства 
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не активно співпрацювали  з науково-дослідними інститутами (в середньому 

5,6%), університетами (в середньому 1,04%). Підприємства сфери послуг 

найбільше вступали у партнерство з клієнтами чи покупцями підприємницького 

сектору (в середньому 2,58%), клієнтами чи покупцями державного сектору (в 

середньому 0,44%). 

Партнерство у різних формах частіше обирали великі підприємства, 

причому ця частка постійно зростала (від 34,1% у 2008/2010 рр. до 65,4% у 

2018/2020 рр.). 

«По-друге, типовий партнер є великим підприємством, хоча саме малі та 

середні підприємства є носіями нових ідей та сприяють інноваційному розвитку 

країни та регіону» [153, с.63]. 

Проаналізовані дані статистичних форм доводять недостатню активність 

взаємодії у інноваційних процесах в Україні. Проблеми активізації можуть бути 

вирішені через формування механізму налагодження співпраці через пошук та 

стимулювання потенційних партнерів.  

Сукупність регіонів України за індивідуальними показниками розвитку 

взаємодії у інноваціях є однорідною, а середні значення цих показників в Україні 

є типовими. Відтак, оперування середніми значеннями для характеристики 

типового регіонального розвитку інноваційного співробітництва може бути 

визнано коректним. 

Аналізуючи територіальну диспропорційність показників інноваційного 

співробітництва, зауважимо, що такий розподіл регіонів зумовлений двома 

чинниками, а тому під час формування кластерів за означеною ознакою 

партнерства з ЗВО враховано подібність зв’язку між цими чинниками. 

Зацікавленість у формуванні систем взаємодії повинна бути ініційована зі 

сторони безпосередніх суб’єктів інноваційного процесу та реалізована через 

пожвавлення комунікацій на всіх рівнях регіональної інноваційної системи. 

Результати кластерування повинні стати інформаційним забезпеченням 

моніторингу показників ефективності інноваційних процесів у національній 

інноваційній екосистемі, їх дослідження на предмет виявлення закономірностей 
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зміни їх ознак у різних економіко-соціальних умовах, а  обґрунтовані висновки 

та пропозиції повинні бути покладені в основу формування регіональної 

інноваційної політики та інноваційної політики суб’єктів господарювання. 

 

 

 

3.3. Моделювання впливу інноваційної активності суб’єктів 

господарювання на макроекономічні показники України 

 

 

В умовах глобалізаційних процесів та швидкої дифузії інновацій тенденції 

розвитку національних інноваційних систем значною мірою визначають 

пріоритети та організаційно-технологічні механізми вирішення завдань 

економічного розвитку регіонів держави. Показники ефективності інноваційної 

системи формують рівень розвитку національної економіки загалом, адже 

інвестування у інноваційні процеси з однієї сторони є можливим за умови 

стабільного сталого розвитку економіки країни, а з іншої слугує інструментом 

нарощення інноваційного зростання у регіонах.  

В Україні моніторинг перебігу інноваційних процесів можливо оцінити 

здебільшого через визначену систему показників у формах статистичної 

звітності. Висновки за проведеним оцінюванням стають інструментами 

ухвалення управлінських рішень на різних рівнях регулювання інноваційних 

процесів. Однак, показники, що застосовуються у такій звітності, базуються 

лише на вартісній або експертній характеристиках інноваційної активності 

суб’єктів господарювання. Тому вони спричиняють неоднозначні, часто 

суперечливі висновки, непридатні для обґрунтування управлінських рішень на 

національному рівні. 

Важливим завданням моніторингу інноваційного розвитку на 

національному рівні є оцінювання впливу показників інноваційної активності 

суб’єктів господарювання на макроекономічні показники розвитку країни. Цей 

вплив доцільно розглядати з позиції нарощення валового внутрішнього продукту 

(ВВП) країни та результуючого чиннику реалізацій інновацій – обсягу 
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реалізованої інноваційної продукції. Означений підхід вимагає дослідження 

моделей впливу інноваційної активності суб’єктів господарювання на 

макроекономічні показники України. 

Для проведення моніторингу інноваційної діяльності можна застосувати 

також підхід А.Р. Стояновського, який умовно розподіляє моніторинг  на три 

процеси, а саме:  

- «моніторинг перебігу інноваційних процесів у країні (на макро- та 

мікрорівнях);  

- моніторинг практичних наслідків заходів держави щодо 

стимулювання і регулювання інноваційної діяльності в країні;  

- моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності» [299, с. 288]. 

Моніторинг перебігу інноваційних процесів у країні дозволяють оцінити 

інноваційні процеси, в основному, через визначену систему показників у формах 

статистичної звітності. Два інших напрями моніторингу вважаємо за доцільне 

використовувати під час оцінюванні ефективності формування заходів 

державної та регіональної інноваційної політик, що потрібно розглядати як 

окремий напрям дослідження. 

Дослідження даних моніторингу перебігу інноваційних процесів у країні 

повинно дозволити здійснити їх порівняння з даними міжнародної практики для 

визначення проблем та тенденцій. Показники розвитку інноваційних процесів 

України регулярно оцінюють у міжнародних рейтингах 

конкурентоспроможності та інноваційності. Аналізування результатів такого 

оцінювання дозволяє зробити висновок про послаблення позицій України на 

підставі деякої суперечності їхніх висновків. 

Зокрема, за рейтингом «Глобальний індекс інновацій 2018» Україна 

втратила позиції у зв’язку із зменшенням витрат на освіту у відсотках до ВВП 

«(22 місце – 2017 р., 26 місце – 2018 р.) та витрат на дослідження і розробки у 

відсотках до ВВП (54 місце – 2017 р., 62 місце – 2018 р.)» [301, с. 6].  
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За даними Індексу інноваційного розвитку агентства Bloomberg Україна 

опустилася на шість позначок у 2019 році  відносно 2018 року за рахунок всіх 

оцінюваних показників, у тому числі «витрати на НДДКР у відношенні до ВВП, 

продуктивність, відсоток інноваційних компаній у загальній кількості 

підприємств, кількість науковців на мільйон жителів, додана вартість 

виробництва у відношенні до ВВП, відсоток випускників ЗВО у загальній 

кількості випускників освітніх установ і патентна активність» [301, с. 8].  

Україна у 2019 р. зайняла 53-тє місце у світовому  рейтингу із загальним 

балом 48,09, у 2018 р  Україна обіймала 46-ту сходинку рейтингу. Особливо на 

загальний результат вплинуло зменшення продуктивності (падіння на 10 

пунктів), зменшення обсягів виробництва з доданою вартістю (зменшення на 10 

пунктів) (табл. 3.12) 

Таблиця 3.12  

Позиції України у Інноваційному індексі Bloomberg  

У 

2018-

2019 

рр. 

 

Зага

ль- 

ний 

ін-

декс 

Інтен-

сивність 

дослід-

жень і 

розробок 

(витрати 

на 

НДДКР у 

відно-

шенню 

до ВВП) 

Про-

дук-

тив-

ність 

Проник-

нення 

високих 

технологій 

(частка 

інновацій-

них 

компаній у 

загальній 

кількості 

підприє-

мств) 

Концен-

трація 

дослід-

ників 

(число 

науковці

в на 1 

млн. 

жителів) 

Вироб-

ництво з 

доданою 

вартістю 

(додана 

вартість 

вироб-

ництва у 

відно-

шенні до 

ВВП) 

Ефектив-

ність 

вищої 

освіти 

(частка 

випускни-

ків ЗВО в 

загальній 

кількості 

випускни-

ків 

освітніх 

установ) 

Па-

тент-

на ак-

тив-

ність 

Украї

на-

2018 

46 47 50 32 46 48 21 27 

Украї

на-

2019 

53 54 60 37 46 58 28 35 

 

Примітка: складено автором на основі [301, с. 8] 

 
У рейтингу «Оцінки готовності до майбутнього виробництва» визначають 

показники, що характеризують здатність до інновацій країни та її суб’єктів,  

наведено на рис. 3.20. 
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Рис. 3.20. Часткові показники рейтингу України за показниками, що 

характеризують здатність до інновацій 

(складено автором на підставі [431]) 

 

Згідно з даним рейтингом, проблемами для України для підвищення 

ефективності інноваційної діяльності є стан розвитку кластерів та державні 

закупівлі нової технологічної продукції і «Компанії, які сприймають проривні 

ідеї». Очевидним є порушення взаємозв’язків між ланцюгом «розробник – 

виробник». 

У Глобальному індексі конкурентоспроможності (2018 р.) у підіндексі 

«Інноваційна спроможність» найвищою є позиція показника «Якість дослідних 

інституцій» (44 місце) та показника «Наукові публікації Н індекс» (50 місце), 

найнижчою є позиція показника «Стан розвитку кластерів» – 106 місце. 

«Європейське інноваційне табло відображає основні індикатори оцінки 

ефективності функціонування національної інноваційної системи країн ЄС. 

Відповідно до методики Україна входить до групи країн «повільні інноватори»» 

[151, c. 50].  

За даними Інноваційного індексу Європейського інноваційного табло  

(2018 р.) Україна опустилася на нижчі позиції, в основному, через показники 

«зв’язки та підприємництво», «інноваційне середовище». 

Потрібно зазначити, що Україна посідає невисокі позиції, «окрім 

показників людські ресурси (110,3%) та вплив зайнятості (77,5%).  
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У доповіді «Оцінка готовності до майбутнього виробництва 2018» за 

індексом «Драйвери виробництва» у Драйвері «Технології та інновації», 

показник «Рівень використання технологій підприємствами»  посідає 71 місце, а 

у драйвері «Здатність до інновацій» проблемним є показник «Стан розвитку 

кластерів» (87 місце) та показник «Компанії, що  сприймають проривні ідеї»  (72 

місце)» [301, с. 6, с. 9]. 

За проведеним аналізуванням даних міжнародних рейтингів можна 

зробити висновок, що погіршення позицій України у світових рейтингах 

пов’язано із такими проблемами: 

 зниженням кількісних показників витрат на проведення наукових 

досліджень та інноваційної діяльності;  

 зниженням показників ефективності використання інновацій 

підприємствами; 

 погіршенням комплексного показника стану розвитку кластерів та 

інноваційної інфраструктури загалом. 

Отже, аналізування міжнародних рейтингів, що безпосередньо або у складі 

інтегральних показників оцінюють рівень інноваційності національних 

економік, також підтверджують зниження показників інноваційної діяльності 

України у 2017-2018 рр. Проте, це зниження є дещо різноплановим.  

Дані оцінки міжнародних рейтингів дозволяють визначити 

загальноекономічні тенденції країни: очевидно, що кожен із досліджуваних 

показників по-різному впливає на загальний рівень спроможності України до 

інновацій та стан макроекономічної стабільності у цілому. 

Світова практика моніторингу інноваційної діяльності в межах країни 

відрізняється своїми підходами – кожна країна, у своїй внутрішній діагностиці, 

бере до уваги різні показники: 

 Республіка Польща – витрати на інновації у промисловості за видами 

діяльності та територіями, витрати у сфері послуг, людські ресурси у сфері науки 

і технологій [243]; 
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 Російська Федерація – питома вага інноваційних підприємств в 

економіці, за видами економічної діяльності, за чисельністю працівників, 

витрати на неї, обсяги її результатів, інноваційна активність суб’єктів малого 

підприємництва [244]; 

 Німеччина – витрати на інноваційну діяльність, кількість виданих 

патентів, міжнародна торгівля інноваціями [245]; 

 Франція – витрати ні інноваційну діяльність, задіяні фахівці, 

кількість виданих патентів, обсяг експорту високотехнологічних товарів [246]; 

 Великобританія – витрати на фінансування інновацій, відсоток 

інноваційних підприємств у галузях економіки, обсяги виробництва 

інноваційних товарів і послуг [247]. 

Моніторинг перебігу інноваційних процесів у країні дозволяє оцінити 

інноваційні процеси, в основному, через визначену систему показників у формах 

статистичної звітності. Статистичні форми збору та моніторингу інформації в  

Україні дозволяють проаналізувати визначений перелік показників [226, с. 21-22], 

а висновки за проведеним оцінюванням стають інструментами ухвалення 

управлінських рішень на різних рівнях регулювання інноваційних процесів. 

«Українським аналогом моніторингу інноваційної діяльності підприємств 

різних видів діяльності є спостереження за формою №1-НН – Обстеження 

інноваційної діяльності організації (підприємства) за відповідний період (за 

2014-2016 рр., 2016-2018 рр.), що передбачає отримання кількісних та якісних 

даних про інноваційну активність підприємств за 11 основними розділами і є 

аналогічною до відповідного європейського моніторингу» [123].  

Проте, потрібно погодитися з вітчизняними науковцями, які зазначають, 

що «більшість показників макроекономічної оцінки інноваційної діяльності 

промислових підприємств мають переважно кількісний характер і практично не 

корелюють із вартісними показниками та віддзеркалюють лише один із виявів 

інноваційної діяльності та розвитку – інноваційну активність» [39, с. 271]. Це 

призводить до обмежених можливостей використання аналітичних показників, 
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одержаних на основі такого оцінювання, і, відповідно, необґрунтованих 

висновків та ухвалених рішень. 

Як зазначає Л.О. Лігоненко основний тип розрахункових показників – 

кількість відповідних об’єктів обліку та звітності: технологій, зразків, 

раціоналізаторів тощо у статистичних збірниках та доповідях (у статиці та 

динаміці) та без використання будь-яких спеціальних аналітичних показників, 

що можуть бути побудовані на її основі [147] значно обмежує можливості 

дослідників. 

Таку думку підтверджує Н.В. Єжакова: «Статистика має у своєму 

розпорядженні лише такі дані: скільки було витрачено грошових коштів на різні 

види інноваційної діяльності, який був обсяг виробленої та реалізованої 

продукції» [80]. 

Багато іноземних авторів зазначають, що інновації не завжди можна 

об’єктивно оцінити в кількісних показниках [411; 419]. Іноземні фахівці радять 

також звертати увагу на доцільність інновацій для споживача, кількість 

споживчих груп, на які вона розрахована, ставлення споживачів до бренду, що 

презентує інноваційну розробку, вплив на екологію, загальну кількість 

інноваційних ідей, кількість прототипів нової продукції та виданих патентів, 

обсяг часу, витрачений на всіх стадіях інноваційного процесу та багато інших 

[420].  Багато нововведень, розроблених та впроваджених стартап-компаніями, 

не можуть бути пов’язані з офіційними НДДКР або НДДКР не можуть бути 

записані як такі, оскільки у стартапів часто немає доходів, на які можна було б 

реєструвати витрати [365]. Отже, для виконання досліджень на основі 

аналізування даних статистичної звітності недостатньо проводити оцінювання 

лише за сукупністю показників, що базуються лише на кількісних або вартісних 

аспектах інноваційних процесів, оскільки вони дають неоднозначні висновки. 

Важливим завданням проведення моніторингу інноваційних процесів на 

національному рівні є визначення впливу інновацій на макроекономічні 

показники розвитку країни, що можна розглядати з позиції нарощення ВВП та 
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безпосереднього результуючого чиннику реалізацій інновацій, що розглядається 

у формі  обсягу реалізованої інноваційної продукції. 

Для виконання дослідження будемо використовувати аналітичні дані, взяті 

із статистичних форм звітності вітчизняних підприємств через їх узагальнення у 

статистичних даних Державної служби статистики України. Таке дослідження 

повинно дозволити здійснити їх порівняння з висновками міжнародних 

експертів для узагальнення визначення проблем та тенденцій у національній 

інноваційній екосистемі та формування заходів на різних рівнях управління. 

Багато науковців прийшли до висновку, що потребує удосконалення 

інструментарій аналізу інноваційної діяльності та інноваційного розвитку 

промислових підприємств «у двох напрямах: аналіз власне розвитку та ознак 

його інноваційності – інноваційної активності та інноваційного потенціалу, що 

вимагає удосконалення інструментарію статистичного аналізу інноваційного 

розвитку підприємств на засадах поєднання індикаторів їх інноваційної 

діяльності та інноваційного потенціалу з індикаторами, як найменш 

фінансовими, що віддзеркалюють їх розвиток» [39, с. 271]. 

Для виконання означеного завдання доцільно використати методи 

економіко-математичного моделювання. Вченими розроблено низку економіко-

математичних моделей для вирішення проблеми оцінювання впливу показників 

інноваційної активності суб’єктів господарювання у контексті їхнього впливу на 

макроекономічний стан країни [215; 266; 452; 399].  

В Україні питання економічного оцінювання взаємодії показників 

інноваційної діяльності суб’єктів господарювання вивчали науковці [410; 363], 

сучасні економетричні моделі оцінювання макроекономічних показників країн 

світу розроблено авторами [432; 366], окремі підходи до макроекономічного 

оцінювання та прогнозування наведено в роботах [390; 353]. 

Не зважаючи на численні напрацювання українських та закордонних 

вчених і практиків, проблематика моделювання впливу інноваційної активності 

суб’єктів господарювання на макроекономічні показники України досі 

залишається недостатньо вирішеною, тому наявні розробки не можуть слугувати 
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ефективним підґрунтям для оцінювання показників макроекономічного стану 

України та формування сучасної стратегічної візії її інноваційного розвитку. 

Окрім того, врахування відповідних параметрів інноваційної активності та 

визначення їх впливу даватиме змогу оцінити загальний економічний розвиток 

країни та схильність суб’єктів господарювання до впровадження інновацій. 

Означене слугуватиме позитивним імпульсом для посилення ефективної 

взаємодії між учасниками інноваційного процесу, обґрунтування та вибору 

пріоритетних напрямів розвитку національної інноваційної системи тощо. 

Показники результативності інноваційної діяльності відображають 

кількісний результат інноваційної діяльності. Критерієм результативності 

наукових досліджень є «обсяги витрат на виконання наукових та науково-

технічних робіт  та обсяги виконаних наукових та науково-технічних 

робіт»  [227]. Такий підхід застосовують у статистичних обстеженнях 

інноваційної та науково-технічної діяльності в Україні. 

Загальними принципами організації оцінювання результативності 

фінансування наукових досліджень і розробок мають бути: чітка «визначеність 

галузі споживання кінцевих результатів кожного типу НДР; множинність форм 

фінансування/інвестування відповідно до типу НДР; наявність системи критеріїв 

оцінювання результативності фінансування фундаментальних НДР та 

ефективності фінансування/інвестування прикладних НДР; застосування крос-

галузевого оцінювання  результативності фінансування НДР» [270, с. 15]. 

Для обґрунтування критеріїв ефективності результатів наукових 

досліджень використовують різні підходи як у статистиці, так і у наукових 

організаціях безпосередньо. Зокрема,  критеріями ефективності науково-

дослідних робіт є «обсяг наукової продукції, який вимірюється загальною 

кількістю або середнім числом публікацій, що припадають на одного наукового 

співробітника за досліджуваний період, виконаних і захищених дисертаційних 

робіт, завершених тем або зданих звітів» [278, с. 112.]. Такий підхід не пов’язує 

результат наукових досліджень із його впровадженням і використанням у 

наступних етапах інноваційного процесу. Натомість, широко використовується 
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«єдиний критерій економічної ефективності». Єдиний критерій економічної 

ефективності характеризується «вираженими у вартісних вимірах показниками 

економії живої та уречевлюваної праці в суспільному виробництві, сфері послуг, 

які отримано від використання результатів науково-дослідницької діяльності та 

порівняння їх з витратами на проведення дослідження» [47]. 

Яскравим індикатором ефективності використання бюджетних коштів, 

втрачених на фінансування науково-технічних робіт, є показник «кількість 

впровадженої науково-технічної продукції». Важливим показником при цьому 

розглядається час впровадження наукової розробки у виробництво.  

Також доцільно оцінювати ефективність прикладних досліджень 

диференційовано за сферами використання та етапами впровадження 

інноваційного процесу, тобто, до основних показників можна віднести: 

 показник рівня дифузії результатів у сферах економіки країни; 

 показник співвідношення корисного ефекту (науково-технічний, 

економічний, економічний,  екологічний) і витрат на їх досягнення; 

 показник актуальності та значущості результатів, який 

співвіднесений у часі одержання та використання. 

Обґрунтовані показники повинні передбачати формування системи на 

основі кількісних та якісних показників ефективності. 

Для здійснення комплексного моделювання та одержання достовірних 

висновків до аналізування потрібно залучити дві групи зазначених показників. 

Враховуючи кількісні параметри визначення сприятливого розвитку рівня 

інноваційної активності підприємств важливо врахувати такі параметри системи 

як: 

1) витрати на інновації на придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення;  

2) витрати на інновації на інше;  

3) кількість організацій, що здійснювали НДР;  

4) кількість працівників, задіяних у виконанні НДР;  

5) кількість інноваційно активних промислових підприємств;  
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6) витрати на інновації;  

7) кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації. 

Авторський підхід до моделювання передбачає визначення сили та тісноти 

зв’язку між показниками інноваційної активності в Україні та такими 

макроекономічними показниками, що визначають рівень розвитку національної 

економіки загалом (обсяг ВВП та обсяг реалізованої продукції). 

Вихідні дані для побудови економіко-математичної моделі визначення 

впливу на рівень макроекономічних показників ВВП та показників обсягу 

реалізованої інноваційної продукції показників результативності інноваційної 

активності подано у табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Вихідні дані для побудови багаточинникової регресії показників ВВП 

і показника обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) та показників 

результативності інноваційної діяльності в Україні, млн. грн. 

Рік ВВП 

Обсяг 

реалізо-

ваної 

іннова-

ційної 

продукції 

(товарів, 

послуг) 

Витрати 

на 

інновації 

на 

придбан-

ня 

машин, 

облад-

нання та 

програм-

ного 

забезпе-

чення 

Вит-

рати 

на 

інно-

вації 

на 

інше 

Кіль-

кість 

орга-

ніза-

цій, 

які 

здійс-

нюва-

ли 

НДР , 

од 

Кіль-

кість 

праців-

ників, 

задія-

них у 

вико-

нанні 

НДР, 

осіб 

Кіль-

кість 

інно-

вацій-

но 

актив

них 

пр-

омис-

лових 

під-

приєм

ств, од 

Витра-

ти на 

іннова-

ції 

Кількі-

сть про-

мисло-

вих 

підпри-

ємств, 

що 

впро-

ваджу-

вали 

іннова-

ції, од 

  Y1 Y2 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

2007 751100 40188 7441,3 2064,9 1404 155549 1472 10821 1186 

2008 990800 31432 7664,8 2664 1378 147275 1397 11994,2 1160 

2009 947000 31432 4974,7 2012,6 1340 139760 1411 7949,9 1180 

2010 1120600 33697,6 5051,7 1855,8 1303 182484 1462 8045,5 1217 

2011 1349200 42386,7 10489,1 2440,2 1255 175330 1679 14333,9 1327 

2012 1459100 36157,7 8051,8 2185,5 1208 164340 1758 11480,6 1371 

2013 1522700 35891,6 5546,3 2290,9 1143 155386 1715 9562,6 1312 

2014 1586900 25669 5115,3 778,8 999 136123 1609 7695,9 1208 

2015 1988500 23050,1 11141,3 548 978 122504 824 13813,7 723 

2016 2383200 22443,11 19829 878,4 972 97912 834 23229,5 735 

2017 2983882 17714,2 5898,8 1027,1 963 94274 759 9117,5 672 

2018 3558706 24861,1 8291,3 633,9 950 88128 777 12180,1 739 

Примітка: розраховано автором.  
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Врахування відповідних параметрів інноваційної активності та визначення 

їх впливу, дасть змогу оцінити загальний економічний розвиток країни та 

схильність внутрішніх суб’єктів і домогосподарств до впровадження інновацій, 

що слугуватиме позитивним імпульсом для зростання обсягів трансферу 

технологій, їх використання та продажу як на зовнішньому, так і внутрішньому 

ринках.  

Відповідно використання програмних продуктів (Пакетне розширення 

«Аналіз даних» Microsoft Excel) дало змогу визначити такі рівняння 

багаточинникної моделі залежності ВВП (Y1) та обсягу реалізованої інноваційної 

продукції  (Y2) від  показників перебігу інноваційних процесів у країні,  

практичних заходів держави щодо стимулювання і регулювання інноваційної 

діяльності, реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. 

Рівняння багаточинникової залежності ВВП у млн. грн. має вигляд:  

 

У1= -432,3237*Х1+5,474*Х2-4815,1648*Х3-4,0409*Х4-5807,817*Х5-

+400,3506*Х6+8249,7868*Х7+5527726,46. 

 

Рівняння багаточинникової залежності обсягу реалізованої інноваційної 

продукції має вигляд:  

 

У2= -5,3276*Х1-5,2912*Х2+21,235*Х3+ 

0,1197*Х4+5,149*Х5+5,5856*Х6+6,2576*Х7-36702,6. 

 

Перевіряючи достовірність моделі на основі множинних коефіцієнтів 

кореляції (R1=0,9773, R2=0,9427) та  детермінації  (R1
2=0,9551, R2

2=0,8887)  

бачимо, що вони близькі до 1. Такий результат розрахунку підтверджує  

адекватність пропонованої моделі, її відповідність для використання у 

наступному етапі аналізі.  

Коментуючи вагові коефіцієнти в обох рівняннях ми можемо констатувати 

значний позитивний вплив таких показників результативності як: 
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- «витрати на інновації;  

- кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації» 

[148, с. 257].  

Для обсягу реалізованої продукції позитивний тренд формують також 

кількість організацій, що здійснювали НДР, кількість працівників, задіяних у 

виконанні НДР, кількість інноваційно активних промислових підприємств. 

Показники ефективності інновацій дозволяють охарактеризувати якісний 

ступінь досягнення ефекту в інноваційних процесах. До таких показників ми 

відносимо: 

1) «частку обсягу реалізованої інноваційної продукції (% до загального 

обсягу реалізованої продукції); 

2) кількість упроваджених у виробництво нових технологічних процесів; 

3) кількість упроваджених у виробництво нових або суттєво поліпшених 

маловідходних, ресурсозберігаючих технологічних процесів;  

4) кількість упроваджених видів інноваційної продукції; 

5) кількість упроваджених видів інноваційної продукції (нових видів 

машин, устаткування, приладів, апаратів); 

6) питому вагу витрат на виконання НДР у ВВП;  

7) інвестиції в основний капітал, млн. грн.; 

8) кількість упроваджених у виробництво інноваційних видів 

продукції,обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг); 

9) питому вагу обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у 

ВВП»  [148, с. 267].   (табл. 3.14).  

Для побудови багаточинникової регресії впливу показників ефективності 

інноваційної діяльності на ВВП побудовано табл. 3.15. 
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Таблиця 3.14 

Вихідні дані для побудови багаточинникної регресії впливу 

показників ефективності інноваційної діяльності на ВВП  

Рік 

ВВП, 

млн. 

грн. 

Частка 

обсягу 

реалізо-

ваної 

іннова-

ційної 

продук-

ції 

(това-

рів, 

послуг) 

(% до 

загаль-

ного 

обсягу 

реалізо-

ваної 

продук-

ції 

(това-

рів, 

послуг), 

% 

Кількі

сть 

упро-

вадже

них у 

вироб

ницт-

во 

нових 

техно-

логіч-

них 

проце-

сів, од 

Кількість 

упровад-

жених у 

виробниц-

тво нових 

або 

суттєво 

поліп-

шених 

маловід-

ходних, 

ресурсо-

зберігаю-

чих 

техноло-

гічних 

процесів, 

од 

Кіль-

кість 

упро-

вадже-

них 

видів 

інно-

вацій-

ної 

продук

ції 

(това-

рів, 

пос-

луг), 

од 

Кількі-

сть 

упро-

вадже-

них 

видів 

іннова-

ційної 

продук-

ції 

(нових 

видів 

машин, 

устатку-

вання, 

прила-

дів, 

апара-

тів), 

усього, 

од 

Пито

ма 

вага 

вит-

рат 

на 

вико

нан-

ня 

НДР 

у 

ВВП, 

% 

Ін-

вести

ції в 

основ

ний 

капі-

тал, 

млн 

грн 

Впро-

вадже-

но 

вироб-

ництво 

іннова-

ційних 

видів 

проду-

кції, 

найме-

нувань 

Обсяг 

реалі-

зованої 

іннова-

ційної 

про-

дукції 

(това-

рів, 

послуг), 

млн.грн 

Пито

ма 

вага 

обся-

гу 

вико

на-

них 

нау-

ко-

вих і 

нау-

ково-

тех-

ніч-

них 

робіт 

у 

ВВП 

, % 

 у X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

2000 176100 9,4 1403 430 15323 631 1,16 1403 15323 12,1 1,16 

2001 211200 6,8 1421 469 19484 610 1,11 1421 19484 12,2 1,11 

2002 234100 7 1142 430 22847 520 1,11 1142 22847 12,4 1,11 

2003 277400 5,6 1482 606 7416 710 1,24 1482 7416 12,9 1,24 

2004 357500 5,8 1727 645 3978 769 1,19 1727 3978 18,8 1,19 

2005 457300 6,5 1808 690 3152 657 1,09 1808 3152 17,4 1,09 

2006 565000 6,7 1145 424 2408 786 0,98 1145 2408 30892 0,98 

2007 751100 6,7 1419 634 2526 881 0,93 1419 2526 40188 0,93 

2008 990800 5,9 1647 680 2446 758 0,9 1647 2446 31432 0,9 

2009 947000 4,8 1893 753 2685 641 0,95 1893 2685 31432 0,95 

2010 1120600 3,8 2043 479 2408 663 0,75 2043 2408 33697,6 0,9 

2011 1349200 3,8 2510 517 3238 897 0,65 2510 3238 42386,7 0,79 

2012 1459100 3,3 2188 554 3403 942 0,67 2188 3403 36157,7 0,8 

2013 1522700 3,3 1576 502 3138 809 0,7 1576 3138 35891,6 0,8 

2014 1586900 2,5 1743 447 3661 1314 0,6 1743 3661 25669 0,69 

2015 1988500 1,4 1217 458 3136 966 0,55 1217 3136 23050,1 0,64 

2016 2383200 1 3489 748 4139 1305 0,48 3489 4139 
17805,7

5 
0,61 

2017 2983882 0,7 1831 611 2387 751 0,45 1831 2387 17714,2 0,56 

2018 3558706 0,8 2002 926 3843 920 0,423 2002 3843 24861,1 0,508 

Примітка: розраховано автором.  
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Таблиця 3.15 

Результати багаточинникового рівняння регресії для значимих 

показників 

Назва чинника 

Ідентифікація 

чинника у рівнянні 

Коефіцієнти 

для рівняння 

залежності 

ВВП 

Вільний член 3937233 

Частка обсягу реалізованої інноваційної продукції 

(товарів, послуг) (% до загального обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг), % Змінна X 1 

392,954 

Кількість упроваджених у виробництво нових 

технологічних процесів, од. Змінна X 2 
0 

Кількість упроваджених у виробництво нових або 

суттєво поліпшених маловідходних, 

ресурсозберігаючих технологічних процесів, од. Змінна X 3 

2385,9 

Кількість упроваджених видів інноваційної продукції 

(товарів, послуг), од. Змінна X 4 
-1,37981 

Кількість упроваджених видів інноваційної продукції 

(нових видів машин, устаткування, приладів, 

апаратів), усього, од. Змінна X 5 

-219,538 

Питома вага витрат на виконання НДР у ВВП, % Змінна X 6 -5047097 

Інвестиції в основний капітал, млн. грн. Змінна X 7 -358,15 

Впроваджено виробництво інноваційних видів 

продукції, найменувань Змінна X 8 
0 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, 

послуг), млн.грн. 

Змінна X 9 
-12,8606 

Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-

технічних робіт у ВВП , % 

Змінна X 10 
1350710 

Примітка: розраховано автором. 

 

Зведений аналіз усіх показників за визначеними функціями, що описують 

взаємозалежності показників інноваційної активності та ВВП, наведений у 

таблиці 3.16.  

Дані табл. 3.16 засвідчують, що майже всі рівняння, що найточніше 

визначають  вплив результуючого показника та чинників, що на нього 

впливають, засвідчують гіперболічний характер зв’язку. Така тенденція склалася 

внаслідок падіння як макроекономічних показників залежних змінних, так і 

показника результатів у 2013-2017 роках у порівнянні з висхідною тенденцією 

2001-2012 рр. Хвилеподібний розвиток світової економіки в цілому та економіки 
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України зокрема, під впливом різних чинників, відображений математичною 

функцією квадратичного рівняння. 

Найбільш суттєвий коефіцієнт у моделях взаємозалежності від 

макроекономічних показників належить чиннику «Впроваджено виробництво 

інноваційних видів продукції, найменувань» (R²=0,97505), але у 

багаточинникному рівнянні коефіцієнт впливу для цього показника  рівний 0, 

тому для поглибленого кореляційно-регресійного аналізу ми використаємо 

чинник «Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у 

ВВП, %» для якого R² = 0,96251.  У парній регресії ідентифікованими змінними 

будуть такі показники: «Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-

технічних робіт у ВВП , %» – незалежна змінна (Х) та «ВВП, млн. грн.» – залежна 

змінна (У).  

Детальний аналіз та опис використання економіко-математичного 

моделювання у 2000–2018 рр. наведений у таблиці 3.17. «Визначимо вид 

рівняння, що описує статистичні дані з використанням графічних можливостей 

програми Microsoft Excel. Розглянемо експотенціальну, лінійну, логарифмічну, 

поліномільну 2-го степеня, степеневу й лінійну фільтрацію лінії тренду (рис. 3.20-3.24). 

Критерієм вибору виду функції, тобто форми залежності, слугує значення 

коефіцієнта детермінації (R²)  – чим ближче значення цього показника до 1, тим 

краще задана функція описує статистичні дані. 

Аналіз засвідчив, що найбільш оптимальну форму залежності подано на 

рис. 3.22 поліноміальна лінія тренду 2-го степеня, оскільки величина достовірності 

апроксімації набуває найбільшого значення з розглянутих варіантів залежностей 

(R² = 0, 96251)» [148, с. 256]. 
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Таблиця 3.16 

 Типи рівнянь, що описують залежності впливу чинників на ВВП та коефіцієнт детермінації 

  

Чинники Лінійне Логарифмічне Поліномінальне Степеневе Експотенціальне 
1 2 3 4 5 6 

Частка обсягу реалізованої 
інноваційної продукції (товарів, 
послуг) (% до загального обсягу 
реалізованої продукції (товарів, 
послуг), % 

y = -312389,10496x + 
2550814,21789 
R² = 0,85991 

 

y = -1073516,50071ln(x) + 
2540259,15634 
R² = 0,92551 

 

y = 33384,48847x2 - 
619530,66206x + 
3076009,44707 
R² = 0,92490 

 

y = 3158462,44717x-

1,02358 
R² = 0,70324 

 

y = 
3766764,77566e-

0,33303x 
R² = 0,81679 

 

Кількість упроваджених у 
виробництво нових 
технологічних процесів, од. 

y = 735,98698x - 
219857,19806 
R² = 0,26347 

 

y = 1446154,84809ln(x) - 
9673776,47848 
R² = 0,25357 

 

y = -0,00483x2 + 
757,38751x - 
241126,65197 
R² = 0,26348 

 

y = 3,19377x1,66928 
R² = 0,28237 

 

y = 
186429,64859e0,0008

1x 
R² = 0,26954 

 
Кількість упроваджених у 
виробництво нових або суттєво 
поліпшених маловідходних, 
ресурсозберігаючих 
технологічних процесів, од. 

y = 1318,31905x + 
337604,49422 
R² = 0,03408 

 

y = 783438,28569ln(x) - 
3866823,72389 
R² = 0,03762 

 

y = -7,56706x2 + 
10075,03237x - 
2101907,37002 
R² = 0,04247 

 

y = 791,63729x1,09294 
R² = 0,06118 

 

y = 
278337,73496e0,0018

4x 
R² = 0,05575 

 

Кількість упроваджених видів 
інноваційної продукції (товарів, 
послуг), од. 

y = -65,75255x + 
1469336,82567 
R² = 0,26623 

 

y = -575062,88971ln(x) + 
5885103,94882 
R² = 0,27780 

 

y = 0,00520x2 - 
186,52038x + 

1809558,65298 
R² = 0,29219 

 

y = 
1251633001,57349x-

0,88225 
R² = 0,54648 

 

y = 
1420641,01728e-

0,00010x 
R² = 0,51254 

 

Кількість упроваджених видів 
інноваційної продукції (нових 
видів машин, устаткування, 
приладів, апаратів), усього, од. 

y = 2244,83379x - 
746413,31508 
R² = 0,36522 

 

y = 2045475,37236ln(x) - 
12565785,78118 

R² = 0,38881 
 

y = -2,67480x2 + 
7258,62779x - 
2934668,11514 
R² = 0,39731 

 

y = 0,05902x2,45895 
R² = 0,46962 

 

y = 
92484,99424e0,00263

x 
R² = 0,41883 

 

Питома вага витрат на 
виконання НДР у ВВП, % 

y = -2953729,45015x + 
3620773,65399 
R² = 0,90268 

 

y = -2409176,39474ln(x) + 
602668,34181 
R² = 0,94679 

 

y = 3450890,80678x2 - 
8797205,21121x + 

5874349,74320 
R² = 0,95128 

 

y = 476437,95994x-

2,52142 
R² = 0,86676 

 

y = 
12598844,82770e-

3,22632x 
R² = 0,90013 
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Продовження табл. 3.16 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: розраховано автором.  
 

1 2 3 4 5 6 

Впроваджено нових 
технологічних процесів 

y = 735,98698x - 
219857,19806 
R² = 0,26347 

 

y = 1446154,84809ln(x) - 
9673776,47848 
R² = 0,25357 

 

y = -0,00483x2 + 
757,38751x - 
241126,65197 
R² = 0,26348 

 

y = 3,19377x1,66928 
R² = 0,28237 

 

y = 
186429,64859e0,0008

1x 
R² = 0,26954 

 

Впроваджено виробництво 
інноваційних видів продукції, 
найменувань 

y = 144488,22910x - 
296994,73203 
R² = 0,91460 

 

y = 827187,78107ln(x) - 
596904,75349 
R² = 0,67625 

 

y = 7895,10939x2 - 
5518,84933x + 
203028,86275 
R² = 0,97286 

y = 
93456,08140x1,05039 

R² = 0,91137 
 

y = 
165849,34724e0,1631

9x 
R² = 0,97505 

 

Обсяг реалізованої інноваційної 
продукції (товарів, послуг), 
млн. грн. 

y = 22,24565x + 
622817,76518 
R² = 0,19849 

 

y = 147017,88160ln(x) - 
62456,04346 
R² = 0,45933 

 

y = -0,00310x2 + 
135,78126x + 
357449,52816 
R² = 0,58652 

 

y = 
161503,07611x0,20369 

R² = 0,73693 
 

y = 
363466,70874e0,0000

4x 
R² = 0,47428 

 

Питома вага обсягу виконаних 
наукових і науково-технічних 
робіт у ВВП , % 

y = -3674314,16534x + 
4431662,85491 
R² = 0,91247 

 

y = -3241222,07886ln(x) + 
695395,84735 
R² = 0,94986 

 

y = 4495414,61848x2 - 
11770222,87901x + 

7889269,68666 
R² = 0,96251 

 

y = 524795,30684x-

3,39544 
R² = 0,87122 

 

y = 
29979358,87863e-

3,99280x 
R² = 0,90057 
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Отже, модель залежності ВВП від показника «питома вага обсягу 

виконаних наукових і науково-технічних робіт», на основі зібраних нами 

статистичних даних набуває форми поліноміальної лінії тренду 2-го степеня: 

 

  y = 4495414,61848x2 - 11770222,87901x + 7889269,68666         (3.4) 

 

Таблиця 3.17 

Емпіричні дані для побудови кореляційної моделі  

 

Питома вага обсягу 

виконаних ННТР у 

ВВП, % 

ВВП, млн. грн. У розрахункове Коеф. еласт. 

2000 1,16 176100,00 284841,06 -5,46 

2001 1,11 211200,00 363122,64 -5,47 

2002 1,11 234100,00 363122,64 -5,47 

2003 1,24 277400,00 206342,83 -3,74 

2004 1,19 357500,00 248661,10 -5,13 

2005 1,09 457300,00 400728,86 -5,36 

2006 0,98 565000,00 671847,46 -4,32 

2007 0,93 751100,00 831046,51 -3,81 

2008 0,9 990800,00 937354,94 -3,53 

2009 0,95 947000,00 764669,64 -4,01 

2010 0,9 1120600,00 937354,94 -3,53 

2011 0,79 1349200,00 1396381,88 -2,64 

2012 0,8 1459100,00 1350156,74 -2,71 

2013 0,8 1522700,00 1350156,74 -2,71 

2014 0,69 1586900,00 1908082,80 -2,01 

2015 0,64 1988500,00 2197648,87 -1,75 

2016 0,60 2383200,00 2418243,25 -1,58 

2017 0,56 2983882,00 2731819,09 -1,38 

2018 0,51 3558706,0 3065986,68 -1,19 

Разом  22920288,00 22427568,68 -65,82 

Примітка: розраховано автором.  

 

Підставивши значення незалежної змінної в рівняння (3.4), визначимо 

розрахункове значення показника. Як свідчать дані табл. 3.16, величина 

показника «суми статистичних і розрахункових значень» близькі за значенням 

(22920288 та 22427568,68  млн. грн.), їхня  динаміка однакова. Отже, 

достовірність вибраного рівняння, що описує залежність, підтверджена. 
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Рис. 3.21. Лінійна лінія тренду 

 

 
Рис. 3.22. Логарифмічна лінія тренду 

 

 
Рис. 3.23. Поліноміальна лінія тренду 2-го степеню 
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Рис. 3.24. Степенева лінія тренду 

 

 
Рис. 3.25. Експоненціальна лінія тренду 

 
Здійснимо аналізування відповідності даної моделі. Для цього проведемо  

перевірку її адекватності статистичним даним, із використанням критерію 

Фішера. Розрахуємо значення цього критерію за формулою: 
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«Табличне значення критерію Фішера розраховуємо із заданою 

ймовірністю р (р=0,95) і числом ступенів рівності: k1=m і k2=n-m-1. Для зібраних 

нами статистичних даних кількість спостережень n=18, тому число ступенів 
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вільності k1=1 і k2=16.» [148, с. 230]. Табличне значення критерію Фішера: 

Fтабл.= 4,49. 

Нерівність Fрозр.>Fтабл. (359,43>4,49 )виконується, тому з ймовірністю 

Р=0,95 можна стверджувати, що запропонована модель адекватна даним 

статистики і  може бути застосована для наступних етапів аналізу й 

прогнозування. 

Необхідно оцінити показники тісноти та напряму зв’язку між Х та У, із 

використанням коефіцієнта кореляції, що розраховується за такою формулою: 

 














n

ni

n

ш

YYi
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YXКкорел
2

2n
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1

)(*X)-(Xi

Y)-(Yi *)X(

],[ .                                 (3.6) 

Значення коефіцієнта кореляції розрахуємо за допомогою вбудованої 

функції програми Microsoft Excel, зокрема функції категорії КОРЕЛЛ. 

Отримали таке значенням коефіцієнт та кореляції r [х;у]= - 0,94695. 

За отриманим значення робимо висновок: «оскільки r [х; у] < 0, то зв’язок між 

Х та У обернений; оскільки 0,7 < |r [х;у]| < 1, то зв’язок між Х і У сильний. 

Оцінимо вплив варіації чинника Х на варіацію показника У, використавши 

коефіцієнт детермінації, що становить:  R² = 0,96251, тобто варіація показника 

на 96,25 % зумовлена варіацією чинника» [148, с.235]. 

Отже, показник ефективності інноваційної діяльності «Питома вага обсягу 

виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП , %» здійснює найбільший 

вплив на обсяги ВВП. У сфері інноваційного розвитку в Україні спостерігаються 

негативні тенденції, зокрема, проблеми, пов’язані з низькими обсягами 

фінансування наукових та науково-технічних робіт. Дані проблеми 

підвищуються в умовах економічної рецесії, оскільки звужуються можливості 

інвестувати в інноваційний розвиток. 

Серед показників результативності найбільший вплив на обсяг ВВП мають 

витрати на інновації та кількість промислових підприємств, що впроваджували 
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інновації. Результати побудови  та одержаних показників дозволяють зробити 

такі висновки та узагальнення для розвитку інноваційної активності та 

інноваційного співробітництва у регіонах України. 

Результати дослідження свідчать про те, що розробка моделей впливу 

інноваційної активності суб’єктів господарювання на показники розвитку 

регіону має базуватися на поєднанні показників результативності та 

ефективності інноваційних процесів. Це забезпечуватиме комплексність та 

системність оцінювання, даватиме змогу визначати вхідні та вихідні індикатори 

формування інноваційної політики регіону. 

Обґрунтовано, що в умовах проведеного оцінювання, серед показників 

результативності найістотніший вплив мають витрати на інновації та кількість 

промислових підприємств, що впроваджували інновації. Результати 

економетричних досліджень свідчать про позитивний і суттєвий вплив рівня 

наукоємності ВВП на загальну економічну динаміку. Отже, інноваційна політика 

регіону, спрямована на підвищення питомої ваги обсягу наукових і науково-

технічних робіт у регіональному ВВП, є одним із найважливіших чинників 

забезпечення економічного зростання. 

Узагальнення результатів досліджень дає змогу обґрунтувати положення, 

що інноваційна політика регіону, орієнтована на підтримання високого рівня 

наукоємності регіонального ВВП та стимулювання утримання високої кількості 

наукових працівників, обертається прямим економічним ефектом (у разі 

створення сприятливих умов для капіталізації і впровадження результатів 

розробок в економічну діяльність), що відображається показником рівня ВВП на 

душу населення. Такий зв’язок відтворюється, першою чергою, через 

активізацію та підвищення ефективності інноваційних процесів. Інструментом 

оцінювання повинно стати математичне моделювання, що забезпечує стабільні і 

гнучкі засади щодо зміни чинників моніторингу інноваційних процесів. 

На відміну від чинних моделей, запропонована забезпечує вищий рівень 

точності оцінювання показників макроекономічного стану України, як основи 

для формування ефективної державної політики інноваційного розвитку. В 
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рамках означеного виділено актуальні напрями розвитку регіональної 

інноваційної системи: 

- поширення інституцій стимулювання створення, використання і 

захисту об’єктів права інтелектуальної власності у реальному секторі економіки; 

- розбудова наукових іституцій генерування інноваційного процесу, 

який відображатиме рівень розвитку інноваційного потенціалу регіону та буде 

абезпечувати необхідне відтворення його розвитку; 

- до обгрунтування напрямів розвитку регоінальної інноваційної 

політики потрібно обирати ті стратегічні орієнтири, які дозволяють здійснити 

найбільший вплив на зростання регоінального продукту (зокрма, визначені у 

результаті реалізації екноміко-математичної моделі); 

- визначення правового механізму зміни структури пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності та системи їх формування;  

- посилення інституційної спроможності головних розпорядників 

бюджетних коштів щодо ухвалення рішень із інвестування проєктів на основі 

результату аналізу доходів і витрат. 

Доведено, що у сучасних умовах екобезпечний розвиток країни на 

інноваційних засадах характеризує якість соціально-економічної системи країни 

загалом та її регіонів. 

Дослідження впливу показника «кількість упроваджених у виробництво 

нових або суттєво поліпшених маловідходних, ресурсозберігаючих 

технологічних процесів» дозволяє констатувати відсутність прямого 

безпосереднього впливу на рівень ВВП у досліджуваному періоді за допомогою 

методів математичного моделювання. Очевидним є факт необхідності долучення 

системи  показників, які не відображені у формах статистичної звітності. Іншими 

напрямами активізації  

Забезпечення національної безпеки України у сучасних умовах не можливе 

без досягнення необхідного рівня екологічної безпеки. Загострення екологічних 

проблем в Україні та зростання їх важливості до рівня соціально-економічних 

актуалізують пріоритетність напрямів екологічного розвитку країни, а 
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критеріями та показниками ефективності національного розвитку України 

стають показники екологічної безпеки. 

Важливість зростаючої залежності національної економіки від зовнішніх 

факторів, в тому числі негативних, обмеженість і дороговизна енергетичних 

ресурсів, необхідність більш раціонального використання сировинної бази 

задекларовано як пріоритет сталого економічного розвитку України у Стратегії 

інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних 

викликів. 

До причин такого стану можна віднести низький мотивуючий вплив з боку 

держави та низьку екологічну свідомість як суб’єктів господарювання, так і 

пересічних громадян країни. Якщо у соціально розвинутих країнах до проблем 

екологічного розвитку територій долучаються активно всі члени громади, то в 

Україні роль в умовах фінансової кризи та низької екоосвіти повинна належати 

місцевим органам самоврядування. Зокрема, аналізування звітних даних щодо 

реалізації регіональних програм інноваційного розвитку засвідчує зростання 

активності у реалізації таких середньостровкових напрямів як охорони 

навколишнього природного середовища та енергетики.  

Процес екологічного розвитку країни передбачає розроблення та 

впровадження продуманої державної політики у сфері національної екосистеми 

та підтримку впровадження інноваційних технологій, спрямованих на підтримку 

та розвиток ресурсного потенціалу регіонів та країни загалом. До інноваційних 

екологічно спрямованих технологій включають всю сукупність науково-

технічних розробок, які дозволяють зберегти природні ресурси та забезпечити 

економічний розвиток територій: ресурсозберігаючі та безвідходні технології, 

біотехнології, запровадження стандартів екоменеджменту, модернізація очисних 

споруд, які здійснюють викиди у навколишнє середовище, виготовлення 

екочистої продукції тощо. Невисока частка таких інноваційних технологій та 

низький рівень інноваційної активності вітчизняних суб’єктів господарювання 

не дозволяє повною мірою використати можливості  та забезпечити належний 

рівень екологічної безпеки у структурі національної безпеки України.      
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 підвищення частки фінансування у фундаментальних та прикладних 

дослідженнях напрямів «Енергетика та енергоефективність», «Раціональне 

природокористування»; 

 збільшення коштів на проведення заходів із підвищення екологічної 

свідомості громадян України; 

 формування механізмів державно-приватного партнерства у напрямах 

«Енергетика та енергоефективність», «Раціональне природокористування»; 

 посилення дієвості інструментів стимулювання впровадження інноваційних 

технологій у напрямах «Енергетика та енергоефективність», «Раціональне 

природокористування». 

Означений підхід забезпечуватиме сприятливий інноваційний клімат, який 

даватиме змогу суб’єктам господарювання успішно комерціалізувати свої 

науково-технічні продукти, та, своєю чергою, сприятиме зростанню соціально-

економічного рівня регіонів.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. 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.  

2. 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, що впроваджували 

технологічні інновації – Східний (45,87%) і Північний (43,08%). 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 Черкаській областях (19,36%).  

3. Аналіз та оцінювання даних щодо розвитку інноваційного 

співробітництва засвідчив, що у більшості регіонів України спостерігається 

низький рівень активності взаємодії підприємств, що впроваджували 

технологічні інновації із партнерами. 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 
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у Луганській (50,7%) та Рівненській (38,7%) областях. Клієнти 

підприємницького сектору долучались до інноваційного співробітництва 

найчастіше у Закарпатській області – близько 37%, Донецькій  області - 19%, 

клієнти державного сектору загалом займали неактивні позиції, проте у 

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

найвідчутнішим. Конкуренти або підприємства у межах своєї групи брали участь 

у інноваційному співробітництві також недуже  активно – у середньому близько  

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

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

Луганській (17,6%) областях. 

4. Проведено 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.  

5. Проведений кластерний аналіз 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.  

6. 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 дали змогу автору обґрунтувати важливість побудови 

системи взаємодії у інноваційних процесах із закладами вищої освіти для 
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забезпечення соціально-економічного розвитку регіону та виокремити п’ять 

кластерів за рівнем розвитку взаємодії суб’єктів інноваційного процесу. 

7. 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. 

8. Розроблено економіко-математичну модель, що передбачає 

визначення сили й тісноти зв’язку між показниками інноваційної активності в 

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, що здійснювали НДР, 

кількість працівників, задіяних у виконанні НДР, кількість інноваційно активних 

промислових підприємств.  

9. 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 
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суб’єктам господарювання успішно комерціалізувати свої науково-технічні 

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

регіону.  

Одержані результати, що висвітлені в розділі 3, опубліковано в працях 

автора [70; 148; 149; 153; 158; 160; 178; 184; 189; 197; 201]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ 

СИСТЕМ ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНУ 

 

4.1. Механізм формування споживчої корисності інновації в регіоні 

 

Обґрунтування підходу до формування корисності інновації за етапами 

інноваційного процесу регіону повинно стати підґрунтям побудови механізму 

налагодження та розвитку взаємодії в інноваційних процесах. 

Теоретико-методологічні засади оцінювання корисності у інноваційній 

діяльності є предметом  наукового  зацікавлення таких учених  як: С. Богачов,  

О. Бойко-Бойчук, З. Герасимчук, І. Заблодська, О. Карий, О. Карлова,                                 

А. Лук’янченко, А. Мельник,  М. Мельникова,  Г. Монастирський.  Проте, 

зважаючи  на  значні наукові доробки дослідників, а також специфіку проблеми  

забезпечення корисності інновацій та розвитку відносин між учасниками 

інноваційного процесу, видається необхідним  поглиблення  дослідження  в руслі 

розроблення концептуальних засад розуміння та забезпечення корисності 

інновацій як результату інноваційного процесу регіону. 

Доцільність побудови механізму формування корисності інновації на 

засадах налагодження взаємодії між суб’єктами регіону детерміноване,  на нашу 

думку, нижчевикладеними чинниками:  

- сучасний етап ‒ це період розвитку нової практики для України 

управління інноваційним розвитком регіонів в умовах децентралізації, що 

зумовлює недостатню вивченість і теоретичну обґрунтованість останньої;  

- сучасна  система  управління інноваційним розвитком  регіонів  

багато  в чому постає продовженням використовуваної  системи  державного 

регулювання інноваційною діяльністю, що не відповідає умовам забезпечення 

інноваційного розвитку регіонів в умовах децентралізації та поширення досвіду 

відкритих інновацій;  
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- глобалізаційні виклики у світі загострюють потреби адаптивного та 

гнучкого механізму забезпечення ефективності та результативності інновацій;  

- особливістю сучасної ситуації інноваційного розвитку є зміна 

акцентів у розумінні зацікавленості суб’єктів у налагодженні взаємодії; 

- розвиток економіки знань у світі зумовлює необхідність 

переоцінювання важливості та наповненості ресурсного забезпечення виконання 

інноваційного процесу.  

Для розроблення концептуальних засад забезпечення корисності інновацій 

в регіоні, передусім,  необхідно визначити цілі, суб’єкти й об’єкти забезпечення 

корисності інновацій згідно з прийнятим у даному дослідженні підходом – за 

етапами інноваційного процесу. 

Інновація є результатом довготривалої та комплексної співпраці великої 

кількості учасників інноваційного процесу, яких у сучасній літературі називають 

зацікавленими сторонами [287, с. 45]. У інновації, як продукті, повинні бути 

гармонійно відображені цінності всіх його зацікавлених сторін, що створює 

умови для майбутньої вигідної співпраці [1, с. 38].  

Базою формування засад забезпечення корисності інновацій має слугувати 

нормативно-правова база, а саме ‒ основні положення здійснення науково-

технічної та інноваційної діяльності в Україні.  

Передусім, обґрунтуємо етимологію концепції формування корисності, 

що, як визначено у процесі дослідження, науковці по-різному трактують, 

зокрема поняття результатів інноваційного процесу, поняття корисності 

інновації та з різних позицій визначають підходи до її забезпечення. У працях 

вітчизняних економістів також неодноразово розглядається проблема корисності 

товару [334; 345; 433], зокрема у контексті споживчих потреб, корисності блага, 

цінності блага, рівня задоволення споживача тощо. Автори одностайно 

вважають, що корисність товару є суб’єктивною величиною, оскільки її 

величина залежить від сприйняття та специфічних потреб або очікувань людини.   

У наукових публікаціях можна зустріти поняття корисності інновацій у 

тому числі і на регіональному рівні. Корисність реалізовується в процесі 
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виробництва або використання інновації в промисловості, коли матеріальні 

ресурси (сировина, матеріали, що є основою виробництва і комплектації виробів) 

перетворюються шляхом якісної трансформації  в кінцевий продукт, додаючи до 

початкової вартості сировини вартість оброблення і утворюючи корисність нової 

форми продукту [348, с. 29].  

Аналіз сучасних теорій інноватики, маркетингу, менеджменту якості та 

проєктного аналізу дозволяє зробити висновок про багатоаспектність та 

складність проблеми управління процесом формування корисності інновації, а 

змістове наповнення та об’єктивний рівень корисності інновації формується за 

етапами здійснення інноваційного процесу регіону. Вивчення ознак та умов  

формування та досягнення необхідного рівня корисності інновацій вимагає 

провести оцінку рівня корисності проміжних результатів етапів інноваційного 

процесу та завершальних результатів інноваційного процесу регіону. У зв’язку з 

цим виникає потреба детальнішого вивчення аспектів визначення 

співвідношення між корисністю благ для учасника інноваційного процесу і 

визначення можливості існування функції корисності набору благ для всіх 

зацікавлених учасників інноваційного процесу регіону. 

Щоб зробити висновок щодо чинників, що визначають індивідуальних та 

сукупних корисність благ, потрібно дослідити взаємозв’язок між системою 

потреб і сукупністю засобів для їх задоволення. «Правило, що регулює цей 

взаємозв’язок, на нашу думку, можна сформулювати так: чим ширші та 

інтенсивніші потреби, тобто, чим їх більше і чим вони важливіші, і чим менша, з 

іншого боку, кількість благ, яка призначена для їх задоволення, тим вищими 

будуть ті ступені потреб, на яких повинно закінчуватися їх задоволення, тим 

вищою буде їх гранична корисність. І навпаки, чим вужче коло потреб, що 

необхідно задовольнити, чим менша їх важливість і, з іншого боку, чим більший 

запас матеріальних благ, що є у розпорядженні суб’єктів регіону, тим нижчим є 

той ступінь, до якого доходить задоволення потреб, тим нижчою має бути і 

гранична корисність таких благ» [157, с. 5]. 
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Поняття корисності є суб’єктивним і може бути оцінене лише через призму 

сукупності психологічних особливостей та ресурсного забезпечення суб’єкта 

оцінювання, оскільки корисність є складовою системи цінностей учасників 

інновацій регіону.  

Очевидно, що можна зробити висновок про оцінювання корисності в 

регіоні, як багатоатрибутивного процесу, який важко підлягає точному 

кількісному вимірюванню. Наприклад, одні учасники прагнуть одержати нові 

знання та досвід реалізації прикладних знань, а інші – збільшити прибутковість 

операційної діяльності. Абстрактними одиницями виміру корисності у 

математиці вважають ютилі, а найбільш універсальними у економіці – вартісні 

одиниці. Проте, загальновизнано, що наскрізною ниткою реалізації 

інноваційного процесу регіону є забезпечення максимальної корисності 

інновації для кінцевого споживача.  

Інноваційна продукція за цілим рядом ознак відрізняється від традиційної 

для регіонального ринку та споживача. Зокрема, було виділено такі характерні 

ознаки інноваційності продукції, що представлено у Законі України «Про 

інноваційну діяльність» [92, ст.14, ст.15] та у науковій літературі: «ринкова 

новизна; перспективний характер потреби на інновацію або навіть відсутність 

потреби на регіональному ринку; високий ступінь невизначеності на ринку та 

відповідно ризику, що супроводжує інновацію; відокремленість у часі між 

затратами і кінцевим результатом; здатність до значної мультиплікації доходів 

під час реалізації; спрямованість, насамперед, на задоволення потреб споживачів 

– новаторів; неможливість використання товару без належного рівня знань та 

проінформованості споживачів» [337, с. 163]. 

Для формалізації рівнів корисності та критеріїв корисності інновації 

регіону здійснимо її порівняння з традиційним товаром.  

Корисність товару для споживача змінюється у часі, охоплюючи цілий 

процес закупівлі, використання і утилізації товару. Споживча корисність 

формується на засадах мультиатрибутивності і може бути охарактеризована за 

рівнями (рис. 4.1).  
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Рис. 4.1. Рівні  споживчої корисності традиційного товару 

(сформовано автором) 

 

Варто наголосити, що корисність будь-якого наявного товару називають 

формальною корисністю [405], а функціональні вигоди товару можна оцінити 

через показники призначення. Вигоди зовнішнього оформлення товару 

оцінюють  через естетичні показники, що характеризують чуттєве сприйняття 

споживачем на регіональному рівні зовнішнього вигляду та оформлення 

продукції.  

Однак, для споживача, як правило, є важливим не тільки те, що продукція 

повинна мати формальну корисність, вона також повинна бути наявною в 

встановлений період часу й у визначеному місці, щоб споживачу була доступна 

для придбання.  

Додаткову корисність товару, що додається понад формальну корисність, 

називають корисністю придбання (місця, часу і продажу).  

Доступність товару або послуги для споживача важлива не сама по собі, а 

саме в той момент часу і в тому місці, що  є для нього актуальними. Корисність 

часу – це вигода, що створена за рахунок «чогось» у необхідний час.  

Отже, «корисність місця (регіону) – це вигода, що створюється для того, 
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- вигоди використання товару; 
- вигоди  сервісу; 
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щоб зробити товар придатним для придбання і споживання в необхідному місці. 

Логістика безпосередньо відповідає за корисність і вартість місця, а саме як 

ефективніше організувати рух сировини і матеріалів, їх складування від точки їх 

виробництва до точки споживання в регіональному інноваційному процесі» [331, 

с. 30].  

Важливим аспектом у даному напрямі є врахування вигод продажу, що 

характеризують рівень задоволення послугами, пов’язаними із процесом 

теоретичного або практичного ознайомлення споживачів регіону із 

експлуатаційними параметрами продукції, тобто,  формують фундамент для 

налагодження процесу взаємодії в інноваційних процесах регіону. До 

показників, що дозволяють оцінити рівень вигід, що надаються під час купівлі 

продукції, можна віднести показники якості порад та інформаційних довідок, що 

надаються суб’єктами сервісу; навчання й консультування обслуговуючого 

персоналу споживача тощо. Вигоди трансакції визначають рівень задоволення 

споживачів регіону процесами передачі права власності на продукцію від 

виробника (продавця) до споживача. До таких показників варто віднести 

показники процесу організації замовлення продукції (простота та зручність 

оформлення необхідної документації тощо); показники умов поставок продукції 

споживачу (швидкість, надійність, ритмічність поставки, комплектність 

продукції); показники умов впровадження продукції у споживача (монтаж і 

наладка, супроводження) тощо. 

 На регіональному рівні вигоди використання можна оцінити через 

ергономічні показники, що «характеризують систему «людина – продукція» і 

враховують комплекс властивостей людини, що проявляються у виробничих 

процесах регіону; показники надійності, що визначають і характеризують 

спроможність продукції виконувати необхідні функції в заданих умовах 

протягом заданого періоду часу; екологічні показники, що характеризують 

рівень шкідливих впливів (хімічних, світлових, звукових, радіаційних тощо) на 

оточуюче середовище регіону, що виникають під час використання продукції; 

показники безпеки; показники уніфікації» [331, с. 31].  
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До показників, що визначають вигоди сервісу під час експлуатації 

продукції, можна віднести вигоди умов надання послуг технічного 

обслуговування (доступність сервісних служб, зручність часу та місця надання 

послуг) та інше.  Вигоди використання товару відомого бренду/торгової марки 

полягають у: забезпеченні впевненості у правильності вибору рішення про 

покупку та, відповідно, зменшенні ризику придбання; наданні емоційного 

забарвлення покупці і покращення сприйняття продукту; наданні споживачеві 

відчуття належності до певної суспільної групи та підвищення статусу 

споживача регіону. 

Суб’єктивною корисністю на регіональному рівні є оцінка споживачем 

корисного ефекту певного економічного блага, його вигід. Суспільна оцінка 

корисності встановлюється за умови рівноваги між величиною попиту і 

пропозиції на встановлений товар і вимірюється ціною рівноваги в регіоні. Таку 

корисність можна назвати об’єктивною і за наявності у споживчій цінності лише 

однієї корисної властивості, вона збігається із суспільною споживчою цінністю.  

Корисність речі або послуги, зумовлена їх властивостями, створює їхню 

споживчу цінність і виражає відповідність таких властивостей потребам людини. 

Корисність у даному дослідженні ми розглядаємо як сукупність вигід, що може 

одержати споживач під час придбання, володіння (використання) благ, 

створених у регіоні. Під час купівлі товару або послуги індивід «оцінює» 

споживчі вигоди, «досліджує» їхню якість, зіставляє споживчу цінність різних 

товарів і послуг регіону, порівнює очікувані вигоди та необхідні витрати для їх 

одержання. У корисності інноваційної продукції регіону відображається 

зіставлення об’єктивної і суб’єктивної сторін, та споживчої цінності 

регіонального товару (рис. 4.2). 

Як наслідок групи показників якості продукції, сервісу, маркетингового 

просування продукції на регіональному ринку характеризують її корисність та 

дозволяють оцінити задоволеність споживача показниками продукції, вони 

характеризують сприйняття споживачем ступеня виконання його потреб або 

очікувань під час придбання та експлуатації продукції, тому показники цих груп 
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можна вважати показниками корисності інноваційної продукції на 

регіональному рівні.  

 

 

 
Рис.4.2. Складові споживчої цінності традиційного товару 

(розроблено автором на підставі [121]) 

 

Щоб зробити висновок щодо чинників, якими визначається корисність 

благ на регіональному рівні, необхідно з’ясувати види та форми взаємозв’язку  

між споживчими потребами та технологіями (інструментами) їхньої сатисфакції.  

На нашу думку, еволюція характеру споживчої цінності полягає в 

значному розширенні кількості споживчих вигод та зростанні корисних 

властивостей багатьох традиційних товарів; «в ускладненні процесу їхнього 

створення; у підвищенні якості та довговічності товарів; у створенні зростаючої 

кількості споживчих вигод у формі послуг; у зростанні важливості 

нематеріальних чинників корисності» [331, с. 33], зростанні необхідності 

розбудови регіональної інфраструктури, що дозволить забезпечити належний 

рівень використання інноваційних технологій та продуктів у регіоні. Інституції 

регіональної влади виступають при цьому не лише у якості споживача 

інноваційного товару, але інтегрують функції ініціатора інноваційного процесу. 
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На підставі аналізування теоретичних положень можемо узагальнити, що 

цінність для споживача (споживча цінність) носить ситуаційний характер, 

оскільки користі і витрати, пов’язані з купівлею і використанням товару, 

визначаються умовами його придбання та використання, чинниками розвитку 

регіонального ринку надання послуг допродажаного, продажного 

обслуговування, рівнем доступу регіональних суб’єктів бізнес-середовища до 

ринку ресурсів тощо.  

Уточнимо змістове наповнення корисності товару у ракурсі 

індивідуалізації розуміння потреб споживачів. Процес придбання та 

використання інноваційного товару супроводжується не лише об’єктивними 

процесами оцінювання технічних параметрів, але й психоемоційними процесами 

сприйняття додаткових атрибутів інноваційного товару. Варто зазначити, що 

існує суттєва відмінність між сукупністю очікуваних споживачем вигід від тієї 

цінності, що отримано в процесі використання товару. Вітчизняні науковці 

наголошують, що процес сприйняття користей і витрат інноваційного продукту 

пов’язаний не лише з пізнавальними, але і з емоційними процесами [334, с. 115]. 

Отже, виокремлення зазначених особливостей сприйняття споживчої цінності 

інноваційного товару дозволяє узагальнити, що величина отриманої цінності 

повинна бути оцінена з погляду тих витрат, що поніс чи готовий понести 

споживач під час задоволення своїх потреб. Формалізацію даного твердження 

можна представити так: 

 

Цінність товару =   Корисність товару                            max 

                                  сукупні витрати  грошей, часу, зусиль 

 

З урахуванням запропонованої архітектоніки поняття споживчої цінності 

інноваційного товару можна стверджувати, що рівень корисності для споживача 

є відносним та зумовлюється впливом часових та просторових параметрів, що 

супроводжують комплекс атрибутів придбання, використання і утилізації товару 

споживачем. Як комплекс мірил механізмів ідентифікації рівня цінності 
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інноваційного продукту доцільно використати концепцію життєвого циклу 

товару у клієнта, яка дозволяє дослідити сукупність вигод і витрат, що  повинні 

бути забезпечені суб’єктами інноваційного процесу регіону протягом етапів 

ринкового розвитку інновації, її дифузії та конвергенції. Використання 

запропонованої концепції життєвого циклу потребує проведення уточненої 

експертизи чинників просторового розвитку інновації, зокрема визначення 

кількісних та якісних параметрів регіонального ринку товарів та послуг, 

інтенсивності конкуренції та рівня інтегрування регіону у процеси інноваційного 

співробітництва. Саме вказані параметри розвитку регіонального ринку 

дозволяють диференціювати рівень споживчої цінності інновації. 

На основі опрацювання наукових джерел та виокремлення архітектоніки 

складових поняття цінності інновацій можемо подати власне трактування 

«корисності інновацій», під яким розуміємо здатність блага задовольнити нові 

потреби споживачів або задовольнити існуючі потреби на якісно новому рівні. 

Як економічна категорія, корисність інновацій відображає відносну 

характеристику, що відрізняє суб’єкт оцінювання від інших категорій відповідно 

до вимог, що актуалізуються внутрішнім та зовнішнім середовищем споживання 

інноваційної продукції. Забезпечення корисності інновації повинно відбуватися 

під впливом сукупності чинників інноваційного середовища регіону, серед яких 

слід назвати: рівень розвитку регіонального ринку об’єктів інтелектуальної 

власності; розвинутість інфраструктури споживання інноваційної продукції; 

ефективність матеріально-технічного забезпечення та інформаційної системи; 

темпи або очікування темпів інноваційного розвитку у галузі.  

Узагальнивши підходи авторів, що досліджують структурно-

функціональні особливості даної категорії [17; 29; 66; 345; 337], можемо 

виділити такі основні складові корисності інновації:  

- економічна корисність, що визначається величиною фінансового 

результату від споживання інновації (збільшення прибутку, зменшення 

собівартості, збільшення якості та обсягів виготовлення, розширення товарної 

пропозиції та ринку збуту продукції (послуг) та ін.);  
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- соціальна корисність, що ідентифікується соціальними змінами у 

середовищі використання інновацій (підвищення рівня комфорту, полегшення 

умов споживання);  

- екологічна корисність, що оцінюється через зміни впливу на 

природнє середовище; 

- іміджева корисність проявляється у вигляді зміни рівня іміджу 

споживача на ринку як покупця-інноватора та іміджу виробника інноваційної 

продукції. 

Виділені складові корисності інновації можуть бути ідентифіковані на 

різних рівнях у суб’єктів інноваційного процесу регіону. Проте, інтегрованого 

значення корисність інновацій набуває для інституцій регіональної влади, що є 

споживачами регіональної інноваційної продукції, що визначає рівень 

соціально-економічного розвитку регіону, а з іншої сторони – створює і 

забезпечує інноваційне середовище розвитку та сприйняття корисності 

інноваційної продукції, що визначає умови для формування корисності 

інновації. 

Отже, можемо узагальнити концептуальні моделі складових споживчої 

цінності інновацій із врахуванням системних особливостей її формування та 

сприйняття суб’єктами регіону (рис. 4.3).  

Синтезуючи складові корисності та вартості інновацій, можна визначити 

системоутворюючий вплив регіону, як чинника формування споживчої цінності 

інновації. Споживча цінність інновації пов’язана як із додатковими вигодами, 

так і з додатковими витратами, величина та обсяг параметрів яких визначаються 

рівнем розвитку регіонального ринку бізнес-середовища, інноваційної 

інфраструктури та ринку комерціалізації інноваційної продукції регіону.  

Розгляд споживчої цінності інновації через призму її складових може стати 

основою для формування механізму її забезпечення суб’єктами інноваційного 

процесу регіону. Оскільки інновація запроваджується на регіональному ринку 

поряд або замість існуючого товару, то споживча корисність нового товару 

повинна бути визнана вищою за споживчу корисність традиційного товару, що 
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призводять до необхідності виокремлення нових якісних ознак, що надасть 

досліджуваній дефініції комплексності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 4.3. Складові споживчої цінності інновації на інституційному 

регіональному ринку (розроблено автором) 

 

Ознакою ефективності підвищення корисності інновацій може виступати 

збільшення чи якісне удосконалення параметрів інноваційної продукції, що 

вимірюється через оцінювання її складових елементів.  

Першою та пріоритетною додатковою вигодою, одержаною споживачем 

від придбавання та використання інноваційного товару є його новизна. Рівень 

новизни пропонованої ідеї визначає необхідний напрям змін відносно 

традиційного товару, реалізація якого підвищить рівень корисності товару. З 

огляду на положення сучасного менеджменту якості та регіональної економіки 

сформовано методологічні положення формування корисності інноваційної 

продукції, що враховують причинно-наслідковий вплив рівня радикальності 

Споживча цінність 

інновації 

Споживча корисність інновації Витрати на придбання і 

використання інновації 

 

 

 

Корисність 

товару 
 

Додаткові 

вигоди: 
 

 - вигоди новизни; 

- вигоди участі/ 

причетності 

 

Витрати на 

придбання і 

використання 

товару 

Додаткові 

витрати: 

- витрати 

додаткових 

інформації, знань 

та досвіду; 

-витрати вибору; 

-витрати  

переходу 

 

 

Інноваційне середовище формування та використання інновації регіону 
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змін, реалізованих суб’єктами протягом інноваційного процесу регіону 

(табл.4.1). 

Таблиця 4.1 

Вплив рівня інноваційності ідеї інноваційного процесу регіону на 

рівень корисності продукції   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: розроблено автором. 
 

Виходячи з позиції регіонального підходу до формування корисності 

інновації, показник досягнення цілей інноваційного розвитку регіону визначено 

як основний критерій налагодження взаємодії у інноваційному процесі регіону. 

Із врахуванням отриманих результатів аналізування впливу структурних 

елементів на рівень споживчої цінності інновації можна виділити такі параметри 

та категорійні принципи формування регіонального механізму інституційної 

підтримки створення та споживання інноваційної продукції: 

 обґрунтована зміна рівня корисності нової продукції повинна бути 

визначена більшою суб’єктом ринку, ніж зміна її вартості;  

Рівень  Напрям і глибина 

змін 

Характеристика напряму Можлива зміна показників 

корисності  

0 Інновація 

відсутня 

Кількісна зміна процесу розвитку, 

що дозволяє одержати «покращену» 

продукцію без забезпечення умов 

якісної зміни 

Естетичні показники. 

Показники маркетингового 

сприяння  

2 Поліпшення 

існуючого 

продукту 

Зміна якості компонентів та їх 

поєднань 

Екологічні показники. 

Показники уніфікації. 

Ергономічні показники. 

Показники безпеки 

3 Поліпшення 

існуючого 

продукту 

Виникнення нових характеристик в 

елементах виробничого механізму, 

процес розвитку може привести до 

якісних змін 

Показники технологічності. 

Показники додаткових 

(сервісних) функцій 

4 Значні 

поліпшення 

існуючого 

продукту 

Зміна процесу розвитку призводить 

до зміни якості, в результаті чого 

змінюється призначення або 

функція продукції 

Показники додаткових 

(сервісних) функцій 

5 Значні 

поліпшення 

існуючого 

продукту 

Процес розвитку спричиняє суттєві 

зміни властивостей та параметрів 

продукції, концепція продукції 

залишається незмінною 

Обмежувальні показники. 

Показники додаткових 

(сервісних) функцій 

6 Новий продукт Процес розвитку спричиняє зміну 

основної концепції вихідних 

компонентів виробу 

Експлуатаційні показники 

7 Новий продукт Найвища якісна зміна, що може 

зумовити якісне перетворення 

оточення  

Всі групи показників якості 

продукції 
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 цільова група споживачів нової продукції на регіональному ринку 

відчуває і визнає зміну (підвищення) рівня корисності нової продукції; 

 показники функціонального призначення нової продукції 

забезпечуються вищими, ніж у конкурентів показниками регіонального 

забезпечення (своєчасності появи на ринку, логістичної придатності, 

актуальності задоволення споживчого попиту та інше). 

Ідея інноваційного процесу регіону може бути реалізована через 

підвищення рівня внутрішніх чинників формування або шляхом зовнішніх 

чинників їх використання на зовнішньому ринку регіону. Підсумовуючи 

зазначимо, що інновації, що покращують продукт, створюють ширшу зону 

споживчої цінності в реалізації продукту для споживача.  

Важливою категорійною основою формування корисності інновації 

повинна стати така її характеристика як ринкова новизна, що трансформується 

для споживачів у можливість одержання доданої вигоди у вигляді причетності 

до елітної групи новаторів та ранніх послідовників. Для колективного споживача 

у формі регіональних інституцій влади така вигода повинна бути оцінена через 

збільшення рівня конкурентоспроможності регіону на ринку та зростання 

інноваційної привабливості. 

Для забезпечення ефективного використання нового товару на 

регіональному ринку повинна бути забезпечена можливість створення мереж 

освітньо–навчального спрямування для суб’єктів регіону, що б дозволила 

підвищити рівень кваліфікації та освіти майбутніх користувачів інноваційно-

складних технічних об’єктів. Можна стверджувати про зростання витрат вибору 

інноваційної продукції як окремими суб’єктами роздрібного ринку, так і 

колективними промисловими споживачами та іншими стейкхолдерами 

регіонального ринку.  

Оцінка корисності використання інновації в регіоні залежить від форми 

володіння та умов використання інновації в умовах конкретного споживача.  
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Відповідно, можна стверджувати, що корисність інновацій має чотири рівні 

(рис. 4.4). Рівні формуються на визначеному етапі інноваційного процесу 

регіону. 

«Отже, доцільно виділити чотири рівні корисності інновації, що 

створюються у інноваційних процесах регіону (рис. 4.4): 

- Корисність новизни. 

- Формальна корисність. 

- Корисність придбання. 

- Корисність використання» [157, с. 8]. 

Корисність новизни інновації  прогнозується, обґрунтовується та формалізується 

на етапах маркетингових досліджень і НДДКР, і реалізується у корисності науково-

технічної продукції.  Створення корисності часу і місця інновації можливе лише 

за умови існування попиту на товари і послуги, тобто, ствердження корисності 

володіння. Ця корисність створюється шляхом здійснення певних 

маркетингових стратегічних і тактичних заходів учасників інноваційного 

процесу. 

Показники НТР, як сукупність очікуваних вигід, трансформуються через 

процеси освоєння (впровадження) та процеси використання. Процеси 

виробництва, маркетингу і логістики збільшують рівень корисності НТР, 

утворюючи загальну корисність готової продукції (послуг) для споживача. 

Формальна корисність інновації створюється на ДКР та матеріалізується на етапах 

підготовки і освоєння виробництва, реалізується під час проведення лабораторних та 

ринкових випробувань.  

Корисність придбання інноваційного продукції створюється на етапах збуту та 

маркетингового просування на ринок регіону. У певних випадках корисність часу 

може створювати транспортування шляхом прискореного переміщення готової 

продукції в місце попиту.  
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Рис. 4.4. Формування корисності інновацій за етапами інноваційного процесу регіону (сформовано автором) 
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Маркетинг забезпечує корисність придбання та володіння інновацією 

через використання тактичних та стратегічних заходів. Корисність використання 

інновації реалізується на етапі використання споживачем інновації та надання 

сервісних послуг. 

Отже, корисність інновації для споживача виражається в можливості 

отримувати очікувані вигоди від використання цих благ у майбутньому. 

Корисність інновації реалізовується в процесі виробництва або використання 

інновації в промисловості, коли матеріальні ресурси (сировина, матеріали, що є 

основою виробництва і комплектації виробів) перетворюються шляхом якісної 

трансформації  в кінцевий продукт, додаючи до початкової вартості сировини 

вартість оброблення і утворюючи корисність нової форми результату 

інноваційного процесу.  

Впроваджений при цьому системний принцип орієнтованого на клієнта 

процесу формування корисності, як процесу трансформації, від розпізнаної до 

реалізованої вартості для клієнта, базується на типових засадах маркетингу, 

згідно з яким ключ до успіху підприємства знаходиться саме у розпізнанні і 

реалізації потреб і побажань споживачів. 

Оцінка корисності володіння інновацією визначається  формою власності 

на інновацію (власна, ліцензія тощо), а відтак умови використання інновацій 

(ексклюзивні, обмежені тощо), що впливає на обсяги збуту (ефект масштабу), 

вибір каналів дистрибуції, цінової політики тощо. 

Вигоди інновації забезпечуються: актуальним та своєчасним виконанням 

вимог споживача, це є критерієм забезпечення корисності інновації; повнотою 

врахування вимог споживача. 

Здатність інновації бути необхідною та корисною для споживачів 

визначається рівнем ефективності налагодження взаємодії між учасниками 

етапів та робіт інноваційного процесу.  

Досягнення успіху можливе лише за умови швидкого та оперативного 

впровадження розробки в операційну діяльність споживача  та її збут на ринку. 
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Для забезпечення виконання цих умов необхідним є створення систем взаємодії 

у інноваційних процесах.  

Велике значення у процесі ухвалення рішення щодо участі у 

інноваційному процесі для різних суб’єктів відіграє поняття корисності 

налагодження взаємодії та поняття корисності інновації на початковому етапі 

налагодження взаємодії та поняття корисності на завершальному етапі 

інноваційного процесу.  

Виконання часових критеріїв швидкості, оперативності та своєчасності 

розроблення та комерціалізації науково-технічної продукції розглядаються як 

запорука досягнення високої корисності інновації для споживача. 

Проте, варто пам’ятати основне правило інновацій: вчасно продана нова 

ідея має найвищу корисність, тому існує протилежна залежність між  ключовими 

чинниками успіху інновацій: чим більше ресурсів вкладено у нову ідею, тим 

більше доданої вартості можна очікувати учаснику інноваційної процесу. І 

навпаки, із збільшення витрат часу на реалізацію нової ідеї зменшується цінність 

та корисність, а тому і очікуваний прибуток учасника інновацій. 

В основі реалізації ефективного інноваційного процесу регіону лежать два 

основних принципи: налагодження партнерських стосунків між учасниками 

процесу та формування стратегічного мислення у інституцій регіональної влади. 

Під час налагодження партнерських стосунків слід установити цілі, що 

забезпечують можливості сталого партнерства, а також спільно встановити 

розуміння потреб та очікувань партнерів та замовників. 

У результаті узагальнення теоретичних основ пропонується у механізмі 

формування корисності інновацій розподіл завдань здійснити таким чином: 

- корисність новизни виконується такими суб’єктами інноваційного 

процесу регіону як заклади вищої освіти, що через проведення наукових 

досліджень, за посередництвом організацій інноваційної інфраструктури, 

виконують етапи інноваційного процесу та роботи ланцюга для забезпечення 

високого рівня очікуваних вигод новації (нової ідеї); 

- формальна новизна виконується бізнес-структурами за 
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посередництвом організацій інноваційної інфраструктури, які виконують етапи 

інноваційного процесу та роботи ланцюга для забезпечення високого рівня 

очікуваних вигод у виготовленій продукції; 

- корисність придбання виконується бізнес-структурами за 

посередництвом організацій інноваційної інфраструктури, що виконують етапи 

інноваційного процесу та роботи ланцюга для забезпечення високого рівня 

очікуваних вигод при придбанні нової продукції; 

- корисність використання виконується бізнес-структурами за 

посередництвом організацій інноваційної інфраструктури, що виконують етапи 

інноваційного процесу та роботи ланцюга для забезпечення високого рівня 

очікуваних вигод під час споживання (використання) нової продукції. 

Інтегратором формування та розподілу завдань є органи місцевого 

самоврядування, що узгоджують завдання механізму формування корисності 

інновацій із завданнями системи взаємодії регіону.  

«Розпізнаний рівень корисності інноваційного продукту визначає 

очікуваний рівень корисності інноваційної продукції та формує критерії для 

налагодження партнерства та здійснення спільної інноваційної діяльності, а 

також показники ефективності та результативності інноваційної діяльності 

суб’єктів процесу» [157, c. 8]. 

 

 

 

4.2. Формування корисності результатів за етапами інноваційного 

процесу регіону 

 

Обґрунтування процесів формування корисності інноваційного продукту 

повинно бути здійснено за одержаними результатами виконання наукових 

досліджень та маркетингових досліджень, що розглядаються як джерело 

розпочинання інноваційного процесу регіону. 

Центральним елементом – об’єктом побудови механізму формування 

корисності інновацій є результати інноваційного процесу регіону, що 
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ідентифікують у різних формах представлення та різних рівнях завершеності 

етапів.  

На нашу думку, виконання ННТР потребує постійного моніторингу та 

оцінювання результатів та параметрів процесу за встановленими критеріями, 

зокрема, до завдань моніторингу одержаних оцінюванням результатів 

інноваційного процесу регіону, належить: 

 визначення очікуваних сфер прикладання та використання 

результатів досліджень;  

 визначення сукупності ефектів (результатів), що досягаються за 

рахунок впровадження результатів інноваційного процесу регіону та дифузії 

результатів у різні сфери господарського механізму регіону.  

Отже, процес формування корисності інновації включає три стани системи 

та три визначальні процеси, що взаємообумовлюють результати один одного. 

Порівняння реалізованого профілю трансформованих об’єктів (результатів 

маркетингових досліджень та наукових досліджень) із встановленими 

споживчими вимогами дозволяє визначити необхідний рівень виконання 

очікуваних вимог і якості процесу трансформації інновації (рис. 4.5).  

Початковий стан та перший процес формує корисність початкових етапів 

інноваційного процесу, критерії корисності результатів визначені на підставі 

розпізнаних потреб споживачів і параметрів очікуваної сукупності благ, що є 

вирішальними при встановленні готовності споживача до процесу придбання 

інновації.  

«Прогнозовані споживчі переваги і умови, що є вирішальними для покупки 

певних благ, реалізуються у кінцевому стані трансформації через сформовану 

корисність для споживача» [331, с. 32].  

Тому можна узагальнити, що кількісне визначення корисності одержаних 

результатів початкових етапів інноваційного процесу регіону повинно здійснюватися на 

основі параметрів створюваних благ для майбутнього споживача.  
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Рис.4.5. Процеси формування корисності інновації за етапами 

інноваційного процесу регіону 

(сформовано автором на підставі [364]) 

 

Вважаємо, що результат інноваційного процесу регіону повинен 

формуватися на таких чотирьох рівнях (рис. 4.6), кожен із яких може бути 

забезпечений на певному етапі інноваційного процесу (робіт). 

 

 

 

Рис. 4.6. Формування результатів за етапами інноваційного процесу 

регіону (сформовано автором) 

 

На нашу думку, нова ідея (нове знання) є окремим результатом 

інноваційного процесу, оскільки поштовхом до «розпочинання інноваційного 

Корисність нової ідеї/результату наукових 

досліджень

• Розпізнані споживчі цінності.

• Ідентифіковані споживчі переваг та проблеми.

• Визначені чинники, що є вирішальними у 

готовності до покупки 

Трансформація 

• Впровадження у операційну діяльність.

• Технологічна підготовка. 

• Налагодження виробництва.

• Налагодження системи просування та збуту на ринку

Корисність інновації

• Реалізовані цінності для споживача.

• Виконання вимог споживача, що є вирішальними 

у здійсненні покупки інновації.

• Розв’язання проблем споживача
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процесу в сучасних умовах стають не лише розпізнані потреби споживачів, але 

й нові знання, одержані від спільного виконання інноваційного процесу та нові 

знання, одержані від комерціалізації інновації в умовах бізнес-середовища» [157, 

с. 4].  

Нове знання потребує формалізації та використання інструментів та 

технологій менеджменту знань регіону. Спеціальні інструменти потребують 

особливих технологій, оскільки знання мають нематеріальну основу, можуть 

стати активом суб’єкта інноваційного процесу регіону, їхнє формування 

потребує використання системи управління знаннями. Окрім ринкового 

спрямування, як зазначає  С. А. Володін та О. І. Чекамова, вони повинні містити 

корисні відомості для інших потенційних учасників інноваційного процесу [38, 

c. 70]. Відповідно на регіональному рівні інструменти дифузії знань повинні 

включати організаційні форми інтеграції діяльності регіональних наукових 

установ у бізнес-середовище регіону, що передбачає розгортання процесів 

створення технологічних платформ та інноваційних мереж суб’єктів малого та 

великого інноваційного бізнесу. Створення організаційних форм повинно 

супроводжуватися просторовими та соціально-економічними важелями 

агломерування інноваційних процесів регіону. 

Важливим важелем такого перепрофілювання інноваційного середовища 

регіону повинна стати сукупність нових знань та інформаційних потоків, що є 

предметом налагодження взаємодії у відкритих моделях інноваційного процесу. 

На думку М. Є. Рогози, К. Ю. Вергала «знання інтегрується у продукти та 

послуги на ринку регіону за рахунок створення стимулюючого впливу процесів 

впровадження інноваційного продукту (послуг) через надання ліцензій, 

укладання співпраці в рамках спільних підприємств або стратегічного альянсу, 

створення нової фірми» [273, с. 45]. Варто зазначити, що ідея інноваційного 

процесу регіону, що зароджується на початковому етапі, вже містить у собі 

компонент «завершального продукту, аналіз попередніх можливостей, 

розуміння того, що ж змінюється в технології, що вже існує» [209, с. 160]. Тому 

нові знання, що формують завдання регіональних систем взаємодії, повинні бути 
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обгрунтовані комплексним проведенням дослідження регіонального ринку з 

метою визначення актуальних незадоволених потреб ринку та визначення 

інституційних умов для їх забезпечення засобами інноваційного розвитку. 

Обґрунтований та консолідований між усіма суб’єктами інноваційного процесу 

регіону науковий результат та науково-технічний результат  фіксується на носіях 

інформації (звіт, наукова стаття, доповідь, відкриття, нормативний документ 

тощо) та повинен бути поданий на затвердження інституціями регіональної 

влади з метою визначення можливих форм реалізації у визначених умовах 

регіону. 

Важливо зазначити, що інноваційний продукт може бути «реалізацією 

(впровадженням) об’єкта інтелектуальної власності, на які виробник продукту 

має державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників 

цих об’єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією  

(впровадженням) відкриттів» [92]. Тому завданням регіональних інституцій 

повинно стати створення регіональних агенцій інтелектуальної власності, що 

будуть сприяти не лише процесам патентування таких ОІВ, але й формувати 

важелі захисту прав суб’єктів інноваційного процесу регіону.  

Під час визначення критеріїв корисності новації необхідний системний 

підхід, який повинен враховувати специфічні чинники виконання науково-

дослідного етапу інноваційного процесу в умовах регіону: 

 складність отримання кількісних оцінок результатів без проведення 

комплексного аналізу; 

 великий ступінь ризику, пов’язаний із отриманням нових результатів 

досліджень; 

 залежність результату від професійного рівня наукових дослідників 

і конструкторів інституцій наукового сектору регіону; 

 досвід реалізації попередніх розробок в умовах соціально-

економічного розвитку регіону; 

 наявність і потенційну доступність регіональних джерел науково-

технічної інформації; 
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  наявність наукових та інноваційних ресурсів регіону, рівень їх 

розвитку та інтегрування у господарську діяльність регіону; 

 регіональна база даних потенційних замовників, сформовані 

формальні і неформальні відносини з ними; 

 налагодженість регіональних взаємозв’язків із партнерами,  

контрагентами, дилерами; 

 маркетинговий та рекламний доробок організацій регіональної 

інноваційної інфраструктури з просування інноваційної продукції. 

Обґрунтування критеріїв потрібності (корисності) для потенційного споживача на 

регіональному ринку стає чинником трансформації інноваційного продукту на 

ринковий товар, тобто, перетворює об’єкт комерціалізації на ринковому ринку, 

що безпосередньо призначений для реалізації або як проміжний результат інноваційного 

процесу, може бути використаний для трансферу у бізнес-середовище регіону. 

Зазначимо, що НТП для забезпечення успішної комерціалізації в сучасних 

умовах повинна в регіональних угодах трансферу включати надання права 

використання НТП як об’єкта ОІВ, а також перелік пакету науково-технічних 

послуг, що є супроводом продукції на ринку регіону. Супровід пакету повинен 

бути забезпечений таким суб’єктом регіональних систем взаємодії як організації 

інноваційної інфраструктури, що визначають систему науково-технічних послуг 

провайдингу. 

Вивчення та узагальнення наукових джерел [102; 117; 209; 258] дозволило 

визначити особливості НТП у процесах її реалізації на ринку регіону:  

 рівень ризику визначається розвитком інноваційного потенціалу 

регіону;  

 менша додана вартість у ланцюгу створення цінності, ніж готова 

інновація;  

 тривалі часові параметри розробки;  

 короткий життєвий цикл;  

 втілення оригінальних нових знань;  



297 

 

 

 система окремих елементів або/та комплексу об’єктів 

інтелектуальної власності;  

 уможливлює забезпечення індивідуального підходу до кожного 

споживача з врахуванням специфіки галузевих та ринкових чинників регіону;  

 очікуваний ефект від трансферу важко спрогнозувати, оскільки він 

пов’язаний із значним ризиком впровадження та використання; параметри та 

характеристики ефекту використання можуть значно диференціюватися залежно 

від динаміки чинників внутрішнього та зовнішнього середовища регіону. 

Доведено, що одним із найважливіших чинників ефективності процесу 

комерціалізації інновації на регіональному ринку є чітке розуміння особливої 

природи НТП, її можливих видів та форм в умовах розвитку регіону. Шляхом  

ознайомлення  із  досвідом здійснення наукової та науково-технічної діяльності 

виокремлено  та побудовано схему проходження етапів інноваційного процесу 

та результати їх здійснення в умовах регіону (рис. 4.7).  

Зазначені чинники та умови НТП зумовлюють необхідність приділення 

особливої уваги трансформації пропонованих параметрів науково-технічного 

доробку в конкретних умовах його використання та перетворення на 

конкурентну інновацію регіону.  

На підставі аналізування нормативних документів та результатів наукових 

досліджень було визначено процеси та етапи забезпечення корисності інновацій 

(рис. 4.8). Одержані результати свідчать, що початкові етапи інноваційних 

процесів повинні бути виконані за критеріями «забезпечення корисності ідеї та 

корисності наукового результату. 

Значення етапів трансформації наукового результату та нового знання є 

визначальними для всього інноваційного процесу регіону. Помилки на даних 

етапах є не виправданими та спричиняють низький рівень комерціалізації 

результатів, низьку ефективність інновацій загалом» [157, с. 7].  

 



298 

 

 

 
 

Рис. 4.7. Типові процеси та види науково-технічної продукції за 

етапами інноваційного процесу регіону (сформовано автором) 
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Для випередження появи помилок та підвищення достовірності 

результатів інноваційного процесу широкого застосування набувають технології 

інновінгу та інвентики. Для збільшення інноваційного потенціалу НТП автори 

пропонують систему інноваційного інновінгу – технологію створення 

інноваційних продуктів із використанням цілеспрямованого та прагматичного 

творчого пошуку [38, c. 67]. Інвентика, що означає діяльність, пов’язану з 

опрацюванням, координацією і застосуванням методів творчого розв’язання 

проблем (описує процеси реалізації ідеї) [134]. 

Процес трансформації нового знання у інновацію повинен 

супроводжуватися моніторингом відповідності параметрів та показників 

виконуваних процесів встановленому рівню показників очікуваного результату 

для суб’єкта оцінювання регіону (потенційного споживача, замовника, інвестора 

тощо). 

Науковий та науково-технічний результати оцінюють методами 

технологічного аудиту за показниками науково-технічного рівня розробки. 

Оцінка науково-технічного рівня «розробки здійснюється на основі критеріїв, що 

відображують новизну, значимість для практики, якість, відповідність 

стандартам» [237].  

Також рівень наукової розробки оцінюють у процесі економічного аудиту 

через використання показників комерційної ефективності використання 

розробок. Такими показниками є показники інвестиційної привабливості 

«(ефективність вкладених інвестицій і період їх окупності). Провадиться оцінка 

суми, дохідності, індексу дохідності та строку окупності впровадження 

розробки» [330, с. 179]. Окремо визначають ймовірність дифузії розробки у інші 

галузі промислового та споживчого використання. 

Економічна корисність наукових розробок може вимірюватися тією 

кількістю праці, що залишається після врахування праці, витраченої на їх 

створення, ввід праці, вивільненої в результаті їх використання. Чим більша ця 

різниця, тим вищою є економічна вартість наукової розробки [278, c. 5]. 
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 Рис. 4.8. Формування корисності результатів за етапами інноваційного процесу регіону (сформовано 

автором) 
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Реалізація інноваційного процесу регоіну супроводжується ризиком, 

джерелами якого можуть бути:  

- Конкуренція. 

Нововведення надає конкурентну перевагу лише в тому випадку, якщо 

конкуренти не в змозі повторити їх у власному бізнесі. Хоча патенти 

забезпечують певний правовий захист, реальність полягає в тому, що багато 

інноваційних продуктів і процесів важко захистити.  

- Невизначений комерційний ефект. 

Багато досліджень є спекулятивними, і немає гарантії майбутніх доходів та 

прибутку. Чим довший термін розробки, тим більший ризик, що дослідження 

можуть наздогнати конкуренти. 

- Необхідність високого фінансового забезпечення. 

Як і інші види підприємницької діяльності, здійснення інноваційної 

діяльності потребує конкурувати за дефіцитні фінансові ресурси, які для ведення 

інновацій, потребуватимуть  високої необхідної норми прибутку. Це означає, що 

для підприємств, які мають обмежені грошові ресурси, можливі витрати на 

інвестиції в інновації можуть бути дуже високими. 

Ризик інноваційного процесу регіону характеризується як небезпека 

потенційно можливої, імовірної втрати ресурсів або недоодержання доходів у 

порівнянні з варіантом, розрахованим на використання ресурсів у стабільному, 

освоєному для суб’єкта, середовищі. Інакше кажучи, ризик інновацій - це загроза 

того, що суб’єкт інноваційної діяльності понесе втрати у вигляді додаткових 

витрат понад передбачений прогнозом, програмою його дій, або одержить 

доходи нижче тих, на які він розраховував.  

При аналізуванні рівня та факторів ризику інноваційного процесу регіону 

потрібно враховувати, що: 

 − ризики відрізняються не тільки для різних проектів, але й на різних 

стадіях того самого проекту (ризики інноваційних проектів багато в чому 

залежать від ступеня «готовності» і характеру інноваційного продукту);  

− фактично кожний проект має свій власний набір ризиків, що може 
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змінюватися в часі;  

− інноваційні проекти є унікальними завдяки присутності в них параметра 

новизни й значної невизначеності багатьох параметрів 

Часто ризик та інновації врівноважують один одного на початку цього 

інноваційного процесу. Ризик може збалансувати джерело нових ідей, критерії 

осяжності реалізації ідеї, показники ймовірні винагороди за сприйняття 

хорошого ризику та ймовірні витрати на його неприйняття (показники ефекту). 

Рівень ризику диференціюється за етапами інноваційного проекту, 

оскільки фактори його виникнення змінюються. Найскладнішим етапом 

інноваційного процесу є етап розроблення товару, особливо для складної 

інновації, створення якої передбачає попередні дослідження ефективності 

технічного рішення, взятого за її основу, конструкторське розроблення дослідного 

зразка, його апробацію, вдосконалення, розроблення технології виготовлення 

тощо. Цей процес може бути тривалим і не завжди завершується успіхом. 

Рівень ризику інновації є максимально високим на етапі розроблення нового 

товару, що зумовлюється невизначеністю, яка пов'язана із самим нововведенням: 

недостатньою інформацією про нього і його майбутню прибутковість, особливо 

на ранніх стадіях. Оцінити відносні переваги інновацій на ранній фазі особливо 

важко тоді, коли мова йде про радикальні нововведення. Тому значна кількість 

виробників, як свідчить практика, не завжди йдуть на ризик і віддають перевагу 

покращуючим інноваціям. Подальше зростання ризику передбачається на етапі 

занепаду, оскільки саме тоді відбувається ініціювання удосконалення існуючого 

товару. 

Найвищий рівень ризику традиційно пов’язують із проведенням наукових 

досліджень (фундаментальних та прикладних) та здійсненням науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт.  

Наукові дослідження є основою інноваційного процесу, де генеруються та 

перевіряються на достовірність нові ідеї і та визначають здатність  її практичної 

реалізації. Наукові дослідження проводять для забезпечення одержання 

наукового і/або науково-технічного ефекту. До таких досліджень належать: 
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Ризики проведення НДДКР можуть бути викликані зовнішніми та 

внутрішніми чинниками. До внутрішніх чинників потрібно віднести: 

- ресурсні; 

- організаційно-виробничі; 

- фактори рівня радикальності інновацій; 

- якості та ефективності управління. 

Зовнішні чинники включають: 

 активність поведінки на регіональному ринку конкурентів, 

постачальників, споживачів 

 кількість та ефективність діяльності інвесторів, посередників, інших 

партнерів 

 розвинутість та дієвість нормативно-правової бази, темпи розвитку 

науково-технічного прогресу 

 швидкість зміни зовнішніх факторів 

 способи захисту інновації 

Виділяють цілий ряд чинників ризику, пов’язаних з типовими недоліками 

НДДКР і їхніх виконавців, такими як: незавершеність і неповнота опису 

розробок, що просуваються, невідповідність їхньої ціни і якості, невисока 

ефективність праці розробників, відсутність уваги до юридичних моментів, 

необов’язковість виконання взятих зобов’язань. 

У табл.4.2 подано чинники виникнення ризиків за етапами інноваційного 

процесу регіону та пропоновані методи ризик-менеджменту.  Табл.4.2 вміщує 

відомості про чинники виникнення ризику за кожним етапом регоінального 

процесу, які узгоджені із регіональними аспектами формування проміжних 

результатів процесу. Тому найбільшого значення набувають початкові етапи 

інноваційного процесу, які повязані із генеруванням інноваційної ідеї або ноивх 

знань. 
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Таблиця 4.2 

Характеристика ризиків за етапами інноваційного процесу регіону 

Зміст етапу Сутність ризику Чинники виникнення Рекомендовані 

методи управління 

1 2 3 4 

1 Проведення 

маркетингових 

досліджень і 

формування 

концептуальної 

моделі для 

задоволення 

потреби  

Прийняття 

помилкових рішень 

про доцільність 

розпочинання робіт,  

у визначенні 

необхідного обсягу 

ресурсів  

Недостатність 

науково-технічної і 

економічної 

інформації. Неповне 

розуміння потреб 

споживачів, недоліки 

при оцінюванні рівня 

конкуренції, 

переоцінка якості та 

кількості власних 

ресурсів.  

Оцінювання рівня  

радикальності нової 

ідеї. Моніторинг  

аналогів і прототипів. 

Підтвердження 

комерційних 

перспектив розробки  

2 Формування 

карти стратегічних 

зон 

господарювання та 

конкурентної карти 

ринку 

Інтенсивність 

конкуренції не 

дозволить вийти на 

заплановані 

показники збуту та 

показники 

ефективності витрат 

на інновації 

Недоліки при 

оцінюванні рівня 

конкуренції, 

переоцінка якості та 

кількості власних 

ресурсів. 

Оцінювання 

існування попиту на 

розробку на 

внутрішньому та 

зовнішньому ринках.  

Створення системи 

взаємодії з іншими 

учасниками  

3 Формулювання 

технологічних 

рішень та 

розроблення 

технічного 

завдання  

Обмежені 

економічні або 

технічні можливості 

замовників не 

забезпечать 

успішного 

впровадження і 

збуту продукції 

Недостатня  

“контактна база 

замовників”, 

необізнаність з 

особливостями галузі 

замовника.  

Участь в виставках, 

конференціях, 

індивідуальна робота 

з замовниками. 

Створення системи 

взаємодії з іншими 

учасниками 

4 Проведення 

дослідно-

конструкторських 

робіт, первісна 

оцінка 

ефективності 

застосування ідеї і 

технології, 

розроблення 

ескізного проекту.  

Недостатній обсяг    

дослідно-

конструкторських 

робіт призведе до 

суттєвих технічних 

та економічних 

помилок   

Недостатній час або 

обсяг фінансування. 

Недостатня 

інформаційна база. 

Обмежені можливості 

випробувань. 

Контролювання 

показників обсягу і 

якості робіт, 

результатів 

моделювання. 

5 Розроблення 

технічного 

проекту, 

підтвердження 

працездатності 

готового прототипу 

в лабораторії 

Недостатній обсяг    

випробувань  

експериментального 

взірця (моделі)  

призведе до суттєвих 

технічних та 

економічних 

помилок   

Недостатній час або 

обсяг фінансування. 

Обмежені можливості 

випробувань. 

Контролювання 

показників обсягу і 

якості випробувань, 

протоколів 

випробувань, 

результатів 

моделювання. 



305 

 

 

Продовження табл. 4.2  

1 2 3 4 

6 Розроблення 

робочого проекту, 

коригування 

робочої 

документації, 

виготовлення 

дослідного зразка 

продукту, 

включаючи 

тестування в 

робочому 

середовищі 

користувача. 

Не досягнуті 

заплановані техніко-

економічні 

показники розробки 

або терміни її 

виконання. Взірці не 

відповідають 

вимогам ТЗ.  

Недостатній обсяг 

робіт або низька 

якість виконання 

попередніх технічних 

етапів 

Складання і контроль 

за часом і якістю 

робіт. Контроль 

поставок 

комплектації. 

Розробка програм і 

методик 

випробувань. 

7. Демонстрація 

пілотного 

виробництва на 

низькому рівні, 

проведення 

здавально-

приймальних 

випробувань 

Не досягнуті 

заплановані техніко-

економічні 

показники розробки 

або терміни її 

виконання. Взірці не 

відповідають 

вимогам ТЗ.  

Недостатній обсяг 

робіт або низька 

якість виконання 

попередніх технічних 

етапів 

Складання і контроль 

за часом і якістю 

робіт. Контроль 

поставок 

комплектації. 

Розробка програм і 

методик 

випробувань. 

8. Виробництво 

повністю запущене, 

досягнуто 

запланованих 

показників збуту 

продукції, 

виконання 

гарантійного і 

післягарантійного 

сервісу   

Затрати на збут 

продукції 

неефективні, 

реклама не дає 

потрібного 

результату 

Недостатня база 

замовників. 

Неефективне 

організування 

маркетингової 

програми супроводу 

інновацій 

 

Аналізування і 

моніторинг витрат і 

ефективності 

програми маркетингу 

інновацій. 

Примітка: розроблено автором. 

 

 

Для обґрунтування критеріїв ефективності результатів наукових 

досліджень використовують різні підходи як у статистиці, так і у наукових 

організаціях безпосередньо. Зокрема, критеріями ефективності науково-

дослідних робіт є «обсяг наукової продукції, який вимірюється загальною 

кількістю або середнім числом публікацій, що припадають на одного наукового 

співробітника за досліджуваний період, виконаних і захищених дисертаційних 

робіт, завершених тем або зданих звітів» [57].  



306 

 

 

Такий підхід не пов’язує результат наукових досліджень із їхнім 

впровадженням і використанням у наступних етапах інноваційного процесу.  

У чисельних наукових та методологічних публікаціях широко 

використовується «єдиний критерій економічної ефективності». Єдиний 

критерій економічної ефективності «характеризується вираженими у вартісних 

вимірах показниками економії живої та уречевлюваної праці в суспільному 

виробництві, сфері послуг, що отримано від використання результатів науково-

дослідницької діяльності та порівняння їх з витратами на проведення 

дослідження» [386]. 

Одним із найважливіших показників ефективності виконання науково-

технічних робіт є показник  кількості комерціалізованої і впровадженої науково-

технічної продукції. Важливим показником при цьому розглядається час 

впровадження наукової розробки у виробництво. За положеннями Постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.08.04  № 1084 здійснюється аналізування 

результатів моніторингу створення і впровадження наукової (науково-технічної) 

продукції, що повинно проводитися протягом трьох років від часу створення 

науково-технічної продукції. Оцінювання ефективності розробок може бути 

здійснено також на основі аналізу і зіставлення показників, що характеризують: 

«науковий рівень розробки; економічне, соціальне та екологічне значення 

розробки; можливі шляхи комерціалізації та її економічну доцільність» [237]. 

Науковий результат оцінюють методами технологічного аудиту за 

показниками науково-технічного рівня розробки. Оцінка науково-технічного 

рівня «розробки здійснюється на основі критеріїв, що відображують новизну, 

значимість для практики, якість, відповідність стандартам» [237].  

«Науковий ефект характеризує отримання нових знань та відображає 

приріст інформації, призначеної для внутрішньонаукового застосування. 

Науково-технічний ефект характеризує можливість використання результатів 

виконуваних досліджень у інших НДР чи дослідно-конструкторських робіт 

(ДКР) і забезпечує отримання інформації, необхідної для створення нової 

техніки» [191, с. 56]. 
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Проведення оцінювання наукового та науково-технічного ефектів 

використання НДР доцільно здійснювати на основі розрахунків таких 

коефіцієнтів: 

 

 

 

 

 (4.1) 

 

(4.2) 

 

«Ступінь відповідності критеріям визначають через значення якісних 

показників, що можуть бути виражені кількісно з використанням умовних 

одиниць (балів, коефіцієнтів та ін.). Перелік застосовуваних показників 

визначається з урахуванням галузі науки (природничі, технічні,  суспільні)» [182, 

с. 88]. 

Під час оцінки наукового та науково-технічного ефектів використовуються 

різні чинники, що впливають на їх кількісну оцінку.  

У якості чинників під час оцінки наукового ефекту пропонуємо 

використовувати такі:  

 «новизна отриманих чи прогнозованих результатів;  

 глибина наукового опрацювання;  

 ступінь вірогідності успіху (у разі незавершеності роботи).  

У якості чинників під час оцінки науково-технічного ефекту 

застосовуються:  

 перспективність використання результатів;  

 масштаб можливої реалізації результатів;  

 завершеність отриманих результатів» [182, с. 87].  

Для перерахованих чинників методами експертизи визначаються 

коефіцієнти вагомості. «Коефіцієнт досягнутого рівня чинника також 
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встановлюється експертним шляхом, а його числове значення визначається з 

урахуванням якості ознаки чинника і його характеристики. При цьому його 

значення не перевищує 1. 

Максимально можливе значення коефіцієнтів наукового та науково-

технічного ефектів рівне 1. Чим ближчі їх значення до 1-ці, тим більша 

результативність НДР, що проводиться» [193, с.60].  

Для економічного оцінювання НТР потрібно визначати кошторис на 

виконання НДР, обґрунтовувати ціну продажу (комерціалізації) результату НДР 

та очікуваний прибуток. 

Було проведено економічне оцінювання науково-технічної ефективності 

НДР науковців Національного університету «Львівська політехніка». 

Економічне оцінювання передбачало визначення трудомісткості робіт, часу 

здійснення досліджень, обсягів витрат трудових, матеріальних і фінансових 

ресурсів, розрахунок собівартості розробки. Важливим підсумковим завдання 

економічного оцінювання є визначення рівня наукового та науково-технічного 

ефектів. 

На рис. 4.9 та рис. 4.10 подано графічну інтерпретацію залежностей між 

показниками розрахованого наукового та науково-технічного ефекту та 

показниками прибутку від комерціалізації результатів наукових досліджень. 

Дані графіки були побудовані на підставі аналізування двадцяти однієї НТР ІТРЕ 

НУ «Львівська політехніка», що виконувалися протягом 2017/18 рр. 

Наведені графіки на рис. 4.9 та рис. 4.10 дозволяють зробити висновок про 

відсутність кореляції між показниками здійснених витрат на проведення 

наукових досліджень та показниками одержаних наукового та науково-  

технічного ефектів. Такий підхід вважаємо обмеженим, а зазначені групи 

показників доцільно удосконалити.  
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Рис.4.9. Залежність між показниками наукового ефекту та 

показниками прибутку від комерціалізації результатів наукових 

досліджень (розраховано автором) 

 

 

Рис. 4.10. Залежність між показниками науково-технічного ефекту та 

показниками прибутку від комерціалізації результатів наукових 

досліджень (розраховано автором) 
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Якщо доцільність присутності у методиці чинників рівня новизни 

результатів проведених наукових досліджень та глибини наукового 

опрацювання не можна піддавати сумніву, то чинник міри вірогідності успіху є 

сумнівним. Очевидно, що учасники наукових досліджень вважатимуть завжди 

ймовірність одержання позитивних результатів високою.  

Якщо доцільність присутності у методиці чинників рівня новизни 

результатів проведених наукових досліджень та глибини наукового 

опрацювання не можна піддавати сумніву, то чинник міри вірогідності успіху є 

сумнівним. Очевидно, що учасники наукових досліджень вважатимуть завжди 

ймовірність одержання позитивних результатів високою.  

 

Таблиця 4.3 

Бали для оцінки впливу часу одержання ефектів 

Пропоноване значення 

оцінки, бали 

Очікуваний час одержання 

наукового ефекту  

Очікуваний час одержання 

науково-технічного ефекту 

10 Протягом 1 року Протягом 1 року 

4 Протягом 1-3 років Протягом 2 років 

2 Протягом 3-5 років Протягом 3 років 

Примітка: розраховано автором. 

 

Якщо доцільність присутності у методиці чинників рівня новизни 

результатів проведених наукових досліджень та глибини наукового 

опрацювання не можна піддавати сумніву, то чинник міри вірогідності успіху є 

сумнівним. Очевидно, що учасники наукових досліджень вважатимуть завжди 

ймовірність одержання позитивних результатів високою.  

Відповідно чинник «перспективність використання результатів» потрібно 

оцінювати у часовому вимірі. Завершеність отриманих результатів, як чинник, 

потрібно доповнити критерієм «можливість використання 

результатів/комерціалізації». 
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Таблиця 4.4 

Коефіцієнти значимості чинників наукового ефекту 

Чинники Існуюче значення 

коефіцієнта 

Пропоноване значення 

коефіцієнта 

Час досягнення позитивних результатів 0 0,3 

Новизна отриманих або передбачуваних 

результатів 

0,5 0,4 

Глибина наукового опрацювання 0,35 0,3 

Примітка: розраховано автором. 

 

Таблиця 4.5 

Коефіцієнти значимості чинників науково-технічного ефекту 

Чинники Існуюче 

значення 

коефіцієнта 

Пропоноване значення 

коефіцієнта 

Часова перспективність використання 

результатів у наступних дослідженнях 

0 0,3 

Масштаб можливої реалізації результатів 0,3 0,2 

Можливість використання 

результатів/комерціалізації 

0 0,5 

Примітка: розраховано автором. 

 

Під час визначення показників ефективності наукових досліджень 

студенти використовують формулу (4.3) для розрахунку договірної ціни і (4.4) 

для обґрунтування очікуваного прибутку від виконання наукових досліджень.  

Для визначення договірної ціни НДР, яка узгоджується між замовником та 

виконавцем, пропонуємо використати таку формулу: 

 

Ц=С*(1+р),                                                                (4.3) 

 

де Ц – ціна НДР, грн; С – собівартість виконання НДР, грн; р – 

рентабельність витрат НДР, частка від одиниці. 

Показник очікуваного прибутку від комерціалізації результату наукових 

досліджень пропонуємо визначати за формулою: 

 

П =  ЦД −  С,                                                     (4.4) 

де П – прибуток від виконання НДР, грн. 
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Таке визначення прибутку також вимагає доповнення через доповнення 

показниками, що відповідають світовій практиці обґрунтування доцільності 

інвестицій. Це  період окупностi початкових iнвестицiй ( ), iндекс 

прибутковостi ( ) і чиста теперiшня вартiсть проекту ( чтВ ). «Позитивною 

особливістю цих показників є те, що під час їх обчислення враховується чинник 

часу, тобто, характер зміни грошових потоків (платежів і надходжень 

підприємства) протягом того періоду (Т), за який обчислюється ефективність 

інвестицій» [191, с. 57].  

Під час визначення величини грошового потоку доцільно величину 

прибутку обґрунтовувати через прогнозування величини корисного ефекту від 

використання результату наукових досліджень для розвитку наступних наукових 

напрямів або під час розробки нових технічних рішень  на ринку регіону.  

Отже, запропоновані зміни методичного підходу до визначення наукового 

та науково-технічного ефектів дозволять підвищити достовірність та 

об’єктивність оцінювання результатів наукових досліджень для такого суб’єкта 

інноваційного процесу регіону як ЗВО. 

На підставі проведених досліджень, можна узагальнити, що рівень 

корисності початкових етапів інноваційного процесу регіону зумовлює рівень 

корисності готової для комерціалізації інноваційної продукції та формується під 

час трансформації нової ідеї у ринковий товар. Перетворення нового знання у 

інновацію повинно супроводжуватися постійним аналізуванням відповідності 

параметрів процесів трансформації встановленому рівню показників 

очікуваного результату для суб’єкта оцінювання регіону (потенційного 

споживача, замовника, інвестора тощо). Доведено, що корисність інновацій на 

регіональному ринку необхідно оцінювати відповідно до вимог, що 

актуалізуються внутрішнім 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 
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продукції, ефективність матеріально-технічного забезпечення та інформаційної 

системи, темпи або очікувані темпи інноваційного розвитку регіону, рівень 

доходів населення регіону. 

Обґрунтування процесів формування корисності інновацій за етапами та 

рівнями повинні бути покладені в основу побудови системи взаємодій між 

учасниками інноваційного процесу.  

 

 

4.3. Економіко-соціальні інструменти механізму розвитку систем 

взаємодії регіону 

 

Для розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах регіону потрібно 

сформувати 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 доцільно 

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. 

Механізм розвитку систем взаємодії у інноваційних процесах передбачає 

залучення такого інструменту як трансфер. Шляхом ефективного трансферу 

технологій інноваційний розвиток країн та окремих регіонів дійсно може 

допомогти економіці повернутися до вищої траєкторії зростання. 

Сьогодні інноваційний розвиток регіону та активізація інноваційної 

діяльності зокрема залежать від рівня налагодження взаємодії між суб’єктами 
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інноваційного процесу, що продукують знання, розробляють інноваційні 

продукти або забезпечують виробництво та продаж інноваційної продукції. 

Активізація процесів трансферу відбулася дещо з різними темпами з 

іноземними партнерами. «На внутрішньому ринку в 2018 р. порівняно з 2017 р. 

відбулося збільшення кількості переданих технологій на 1,7%, на зовнішньому – 

на 5,6%» [142, с. 181].  

«За статистичними даними Міністерства освіти і науки України, протягом 

2014 - 2018 рр. було укладено 18121 договір про трансфер технологій на загальну 

суму 494.24 млн грн» [228]. Найбільшу кількість договорів було укладено у 2014 

р., але найбільший обсяг коштів за укладеними договорами було отримано у 2017 

році – 144.52 млн грн. Проте, з тенденцією до збільшення обсягу коштів, 

отриманих за укладеними договорами про трансфер технологій має місце й 

одночасне зменшення кількості укладених договорів, тобто, зростає середня 

вартість одного договору про трансфер технологій: найбільша середня вартість 

одного такого договору була досягнута у 2017 р. – 45,18 тис. грн, найменша 

середня вартість відзначена у 2014 р. – 12,20 тис. грн. Дисбаланс між 

генеруванням НТР українськими суб’єктами господарювання та кількістю угод 

з їх трансферу вказує на зниження рівня конкурентоспроможності 

технологічного сектору економіки країни як на вітчизняній, так і на міжнародній 

арені. 

Недостатність розвитку взаємодії інноваційно активних суб’єктів 

господарювання на засадах трансферу НТР в Україні засвідчують дані 

Інноваційного індексу Європейського інноваційного табло. Так, за даними 

означеного індексу, низькими показниками розвитку інноваційного середовища 

України у 2017 р. є «зв’язки та підприємництво» (9,5%), «інноваційне 

середовище» (4,1%) [379, с. 166]. Експерти відзначають, що «Україна втрачає 

конкурентоспроможність свого інноваційного потенціалу саме на заключних 

стадіях інноваційного циклу, де повинен забезпечуватися комерційний результат 

від трансферу НТР» [108, с. 166]. 
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Важливість приділення уваги забезпеченню ефективного трансферу НТР 

можна підтвердити положеннями, викладеними у нормативних документах та 

актах Європейського Союзу. Так, «у «The Europe 2020 Competitiveness Report: 

Building a More Competitive Europe» зазначено, що важливе значення для 

підвищення конкурентоспроможності у середньо- та довгостроковому періоді 

мають реформи, спрямовані на освіту, НДДКР та інновації, що мають 

вирішальне значення для побудови розумнішої економіки та відновлення 

зростання» [450, с. 3]. 

Однак, сучасні ринкові запити до трансферу технологій, зумовлені 

вищеозначеними та іншими економічними процесами і явищами, змінюються 

швидше, ніж здійснюється розвиток методичного забезпечення НТР. 

Обґрунтування методичного забезпечення НТР визначає ефективність їхнього 

трансферу, наступний ринковий розвиток у регіоні, зумовлює можливості 

фінансування наступних поколінь розробок, визначає процеси конвергенції, 

дифузії тощо, а й можливості налагодження взаємодії у інноваційних процесах. 

Одне з проблемних питань, нерозв’язання якого уповільнює трансфер, 

комерціалізацію та ефективний ринковий лонч НТР, і, відповідно інноваційний 

розвиток суб’єктів їх трансферу, лежить у площині ціноутворення. Успішне 

конкурування інноваційно активних підприємств на сучасних ринках неможливе 

без ефективного методичного обґрунтування конкурентоспроможних цін на 

НТР, розроблених ними. Означена проблема зумовлює потребу перегляду 

чинних вимог і підходів до розроблення методичного забезпечення 

конкурентного ціноутворення для НТР, що відповідало би сучасним запитам 

ринку. 

«Методичні засади ціноутворення на інноваційні технології широко 

представлені у світовій економічній науці, у той час як методи встановлення цін 

на НТР з урахуванням мінливого ринку, зокрема для потреб трансферних угод 

розроблені значно менше, ніж того вимагає сучасний ринок. Причиною цього є 

низькі темпи поширення і сприйняття вченими і практиками сучасних поглядів 

на роль нової цінності НТР у процесах генерування інноваційних технологій на 
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макрорівні, а також істотний рівень суб’єктивізму оцінок та складність 

проведення досліджень щодо впливу чинників на розвиток НТР – на мікрорівні» 

[423, c. 242]. 

Означене вказує на потребу забезпечення суб’єктів бізнесу, як учасників 

інноваційного процесу, необхідними методичними інструментами, що 

базуються на використанні економетричного інструментарію. Доцільно 

розробити модель ціноутворення на НТР, що враховуватиме їхні техніко-

економічні особливості, різнонаправлені інтереси участі ринкових стейкхолдерів 

у інноваціях та динамізм умов сучасного мінливого ринку. 

Зростаюча роль суб’єктів бізнесу, що генерують НТР в умовах взаємодії з 

іншими учасниками інноваційної екосистеми, підвищення впливу споживачів на 

науково-технічний прогрес, визначили необхідність удосконалення даного 

аспекту трансферу та взаємодії, зумовили необхідність розроблення 

математичної моделі для встановлення ціни на НТР на засадах економетрики, що 

даватиме змогу максимально агрегувати сукупність різнорідних чинників 

впливу на ціну. 

Існують різні підходи до ціноутворення, що враховують чинні особливості 

ринку. Зокрема, A. Zivkovic та M. Igelman пропонують здійснювати оптимізацію 

цін на продукцію з використанням сегментації бізнесу [447]. J. Tellefsen 

запропонував використовувати інструмент ціноутворення як багатовимірну 

багаторівневу книгу, що дозволяє користувачеві вибирати та редагувати вибрані 

параметри на будь-якому рівні або розмірі [448]. 

Важливим для теорії і практики є нестаціонарний панельний підхід щодо 

визначення ціни, запропонований П. Ешворт та Дж. П. Бірн. Зокрема, визначено 

та оцінено рівняння оптових цін для 13 країн ОЕСР, намагаючись визначити 

відносну важливість різних чинників вартості та попиту. Дані автори виявляють, 

що рівноважні ціни визначаються поєднанням внутрішніх витрат та цін 

іноземних конкурентів [358]. 

Трансфер НТР, як процес передачі технологічної пропозиції, має свої 

особливості ціноутворення в умовах угод з трансферу технологій між країнами, 
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що зокрема розглянуто A. M. Rugman, L. Eden (Eds.) [440], D. Mescall,                             

K. J. Klassen [417, с. 835]. 

А.Rocha, R. Lima, M. Amorim, F. Romero виділяють вплив такого чиннику 

на ціноутворення, як форма розрахунку та типи платежів. [435, с. 101]. 

На наш погляд, проблематику ціноутворення на НТР варто вивчати  у 

площині релятивізму, тобто, на засадах врахування сучасних умов та 

особливостей ринкового середовища. Важливо розглядати ціноутворення на 

НТР для потреб трансферних угод з урахуванням змінності вартісних відносин в 

економіці. Адже від недостатнього врахування ступеня впливу масиву чинників 

на процеси ціноутворення на НТР може спотворюватися ціна продукту, а 

трансферна угода стане необ’єктивною та призведе до неефективного трансферу 

та ринкового розвитку НТР, а отже не сприятиме розвитку взаємодії між 

ринковими стейкхолдерами. 

Використовуючи основні положення теорій інноваційного розвитку, 

теорій конкурентних переваг, промислового маркетингу було проведено 

емпіричне дослідження у ракурсі обґрунтування загальної концепції розуміння 

впливу різних чинників на ціноутворення НТР. Загальна концепція повинна 

визначати взаємозв’язок витрат, понесених на НТР, очікуваних доходів від 

використання НТР, рівня якісних характеристик НТР у ракурсі ціноутворення. 

Особливої важливості у розробленій концепції набувають аспекти впровадження 

НТР залежно від рівня готовності НТР та особливостей розвитку сектору 

промисловості. Такі проблеми пов’язані зі складністю одержання необхідної 

інформації, що міститься у конференційних угодах. 

У межах розробки методологічного забезпечення трансферу НТР доцільно 

звернутися до уточнення категорії НТР. Для формування системи чинників 

корегувального коефіцієнта важливе значення набуває вид НТР: процесова або 

продуктова НТР, вони мають різні режими ринкової конкуренції. 

Процесова НТР  це новий або вдосконалений бізнес-процес для однієї 

або декількох бізнес-функцій. Нові або вдосконалені бізнес-процеси включають 

такі функціональні категорії: виробництво товарів та послуг; розподіл та 
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логістика; маркетинг та продаж; інформаційно-комунікаційні системи; 

адміністрування та управління; розробка продукту та бізнес-процесів [427]. 

Якщо об’єктом трансферу є процесові інновації, то ціноутворення повинно 

враховувати такі три групи чинників, що зображені на рис. 4.11: чинники 

корисності розробки та чинники вартості розробки, що формують чинники 

споживчої цінності розробки, співвіднесені до чинників розвитку регіону. 

Чинники регіону актуалізують та визначають вплив чинників споживчої цінності 

розробки через чинники поточного стану розвитку та чинники динаміки 

розвитку певного регіону. 

 

 
Рис. 4.11. Чинники ціноутворення для технологічної форми НТР на основі  

цінності (сформовано автором) 

 
Експертами під час формування системи чинників та їх оцінювання 

повинні стати представники бізнесу. Оскільки вони ідентифікують ті суттєві 

чинники, що визначатимуть здатність нових або удосконалених характеристик 

технології підвищити ефективність бізнес-процесів та оцінити ті витрати, що 

пов’язані з впровадженням та використанням технології.   

Якщо угодою трансферу передбачено придбання права на виготовлення 

продуктової інновації, то до процесу формування чинників ціноутворення 

повинні бути залучені також споживачі. 

Тому чинники споживчої цінності під час розробки повинні бути доповнені 

чинниками ІІ порядку: корисність ІІ порядку (продукції або послуги) та вартість 

ІІ порядку (продукції або послуги). 

Цінність

Корисність

Вартість

Регіон
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У загальному випадку споживча цінність НТР для продуктової інновації 

може мати різний рівень за виділеними п’ятьма групами чинників, що подано на 

рис. 4.12. 

 
Рис.4.12. Чинники ціноутворення для продуктової форми НТР регіону 

на основі  цінності (сформовано автором) 

 
У випадках потреби врахування різнотипових показників та їхніх 

залежностей різного рівня складності вчені пропонують скористатися підходами 

у межах теорії нечітких множин. Зокрема, в економіці цьому присвячено праці 

Arnold F. Shapiro [443], Yannis A. Phillis, Luc A. Andriantiatsaholiniaina [428], 

Andréde Siqueira Campos Boclin & Renatode Mello [376], Tomasz Korol [400] та 

інших. Очевидно, нечіткі множини можуть бути застосовані і у випадку із 

оцінюванням чинників впливу на НТР, адже характеризуються істотною 

розбіжністю щодо якості. 

Інструменти розвитку систем взаємодії можуть базуватися на використанні 

економетричних моделей ціноутворення з урахуванням умов мінливості ринку. 

Результати здійсненого дослідження наукових джерел доводять, що 

регіональний ринок визначається сукупністю різноплощинних чинників, що в 

той чи інший спосіб чинять вплив на ціни НТР. Оцінювачі часто нехтують 

багатьма чинниками з причин складності їхнього встановлення та оцінювання 

їхньої інтенсивності. Особливо важко ідентифікувати міждисциплінарні 

чинники впливу на НТР та встановити між ними зв’язки. Означене ускладнює 

обґрунтування ціни на НТР з урахуванням мінливих ринкових умов. 

На наш погляд, ціноутворення на НТР може бути удосконалено через 

Цінність

Корисність
Корисність ІІ 

порядку 

Вартість
Вартість ІІ 

порядку

Регіон
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обґрунтування коригувального коефіцієнта, який розраховується як 

інтегральний показник, що акумулюватиме вплив регіональних ринкових умов 

на ціноутворення на НТР та сформувати модель застосовування такого 

показника на прикладі НТР. 

Розроблений метод є базисом для моделі ціноутворення на НТР для їхнього 

трансферу між ринковими регіональними стейкхолдерами, з урахуванням умов 

мінливості ринку. 

Формування коригувального коефіцієнта передбачає врахування 

економічного та аналітичного контексту, оскільки показники, що відображають 

особливості безпосередньо НТР та процесів її трансферу, чинники 

невизначеності ринку регіону є різнорідними. Вказані показники визначаються 

ускладненим рівнем взаємної кореляції. Окрім того, вплив показників на 

інтегральний показник не завжди можна чітко встановити. 

«Запропоновано розробити коригувальний коефіцієнт ціни НТР, що, 

базуючись на алгоритмах теорії нечітких множин, даватиме змогу ефективного 

реагування на зміни кон’юнктури ринку (зокрема, шляхом додавання або 

віднімання відповідних  сценаріїв у базі знань, коригування ознак тощо). Одним 

з найперспективніших підходів цієї теорії для моделювання і прогнозування 

економічних процесів є підхід на засадах fuzzy logic, який набув популярності в 

економічному застосуванні у другій половині минулого століття» [424, с. 83]. 

Економічні рішення відносно ціноутворення на НТР, розроблені в угодах 

трансферу, можуть спричинити негативні результати у стратегічні перспективі 

та у поточній діяльності бізнес-суб’єктів, а також позначитись на послабленні 

ефективності взаємодії у регіональних системі взаємодій. 

Для обґрунтування підходу fuzzy logic щодо методу встановлення цін на 

НТР під час їх трансферу у бізнес-середовище регіону доцільно використати 

аргументи, подані у табл. 4.6. 

Коригування встановленої ціни на НТР із використанням теорії нечітких 

множин передбачає встановлення на основі наявних даних істотних параметрів, що 

важко виміряти безпосередньо, проте їх встановлення дозволяє охарактеризувати 
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ціноутворення на НТР та проаналізувати зміни стану процесу ціноутворення. 

 

Таблиця 4.6  

Обґрунтування застосування підходу fuzzy logic для коригування цін на 

НТР в регіоні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: сформовано автором. 

 

У якості критерію ефективності коригування ціни на НТР на засадах теорії 

нечітких множин використовують процес максимізації придатності оцінок 

умовам конкретної ринкової ситуації на ринку. 

За результатами дослідження наукових джерел можна узагальнити, що 

найбільшого застосування знайшли моделі Мамдані, Сугено, Ларсен, Цукамото. 

Для встановлення ціни на НТР запропоновано використати модель Мамдані, 

оскільки її правила в консеквентах вміщують нечіткі значення. 

Формування моделі корегування ціни на НТР базується на положеннях 

теорії Л. Заде. 

Чинник Пояснення 

Можливість 

врахувати 

взаємодію 

чинників впливу на 

НТР, 

взаємозалежних 

із різним рівнем 

складності  

Чинниками впливу на зміну ціни на НТР можуть бути як специфічні 

характеристики самої НТР, так і характеристики ринку, на який 

виводять цю НТР (зокрема, ринкова сприйнятливість щодо даної НТР), 

а також процеси проведення її трансферу. Ці чинники не перебувають у 

лінійному зв’язку, однак тісно пов’язані, тому врахування їх у системі 

за допомогою алгоритмів теорії нечітких множин сприятиме уточненню 

ціни на НТР 

Адаптаційна 

спроможність 

експертних 

оцінок 

Методи, створені на засадах теорії нечітких множин, мають високу 

адаптаційну спроможність щодо експертних оцінок та є достатньо 

адекватними у практичному використанні. 

Поєднання 

якісних і 

кількісних оцінок.  

Розроблення коригувального коефіцієнта ціни НТР  у межах теорії 

нечітких множин оперує як якісними, так і кількісними формами його 

реалізації, що дає змогу оцінити особливості, зовнішні та внутрішні 

ознаки, властивості НТР  і ринку тощо. Метод даватиме змогу 

враховувати також й оцінки, що переходять з одного стану в інший 

Зворотній зв’язок.  Метод коригування цін на НТР базується на низці показників, що 

можуть бути змінені в процесі обчислення коригувального коефіцієнту. 

Наприклад, у разі неактуальності одних або потребі введення інших 

показників їх можна замінити, разом із відповідним модифікуванням 

сценаріїв у базі знань. Це відбувається на засадах зворотного зв’язку – 

від ринкового суб’єкта (споживача, підприємства, тощо) до 

університету 
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Рис. 4.13. Методологія  процесів оцінювання на основі теорії нечітких 

множин (сформовано автором) 

Застосування економетричної моделі ціноутворення на НТР вимагає 

забезпечення таких умов: 

 «встановити базову ціну на НТР за допомогою методів витратного 

підходу, що дасть змогу затвердити «нижню межу» коригування ціни даного 

НТР у траснферній угоді; 

 оцінити ключові конкурентні переваги НТР під час її впровадження 

та використання на визначеному ринку збуту; 

 визначити вияв характеристик НТР відносно споживчої потреби за 

різних варіантів умов трансферної угоди;  

 встановити часові рамки процесів розвитку НТР залежно від рівня 

готовності та попередньо визначити часовий період доопрацювання в 

конкретних умовах (зокрема, на: доопрацювання дослідного взірця; період 
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укладення трансферної угоди; на впровадження НТР покупцем, споживачем 

тощо)» [424, с. 86]. 

На основі проведеного дослідження встановлено чинники, що визначають 

процеси трансферу, комерціалізації та ринкового лончу НТР, що впливають на 

ціноутворення на НТР та систематизовано їх за групами ознак: 

1. «Група А (f(x1))  – ознаки, що визначають базову корисність НТР; 

2. Група В (f(x2))  – ознаки, що визначають вартість НТР; 

3. Група C (f(x3))  – ознаки, що визначають регіон» [424, с. 87]. 

Оскільки цілями формування регіональної системи взаємодій є збільшення 

або забезпечення необхідного рівня цінності для користувача, то для «процесової 

інновації цінність формується на рівні користувача - підприємства бізнесу, що 

планує придбати та використовувати новий або удосконалений процес. Цінність  

такого процесу може бути повною мірою оцінена після впровадження в бізнес-

модель підприємства, тому на етапі трансферу оцінюється користувачем лише 

попередньо. Варто зауважити, що цінність процесової інновації може у процесі 

використання розвиватися, набувати нових форм для партнерів та для різних 

учасників ринку» [424, с. 88]. 

Показники цінності процесової інновації формується через співставлення 

зростання ефективності бізнес-процесів підприємства та очікуваних витрат на 

впровадження та використання. 

Ознаки, що визначають  споживчу цінність, називають незалежними 

параметрами моделі від користувачів, що визначаються через порівняння з 

ринковими аналогами.  

Ознаки, що визначають базову корисність НТР, визначаються через  

оцінювання тих ознак, що тісно визначають бізнес-потреби підприємств. У 

зв’язку із зазначеним, оцінка повинна включати рівень базових та додаткових 

параметрів призначення НТР. 

Характеристики покращеної бізнес-функції включають у себе більшу 

результативність, дієвість, ефективність використання ресурсів, надійність та 
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стійкість, доступність, зручність використання для тих, хто бере участь у бізнес-

процесі фірми, як зовнішньому, так і внутрішньому. 

До базових ознак, що формують корисність НТР, запропоновано включити 

ознаку рівня новизни, рівня удосконалення, рівня складності НТР.  

До обов’язкових сучасних ознак корисності НТР потрібно включати 

показник рівня екологічності, оскільки рівень ознаки  може бути підвищеним в 

умовах певного регіону або виду економічної діяльності. 

«Важливість такого ресурсу, як час, в інноваційних процесах щороку 

зростає і визначає часто успіх інновацій. Тому показники корисності НТР 

повинні передбачати оцінювання показників корисності часу, що забезпечує 

дана НТР. Відповідно, чим вищий рівень технологічної готовності, патентної 

готовності на дату укладення трансферу, тим вищий рівень показників 

корисності часу» [424, с.88]. 

Показники корисності часу охоплюють рівень повноти технологічного 

супроводу НДР, який пропонує розробник (продавець): збільшення повноти 

супроводу зменшить витрати часу для покупця під час впровадження НТР. На 

деяких ринках регіону дестимулятором виступає процес одержання додаткових 

ліцензій, тому бізнес-партнер витрачає додатковий час при впровадженні НДР. 

«Показники корисності сумісності передбачають дослідження зміни 

бізнес-моделей підприємства після впровадження НТР» [427]. 

Показники корисності сумісності/переходу «включають оцінювання рівня 

доступу до необхідних ресурсів та рівень необхідних ресурсів, які потребує 

підприємство під час придбання та використання  НТР: фінансових, трудових, 

інформаційних та матеріальних, технічних, а також рівень необхідних знань та 

компетенцій. Тобто, покупець порівнює наявний рівень потенціалу із 

необхідним» [424, с. 89]. 

Оцінка рівня корисності сумісності/переходу передбачає перегляд бізнес-

моделі підприємства на предмет достатності потенціалу для використання НДР 

або визначення можливості налагодження взаємодії на регіональному ринку. 
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Якщо бізнес-підприємство планує використовувати НТР у існуючому 

технологічному портфелі, то виникає потреба в оцінюванні рівня ймовірності 

виникнення ризику від впровадження та використання НТР. 

«Група показників вартості включає три рівні ознак: витрати часу; витрати 

впровадження; витрати використання. 

Ознаки витрат часу пов’язані з оцінювання часу, що необхідно затратити 

на підприємстві для доопрацювання та відналагодження НТР. Збільшення витрат 

часу обов’язково призводить до зростання витрат покупця. Рівень складності 

НТР визначається відносно потенціалу підприємства, тому позначається на 

витратах часу» [424, с. 89]. 

Оцінювання ознак, що визначають витрати впровадження, передбачає 

аналізування величини інвестиційних витрат, «що необхідно здійснити, окрім 

витрат на придбання НТР: придбання технічних засобів, витрат навчання 

персоналу, а також витрат на маркетинг НТР, який супроводжує 

комерціалізацію. На рівень витрат впровадження також впливають рівень 

привабливості фінансових умов трансферу, тобто, одержання різних форм 

кредитів, оплати або відстрочення оплати» [424, с. 91].  

Показник витрат використання НТР розраховується на основі поточних 

витрат, пов’язаних із обслуговуванням НТР, «протягом передбачуваного періоду 

використання. Також потрібно взяти до уваги прогнозоване значення показників 

рівня економічної ефективності інвестування витрат (комерціалізації), тобто 

показників окупності інвестиційних витрат» [424, с. 91]. 

Після порівняння показників корисності та показників вартості НТР, що 

формують її цінність, доцільно розглянути показники регіону, де буде 

відбуватися використання НТР. Деякі показники регіону потрібно розглядати як 

бар’єри, а деякі як драйвери для ціноутворення НТР.  

Рівень показників регіону визначається особливостями виду діяльності, 

чинниками розвитку ринку, та включають два рівні показників: показники 

поточного стану; показники динаміки розвитку. 
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Показники поточного стану визначаються наявністю та інтенсивністю 

конкуренції серед аналогічних НТР та серед замінників (чим вищий рівень, тим 

менший вплив на ціну НТР), сучасним значенням  показників ємності ринку 

збуту.  

Показники динаміки розвитку регіону передбачають форсайт показників 

оновлення ринку  НТР, розвитку ринку збуту НТР (ці два показники виступають 

як обмежуючі чинники при ціноутворенні), а також рівень очікуваного періоду 

використання НТР підприємством. 

Опис процесу коригування ціни на НТР «на основі застосування теорії 

нечітких множин можна розподілити на етапи:  

1) фазифікація;  

2) розробка нечітких правил (узагальнення антецедентів та консеквентів; 

висновок за допомогою логічних зв’язків);   

3) дефазифікація» » [424, с.  92]. 

Проведений аналіз дав змогу виділити найпопулярніші на цей час ознаки 

чинників у межах груп: A, B, C та присвоїти їм значення лінгвістичних термів 

для коригування ціни на НТР за допомогою моделі Mamdani (табл. 4.7). 

Модель коригування цін на НТР під час їх трансферу з університетів у 

бізнес-середовище можна виразити у вигляді функції: 

 

S = f (Показники корисності; Показники вартості; Показники регіону), що 

є системою функцій такого порядку: 

 

Для практичного використання економетричну модель ціноутворення НТР 

запропоновано реалізовувати таким чином:  

1) експертним шляхом визначають оцінку кожної з ознак  у межах від 0 до 

10, де 0 – найменший вияв ознаки, 10 – найбільший;  

2) отримані оцінки за підгрупами чинників додають та, застосовуючи 

діапазон від можливого мінімального до можливого максимального значень 

кожного з підгрупи чинників, визначають відсотковий рівень відповідного  
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Таблиця 4.7. 

Ознаки та значення лінгвістичних термів чинників впливу на НТР 

Чинни

ки 

Підгрупи 

чинників 
Ознаки 

Значення та 

пояснення 

лінгвістичних 

термів чиннику 

1 2 3 4 

Група 

А 

(f(x1)) 

Показн

ики 

корисн

ості    

Базова  

корисніст

ь  

Рівень новизни НТР 

L –низький рівень 

ознаки – 0 …25%;  

T –допустимий 

рівень ознаки – 26 

…50%; 

A –достатній рівень 

ознаки – 51 … 75%; 

H –високий рівень 

ознаки –76 …100% 

Рівень удосконалення НТР 

Рівень можливого несанкціонованого 

відтворення НТР 

Рівень екологічності НТР 

Рівень основних технічних параметрів  

Рівень додаткових технічних параметрів 

Корисніст

ь  

часу 

Рівень технологічної готовності НТР 

Рівень патентної готовності НТР 

Рівень повноти технологічного супроводу 

розробниками технології 

Рівень необхідного нормативного супроводу 

впровадження НТР  

Корисніст

ь  

сумісност

і 

Рівень ймовірності виникнення 

несподіваних ефектів від впровадження та 

використання НТР 

Рівень необхідності налагодження різних 

форм взаємодії для використання (або 

рівень достатнього потенціалу для 

самостійного впровадження) НТР 

Рівень необхідного матеріального 

ресурсного супроводу впровадження НТР 

Рівень доступу до необхідних ресурсів для 

використання НТР 

Група 

В 

(f(x2)) 

Показн

ики 

вартос

ті 

Витрати 

часу 

Рівень складності впровадження НТР 

L –низький рівень 

ознаки – 0 …25%;  

T –допустимий 

рівень ознаки – 26 

…50%; 

A –достатній рівень 

ознаки – 51 … 75%; 

H –високий рівень 

ознаки –76 …100% 

Рівень витрат часу на впровадження та 

доопрацювання 

Витрати 

впровадж

ення/пере

ключення 

Рівень витрат на маркетинговий супровід 

комерціалізації 

Рівень початкових інвестиційних витрат, які 

необхідно залучити для впровадження НТР 

Рівень привабливості фінансових умов 

трансферу НТР 

Витрати 

використа

ння 

Рівень витрат для поточного 

обслуговування НТР 

Рівень показників економічної ефективності 

інвестування витрат (комерціалізації) 
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Продовження табл.4.7 

Група 

C 

(f(x3))  

Показн

ики 

регіону 

Поточног

о стану 

Рівень безпосередньої конкуренції L –низький рівень 

ознаки – 0 …25%;  

T –допустимий 

рівень ознаки – 26 

…50%; 

A –достатній рівень 

ознаки – 51 … 75%; 

H –високий рівень 

ознаки –76 …100% 

Рівень конкуренції серед субститутів 

Розмір ринку збуту НТР 

Динаміки 

розвитку 

Рівень часу очікуваного використання НТР 

до заміни або удосконалення 

Темпи зростання ринку збуту НТР 

Рівень оновлення ринку збуту НТР 

Примітка: сформовано автором 

 

чинника;  

3) рівні чинників співставляють із їхніми лінгвістичними значеннями;  

4) одержані результати за групами чинників заносять у попередньо 

розроблену для цих цілей модель у компоненті Fuzzy Logic Toolbox програмного 

пакету MATLAB (на основі сформованої бази знань) та зіставляють із їхніми 

усередненими значеннями;  

 

6) визначають коригувальний коефіцієнт ціни для НТР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.6 

 

 

 

 

f (x1) = f (Базова корисність (Рівень новизни НТР; Рівень удосконалення НТР; Рівень 

можливого несанкціонованого відтворення НТР; Рівень екологічності НТР; Рівень основних 

технічних параметрів; Рівень додаткових технічних параметрів); Корисність часу (Рівень 

технологічної готовності НТР; Рівень патентної готовності НТР; Рівень повноти 

технологічного супроводу розробниками технології; Рівень необхідного нормативного 

супроводу впровадження НТР (одержання дозвільних документів тощо); Корисність 

сумісності (Рівень ймовірності виникнення несподіваних ефектів від впровадження та 

використання НТР; Рівень необхідності налагодження різних форм взаємодії для 

використання (або рівень достатнього потенціалу для самостійного впровадження) НТР; 

Рівень необхідного матеріального ресурсного супроводу впровадження НТР; Рівень доступу 

до необхідних ресурсів для використання НТР)) 

f (x2) = f (Витрати часу (Рівень складності впровадження НТР; Рівень витрат часу на 

впровадження та доопрацювання); Витрати впровадження/переключення (Рівень витрат на 

маркетинговий супровід комерціалізації; Рівень початкових інвестиційних витрат, що 

необхідно залучити для впровадження НТР; Рівень привабливості фінансових умов трансферу 

НТР); Витрати використання (Рівень витрат для поточного обслуговування НТР; Рівень 

показників економічної ефективності інвестування витрат (комерціалізації)) 

f (x3) = f (Поточного стану (Рівень безпосередньої конкуренції; Рівень конкуренції серед 

субститутів; Розмір ринку збуту НТР); Динаміки розвитку (Рівень часу очікуваного 

використання НТР до заміни або удосконалення; Темпи зростання ринку збуту НТР; Рівень 

оновлення ринку збуту НТР) 
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На підставі здійснених обґрунтувань розроблено модель встановлення цін 

на НТР у системі взаємодії на основі моделі Мамдані у компоненті Fuzzy Logic 

Toolbox програмного забезпечення MATLAB,. 

На основі сформованої сукупності термів чинників (табл. 4.6) розроблено 

базу знань – можливі сценарії співвідношення чинників корисності НТР (Група 

А), чинників вартості НТР (Група В), чинників регіону (Група С).  

Розроблена модель передбачає встановлення 27-ми правил. В окремих 

сценаріях розрахунку використано вагу правила, що визначається у діапазоні 

[0…1], його рівень засвідчує значимість певного сценарію  для коригування цін 

НТР. Фрагмент такої бази правил наведено на рис. 4.14. 

 

 

Рис. 4.14. Фрагмент бази правил для коригування цін на НТР у Fuzzy Logic 

Toolbox компонент програмного пакету MATLAB (сформовано автором) 

 

Повний розрахунок  для коригування цін на НТР у Fuzzy Logic Toolbox 

компонент програмного пакету MATLAB із наведенням проміжних результатів 

подано у додатку К, Л. 

«Розроблена модель коригування ціни НТР від розробників у бізнес-

середовище на засадах теорії нечітких множин дає змогу: 

 вводити оцінки за групами ознак: А, В, С (попередньо отримані 

експертним шляхом) та отримати коефіцієнт коригування ціни НТР; 
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 отриманий коефіцієнт враховує умови мінливості ринку на поточний 

момент, може слугувати базою для розроблення стратегії ринкового розвитку 

НТР» [424, с. 93]. 

Еталонні поверхні співвідношення впливів чинників на ціну НТР в угодах 

з його трансферу подані на рис.4.15. 

 

 
a) 

 
б) 

Рис. 4.15. Еталонні поверхні співвідношення впливів: 

a) показників вартості та показників корисності на корегуючий 

коефіцієнт ціни НТР; 

б) показників вартості та показників регіону на корегуючий коефіцієнт 

ціни НТР (сформовано автором) 
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Застосування моделі ціноутворення дозволяє здійснення економічного 

прогнозування на ринку регіону, це є особливо важливим на початкових етапах  

розгортання інноваційного процесу. 

Запропонований метод апробовано на низці НТР, розроблених у ЗВО 

Західного регіону та підготованих до трансферу у бізнес-середовище даного 

регіону. Наприклад, фрагмент коригування ціни на технологію оптико-

стимульованої люмінесцентної дозиметрії показано на рис.4.16. Інші варіанти 

коригування ціни подано у додатку Л. Отримані результати наведені в табл. 4.8. 

Враховуючи особливості ринкової ситуації, групи ознак можна 

доповнювати та/або змінювати. 

  

 

 

Рис. 4.16. Коригування ціни технології оптико-стимульованої 

люмінесцентної дозиметрії на основі авторського підходу у компоненті 

Fuzzy Logic Toolbox програмного пакету MATLAB (фрагмент) 

(сформовано автором) 
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Таблиця 4.8  

Результати використання економетричної моделі ціноутворення на НТР 

для укладення угод трансферу у Західному регіоні України 

№ НТР 

Чинник/  Оцінка 

чинника, % Коре-

гуючи

й 

коефі-

цієнт, 

% 

Поточн

а ціна, 

ths. 

USD 

Кориго-

вана 

ціна, 

ths. 

USD 

Зміна 

ціни, 

+ / -; 

ths. 

USD 

Ринко

-ва 

ціна, 

ціна 

анало-

га,  

ths. 

USD 

Г
р
у
п

а 
А

 

Г
р
у
п

а 
В

 

Г
р
у
п

а 
С

 

1 

Технологія 

оптично 

стимульован

ої 

люмінесцент-

ної 

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 

технологічно

ї міцності 

зварних 

з’єднань з 

броньованою 

сталлю типу 

ARMSTAL 

500 

11.9 

(M) 

36.0

1 (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

 

3 Пристрій 

плавного 

пуску, серії 

SSB (модель 

SSB-21-170)  

10.0

1 

(M) 

36.0

1 (H) 

19.2 

(M) 

1
2
.5

3
 

8
9
1
.8

7
 

1
0
0
3
.6

2
 

+
1
1
1
.7

5
 

1
1
2
9
.0

5
 

4 Пристрій 

плавного 

пуску, серії 

SSB (модель 

SSB-21-210) 

-

3.27 

(M) 

-

21.3

4 (L) 

13.4

6 

(M) 

-2
.0

4
 

1
2
8
4
.3

9
 

1
2
5
8
.1

8
 

-2
6
.2

1
 

1
2
0
0
.5

0
 

5 Вібраційний 

стіл для 

віброущіль-

нення 

бетоносуміші 

-

5.44 

(M) 

-22.9 

(L) 

-

21.7 

(L) 

-1
1
.8

9
 

1
0
6
7
8
.0

 

9
4
0
8
.3

8
 

-1
2
6
9
.6

1
 

8
9
0
0
.0
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Продовження табл.4.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Технологія 

посилення 

тертя поверхні 

робочих 

поверхонь 

деталей 

машин 

-

24.2 

(L) 

15.3 

(M) 

39.9 

(H) 

3
.2

1
 

1
5
6
.9

0
 

1
6
1
.9

3
6
 

+
5
.0

3
6
 

1
6
5
.8

9
 

7 Підвищення 

міцності та 

зменшення 

матеріаломіст

кості труб 

бурового 

обладнання 

31.2 

(H) 

27.8 

(H) 

46.3 

(H) 

2
1
.4

3
 

3
4
0
0
.0

 

4
1
2
8
.6

2
 

+
7
2
8
.6

2
 

1
2
3
4
5
.0

 

8 Пристрій 

керування 

магнітною 

пластиною 

серії DM 

-

31.6 

(L) 

-

19.03 

(M) 

2.03 

(M) 

-3
.0

8
9
 

2
7
7
.2

9
 

2
6
8
.7

2
 

-8
.5

7
 

3
0
1
.2

5
 

9 Інформаційна 

технологія 

обробки 

персоналізо-

ваної 

медичної 

інформації 

33.7 

(H) 

19.8 

(M) 

36.4 

(H) 

1
7
.8

9
 

2
3
1
3
5
.0

 

2
7
2
7
3
.8

5
 

+
4
1
3
8
.8

5
 

8
7
9
0
0
.0

 

Примітка: сформовано автором. 

 

Отримані результати показують, наприклад, що пункти 1, 2, 3, 6 і 7 (згідно 

з табл. 4.8) можуть встановлювати ще більшу ціну (зокрема, на рівні 

скоригованої ціни). 

Прогнозується, що продажі такої продукції не зменшаться, а залишаться на 

колишньому рівні. Зрештою, скоригована ціна базується на ряді показників, що 

відображають сприйняття на ринку товару, рівень якого в цих випадках значно 

переважає рівень вартості НТР. 

У випадках 4, 5 і 8 ціна НТР повинна бути дещо знижена, що збільшить її 

цінову конкурентоспроможність на ринку і, відповідно, збільшить обсяги його 

продажу. 
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Значення, отримані в результаті застосування моделі, характеризуються 

нечітким числом із певним діапазоном значень, що дозволяє нам оперувати 

даними проєкту, а не ймовірнісними оцінками. Це сприяє підвищенню рівня 

точності ціни НТР при її передачі між суб’єктами господарювання. 

Підсумовуючи розроблені методологічні положення ціноутворення та 

проведені розрахунки зазначимо, що ціноутворення НТР під час їх передачі між 

суб’єктами господарювання є ефективним інструментом розвитку взаємодії між 

суб’єктами інноваційного процесу регіону. Проведені аналітичні дослідження 

дають підстави для розроблення стратегічних засад управління взаємодією у 

інноваційних процесах регіону. 

Розроблені методичні підходи базуються на врахуванні зміни ринкової 

кон’юнктури та на оцінюванні очікуваних витрат та корисності трансферу НТР  

у бізнес-середовище конкретного регіону. 

Методичні підходи передбачають використання ціноутворення у механізмі 

налагодження взаємодії на основі коригування цін на НТР. Механізм 

налагодження взаємодії між розробниками та споживачами  базується на 

залученні споживачів до етапів створення НТР через ідентифікацію 

неоднорідного набору чинників, що впливають на процес трансферу НТР.  

Використовувана для цих цілей модель Mamdani в компоненті Fuzzy Logic 

Toolbox програмного пакету MATLAB дозволяє не тільки агрегувати за 

допомогою коефіцієнта корекції різні типи чинників, що впливають на ціну НТР, 

але й враховувати їх взаємозалежність, її специфічність і міцність. Цей підхід є 

універсальним для використання під час здійснення транзакцій із передачі НТР, 

оскільки дозволяє регулювати як значення чинників, так і перелік чинників, і 

вагу їх оцінок. Також цей підхід може застосовуватися не зважаючи на стадію 

готовності НТР та залежно від можливості її передачі (зокрема, у ситуаціях, коли 

покупець готовий придбати НТР на початковій стадії готовності). 

Переваги запропонованих моделей ціноутворення  для угод трансферу 

НТР та розвитку взаємодії у інноваційних процесах регіону полягають у 

наступному: 
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 обґрунтування ціни на основі авторського методу дозволяє 

представити адекватний результат налагодження регіональної взаємодії 

(враховується мінлива кон’юнктура ринку, умови впровадження конкретного 

покупця, характеризується гнучкістю показників тощо, рівнем новизни); 

 розробник одержує можливість ефективнішого управління 

комерціалізацією НТР та залучення споживачів до розподілу прогнозованого 

прибутку від використання НТР у бізнес-середовищі регіону (зокрема, в 

більшості випадків збільшується величина граничного прибутку); 

 авторський підхід може бути застосований не тільки до ціни, але й 

до інших параметрів ціноутворення на НТР (управління корисністю та вартістю 

взаємодії); 

 показники, використані в методі, можуть бути змінені, залежно від 

кон’юнктури регіонального ринку. 

Для активізації взаємодії у інноваційних процесах, як передумови розвитку 

регіону, можуть бути залучені учасники різного рівня управління та форм 

власності, видів діяльності, що сприятиме підвищенню ефективності 

використання економічних та соціальних інструментів активізації інноваційних 

процесів. 

 

 

 

4.4. Реалізація механізму укладення угод трансферу у системах 

взаємодії  регіону 

 

Процеси конкурентного розвитку регіону із використанням інструментів 

трансферу технологій та процесів ціноутворення є важливими процесами, що 

визначають рівень технологічного укладу регіону. Тому формування систем 

взаємодії зумовлює необхідність постійного моніторингу потреб регіону у НТР, 

які визначають напрями інноваційного розвитку регіону. «При цьому, проблеми 

ціноутворення на НТР не можуть бути вирішені лише в економічній площині. 

Суб’єкти бізнесу, що готують НТР для трансферу, повинні діяти на підставі 
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ґрунтовного стратегічного планування можливостей трансферу НТР, 

оцінювання рівня ефективності трансферу технологій загалом, перебуваючи ще 

на початку інноваційного процесу» [407]. 

Об’єктом розробки методологічного забезпечення у даному дослідженні 

обрано НТР, що характеризуються як процесові (технологічні) інновації. 

Визначений об’єкт методологічного забезпечення  розглянуто у такій формі 

взаємодії у інноваційних процесах як укладення угод трансферу від розробника 

до споживача. 

Особлива інноваційна природа НТР потребує трансформації науково-

технічного доробку його розробників у конкурентну, ринкову перевагу з 

адаптацією до потреб конкретного споживача.  

Одним із найважливіших чинників ефективності комерціалізації НТР є 

чітке розуміння його природи, а також можливих видів та форм. Це є 

визначальним під час ціноутворення на НТР та укладення угод із їх трансферу у 

бізнес-середовище.  

Застосування моделей цінотворення на традиційні товари для НТР не 

даватиме адекватного результату, оскільки є ризик неврахування багатьох 

важливих ситуаційних чинників мінливого ринкового середовища. Нині не 

розроблено в достатній кількості методів і моделей, що б забезпечили гнучкий 

механізм конкурентного ціноутворення на НТР та сприяли б їх ефективному 

трансферу у бізнес-середовище.  

Відсутність таких розробок зумовлює проблеми для суб’єктів взаємодії у 

межах трансферних угод, а саме: 

 неможливість встановлення адекватної контрактної ціни на НТР під 

час їх трансферу у бізнес-середовище; 

 ускладнене врахування низки важливих показників НТР (зокрема, в 

частині їх впровадження та освоєння); 

 неефективність стратегій ціноутворення на НТР (завищення цін на 

НТР в одних випадках, в інших – недооцінювання, що призводить до втрат 

прибутку); 
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 залежування проєктів НТР «на полицях» тощо. 

Важливим є розробити метод ціноутворення, який би давав змогу 

коригувати ціну на НТР, враховуючи його особливості як інноваційного товару 

для цілей їх трансферу. 

Для виконання даного дослідження було оцінено співвідношення 

можливостей застосування чинних методичних підходів до ціноутворення із 

рівнями готовності НТР (рівні технологічної готовності TRL взято за основу з 

[369; 370]) (табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.9 

Співвідношення методичних підходів до ціноутворення із рівнями 

технологічної готовності НТР 

Методичні 

підходи 
TRL 1 TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6  TRL 7 TRL 8 TRL 9 

Витратний          

Дохідний          

Порівняльний 

(ринковий) 

         

Комбінований          

Примітка: сформовано автором. 

 

Методи витратного підходу базуються на використанні показників 

понесених розробниками витрат на розробку НТР, тому їх використання може 

бути обґрунтовано у різних формах та на всіх рівнях технологічної готовності 

НТР. Натомість, методи дохідного підходу доцільно застосовувати для 

ціноутворення на вищих за середні рівні готовності НТР. Зважаючи на те, що 

дохідні методи передбачають розрахунок очікуваних грошових потоків (вигід 

для споживача), то повинні бути обґрунтовані чинники та умови використання 

НТР. 

Методи порівняльного методичного підходу передбачають співставлення 

даних щодо технічного рівня НТР, тому потребують ґрунтовного 
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інформаційного забезпечення від етапу первісного оцінювання ефективності 

застосування ідеї і технології (TRL 3). «До методів порівняльного підходу 

включають: метод ринкових мультиплікаторів, методи оцінки брендів, методи, 

що ґрунтуються на гібридному базисі, метод порівняльного продажу,  

конкурентний метод тощо» [324, с. 56].  

Методи комбінованого методичного підходу до ціноутворення можуть 

бути застосовані на різних рівнях технологічної готовності НТР. Тому саме 

комбінований підхід було обрано як інструмент розвитку взаємодії. Для 

обґрунтування комбінованого методичного підходу буде використано  методи та 

моделі конкурентного ціноутворення.   

Сутність конкурентного методу полягає у визначенні ринкової вартості 

НТР на основі цін продажу об’єктів порівняльної корисності шляхом внесення у 

ці ціни корегувань, що враховують наявні суттєві відмінності аналогів від 

об’єкта оцінки. Методу конкурентного ціноутворення властиві особливості 

застосування порівняльного методичного підходу (табл. 4.10). 

Якщо НТР визначається унікальними характеристиками, то проблема 

вибору аналога та застосування конкурентного методу ускладнюється. Одним із 

пріоритетних завдань використання даного методу є визначення 

рекомендованого діапазону (коридору) ціни на НТР. Подальше уточнення ціни в 

межах визначеного коридору є предметом перемовин між суб’єктами 

трансферної угоди. 

Узгодження критеріїв відбору бази порівняння є одним із найважчих 

етапів, оскільки місце походження, умови фінансового забезпечення, місце 

продажу, час продажу – це ті чинники, що суттєво впливають на вартість угоди 

і при цьому значно диференціюються. 

Тому їхній вплив під час конкурентного цінотворення може бути 

врахований через обґрунтування критеріїв вибору порівняльної бази. Це 

підтверджує і підхід П. Н. Цибульова [324] щодо того, що визначення ринкової 

вартості НТР як об’єктів промислової власності на основі наявних аналогів 
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можливе лише у разі правильного зіставлення цілей, параметрів, обсягів та умов 

надання прав, а також характеристик оцінюваних об’єктів й аналога.  

 

Таблиця 4.10 

Особливості застосування методу конкурентного ціноутворення для НТР у 

регіоні 

Умови Переваги Недоліки   Завдання  

Наявність інформації про 

укладені угоди на ринку: 

обсяг майнових прав на 

НТР, що оцінюються; умови 

фінансування угод щодо 

НТР; динаміка цін на НТР; 

«галузь їх використання; 

фізичні, функціональні, 

технологічні, економічні 

характеристики» [324] цих 

НТР; встановлені критерії 

для порівняння ступеня 

впливу особливих 

характеристик НТР на 

вартість; наявність ринку 

чистої конкуренції, 

наявність можливості 

вибору для учасників угоди 

врахування лише 

об’єктивних чинників  

Базується на 

реальних 

ринкових 

даних; 

відображає 

наявну на 

даний момент 

практику 

відносин 

покупців та 

продавців; 

дозволяє 

встановити 

«справедливу» 

ціну 

Складність в 

отриманні 

вихідних даних, 

відсутність 

доступу до 

необхідної 

інформації; 

необхідність 

внесення 

поправок з 

урахуванням 

існуючих 

тенденцій; 

неврахування 

майбутніх 

вигод; 

недоцільність 

застосування 

інформації про 

угоди, укладені 

у минулому 

Внесення НТР до 

статутного капіталу; 

укладення угод про 

трансфер НТР;  

перегляд доцільності 

наступних 

досліджень;  

пошук партнерів для 

спільного виконання 

інноваційного 

процесу 

Примітка: складено автором із використанням [324, 8]. 

 

Авторський метод конкурентного ціноутворення для НТР включає такі 

етапи та послідовність розрахунків, що подано на рис.4.17. 

Перший етап передбачає визначення ціни НТР (Ц1) через коригування 

ціни аналога на індекс корисності НТР: 

 

Ц1 = Ца × Ікор,     (4.5) 

де Ца – ціна аналога, що обрано за базу порівняння, грн; Ікор – індекс 

корисності, безрозм. вел. 
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Рис. 4.17. Послідовність розрахунків методом конкурентного 

ціноутворення для НТР в регіоні (сформовано автором) 

 

За аналог обирають НТР, що відповідає проєктному рішенню 

(проєктованій конструкції) за сферою застовування та функціональним 

призначенням та є широко представленим на обраному ринку. Для розрахунку 

Ікор використовуємо вираз: 

 

Ікор = Іяк × К1 × К2,     (4.6) 

де Іяк – комплексний показник якості, безрозм. вел.; К1 – коефіцієнт 

інноваційності НТР; К2 – коефіцієнт екологічності НТР. 

Комплексний показник якості (Іяк) визначають шляхом порівняння 

показників якості НТР і вибраного аналогу. 

Для визначення Іяк  «використовують систему показників технічного рівня 

і якості, що містить такі групи: показники призначення; показники надійності; 

Визначення ціни (Ц1) через коригування ціни аналога на індекс корисності 

Ц1=Ца·Ікор

Визначення ціни (Ц2)  із врахуванням  параметрів 
впровадження

Ц2 = Ца·Ікор / Ввпр

Визначення ціни (Ц3)  із врахуванням  
параметрів супроводу

Ц3 = Ца·Ікор / (Ввпр + Всупр)
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показники безпеки; показники стандартизації і уніфікації; ергономічні 

показники» [407]. 

Кількість показників, що беруть до оцінювання, визначатиме достовірність 

результатів та визначатиметься рівнем готовності НТР. Комплексний показник 

якості НТР визначають методом арифметичного середньозваженого з виразу: 

 

Іяк = ∑ Ci × qi
m
i=1 ,                                     (4.7) 

«де m – кількість одиничних показників (параметрів), прийнятих для 

оцінювання якості НТР, од; qi – коефіцієнт вагомості кожного з параметрів щодо 

їхнього впливу на технічний рівень та якість НТР (встановлюється експертним 

шляхом)» [407], при цьому: 

 

∑ q = 1,0m
i=1 ,                                             (4.8) 

де Ci – часткові показники якості, визначені на підставі порівняння 

числових значень одиничних показників НТР й аналога за виразами: 

Ci =
Ппрі

Паі
    або     Ci =

Паі

Ппрі
 ,    (4.9) 

де Ппрі, Паі – кількісні значення і-того одиничного показника якості, 

відповідно, НТР й аналога. 

Коефіцієнт інноваційності (К1) характеризує рівень радикальності змін 

НТР та дає змогу визначити ступінь  зміни базових принципів або 

функціональних параметрів НТР щодо обраного аналога. Значення коефіцієнта 

інноваційності визначають за даними табл. 4.11. 

Таблиця 4.11  

Значення коефіцієнта інноваційності НТР 

Рівень НТР Значення  

Співпадіння з аналогом за більшістю параметрів, рівень 

удосконалюючих інновацій 
1.05 

Співпадіння з аналогом незначне, рівень комбінованих інновацій 1.1 

Значне удосконалення базових принципів 1.15 

Технологія вирішує нову задачу або існуючу задачу новим 

способом  (аналог відсутній) 
1.25 

Примітка: сформовано автором. 
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Коефіцієнт екологічності (К2) дає змогу оцінити рівень зміни впливу НТР 

на довкілля відносно аналога – будь-які наслідки використання НТР для 

довкілля, в тому числі результати для забезпечення безпеки та здоров’я людей,  

повітряного та водного басейнів, історичних пам’яток та інших матеріальних 

об’єктів чи для сукупності цих чинників. Значення коефіцієнта екологічності 

експерти обирають із табл. 4.12. 

Таблиця 4.12  

Значення коефіцієнта екологічності НТР* 

Рівень впливу НТР Значення  

Погіршує 0.6 

Незначно погіршує 0.85 

Не змінює 1 

Незначно покращує 1.1 

Покращує 1.3 

Примітка: сформовано автором. 

 

Проведення розрахунків та визначення ціни за виразом (4.5) доцільно 

здійснювати на початкових та середніх рівнях технологічної готовності НТР. 

Другий етап моделі передбачає врахування у ціні НТР параметрів 

впровадження НТР у потенційного покупця і тому для визначення ціни (Ц2) 

пропонується вираз: 

Ц2 =
Ца×Ікор

Ввпр
,      (4.10) 

де Ввпр – індекс вартості впровадження, безрозм. вел. 

Індекс вартості впровадження визначають за виразом: 

Ввпр =
К3

Ввпра Ввпрн⁄
,      (4.11) 

де К3 – коефіцієнт складності впровадження НТР, Ввпра – витрати на 

впровадження аналога у потенційного покупця, грн, Ввпрн – витрати 

впровадження НТР у потенційного покупця, грн. Значення коефіцієнта 

складності впровадження обирають із табл. 4.13. 
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Таблиця 4.13  

Значення коефіцієнта складності впровадження НТР* 

Рівень впливу НТР Значення  

Ускладнює 1.02 

Незначно погіршує 1.04 

Не змінює 1 

Незначно полегшує 1.02 

Полегшує 1.07 
Примітка: сформовано автором. 

 

Визначення ціни НТР за виразом (4.10) може бути здійснено на середніх та 

завершальних рівнях готовності НТР. 

Третім етапом пропонованої моделі є розрахунок ціни, що приймають як 

узгоджену ціна на НТР (Ц3). На даному етапі вважаємо за необхідне врахувати 

важливий чинник для освоєння НТР – супровід НТР, що може передбачати 

комплекс необхідних послуг рекомендаційного характеру зі сфери навчання 

персоналу, маркетингу, технічного та технологічного забезпечення тощо. Саме 

наявність, умови  та рівень супроводу визначає рішення покупця на сучасному 

технологічному ринку. 

 

Ц3 =
Ца×Ікор

Ввпр+Всупр
,     (4.12) 

Всупр =
К4

Всупра Всупрн⁄
,    (4.13) 

 

де Всупр – індекс вартості супроводу, безрозм. вел., Всупра – витрати 

супроводу аналога у потенційного покупця, грн; Всупрн – витрати супроводу НТР 

у потенційного покупця, грн. 

Коефіцієнт повноти супроводу обирають з-поміж даних табл. 4.14. 

Таблиця 4.14  

Значення коефіцієнта повноти супроводу НТР регіону 

Характеристика НТР 

Значення 

коефіцієнта 

Cупровід повний 1 

Супровід частковий 0,5 
Примітка: сформовано автором. 
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Тоді, конкурентний метод до визначення ціни НТР шляхом формування 

низки взаємопов’язаних цінових компонентів можна представити у вигляді 

системи рівнянь: 

 

{
 
 

 
 

Ц1 = Ца × Ікор

Ц2 =
Ца × Ікор

Ввпр

Ц3 =
Ца × Ікор

Ввпр + Всупр

 

 

Розроблена модель конкурентного ціноутворення апробована на 

прикладах НТР, розроблених у ЗВО Західного регіону України. У табл. 4.15 

подано вихідні дані, одержані у результаті співпраці із розробниками НТР та 

суб’єктами господарювання, що виявили зацікавленість у придбанні та 

використанні цих НТР у своїй діяльності. 

 

Таблиця 4.15 

Вихідні дані для розрахунку цін на НТР, розроблених у ЗВО Західного 

регіону України  

Назви розробок 
m

 
Іяк К1 К2 К3 Івпр Ввпр К4 Ісупр Всупр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Виготовлення ножів 

для подрібнення ПЕТ 

пляшок 2 
0.784

27 
1.05 1 1.04 

2.666

67 
0.39 1 2.5 0.4 

Продовження 

ресурсу деталей 

машин методом 

наплавлення під 

шаром флюсу 

3 
0.783

99 
1.05 1 1.04 1 1.04 1 

1.166

67 

0.857

14 
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Продовження табл.4.15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Відновлення 

елементів машин при 

модифікації 

наплавленого валика 

3 
0.954

86 
1.05 1 1.04 

0.666

67 
1.56 

0.

5 
0.625 1.6 

Технологія засобів 

ОСЛ дозиметрії ІВ 4 1.6 1.15 1 1.09 1.14 
0.9561

4 
1 1.6 0.625 

Мобільні 

роботизовані 

платформи: МРП-05 

«Борсук» та МРП-07 

«Кубік» 

7 1.34 1.1 1 1,08 1.26 
0.8571

43 

0.

5 
1.8 

0.277

78 

Автономна система 

для виявлення диму 

та  витоку карбон 

монооксиду 

5 0.98 1.05 
1.

1 
1.02 1.12 

0.9107

14 

0.

5 
0,5 1 

Прогнозування та 

забезпечення заданої 

величини опору 

первинного контакту 

різнорідних та 

однорідних та 

ділянок при 

мікрозварюванні 

точкового 

конденсатора 

8 0.95 1.05 
1.

1 
1.07 1.03 

1.0388

35 

0.

5 
0.8 0.625 

Примітка: сформовано автором. 

 

Розрахунки цін на НТР на засадах авторського методу конкурентного 

ціноутворення виконано за допомогою універсального математичного редактора 

Mathcad. На рис. 4.18 подано фрагмент таких розрахунків. 

У табл. 4.16 подано результати розрахунків цін на НТР, визначені на 

засадах авторського методу конкурентного ціноутворення – Ц1, Ц2 та Цн.  
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Рис. 4.18. Розрахунок ціни на НТР на засадах авторського методу 

конкурентного ціноутворення із використанням універсального 

математичного редактора Mathcad (фрагмент) 

(сформовано автором) 

 

 

Таблиця 4.16 

Результати розрахунку цін на НТР ЗВО Західного регіону України  

 за авторським методом конкурентного ціноутворення, грн. 

Назви розробок Ца Ц1 Ц2 Цн 
∆ (Цн -

Ца) 

1 2 3 4 5 6 

Виготовлення ножів для подрібнення 

ПЕТ пляшок 
15000 12352 8886 15635 +635 

Продовження ресурсу деталей машин 

методом наплавлення під шаром 

флюсу 

245 201.68 98.86 106.31 -138.69 

Відновлення елементів машин при 

модифікації наплавленого валика 
245 245.64 95.95 104.08 -140.92 

Технологія засобів ОСЛ дозиметрії ІВ 16700 30728 15708 19434 +2734 

Мобільні роботизовані платформи: 

МРП-05 "Борсук" та МРП-07 "Кубік" 

200 

000 
294800 158738 259753 +59753 
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Продовження табл.4.16 

1 2 3 4 5 6 

Автономна система для виявлення 

диму та  витоку карбон монооксиду 
5548 6279 3286 3286 -2262 

Прогнозування та забезпечення заданої 

величини опору первинного контакту 

різнорідних та однорідних та ділянок 

при мікрозварюванні точкового 

конденсатора 

14 000 12352 8886 15635 -6466 

Примітка: сформовано автором. 

 

 

 

Проведені розрахунки  подано схематично на рис. 4.19. 

  
 

а) Виготовлення ножів для 

подрібнення 

ПЕТ пляшок 

 

 

б) Продовження ресурсу деталей 

машин методом наплавлення під 

шаром флюсу 

 

  

 

в) Відновлення елементів машин 

при модифікації наплавленого 

валика 

 

г) Технологія засобів ОСЛ 

дозиметрії ІВ 
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д) Мобільні роботизовані 

платформи: МРП-05 «Борсук» та 

МРП-07 «Кубік» 

 

е) Автономна система для 

виявлення диму та  витоку карбон 

монооксиду 

 
 

є) Прогнозування та забезпечення заданої величини опору первинного 

контакту різнорідних та однорідних та ділянок при мікрозварюванні 

точкового конденсатора 

Рис. 4.19. Діаграми цінових показників НТР, визначені на засадах 

авторського методу конкурентного ціноутворення 

(сформовано автором) 

 
Ціни НТР, що потрапили у заштрихований на рис. 4.19 діапазон, можуть 

бути рекомендовані як предмет перемовин між продавцями та покупцями НТР. 

У випадку позитивного значення ∆ (варіанти а, г та д), коли розрахована різниця 

між ціною оцінюваного НТР та ціною аналога є додатною, перемовини під час 

укладення угоди можуть проводитися на предмет зменшення ціни угоди. У 

випадках негативного значення ∆  (варіанти б, в, е та є) розробникам потрібно 

переглянути умови угоди щодо підвищення корисності розробки, покращення 

умов надання пакету супроводу. Такі заходи повинні підвищити конкурентну 

привабливість НТР відносно обраного аналога та умов трансферу.   
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Розроблений конкурентний метод ціноутворення дозволяє обґрунтувати 

діапазон цін під час укладення регіональних угод трансферу від ціни аналога до 

розрахованої ціни нової НТР. Рішення щодо остаточної ціни придбання НТР 

обумовлюється у результаті перемовин. Предметом перемовин на засадах 

взаємодії між  суб’єктами інноваційного процесу регіону можуть стати: вартість 

супроводу, яка може бути включена до ціни придбання НТР; наповненість 

пакету послуг та вид супроводу НТР; витрати впровадження НТР у бізнес-

модель споживача; необхідний рівень корисності НТР. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. На основі проведення досліджень обґрунтовано, що корисність 

інновацій охоплює чотири рівні забезпечення, кожен із яких створюється на 

визначеному 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.  

2. Виокремлення рівнів корисності інновації дало змогу розробити 

підхід до формування  механізму 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, що консолідовані і 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.  
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3. Змістове наповнення та завдання ланцюга створення споживчої 

корисності інновації формуються за етапами здійснення інноваційного процесу 

регіону. Доведено, що корисність інновацій на регіональному ринку необхідно 

оцінювати відповідно до вимог, що актуалізуються внутрішнім 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.  

4. Інтегратором формування та розподілу завдань є органи місцевого 

самоврядування, що узгоджують завдання механізму формування корисності 

інновацій із завданнями системи взаємодії регіону.  

5. Ідентифікований рівень корисності інноваційного продукту визначає 

очікуваний рівень корисності інноваційної продукції та встановлює критерії для 

налагодження взаємодії та здійснення спільного інноваційного процесу, 

обґрунтовує показники ефективності та результативності інноваційної 

діяльності суб’єктів регіону. 

6. Розвиток систем взаємодії в інноваційних процесах регіону базується 

на обґрунтуванні та виборі сукупності 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. 
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7. 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.  

8. Розроблений методичний підхід до ціноутворення 

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.  

 

Одержані результати, що висвітлені в розділі 4, опубліковано в працях 

автора [157; 162; 166; 167; 170; 176; 182; 183; 191; 192; 193; 194]. 
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РОЗДІЛ 5  

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В 

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

 

5.1. Стратегічні орієнтири регіонального управління розвитком 

систем взаємодії та обґрунтування стратегій взаємодії в інноваційних 

процесах регіону 

 

Необхідність переформатування механізму інноваційного розвитку 

регіону на засадах розвитку моделей відкритих інновацій в умовах 

глобалізаційних процесів актуалізує потребу пошуку органами місцевого 

самоврядування нових і вдосконалення наявних  підходів  до  налагодження та 

розвитку різних форм та технологій взаємодії між усіма учасниками 

інноваційного процесу. 

Налагодження різних форм взаємодії потребує перегляду у зв’язку з 

розвитком реформ децентралізації влади на засадах стратегічного розвитку 

окремих територій, узгодження пріоритетів інноваційного розвитку країни та її 

окремих регіонів. Означені тенденції зумовлюють необхідність розроблення 

стратегічних засад розвитку взаємодії у інноваційних процесах. 

Досвід закордонних країн із ринковою економікою доводить, що в 

питаннях інноваційного розвитку не можна повністю покладатися на 

автоматичні механізми ринку. Використання нововведень не може бути лише 

приватною або частковою проблемою того або іншого підприємства або регіону, 

вона більшою мірою набуває суспільного характеру, оскільки соціально-

економічні перспективи розвитку певної країни усе сильніше залежать від того, 

наскільки органічно протікають там інноваційні процеси. Отже, пріоритет 

централізованих методів управління інноваційними процесами доведений 

світовою практикою. 



353 

 

 

Теоретико-методологічні засади стратегічного управління інноваційним 

розвитком регіонів є предметом  наукового  зацікавлення  таких  учених  як:          

С. Богачов,  О. Бойко-Бойчук,  З. Герасимчук,  І.  Заблодська,  О. Карий,                              

О.  Карлова,  А. Лук’янченко, А. Мельник, М. Мельникова, Г. Монастирський. 

Проте, зважаючи  на  значні наукові  доробки  дослідників,  а також специфіку  

проблеми  забезпечення цінності налагодження взаємодії, видається необхідним  

поглиблення дослідження  в руслі розроблення стратегічних засад управління 

розвитком регіональних систем взаємодії у інноваційних процесах.  

Необхідність удосконалення регіонального управління розвитком систем 

взаємодії у інноваційних процесах обумовлена не тільки його 

загальнонаціональним значенням для розбудови НІС, але й економічним змістом 

– формуванням економічного базису та підтримки драйверів соціального та 

економічного розвитку регіонів.  

З одної сторони, у ринковій економіці інновації – основний засіб 

збільшення прибутку господарюючих суб’єктів за рахунок кращого задоволення 

ринкового попиту, зниження операційних витрат у порівнянні з конкурентами. З 

іншої – в умовах дії класичних ринкових механізмів одержання науково-

технічних результатів і їх впровадження в господарську практику суттєво 

ускладнються.  

Досвід закордонних країн із ринковою економікою доводить, що в 

питаннях інноваційного розвитку не можна повністю покладатися на 

автоматичні механізми ринкового регулювання. Створення та впровадження 

інновацій не може бути лише приватною проблемою певного суб’єкта бізнесу 

або регіону, вона більшою мірою набуває суспільного характеру, оскільки 

соціально-економічні перспективи розвитку окремих регіонів усе сильніше 

залежать від того, наскільки ефективно реалізуються там інноваційні процеси. 

Отже, важливість долучення органів влади регіонів до реалізації інноваційних 

процесів доведена світовою практикою. 

Таким чином, регіональні інституції влади мають комплексно 

забезпечувати розбудову економіки регіону на принципах моделі відкритих 
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інновацій, взявши на себе відповідальність за врівноважене регулювання та 

стратегічне планування інноваційного розвитку і безпосереднє стимулювання 

інноваційного процесу. Важливим є завдання  регіональних інституцій влади на 

докомерційних етапах інноваційного процесу, на ринку  високотехнологічних 

продуктів, в системі стимулювання інноваційної активності фундаментальної 

науки,  при виконанні цілей розміщення бізнес-структур регіону, ефективного 

використання інноваційного потенціалу. 

Доцільність реалізації стратегічного управління у сфері забезпечення 

цінності взаємодії у інноваційних процесах регіонів України детермінована  

нижчевикладеними чинниками:  

 сучасний етап ‒ це першопочаток побудови нової практики 

управління місцевого самоврядування, що зумовлює недостатню вивченість і 

теоретичну обґрунтованість останньої;  

 сучасні  підходи до реалізації цілей інноваційного розвитку регіонів 

були сформовані у період розвитку інтегрованої та мережевої моделей 

інноваційного процесу та не відповідають критеріям ефективності моделей 

відкритих інновацій;  

 систему налагодження взаємодії необхідно формувати на засадах 

забезпечення цінності взаємодії для всіх учасників інноваційного процесу;  

 особливістю сучасної ситуації управління інноваційним розвитком 

регіонів України, коли останні перебрали на себе функції суб’єкта управління та 

набувають удосконалення регіональні системи взаємодії на базі розвитку 

кластерів, індустріальних парків та механізмів державно-публічного 

партнерства. 

На  нашу  думку,  для формування засад розвитку систем взаємодії повинні 

бути застосовані методологічні положення стратегічного  управління. Адже саме 

стратегічне управління дозволяє реалізувати у довгостроковій перспективі 

сукупність взаємопов’язаних планових дій, що формують заходи планового 

механізму досягнення цілей розвитку в умовах швидкої динаміки змін 

зовнішнього середовища. 
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Для розроблення стратегічних засад розвитку систем взаємодії у 

інноваційних процесах регіону необхідно визначити цілі, суб’єктів й об’єктів 

забезпечення розвитку систем взаємодії, предмет управління.  

Предметом стратегічного управління взаємодією у інноваційних процесах 

регіону є  «інноваційний розвиток»,  в  якому враховано інтереси та цілі суб’єктів 

інноваційного процесу регіону. Стратегічне управління взаємодією здійснюють 

шляхом визначення цілей на концептуальній основі забезпечення цінності 

взаємодії, що передбачає виконання певних етапів, що представлено на рис. 5.1 

як алгоритм. 

Підґрунтям формування стратегічних засад управління розвитком систем 

взаємодії має слугувати нормативно-правова база, а саме ‒ основні  положення  

Концепції інноваційного розвитку України, Закон України «Про стимулювання 

розвитку регіонів», Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 

2011 р. № 1187 «Про запровадження оцінки ефективності здійснення спільних 

заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку», «Деякі питання 

проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного 

партнерства». 

Концептуальним базисом обґрунтування стратегічних засад є побудова 

«дерева цілей» розвитку систем взаємодії у інноваційних процесах регіону та 

розроблення  стратегії розвитку взаємодії.  

Центральною вершиною «дерева цілей» виступає стратегічна мета, у 

нашому контексті – забезпечення  цінності взаємодії у інноваційних процесах. 

Означену стратегічну мету розгорнуто  у тактичні цілі, що фіксують великі блоки 

дій для досягнення стратегічної  цілі, а саме; блок  раціонального  використання  

інноваційних ресурсів регіону, блок забезпечення корисності взаємодії, блок 

оптимізації вартості налагодження взаємодії, блок підвищення продуктивності 

інноваційних процесів регіону, блок розвитку інноваційної інфраструктури 

регіону. 
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Рис. 5.1.  Алгоритм розробки та реалізації стратегії розвитку систем 

взаємодії в інноваційних процесах регіону (сформовано автором) 

 

Успішна реалізація тактичних цілей передбачає формування оперативних 

цілей. Оперативні цілі утворюють корінь «дерева цілей», основними вимогами 

до яких є відсутність конфліктів та узгодження інтересів, системність та 

досяжність і вказують на пріоритетні напрями реалізації стратегічної цілі – 

забезпечення цінності взаємодії у інноваційних процесах. Сформоване «дерево  

цілей» забезпечення  розвитку  систем взаємодії представлено  на рис. 5.2. 

1. Визначення стратегічної мети, 

суб’єктів та об’єктів розвитку 

систем взаємодії. 

 -Стратегічна мета - забезпечення цінності взаємодії  

у інноваційних процесах; 

 - формування «дерева цілей» забезпечення цінності взаємодії  

у інноваційних процесах; 

-узгодження мети із цілями інноваційного та економічного  

розвитку регіонів; 

-об’єкти- інноваційні проєкти та інноваційні програми 

-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 у межах  

та між регіонами. 

3. Визначення пріоритетних  

критеріїв налагодження  

взаємодії та обґрунтування  

переліку учасників.  

спільного виконання  

4. Узгодження елементів  

формування систем взаємодії. 

 

5.Розроблення стратегічних  

альтернатив розвитку  

систем взаємодії. 
 

6.Реалізація стратегії  

розвитку систем взаємодії. 

7. Контролювання параметрів  

реалізації 

стратегії розвитку  

систем взаємодії. 

-оцінювання рівня розвитку інноваційного потенціалу окремих  

суб’єктів; 

-оцінювання рівня розвитку інноваційного співробітництва  

у межах регіонів та між регіонами, країнами; 

-оцінювання рівня потенціалу взаємодії окремих суб’єктів 

  
-визначення потенційних суб’єктів налагодження  

взаємодії за різними групами; 

-оцінювання чинників налагодження взаємодії; 

-обгрунтування форми для створення системи взаємодії. 

 

-визначення форми участі суб’єктів; 

- узгодження елементів ведення спільної діяльності та управління; 

-узгодження  критеріїв цінності результату для суб’єктів  

 

-розроблення стратегії розвитку взаємодії; 

-розроблення тактики розвитку взаємодії 

розроблення оперативних програм розвитку взаємодії; 

розроблення інноваційних програм та проектів. 

- моніторинг процесів та параметрів взаємодії  

- контроль за процесами виконання стратегії . 

Розвитку взаємодії 
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Рис. 5.2. «Дерево цілей» забезпечення цінності взаємодії у інноваційних процесах регіону (сформовано автором) 

Забезпечення цінності взаємодії у інноваційних процесах регіону Стратегічна мета 

Забезпечення 

раціонального  використання 
інноваційних ресурсів регіону 
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корисності взаємодії 

Оптимізація вартості  
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Підвищення продуктивності 
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Сформовані оперативні цілі потребують додаткових пояснень, тобто 

уточнення змісту кожної з них у блоці стратегічних цілей і шляхів реалізації.  

Кожен із виділених блоків реалізації цілей повинен базуватися як на рівні 

інституційному окремих учасників інноваційного процесу, так і на 

регіональному рівні. 

Реалізація блоку «Забезпечення раціонального використання інноваційних 

ресурсів регіону» передбачає три окремі поточні цілі, що передбачають 

підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу учасників 

систем взаємодії та регіону:  

- підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів; 

- підвищення ефективності використання нематеріальних ресурсів та 

інтелектуального потенціалу;  

- зростання рівня використання науково-технічних ресурсів регіону. 

Під інноваційним потенціалом доцільно розуміти спроможність суб’єкта 

створювати нову вартість шляхом залучення всіх його наявних матеріальних і 

нематеріальних активів для досягнення його інноваційного розвитку [338, с. 65]. 

У ринкових умовах інноваційний потенціал формують всі ресурси, що 

забезпечують досягнення конкурентних переваг учасника інноваційного процесу 

шляхом розроблення і запровадження інновацій. Названі ресурси не можуть бути 

поділені на основні та допоміжні, оскільки цей поділ був би досить умовним, 

оскільки пріоритетність складових інноваційного потенціалу залежить від виду 

діяльності та приналежності до КВЕДу, його організаційної структури, рівня 

інформаційного забезпечення, територіального розміщення, рівня розвитку всіх 

форм інфраструктури тощо. Тому доцільно виділити окремо за сутністю 

використання сукупність матеріальних та сукупність нематеріальних ресурсів, 

що можуть бути використані у процесі виконання завдань та етапів 

інноваційного процесу. 

Тому оперативна ціль «Підвищення ефективності використання 

матеріальних ресурсів» передбачає:  
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 планування раціонального використання ресурсів суб’єктами 

господарювання; 

 економічне стимулювання органами місцевого самоврядування 

суб’єктів господарювання щодо збільшення використання матеріальних ресурсів 

у процесі інноваційної діяльності; 

 формування завдань інноваційного розвитку залежно від того, які 

ресурси регіон прагне використовувати; 

 наданні пільгових кредитів на придбання основних засобів 

суб’єктами інноваційного процесу; 

 створення сприятливих умов для оперативної реалізації 

інноваційного процесу;  

 визначення ефекту від реалізації регіональної інноваційної політики. 

Для «Підвищення ефективності використання нематеріальних ресурсів та 

інтелектуального потенціалу» необхідним вважається реалізація таких поточних 

завдань як:  

 розроблення банку даних ОПІВ регіону; 

 формування інформаційного забезпечення раціонального 

використання нематеріальних ресурсів; 

 розроблення напрямів  механізмів  правового захисту та 

використання нематеріальних активів у операційній діяльності підприємств. 

Найбільший вплив для підвищення рівня використання нематеріальних 

ресурсів регіону вважаємо має інформаційне забезпечення. Для його активізації 

доцільно налагодити формування у регіоні періодичних дайджестів такого виду: 

- аналітичні огляди банку даних про продукцію, що закуповують за 

кордоном, для створення умов заміщення імпортованої продукції вітчизняною; 

- анонси конкурсів інноваційних проектів в Україні та міжнародних, у 

яких можуть брати участь українські науковці та підприємці; 

- успішні інноваційні проєкти і стартапи тощо та огляди 

перспективних напрямків. 
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Інноваційна модель економічного зростання базується на ефективному 

формуванні, підтриманні, використанні й розвитку науково-технічного 

потенціалу регіону, тобто сукупності інтелектуальних, технічних, 

технологічних, фінансових, інформаційних ресурсів наукової сфери, що 

інтегровані визначеними принципами та системою управління. 

Реалізація оперативної цілі «Зростання рівня використання науково-

технічних ресурсів» передбачає: 

- «формування основ інноваційного розвитку регіону на засадах 

обґрунтування паритетності переваг у науково-технічній сфері зі світовим 

досвідом подолання відставань;  

- визначення пріоритетних галузей науки для розвитку регіону та 

розроблення стратегічного плану їхньої підтримки сукупністю сучасних 

механізмів моделі «відкритих інновацій»;  

- створення організаційної форми для пошуку та налагодження 

партнерів для наукових стейкхолдерів у регіоні на основі поєднання галузевого 

та проблемно орієнтованого підходів;  

- здійснення чіткого структурованого розмежування науково-

технічного потенціалу регіону на комерційну та неприбуткову частину;  

- розроблення та забезпечення функціонування інноваційних 

регіональних кластерів на основі мультидисциплінарного підходу;  

- приведення процесу формування джерел фінансування науково-

технічної діяльності регіону у відповідність до вимог і норм розвитку діючого 

законодавства;  

- розроблення механізму регіонального стимулювання залучення 

інвестицій у науково-технічну сферу та ін.» [70]. 

У зв’язку з особливою важливістю проведення наукових досліджень для 

інноваційного розвитку регіонів доцільно віднести наукові дослідження до таких 

операцій, що під час укладення угод трансферу будуть обкладатися ПДВ за 

нульовою ставкою або будуть звільнені від оподаткування незалежно від 

джерела їх фінансування. 
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Розроблення і впровадження відповідних заходів за пріоритетними 

напрямами на регіональному рівні забезпечить розвиток науково-технічного 

потенціалу та його конкурентоспроможність у НІС. 

Реалізація блоку стратегічних цілей «Забезпечення корисності взаємодії» 

передбачає реалізацію оперативних цілей, що дозволяють розширити та 

поглибити параметри одержаних вигід суб’єктів інноваційного процесу від 

спільного здійснення етапів та робіт, що у сукупності забезпечують ефект у 

матеріальному або нематеріальному вимірі. Очікуваний ефект може мати 

миттєвий показник, а може мати пролонгований параметр у вигляді 

економічного, екологічного або соціального результату (наприклад, сталого 

розвитку регіону у довгостроковій перспективі). 

Необхідно розглядати кілька рівнів вигод від налагодженої взаємодії 

різних стейкхолдерів:  

1) продуктово-майновий;  

2) економічний;  

3) соціальний;  

4) політичний;  

5) релігійний;  

6) культурно-світоглядний;  

7) науково (інтелектуально)-духовний [233]. 

Корисність взаємодії базується на використанні компетенцій взаємодії  

унікальної сукупності навичок, умінь, технологій, що дозволяють суб’єктам 

налагоджувати з партнерами процеси спільної діяльності. Корисність взаємодії - 

це результативність системи взаємодії, що виражається в отриманні корисних 

результатів її функціонування у вигляді отриманих вигід для учасників системи. 

Підвищення корисності взаємодії можна спостерігати через параметри процесу 

зміни взаємин, результатами якого є розширення складу учасників ІГ (кількісний 

аспект), інтеграція учасників ІГ (структурний аспект), формування нових 

цінностей і реалізація ключових компетенцій взаємодіючих сторін (якісний 

аспект) [267, с. 57]. 
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Блок «Зростання показників задоволення споживчих потреб» реалізується 

через такі оперативні цілі та завдання як: 

- зростання показників корисності проміжних результатів 

інноваційного процесу; 

- зростання показників корисності інновацій; 

- зменшення часу реалізації інноваційного процесу. 

Розвиток систем взаємодії у інноваційних процесах регіону повинен 

забезпечувати повніше задоволення потреб споживачів, тобто повинен 

базуватися на механізмах: 

 проведення постійного моніторингу потреб покупців споживчого та 

промислового ринків для актуалізації рівня та глибини потреб; 

 визначення ключових компетенцій учасників інноваційного процесу 

регіону для пошуку та налагодження інноваційного співробітництва у межах 

регіону або інших вітчизняних (закордонних) партнерів; 

 формування організаційної форми місцевими органами 

самоврядування для пошуку партнерів за встановленими критеріями взаємодії; 

 формування промоційних матеріалів та організування заходів для 

провайдингу результатів інноваційних процесів у регіоні. 

На  відтворенні  соціальних  ресурсів  регіону  позначається  розроблення 

соціальних програм для мешканців регіону і підвищення їх платоспроможності, 

а відтак ‒ зростання реальних наявних грошових доходів населення та 

регулювання інфляційних процесів. 

Для «Реалізації соціально-орієнтованих проєктів» регіону необхідним 

вважаємо такі оперативні цілі:  

 визначення інноваційних програм та проєктів, що формуються 

навколо досягнення значимих для регіону соціальних результатів; 

 включення соціально важливих проєктів та програм до Програм 

соціально-економічного розвитку регіону; 
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 формування механізмів залучення до соціально важливих проєктів 

ринкових стейкхолдерів із цілями, що узгоджені із цілями розвитку регіону та 

необхідним рівнем інноваційного потенціалу; 

 проведення моніторингу реалізації соціально-важливих проєктів та 

програм на засадах узгоджених критеріїв та показників; 

 використання технологій відзначення тих суб’єктів господарювання, 

що розширюють робочі місця у регіоні. 

Поточна ціль «Одержання синергетичного ефекту від об’єднання ресурсів 

різних стейкхолдерів» передбачає визначення джерел синергізму та оцінювання 

ефектів від поєднання ресурсів.  

Принцип синергізму у інновації полягає у взаємопідсилюючій дії кількох 

учасників, що збільшує впорядкованість інноваційних процесів у цілому. 

Створення ланцюга вартості інновацій відбувається за рахунок перетворення 

простих угод між партнерами. У результаті забезпечується зростання 

ефективності інновацій, тобто синергетичний ефект. Традиційно, до видів 

синергетичного ефекту можна віднести фінансовий, операційний, 

маркетинговий, управлінський та інші. Проте акцент залишається на науково-

дослідному, який вважають найбільш ризиковим та вартісним етапом 

інноваційних процесів. Взаємодоповнення ключових компетенцій учасників 

інноваційного ланцюга дозволяє створити ефективну бізнес-модель та унікальну 

пропозицію для споживачів. 

Головною перевагою синергізму у інноваційних процесах регіону є 

можливість досягнення вищої споживчої цінності створеної інновації через 

реалізацію спільних зусиль окремих учасників екосистеми інновацій, ніж 

результат їх окремої самостійної діяльності. Досягнення вищої споживчої 

цінності інновації може бути забезпечене: 

 через спільне використання інноваційних потенціалів окремих 

учасників інноваційного процесу, що дозволяє активізувати приховані 

«недовикористані» активи; 
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 і/або сумісне використання зовнішніх сприятливих чинників 

розгортання інноваційного процесу окремого учасника;  

 і/або зменшення часових витрат для реалізації інноваційного 

процесу. 

Джерела виникнення синергізму у інноваційних процесах регіону можуть 

бути різними. Наприклад, у результаті поєднання наявних та потенційних 

ресурсів [342, с. 70] або оточення підприємства як джерела співпраці та 

конкурентного потенціалу. 

 На підставі аналізування наукових та методичних джерел виокремлено 

три групи джерел синергізму у діяльності економічних систем (рис. 5.3). 

Результатом синергетичних процесів повинен стати синергетичний ефект, 

який у інноваційних процесах регіону може набувати позитивне або негативне 

значення, може бути статичним, динамічним або симетричним (рис. 5.4). 

Отже, принцип синергізму у інновації полягає у взаємопідсилюючій дії 

кількох учасників, що збільшує впорядкованість та самоорганізацію 

інноваційних процесів у цілому. Реалізація принципу синергізму здійснюється 

через утворення додаткового результату інноваційного процесу, який можна 

виміряти через зменшення вартості інноваційної продукції для споживача, 

збільшення її цінності для споживача.  

Ефекти синергізму можуть проявлятися у паралельних площинах, тобто 

симетрично до традиційних продуктів/видів діяльності учасника інноваційного 

процесу. Тобто, «синергізм не тільки найкращий спосіб прискорення зростання 

виробництва нового продукту без особливих додаткових інвестицій, але й має 

суттєвий зворотний вплив на затрати з виробництва традиційного товару» [344]. 

Блок стратегічних цілей «Оптимізація вартості налагодження взаємодії» 

визначається рівнем інноваційної привабливості регіону. 
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Рис. 5.3. Джерела синергізму економічних систем регіону 

(розроблено автором) 

 
Рис. 5.4. Види синергетичних ефектів у інноваційних процесах 

регіону 

(розроблено автором із використанням [216]) 
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Можна узагальнити, що блок стратегічних цілей «Оптимізація вартості 

налагодження взаємодії» визначається рівнем досягнення таких поточних цілей 

розвитку систем взаємодії як: 

1. Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів 

приватного капіталу: 

- розробка та впровадження інструментів податкового стимулювання 

інноваційної діяльності суб’єктів бізнесу: зменшення ставки податку (бази 

оподаткування) на величину тих інвестицій, що носять інноваційний характер, 

що відповідають критеріям, встановленим регіональними органами влади та ТГ);  

- податкові канікули (для суб’єктів бізнесу у сфері пріоритетних 

напрямів інноваційного розвитку регіону та для новостворених суб’єктів, які 

працюють на ринку високотехнологічної продукції);  

- податкове списання (зменшення оподатковуваного доходу), 

податковий кредит (зменшення суми податкового зобов’язання);  

- використання ставок податків, які диференціюються за критеріями, 

встановленими регіональними органами влади, або їх зменшення.  

2. Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів 

передбачає такі інструменти реалізації: 

 надання пільгових кредитів на запровадження інновацій тим 

суб’єктам господарювання, що долучаються до створення систем взаємодії на 

основі спільного фінансування (державно-приватного партнерства); 

 розроблення механізму фінансово-кредитного підтримання малих 

підприємств, що залучають до виконання регіональних інноваційних соціальних 

або екологічних Програм; 

 формування сприятливого податкового режиму (пільги, відстрочки) 

для підприємств і організацій, що провадять будівництво, реконструкцію  й 

упровадження нових та енергозберігаючих технологій; 

 створення підвалин для позабюджетного фінансування науки і 

інновацій бізнесом на рівні не менш 50 % від потрібного за законом «Про науку 
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і науково-технічну діяльність»  1,7%. Джерела наповнення фонду можуть бути 

наступними: 

 ввести цільові нарахування на дохід підприємств «сировинного 

циклу»; 

 під час трансферу за кордон українських технологій, що виконано за 

бюджетні кошти, ввести обов’язковий внесок 3-5% в НФД на розвиток науки і 

інновацій; 

 ввести НДС під час імпорту іноземних технологій (зараз – нульовий) 

та інших нематеріальних активів який має спрямовуватися до Національного 

фонду досліджень суми договору). 

3. Оптимізація та синхронізація руху ресурсів. Досягнути мети 

запропоновано через такі заходи: 

- покращення комунікацій між такими суб’єктами інноваційного 

процесу регіону як наукові установи, науково-дослідні інститути, суб’єкти 

малого і середнього інноваційного бізнесу на засадах обґрунтованої фінансової 

участі у ланцюгу «ідея-ринок»;  

- підвищення рівня інформаційних потоків та взаємодії суб’єктів 

малого і середнього інноваційного бізнесу з програмами ЄС, Європейської 

мережі підприємств тощо. 

4. Стратегічна ціль «Залучення коштів міжнародних організацій під 

гарантії місцевих органів самоврядування» передбачає розвиток таких 

механізмів як: 

 субсидування суб’єктів інноваційного бізнесу, що виробляють 

товари (надають послуги) у рамках міжрегіональної співпраці; 

 регіональна підтримка (субсидії, кредити, позики, грошові та 

майнові внески в статутний капітал), у тому числі підтримка 

конкурентоспроможності: короткострокові (на 1-2 роки) пільги або податковий 

кредит по сплаті податків (НДС) та місцевих зборів; 
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 підтримку інноваційних технологій через надання гарантій 

регіональних органів влади та ТГ у тендерних процедурах;  

 під час укладення концесійних проєктів, що фінансуються з 

іноземних джерел, також передбачати такий же податок на нематеріальну 

частину, що за відсутності ОПІВ в Україні необхідної експертизи має йти до 

цільового фонду на розвиток, а за наявності ОПІВ в країні спрямовуватися на 

безпосереднє залучення українських науковців/проєктантів/субпідрядників до 

розвідувальних, проєктних і науково-дослідних робіт у тому ж розмірі; 

 формування такого інвестиційного клімату, що сприяв би залученню 

іноземних та приватних інвестицій;  

 забезпечення практичної реалізації програмних документів, що були 

розроблені для підвищення інтенсивності інноваційного процесу на 

регіональному рівні. 

Блок стратегічних цілей розвитку систем взаємодії у інноваційних 

процесах регіону «Підвищення продуктивності інноваційних процесів регіону» 

можна вважати системоутворюючим та базовим. Розвиток на основі інновацій - 

це найважливіший чинник підвищення рівня соціально-економічного розвитку 

регіону, а його результатом є нарощення конкурентоспроможності 

технологічного регіону. Результат проявляється у динамічному збільшенні 

продуктивності праці, інноваційності та екологічності виробничих (бізнес) 

процесів, а також у зростанні додаткової вартості у наукоємних секторах 

економіки регіону.  

На рис. 5.5 зображено групи чинників, що формують технологічну 

конкурентоспроможність регіону.  

На основі опрацювання наукових джерел визначено групи пріоритетів та 

показники, що формують технологічну конкурентоспроможність регіону: 

1) Організація та економіка наукових досліджень (рівень 

фундаментальних досліджень; рівень інвестицій у НДДКР у різні сектори; захист 

прав інтелектуальної власності; наявність трансферу технологій між компаніями 

та університетами тощо). 
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Рис. 5.5 Чинники, що впливають на технологічну 

конкурентоспроможність регіону (сформовано автором) 

 

2) Забезпечення якості системи освіти та інтелектуального капіталу 

(відповідність параметрів системи освіти потребам економіки регіону; рівень 

якості підготовлених кадрів, достатність кількісних та якісних параметрів 

компетентних топ-менеджерів та кваліфікованих кадрів; пріоритетність 

підвищення кваліфікації; кількість зайнятих у НДДКР; кількість наукових 

працівників та інше). 

3) Впровадження інновацій та високих технологій (кількість 

підприємств, що впроваджують інновації; частка експорту високих технологій; 

обсяги фінансування технологічного розвитку приватними інвестиціями та 

інвестиціями регіональних інституцій; ступінь розвитку технологічної 

кооперації між підприємствами регіону; рівень патентної активності тощо). 

4) Розвиток доступності інформаційної інфраструктури (кількість 

користувачів Інтернету; вартість доступу до Інтернету; кількість комп’ютерів у 

користуванні; проникнення мобільного зв’язку; вартість послуг мобільного 

зв'язку та інше). 

Технологічна 

конкуренто-

спроможність 

Організація та економіка наукових досліджень 

Впровадження 

інновацій та 

високих 

технологій 

Забезпечення 

якості системи 

освіти та 

інтелектуального 

капіталу 

Розвиток доступності інформаційної інфраструктури 
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Отже, під технологічною конкурентоспроможністю регіону потрібно 

розуміти рівень розвитку регіону, який характеризується удосконаленням 

наукової та інноваційної інфраструктури та підвищенням рівня комерціалізації 

результатів наукових досліджень; поліпшенням якості системи освіти; 

стимулюванням підприємництва та інновацій [197]. 

Для реалізації блоку «Підвищення продуктивності інноваційних процесів 

регіону» потрібно здійснити реалізацію таких оперативних цілей як: 

1) Підвищення рівня ефективності інноваційної діяльності. 

2) Зростання показників ринку інновацій. 

3) Забезпечення показників сталого розвитку регіону. 

Визначено, що основні зусилля з підвищення продуктивності інноваційних 

процесів регіону повинні зосередитись на підтримці виготовлення і збуту на 

ринку середньо- та високотехнологічної інноваційної продукції, що забезпечить 

підвищення конкурентних переваг бізнес-середовища регіону та підвищення 

рівня промислово-технологічної переробки інноваційних продуктів. 

Важливим напрямом для підвищення рівня ефективності інноваційної 

діяльності у регіоні повинен стати розвиток інноваційного потенціалу малого і 

середнього підприємництва. Сприяння підвищенню ефективності малого і 

середнього інноваційного бізнесу має важливе значення для ринку регіону 

(зокрема, через мотивування суб’єктів до виконання спільних досліджень та 

розробок), а також для міжрегіональної взаємодії. 

Одним із напрямів розвитку регіональних систем взаємодії є 

обґрунтування економічної та інноваційної спеціалізації регіонів. Цей напрям 

має бути реалізовано за допомогою реалізації проєктів, спрямованих на 

залучення інвестицій та інтеграцію українських підприємств до світових 

ланцюгів доданої вартості; долучення до Європейської Платформи смарт-

спеціалізації, що дасть змогу покращити інноваційне співробітництво з 

регіонами ЄС за тематичними напрямами, ефективно залучати приватні 

інвестиції. Підвищення продуктивності інноваційних процесів зумовлює 

необхідність розвитку кластерної співпраці в інноваційних процесах.  
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Блок стратегічних цілей «Розбудова інноваційної інфраструктури регіону» 

передбачає виконання таких оперативних цілей: 

1) Зростання показників комерціалізації результатів інноваційного 

процесу. 

2) Розвиток організацій фінансового забезпечення. 

3) Розвиток організацій кадрового та інформаційного забезпечення, 

захисту прав інтелектуальної власності. 

4) Розвиток організацій комплексного забезпечення. 

5) Розвиток організацій маркетингового забезпечення.   

Для забезпечення реалізації даного блоку необхідно провести заходи з 

підтримки новостворених стартапів і консалтингових організацій, фінансового 

сприяння суб’єктам малого і середнього інноваційного бізнесу щодо 

впровадження регіональних НДР,  розвитку взаємин з інвесторами, забезпечення 

доступу суб’єктів до грандових  програм ЄС. 

Для розвитку інноваційної інфраструктури необхідним вважається 

створення регіональної служби підтримки для надання інформаційного 

провайдингу та консультацій щодо юридичних норм і основних правил захисту 

прав об’єктів інтелектуальної власності в Україні та за кордоном. Також 

необхідно провести поширення сучасних організаційних інструментів підтримки 

бізнес-проєктів, впровадження нових і вдосконалення існуючих способів 

координації та співробітництва окремих суб’єктів інноваційного процесу 

регіону. Інноваційне співробітництво повинно базуватися на принципах 

синергізму регіональних структур і охоплювати різноманітні сфери 

забезпечення: виробниче, науково-технічне, освітнє, фінансове, інформаційне, 

маркетингове та інші. 

Розбудові регіональної інноваційної інфраструктури буде сприяти: 

 збільшення обсягів фінансування інноваційних процесів, зокрема за 

рахунок коштів місцевих бюджетів, ресурсів інвестиційних фондів;  

 прискорення впровадження науково-технологічних досліджень у 

бізнес-середовище, на ринки збуту регіону;  
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 вдосконалення механізмів комерціалізації науково-технічних 

розробок;  

 реалізація регіональної інноваційної політики, спрямованої на 

технологічну модернізацію регіональних господарських комплексів через 

впровадження інноваційних технологій, зокрема, ресурсозберігаючих та 

екологічно безпечних, підвищення рівня екологічної безпеки регіональних 

екосистем, підвищення ефективності використання місцевих натуральних 

ресурсів та ін.;  

 формування тісних взаємовідносин і посилення глибини та 

інтенсивності відносин між суб’єктами інноваційного процесу регіону;  

 створення бази експертів для проведення науково-технічної та 

екологічної експертизи інноваційних проєктів. 

Підсумовуючи обґрунтування стратегічних цілей розвитку систем 

взаємодії у інноваційних процесах регіону потрібно наголосити на гармонізації 

та узгодженні цілей формування системи взаємодії з цілями інноваційного 

розвитку регіону та індивідуальними цілями  потенційних учасників систем 

взаємодії. Адже, розвиток систем взаємодії відбувається через максимальне 

залучення до співпраці ринкових стейкхолдерів та забезпечення цінності їх 

злагодженої спільної роботи над інноваційними проєктами та програмами.  

Наступний етап стратегічного управління системами взаємодії передбачає 

вибір стратегічних альтернатив забезпечення взаємодії у інноваційних процесах. 

Означений  етап  присвячено розробленню стратегії взаємодії.  

На нашу думку, у стратегії взаємодії повинно бути визначено перспективні 

напрями розвитку взаємодії, а саме:  

 узгодження відносин між органами місцевого самоврядування, 

представниками бізнесу та науковою громадою, організаціями інноваційної 

інфраструктури;  

 налагодження процесів розвитку інноваційної інфраструктури;  
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 підвищення ефективності використання інноваційних ресурсів 

регіону;  

 забезпечення належного рівня доступності суб’єктів інноваційного 

процесу до базових інфраструктур і покращення умов спільного виконання 

етапів інноваційного процесу;  

 сприяння формуванню належних умов для започаткування та 

розвитку бізнесу;  

 покращення та збільшення фінансових можливостей  місцевих  

бюджетів; 

 зростання рівня інвестиційно-інноваційної активності та 

привабливості міста;  

 досягнення належного рівня комфортності проживання та 

конкурентоспроможності регіону.  

Основою взаємодії учасників регіональної системи у інноваційних 

процесах є взаємовідносини між усіма або декількома суб’єктами, що 

організаційно оформляються угодами для спільного виконання інноваційного 

проєкту (інноваційної програми). 

Предметом управління стратегії взаємодії є відносини участі учасників 

системи взаємодії у процесах створення, освоєння та поширення інновацій.  

Встановлені особливості різних видів взаємовідносин та впливу подій за 

чинниками зовнішнього і внутрішнього середовища партнерів, а також можливі 

зміни форм їхньої взаємодії покладено в основу виділення таких видів стратегій 

взаємодії: 

 стабільності взаємодії (стратегія захисту відносин); 

 зростання взаємодії (стратегія інтенсивного зростання (органічного, 

концентрованого), стратегія інтегративного зростання (вертикальної, 

горизонтальної інтеграції); стратегія диверсифікаційного зростання); 
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 зменшення взаємодії (стратегія ліквідації відносин; стратегія 

«збирання урожаю»; стратегія обмеження відносин; стратегія зменшення 

вартості взаємодії). 

Для розробки рекомендацій щодо вибору шляхів розвитку взаємодії у 

інноваційних процесах на засадах виміру властивостей цінності взаємовідносин, 

визначаємо доцільним розгляд принципових особливостей існуючих стратегій, 

що критеріально відповідають зазначеним рівням розвитку взаємин між 

суб’єктами інноваційного процесу: стабільності, розвитку, вибіркового 

розвитку, скорочення, елімінації (стратегічного відходу).  

Стратегія стабільності відносин (стратегія захисту відносин) орієнтована 

на збереження стабільних позицій суб’єктів інноваційного процесу у системі 

взаємодії за рахунок підтримання конкурентних переваг від участі та різних 

вкладень у відносини (інформаційні, маркетингові, фінансові і т. ін.), тобто 

забезпечення необхідного рівня корисності від участі у системі. Учасники 

системи повинні виконувати програму «дотримання», щоб отримати вигоду і 

забезпечити цінність відносин, знизити ризик інноваційного процесу.  

Стратегії розвитку (зростання) взаємодії орієнтовані на посилення слабких 

сторін налагодження взаємодії за рахунок інтенсифікації зусиль на 

перспективних напрямах, на підвищення продуктивності інноваційного процесу  

та постійного моніторингу інтегратором - інституцією регіональної влади 

позицій та вимог усіх учасників. Отримання цінності від участі усіма учасниками 

системи взаємодії полягає в довгостроковому і суттєвому підвищенні корисності 

взаємодії та для раннього попередження ризику зменшення вартості взаємодії. 

Стратегія вибіркового розвитку відносин орієнтована на збереження та захист 

відносин з одночасним інвестуванням та розвитком найбільш привабливих 

можливостей співпраці та подолання слабких сторін. У деяких випадках така 

стратегія передбачає спроби інтегратора вирішити проблеми шляхом не завжди 

спрямованої поведінкової діяльності або здійснення конкретних дій.  

Стратегія ліквідації відносин зумовлюється погіршенням становища 

системи взаємодії загалом і різким зменшенням цінності взаємодії для усіх 
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учасників. Така взаємодія не забезпечує досягнення поставлених цілей за 

цінністю та за самими відносинами, що негативно позначається на всіх аспектах 

взаємодії, у тому числі у відносинах між учасниками. Означена стратегія 

передбачає припинення відносин та тим самим зупинку взаємодії і перехід до 

інших форм, наприклад, трансакційної.  

Стратегія зменшення взаємодії «збору врожаю» полягає в тому, що 

система взаємодії відмовляється від одного з учасників аби здійснити 

довгострокову зміну границь ведення бізнесу, зменшує вкладення у відносини 

або спеціалізується лише на певних напрямах. Також доцільно реалізовувати цю 

стратегію у випадку перерозподілу ресурсів на користь розвитку ціннісних 

відносин або створення нових, що відповідають  довгостроковим цілям системи 

взаємодії на ринку регіону. 

Формування стратегії взаємодії доцільно базувати на основі результатів 

економічної оцінки корисності та вартості налагодження взаємодії. Для цього 

необхідно використати інструментарій оцінювання досягнутого положення 

суб’єкта інноваційного процесу у системі взаємодії, виходячи із співвідношення 

«корисність − вартість − час» реалізації взаємодії.  

Формування стратегії взаємодії суб’єктів інноваційного процесу регіону 

потребує координації діяльності потенційних учасників для своєчасного 

виявлення чинників, що впливають на взаємовідносини, а також їхнього 

врахування задля отримання вигід усіма сторонами відносин. Функцію 

координації доцільно покласти на одного з суб’єктів інноваційного процесу, 

який є найбільш зацікавленим та впливовим поміж інших, – представника органу 

місцевого самоврядування або ТГ.  

Однією з функцій інтегратора є оцінювання корисності входження 

кожного учасника у систему взаємодії та визначення вартості участі потенційних 

учасників. Кожний окремий учасник системи взаємодії виконує програму 

стратегії взаємодії, спираючись на одержані значення показників корисності 

його участі у системі взаємодії та з огляду на характер взаємин із іншими 

учасниками. При цьому вибір стратегії здійснюється з використанням 
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матричного підходу, внаслідок чого утворюються альтернативи розвитку 

стратегії взаємодії суб’єкта інноваційного процесу регіону із узгодженою 

програмою їх реалізації (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Матриця вибору стратегії взаємодії у інноваційних процесах 

регіону (авторська розробка) 

 

Таким чином, матриця передбачає, що суб’єкти інноваційного процесу у 

складі системи взаємодії для забезпечення цінності взаємодії повинні генерувати 

свою діяльність у межах найбільш корисних та стійких взаємовідносин, що 

передбачає певну вартість участі (залучення власних маркетингових, 

фінансових, інформаційних ресурсів і таке інше), зміцнюючи в них рівень участі 

для отримання в майбутньому стійкого рівня доходу від реалізації та 

комерціалізації інновацій. Основним завданням запропонованої моделі є 
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визначення пріоритетів у розвитку системи взаємодії та визначення ключових 

напрямів для майбутніх учасників та обґрунтування їх форм участі.  

Тому, представлені у матриці стратегії взаємодії є можливими шляхами 

розвитку спільних дій у інноваційних процесах регіону, що найбільше 

відповідають його сукупним можливостям, що були виявлені інтегратором- 

представником ТГ або місцевого органу самоврядування.  

 

Таблиця 5.1 

Матриця вибору стратегій взаємодії залежно від рівнів інноваційної 

активності та інноваційного співробітництва регіону 

Примітка: сформовано автором. 

Завдяки даній матриці інтегратор, узагальнюючи показники системи 

учасників щодо цінності взаємовідносин, обирає одну з можливих стратегій.  

Оскільки система взаємодій одночасно є і послідовним ланцюгом 

переміщення ресурсів від одного учасника до іншого, і потоком взаємовідносин, 

то необхідно формувати стратегію подальшої участі суб’єкта інноваційного 

процесу з урахуванням як його корисності, так і показників цінності 

взаємовідносин (довіра, ступінь прихильності, опортунізм, прозорість у 

прийнятті рішень, справедливість). Оцінювання останніх виконується 

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 Стратегія  «збирання 

урожаю» 

Стратегія зменшення вартості 

взаємодії; 

стратегія обмеження  відносин  

Стратегія ліквідації 

відносин 
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експертним методом, а загальний показник цінності взаємовідносин 

розраховується як середньоарифметичне значення оцінок за окремими 

показниками вартості та корисності взаємодії.  

Варто також наголосити на тому, що фундаментом для вибору стратегії 

взаємодії у інноваційних процесах регіону мають слугувати результати 

діагностики забезпечення інноваційного розвитку регіону, що уможливить 

формування стратегії відповідно  до  забезпечення  процесів:  рівноваги  між  

використанням  і відтворенням  інноваційних ресурсів,  стану  потенціалу 

взаємодії та рівня інноваційної привабливості регіону.   

 

 
 

5.2. Особливості управління розвитком систем регіональної взаємодії 

 

Регіональні системи взаємодії забезпечують обмін технологіями, знаннями 

та інформацією між людьми, підприємствами, інститутами, об’єднують 

інфраструктуру, що генерує, фінансує, підтримує і комерціалізує інноваційну 

діяльність (університети, НДІ, технопарки, наукові парки, бізнес-інкубатори, 

офіси, мережі, платформи трансферу технологій, стартапи, виробничі 

підприємства, малий і середній бізнес. Учасники інноваційного процесу, 

взаємодіючи, перетворюють ідею в технологію, процес, товар або послугу і 

виводять їх на ринок. 

Інноваційна система регіонів – це сукупність взаємопов’язаних 

організацій, що пов’язані із створенням та комерційною реалізацією 

інноваційних продуктів у межах регіону. Вона містить дві складові: 

1) науково-освітню-виробничу складову, представлену інститутами, 

університетами, науковими лабораторіями, технопарками, інноваційними  

компаніями та стартапами; 
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2) інфраструктурну складову - організації, що забезпечують правову, 

фінансову та соціальну підтримку як створення, так і комерціалізації 

інноваційного  продукту.  

Основу інноваційної системи становить освіта та наука, які тісно пов'язані 

з промисловістю та інноваційними малими та середніми підприємствами. Отже, 

для розгляду потенційної участі у регіональних системах взаємодії доцільно 

залучити (табл. 5.2):  

 регіон: органи місцевого самоврядування та ТГ; 

 науково-освітній інноваційний комплекс: ЗВО, наукові установи; 

 система організацій інфраструктурного обслуговування відтворення 

інновацій: наукові парки; технопарки; технополіси; інформаційно-технологічні 

центри; інформаційно-виробничі комплекси; бізнес-інкубатори; центри 

трансферу технологій, бізнес-ангели, інститути ринкової інфраструктури: 

венчурні фонди; венчурні компанії; маркетингові компанії; лізингові компанії; 

страхові компанії, громадські організації, міжнародні організації та фонди; 

 бізнес-структури регіону: транснаціональні компанії; міжнародні 

стратегічні альянси; консорціуми; транскордонні кластери; фінансово-

промислові групи; науково-технічні альянси; інститути державно-приватного 

партнерства; держкорпорації; промислові кластери, вільні економічні зони 

(технологічні, промислово-впроваджувальні та ін.); глобально-інтегровані 

компанії; малий і середній бізнес. 

Система, у якій максимально ефективно використовуються 

перетворювання наукових досліджень та технологій в інновації, забезпечує 

взаємодію наступних компонентів: 

- законодавчий масив, який регулює всі можливі аспекти 

інноваційного процесу;  

- перспективні наукові дослідження, що генерують інновації; 

- інвестиційно-фінансовий блок щодо фінансової підтримки інновацій 

на кожному етапі інноваційного процесу, особливо для посівного та стартового 

етапів;  
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- підтримку інституцій регіональної влади у вигляді особливих пільг і 

преференцій для ризикових проєктів і програм, замовлення та закупівлі 

інституцій;  

- інформаційне забезпечення інноваційного процесу, включаючи 

створення актуалізованих баз даних проєктів;  

- підготовку кадрів з різних аспектів інноваційного процесу та 

технологічного менеджменту;  

- формування експертного співтовариства, що надає різні послуги в 

області технологій і менеджменту;  

- просвітницьку діяльність з формування інноваційної культури 

громади регіону. 

У табл. 5.2 подано матрицю цілей участі суб’єктів інноваційного процесу 

регіону, які скоординовані із блоками реалізації стратегічної мети «дерева цілей» 

розвитку систем регіональної взаємодії (рис. 5.2). 

У розробленій матриці визначальна роль для утворення кластерів взаємодії 

у регіональних інноваційних процесах належить організаціям–учасникам 

«Освіта-наука» як генератора інноваційного процесу. Саме ці учасники системи 

взаємодії генерують НТР регіону та готові надати для спільного виконання 

результати свого інноваційного процесу. Проблема лише полягає у виборі того 

регіону для взаємодії, де ринкова поведінка НТР регіону буде найбільш 

сприятливою з погляду налагодження цінності взаємодії. 

Необхідною умовою досягнення стратегічних цілей регіонального 

інноваційного розвитку на засадах забезпечення високої цінності взаємодії між 

усіма учасниками інноваційного процесу регіону є визначення та застосування  

інструментів механізму формування систем взаємодії. Інструменти означеного 

механізму розглядаються як засоби, дії, важелі, за допомогою яких суб’єкти 

спільного виконання інноваційних процесів реалізовують обрані стратегічні цілі. 
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Таблиця 5.2 

Матриця цілей участі у системах взаємодії за стратегічними цілями розвитку систем взаємодії регіону 

Освіта та наука Органи місцевого 

самоврядування 

Організації інноваційної 

інфраструктури 

Бізнес структури  

Забезпечення раціонального  використання  інноваційних ресурсів регіону 

Підвищення кваліфікації та досвіду 

працівників, апробування результатів НДР 

Залучення до виконання 

програм суб’єктів регіону та 

їх розвиток 

Одержання навичок 

провайдингу інновацій з 

врахуванням особливостей 

регіону 

Запровадження сучасних 

інноваційних технологій, оновлення 

матеріальних ресурсів 

Забезпечення корисності взаємодії 

Пришвидшення реалізації інноваційного 

процесу, 

наближення результатів НДР до параметрів 

потреби споживачів 

Реалізація соціально та 

екологічно значимих програм 

та проєктів, розширення 

робочих місць у регіоні 

Налагодження ефективних 

комунікацій  

Одержання доступу до 

використання вигід спільного 

виконання, розподіл ризику 

Оптимізація вартості налагодження взаємодії 

Забезпечення фінансування ННДР, одержання 

доступу до змішаного фінансування 

Підвищення ефективності 

використання коштів 

Обґрунтування різних 

технологій співучасті у 

фінансування 

Одержання доступу до 

використання фінансових ресурсів 

ОТГ та органів місцевого 

самоврядування 

Підвищення продуктивності інноваційних процесів регіону 

Забезпечення НДКР необхідною інформацією 

про запити ринку, підвищення рівня 

комерціалізації угод 

Забезпечення сталого 

розвитку регіону 

Підвищення ефективності та 

результативності всіх етапів 

та робіт інноваційного 

процесу 

Підвищення вартості капіталу та 

конкурентоспроможності діяльності 

Розвиток інноваційної інфраструктури регіону 

Розвиток академічного підприємництва, 

залучення працівників до практики 

провайдингу інновацій 

Надходження до бюджету, 

розвиток інноваційної 

привабливості регіонів  

Забезпечення розвитку у 

довгостроковій перспективі 
Доступ до необхідного 

постійного супроводу 

Примітка: сформовано автором. 
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Формування системи інструментів передбачає їхню структуризацію з 

огляду на основні процеси забезпечення цінності взаємодії, а  саме: 

- раціональне  використання  інноваційних ресурсів регіону;  

- забезпечення корисності взаємодії;  

- оптимізація вартості налагодження взаємодії;   

- підвищення продуктивності інноваційних процесів регіону;  

- розбудова інноваційної інфраструктури регіону. 

Окрім того, варто окреслити різнорівневість інструментарію розвитку 

регіональних систем взаємодії та її еволюцію в контексті завершення процесу 

децентралізації. 

До останнього моменту основні функції забезпечення регіонального 

інноваційного розвитку були покладені на державні органи влади, що 

здійснювали загальне керівництво, регулювання та державну підтримку за 

допомогою коштів державного бюджету, фінансуючи пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності.  

Основним недоліком такого підходу було відокремлення центральних 

органів і відповідно пріоритетів інноваційної політики від реальних запитів на 

місцях. Як зазначає О.А. Єрмакова: «В Україні інноваційна політика формується 

централізовано без урахування регіональної специфіки, а регіональна 

інноваційна політика знаходиться на початковому етапі розвитку. Загальна 

регіональна інноваційна політика залишається залежною, а в більшості випадків 

навіть побічною політикою від промислової, освітньої або ж політики залучення 

прямих іноземних інвестицій» [83, с. 90]. Окрім того, на рівні держави 

інноваційна діяльність не отримує достатнього фінансування, тому як наслідок 

важливими елементами розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах має 

слугувати залучення коштів через венчурні фонди, пільгове оподаткування, 

закріплення спеціальних податкових пільг та ін. 

Ще одним недоліком системи є високий рівень відповідальності за 

фінансування та підтримку досліджень, технологічного розвитку та інновацій 

тих суб’єктів, що здійснюють інноваційний процес та налагоджують інноваційну 
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взаємодію. Як наслідок на них здійснюється тиск із метою прийняття підходу до 

інноваційної системи щодо керівництва та прийняття рішень, тобто кадрове 

забезпечення реалізації стратегії розвитку регіональних систем взаємодії слугує 

інституційною основою та інструментарієм її ефективності. Такий підхід являє 

собою суттєву зміну в способі розгляду виробництва знань і, таким чином, його 

підтримки, що може відволікати увагу від досліджень та пропозиції науки і 

техніки до всього інноваційного процесу, в якому дослідження є лише одним 

елементом. Оскільки інновація належить до пошуку, розробки, адаптації, імітації 

та впровадження нових для конкретного контексту технологій, то інноваційна 

система трансформується в мережу організацій у рамках економічної системи, 

що безпосередньо беруть участь у створенні, розповсюдженні та використанні 

науково-технічних знань, а також організації структур відповідальних за 

координацію та підтримку цих процесів. Інструментарій такої структури також 

носитиме певні характерні ознаки, що характеризуються системністю. 

Інтелектуальні корені інноваційного системного підходу до продукування 

та розповсюдження знань полягають у спробах зрозуміти складність 

інноваційного процесу, що мали місце протягом останніх десятиліть. З цього 

аналізу виплили дві характерні ознаки процесу. Перша ознака  передбачає, що 

інновації є результатом інтелектуального та інтерактивного процесу між 

суб’єктами інноваційного процесу, включаючи бізнес-структури, університети 

та науково-дослідні інститути. Окремі суб’єкти часто не володіють усіма 

знаннями, необхідними для всього інноваційного процесу, його ефективності та 

нарощення використання потенціалу взаємодії. Як результат, їм потрібно 

поєднувати наукові, конструкторські, інженерні та експлуатаційні знання з 

різних джерел та реалізовувати потенціал взаємодії. Друга особливість полягає в 

тому, що сучасні інновації розробляють не за лінійними моделями: вони 

починаються з досліджень, рухаються через процеси розробки, проєктування та 

виробництва і закінчуються успішним впровадженням нових продуктів і 

процесів. Як правило, це включає безперервні цикли зворотного зв’язку між 
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різними етапами в системі взаємодії та відповідний інструментарій його 

розвитку [458]. 

Організаційні принципи під час реалізації стратегії розвитку регіональних 

систем взаємодії інноваційних систем будуються на основі взаємодії інституцій, 

що впливають на стратегічні зусилля неоднорідних агентів щодо інновацій, 

адаптації та оптимізації агентів, досягнення рівно важливих результатів, 

концепції лінійних передач технологій  від промислово розвинутих країн до 

країн, що розвиваються, від передових та міжнародних наукових центрів до 

національних систем  як напряму змін. 

Перспектива інноваційних систем аргументує сприйняття технологічних 

трансформацій, що стимулюють соціальний та економічний розвиток,  

припускаючи інституційний контекст, в якому відбуваються технологічні зміни, 

що є рушієм розвитку. Для кращого розуміння інституційного контексту, 

пропонуємо визначити вплив технологічних змін на напрями реалізації 

інноваційного процесу та наслідків взаємодії як ще один критерій реалізації 

регіональної політики в контексті формування цілісної інноваційної системи. 

Перспектива інноваційних систем корисна тим, що вона розширює вузькі 

горизонти вузьконаправленого дослідницького співтовариства та підвищує 

корисність інноваційних продуктів на різних стадіях його дослідження, 

формування, виробництва та реалізації. Система може бути використана для 

заповнення прогалин у знаннях та запровадження соціально-економічних 

досліджень у більш широкому контексті різноманітних суб’єктів, джерел знань, 

установ та механізмів взаємодії [374]. 

Загалом, моделі інноваційного процесу, розроблені на сьогодні, подібні 

тим, що всі вони підкреслюють ключову роль джерел інновацій технологій, що 

значно змінилися в теорії та практиці інноваційних процесів. Більше того, з 

часом розуміння процесу, в якому генеруються інновації, та відбувається їх 

поширення поглибилося. З іншого боку, зміст джерел (активаторів) інновацій 

також змінився, що призвело до трансформації різних фаз та етапів 

інноваційного процесу, що першочергово були істотними. Ще одна нова  
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Таблиця 5.3 

Інституційне забезпечення стратегії розвитку регіональних систем 

взаємодії 

 

  

Критерій 

класифікації 

Структурні 

елементи 

Характеристика напрямів діяльності 

1 2 3 

Рівень 

реалізації 

Держава 

 

Нормативно-правове забезпечення, створення умов для 

фінансового та інфраструктурного розвитку 

Регіональні органи 

влади та ОТГ 

Виявлення пріоритетних секторів регіональної економіки; 

аналіз регіональної інноваційної системи та кожного з її 

елементів (застосовується для виявлення загроз і можливостей, 

що випливають із економічних можливостей регіону) та її 

моделювання; розкладання стратегічних пріоритетів 

інноваційного розвитку регіону на конкретні завдання та 

напрями діяльності; прогнозування економічних та соціальних 

результатів від реалізації 

запланованих заходів; визначення ресурсів, що необхідні для 

інвестування в інноваційну сферу регіону з різних джерел – з 

державного, комунального бюджетів, венчурних фондів чи 

інших джерел; досягнення консенсусу між суб’єктами 

регіональної інноваційної системи, виконавцями завдань 

стратегії; інформування громадськості про плани, заходи та їх 

виконання 

Регіональне 

агентства з 

технологій та 

інновацій 

Проведення семінарів для дослідників із питань управління 

знаннями; надання допомоги в отриманні патентів та ліцензій; 

організації трансферу технологій; проведення конкурсів серед 

інноваторів; фінансування участі інноваційних суб’єктів у 

міжнародних виставках; організації інноваційних форумів та 

фестивалів; надання грантової допомоги для виконання 

наукових тем студентам; координації діяльності університетів 

та наукових установ; підтримки діяльності інноваційних 

кластерів [459] 

Тип 

інноваційних 

інститутів 

 

Фінансові 

інноваційні 

інститути; 

виробничо-

технологічні 

інститути; 

інформаційні 

інститути; 

інститути 

підготовки кадрів 

для інноваційного 

процесу; 

експертно-

консультативні 

інститути; 

інститути 

регулювання і 

контролю [460] 

Розвиток сучасної ринкової і  соціальної інфраструктури, 

інфраструктурного 

забезпечення інноваційного процесу; розвиток ефективного 

національного інноваційного середовища; сприяння розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності інноваційних підприємств; 

підтримка розвитку національного  інноваційного малого і 

середнього бізнесу;  нівелювання  існуючого  дисбалансу  в  

інноваційному  розвитку  територій (створення і підтримка 

регіональної інноваційної структури тощо) 
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Продовження табл.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: сформовано автором. 

 

 

особливість у процесі реалізації стратегії розвитку регіональних систем взаємодії 

– це відхід від розуміння інноваційного процесу як лінійної послідовності у 

напрямку до сприйняття його як складеного з різних, інтегрованих фаз процесу 

взаємовідносин між різними ієрархічними рівнями з формування нової 

економічної системи з визначеними та синергетичними ефектами корисності. 

Окремі фази перекривають одна одну, а також є зворотні петлі («Петлі 

зворотного зв’язку»). З точки зору передачі знань і технологій у процесі 

інноваційного розвитку, варто визначити особливі інтерактивні моделі, що 

взаємно підсилюють ефективність регіональних систем взаємодії в інноваційних 

процесах.  

Усі сучасні підходи щодо реалізації стратегії розвитку регіональних систем 

взаємодії ґрунтуються на принципах ринкової економіки. У цьому розумінні 

реальний інноваційний процес завершується першим економічним 

використанням і пов’язаний із цим перехід від циклу розробки товару чи процесу 

до його ринкової комерціалізації характеризується коротким циклом. Окрім 

того, ринковий цикл інновації можна розділити на дифузію інновацій та їх 

сприйняття. Під дифузією розуміється рання комунікація інновації з подальшим 

фізичним розповсюдженням інновацій на ринку. Дифузія включає 

1 2 3 

Тип 

інноваційної 

мережі 

Ендогенні 

інноваційні мережі 

Виникають на основі локальних індустріальних 

кластерів малих та середніх підприємств, що мають традиції та 

досвід 

взаємовигідного обміну інформацією, а також інтерактивного 

навчання в процесі 

спільної інноваційної діяльності 

Екзогенні 

інноваційні мережі,  

 

Існують, в основному, у формі технопарків і технополісів. 

Вони виникають за наступних умов: коли великі компанії 

виділяють 

НДДКР в окремий функціональний підрозділ та розміщують 

його на території, що є оптимальною з точки зору виникнення 

некомерційних взаємозалежностей [271] 
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розповсюдження інновації як у географічному, так і в структурному галузевому 

вимірі. Відповідно регіональні органи повинні взяти на себе функції щодо 

поглиблення такої дифузії у різні сегменти та поглиблення ефективності системи 

взаємодії під час активного впровадження інновацій.  

Сприйняття інновацій визначає фактичне їх використання споживачем. Це 

не слід ототожнювати із загальним та постійним застосуванням інновацій, 

оскільки  користувачі можуть ігнорувати інновації через нездійснені очікування, 

технології заміщення чи інші пов’язані причини з подальшим використанням 

технології.  

Таблиця 5.4 

Інструменти реалізації стратегії розвитку регіональних систем 

взаємодії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: сформовано автором. 

 

Напрям реалізації стратегії 

розвитку 

Інструменти 

Нормативно-правове 

регулювання 

Закони, постанови, укази, положення, стратегії, 

регіональні інноваційні програми  

Фінансове забезпечення 

 

Пільгове кредитування інноваційних проєктів, що 

мають бути впроваджені у регіональному 

господарському 

комплексі; позики зі зменшеною ставкою відсотка; 

субсидії, що становлять спеціальні виплати 

підприємствам, що освоюють передові зарубіжні 

технології; інвестиційні субвенції регіонам, що 

надаються на цілі інноваційного розвитку на 

безвідплатній основі; оподаткування;  фінансово-

кредитне регулювання; цінове регулювання [461]; 

інноваційні ваучери; державно-приватне 

партнерство 

Інфраструктурне 

забезпечення  

 

Технопарки, індустріальні дистрикти, технополіси, 

бізнес-інкубатори 

Інформаційне забезпечення Інформаційні онлайн-ресурси, центри трансферу 

технологій, моніторинг інновацій, патентні бюро, 

маркетингові центри з просування інновацій, 

міжрегіональні мережі 

Кадрове забезпечення Узгодження освітньої та інноваційної політики, 

формування інноваційної культури 
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Відповідно органи управління на рівні новостворених громад повинні 

взяти на себе функції щодо активізації використання інновацій громадянами 

територій, що матиме не лише економічний, а й соціальний чи екологічний 

ефект. Такими інноваціями можуть бути альтернативні джерела енергії, 

сортування сміття та відповідно використання вторсировини, біогаз та ін.   

У середині ХХ століття переважав погляд, що інновації повністю пов’язані 

з технологічними проривами, що відбуватимуться автоматично і генерують 

попит (технологічний підхід). Суттєвою особливістю цих моделей першого 

покоління є передбачувана лінійна послідовність окремих етапів від дослідження 

до введення на ринок [416]. 

Реалізація стратегії розвитку регіональних систем взаємодії враховує 

найновіші інноваційні моделі, що визначають зовнішні стосунки новаторів у 

різних формах, включаючи придбання та включення знань та технологій поза 

організацією. Такі знання та технології можуть бути як загальнодоступними, так 

і приватною власністю інших компаній, приватних осіб або науково-дослідних 

установ.  

Крім того, доступні зовнішні знання та технології або в кодифікованій, або 

в особистій формі, опублікованій, нерозголошеній формі. Постачальники 

НДДКР, державні та приватні науково-дослідні установи, більшість навчальних 

закладів сприяють створенню, розвитку та розповсюдженню існуючих, 

загальнодоступних знань та систем взаємодії. Окрему ланку суб’єктів під час 

реалізації стратегії розвитку регіональних систем взаємодії становлять 

університети як роботодавці та постачальники висококваліфікованих робітників 

та дослідників, особливо щодо досліджень та розробок. Ці установи також 

надають партнерів та/або постачальників послуг для зовнішньої діяльності, 

пов’язаної з інноваціями (особливо діяльності з НДДКР). Внутрішня науково-

дослідна діяльність корпорацій, як частина інноваційного процесу, – доступні на 

базі знань компанії, що існують на основі технологій, що є не лише необхідною 

умовою впровадження власних інновацій, а також використання зовнішніх 

джерел для інновацій. 
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Важливість звернення уваги на технологічне прогнозування ринкової 

поведінки НТР на ранніх стадіях технологічної готовності засвідчують 

результати проведеного дослідження NanoCom Consortium [425], у межах якого 

було опитано 214 осіб щодо бар’єрів для комерціалізації НТР у сфері 

нанотехнологій. Серед них 63 особи відзначили істотні бар’єри на 3–5 рівнях 

TRL (technology readiness level), де проводяться R&D. Серед інших істотних 

бар’єрів було зазначено commercially available на 8–9 рівнях TRL (93 відповіді). 

Учасники цієї організації також обґрунтовують, що найістотніший вплив 

бар’єрів має місце на ранніх стадіях TRL – domain technological, а на наступних 

стадіях TRL поступається місцем marketing and strategical domain. 

Без обґрунтованого підходу до технологічного прогнозування ринкової 

поведінки НТР існує велика ймовірність ненабуття або неповного набуття ними 

функції корисності, що перетворює продукт на ринкову інновацію. 

Щоб розробити метод технологічного прогнозування ринкової поведінки 

НТР регіону в сучасних умовах економіки, та, на підставі цього, обґрунтувати 

стратегію взаємодії для нього, необхідне комплексне дослідження як продукту, 

так і ринку: трендів і закономірностей ринку, готовності НТР до комерціалізації 

тощо.  

Розроблення та комерціалізація НТР регіону потребують значних зусиль та 

ресурсів усіх учасників інноваційної діяльності. При цьому одним із 

найважливіших завдань є  технологічне прогнозування змін, що можуть 

відбуватися з НТР та впливати на його комерціалізацію й ринкове поширення. 

Формування стратегії взаємодії повинно включати прогнозування 

чинників та динаміку їхнього впливу на ринковий успіх НТР регіону. Проте, як 

свідчать дані успішних практик, ринкове сприйняття НТР має 

міждисциплінарний характер. Окрім того, розглянуті вище наукові і практичні 

розробки базуються на розгляді здебільшого завершених інновацій як об’єктів, 

тобто результатів завершеного інноваційного процесу. Натомість, об’єктом 

даного дослідження є проміжний результат інноваційного процесу, а саме – НТР 

на ранніх стадіях технологічної готовності. 
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Означені об’єкти мають різні параметри технологічної готовності [424] та 

особливості ринкового застосування. Тому необхідно диференційовано 

підходити до розроблення методів технологічного прогнозування ринкового 

розвитку НДР, вибору стратегії взаємодії різних учасників інноваційного 

процесу тощо.  

Авторський метод визначається: 

- здатністю диференціювати у прогнозованому періоді ринкового 

розвитку НТР їхні функціональні переваги та слабкі сторони, фактори, що 

стримуватимуть або стимулюватимуть розвиток продукту; 

- можливістю врахувати особливості і характеристики НТР різних 

видів економічної діяльності та сфер бізнесу; 

- спроможністю об’єктивно прогнозувати ринкові драйвери та 

антидрайвери розвитку НТР; 

- можливістю врахувати динамічний характер ринкового розвитку 

НТР у взаємозв’язку із задоволенням ним споживчої потреби; 

- гнучкістю щодо зміни вхідних даних, управлінською маневреністю 

тощо. 

У ситуації із технологічним прогнозуванням розвитку НТР точніший опис 

означеної вище зміни даватиме категорія «ринкова поведінка». У межах 

необіхевіоризму поведінкою вважають видимі прояви, що можна спостерігати, 

внутрішні стани, пов'язані із зовнішніми проявами. Отже, ринкова поведінка – 

це набір станів (характеристик) НТР, що виявляє продукт під дією тих чи інших 

чинників зовнішнього середовища регіону (ринку). Однак, ринкову поведінку 

НТР регіону не часто беруть до уваги аналітики у контексті технологічного 

прогнозування, тому традиційні підходи до технологічного прогнозування щодо 

НТР регіону не завжди дають змогу обґрунтувати ефективні стратегії їхньої 

комерціалізації. 

У разі перебування НТР регіону на ранніх стадіях технологічної готовності, 

оцінювати шанси та ризики щодо продукту не завжди є коректно. Шанси є 

ймовірністю такої ринкової поведінки НТР, що сприятиме досягненню його 
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успіху на ринку. Ризики є поєднанням ймовірності та наслідків настання 

несприятливих подій на підставі ринкової поведінки НТР. Для визначення 

шансів і ризиків, насамперед, необхідно оцінювати майбутню споживчу цінність 

НТР. Однак, коли НТР регіону лише в процесі розроблення, під час встановлення 

рівня його споживчої цінності можливі істотні похибки. Оцінка шансів і ризиків 

може бути достовірнішою, коли оцінюють НТР регіону на стадіях високої 

технологічної готовності – тоді можна зі значним ступенем вірогідності 

передбачити ринкову поведінку НТР регіону та його сприйняття ринковим 

середовищем, тому, у випадку з оцінюванням НТР на ранніх стадіях готовності, 

категорії: «шанси» і «ризики» доцільно уточнити змістовно. Запропоновано їх 

замінити на «фактори розвитку» та «фактори обмеження». Це ті фактори, що 

визначають ймовірність настання подій в умовах ринкового лончу НТР (подій, 

що зумовлюватимуть шанси або ризики щодо поширення на регіональному 

ринку НТР). 

Здійснюючи технологічне прогнозування ринкової поведінки НТР регіону, 

доцільно звертати увагу, з одного боку, на стадію технологічної готовності НТР, 

з іншого – на сприйняття НТР ринковим середовищем регіону. 

На ранніх стадіях готовності НТР доцільно концептуально встановити, 

яким є рівень сумісності чинного набору ринкових даних із відповідною 

сукупністю знання щодо технологічної готовності НТР. 

Набір даних (характеристики), отриманих на підставі вивчення 

технологічної готовності та ринкового сприйняття НТР, можна систематизувати 

на стимулятори і дестимулятори НТР, виділивши з них – сильні і слабкі сторони, 

фактори розвитку або обмеження НТР. Для систематизації характеристик НТР 

можна скористатися наступним переліком. 

Сильні та слабкі сторони НТР: 

- стадія технологічної готовності; 

- функціональні показники основного та додаткового призначення 

НТР; 
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- показники цінності технічного/аналітичного/маркетингового 

супроводу від розробника; 

- рівень екологічної безпеки продукту; 

- рівень економічної ефективності інвестування  НТР 

(комерціалізації); 

- рівень витрат на використання й утилізацію НТР; 

- рівень патентного захисту НТР; 

- рівень унікальності / стандартизованості НТР; 

- рівень складності впровадження НТР; 

- рівень часу очікуваного використання НТР до заміни або 

удосконалення; 

- рівень новизни/удосконалення основних функціональних 

характеристик НТР; 

- масштаб впровадження та використання НТР тощо. 

Фактори розвитку / обмеження для НТР: 

 характер і кількість прямих / непрямих конкурентів НТР; 

 характер і кількість замінників НТР; 

 ринкова місткість; 

 етап життєвого циклу НТР; 

 залежність від учасників / розробників НТР; 

 рівень доступу до ресурсів для використання НТР; 

 рівень доступності інформації про НТР тощо. 

Наведені характеристики можуть бути скориговані, відповідно до сфери 

НТР регіону, специфіки регіонального ринку, порівняння з ринковими 

аналогами тощо. 

З метою обґрунтування методу технологічного прогнозування ринкової 

поведінки НТР регіону запропоновано таку послідовність дій: 

1) систематизувати оцінювальні засади (опорну матрицю) технологічного 

прогнозування ринкової поведінки НТР регіону; 
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2) розробити методичний підхід до коригування показників ринкової 

поведінки НТР; 

3) обґрунтувати метод оцінювання результатів технологічного 

прогнозування ринкової поведінки НТР регіону; 

4) розробити систему вибору стратегій взаємодії на засадах 

технологічного прогнозування ринкової поведінки НТР регіону. 

Систематизація чинних методичних підходів до технологічного 

прогнозування та застосування факторів розвитку та обмежень НТР регіону дали 

змогу розробити опорну матрицю для технологічного прогнозування ринкової 

поведінки НТР –табл. 5.5. 

Таблиця 5.5  

Опорна матриця для технологічного прогнозування ринкової 

поведінки НТР регіону 

Характеристики 
Вагомість сторін 

(Z) 

Оцінка сторін 

(A) 
Ранг (F) 

1 2 3 4 5 

Сильні 

сторони (S) 

S1 𝑍𝑆1 𝐴𝑆1 𝐹𝑆1 =
𝑍𝑆1 × 𝐴𝑆1

∑ 𝑍𝑆 × 𝐴𝑆
𝑛
𝑖=1

 

S2 𝑍𝑆2 𝐴𝑆2 𝐹𝑆2 =
𝑍𝑆2 × 𝐴𝑆2

∑ 𝑍𝑆 × 𝐴𝑆
𝑛
𝑖=1

 

… … … … 

Sn 𝑍𝑆𝑛 𝐴𝑆𝑛  𝐹𝑆𝑛 =
𝑍𝑆𝑛 × 𝐴𝑆𝑛
∑ 𝑍𝑆 × 𝐴𝑆
𝑛
𝑖=1

 

 ∑𝑍𝑆 × 𝐴𝑆

𝑛

𝑖=1

 1 

Слабкі 

сторони (W) 

W1 𝑍𝑊1 𝐴𝑊1 𝐹𝑊1 =
𝑍𝑊1 × 𝐴𝑊1

∑ 𝑍𝑊 × 𝐴𝑊
𝑛
𝑖=1

 

W2 𝑍𝑊2 𝐴𝑊2 𝐹𝑊2 =
𝑍𝑊2 × 𝐴𝑊2

∑ 𝑍𝑊 × 𝐴𝑊
𝑛
𝑖=1

 

… … … … 

Wn 𝑍𝑊𝑛 𝐴𝑊𝑛 𝐹𝑊𝑛 =
𝑍𝑊𝑛 × 𝐴𝑊𝑛

∑ 𝑍𝑊 × 𝐴𝑊
𝑛
𝑖=1

 

 ∑𝑍𝑊 × 𝐴𝑊

𝑛

𝑖=1

 1 
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Продовження табл.5.5 

1 2 3 4 5 

Фактори 

розвитку (D) 

D1 𝑍𝐷1 𝐴𝐷1 𝐹𝐷1 =
𝑍𝐷1 × 𝐴𝐷1

∑ 𝑍𝐷 × 𝐴𝐷
𝑛
𝑖=1

 

D2 𝑍𝐷2 𝐴𝐷2 𝐹𝐷2 =
𝑍𝐷2 × 𝐴𝐷2

∑ 𝑍𝐷 × 𝐴𝐷
𝑛
𝑖=1

 

… … … … 

Dn 𝑍𝐷𝑛 𝐴𝐷𝑛 𝐹𝐷𝑛 =
𝑍𝐷𝑛 × 𝐴𝐷𝑛
∑ 𝑍𝐷 × 𝐴𝐷
𝑛
𝑖=1

 

 ∑𝑍𝐷 × 𝐴𝐷

𝑛

𝑖=1

 1 

Фактори 

обмеження 

(L) 

𝐹𝐿1 𝑍𝐿1 𝐴𝐿1 𝐹𝐿1 =
𝑍𝐿1 × 𝐴𝐿1
∑ 𝑍𝐿 × 𝐴𝐿
𝑛
𝑖=1

 

𝐹𝐿2 𝑍𝐿2 𝐴𝐿2 𝐹𝐿2 =
𝑍𝐿2 × 𝐴𝐿2
∑ 𝑍𝐿 × 𝐴𝐿
𝑛
𝑖=1

 

… … … … 

𝐹𝐿𝑛 𝑍𝐿𝑛 𝐴𝐿𝑛 𝐹𝐿𝑛 =
𝑍𝐿𝑛 × 𝐴𝐿𝑛
∑ 𝑍𝐿 × 𝐴𝐿
𝑛
𝑖=1

 

 ∑𝑍𝐿 × 𝐴𝐿

𝑛

𝑖=1

 1 

Примітка: сформовано автором 
 

 

З метою оцінювання сильних та слабких сторін, факторів розвитку й 

обмежень НТР, необхідно залучати експертів відповідної предметної сфери та 

рівня кваліфікації. Експерти встановлюють значущість сторін  НТР (Z)  та 

оцінюють їх (A), відповідно до виразів у табл. 5.3.   

Значущість є неповторюваним показником за кожною з характеристик (за 

принципом: найбільше значення – найвища значущість). Оцінку можна 

присвоїти, наприклад, з інтервалу 1…10, де 1 – найслабший вияв 

характеристики, 10 – найсильніший. Після цього визначають ранг оцінок – 

питому вагу впливу кожної характеристики на всю їхню групу.  

Під час проведення розрахунків пріоритетом має бути цінність  НТР для 

споживача, його ринкова конкурентоспроможність, а також передбачувана 

ефективність комерціалізації. 
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Після встановлення рангів визначаємо попарні коефіцієнти кореляції (K) 

факторів впливу на  НТР та обчислюємо показник його ринкової поведінки (P). 

Матриця взаємозв’язків між показниками наведена у табл. 5.6. 

 

Таблиця 5.6  

Матриця кореляції сильних, слабких сторін, факторів розвитку / 

обмежень та показники ринкової поведінки НТР 

Характеристики НДР 

Фактори розвитку 

(D) 

Фактори обмеження 

(L) 
Показники 

ринкової поведінки 

(P) D1 D2 … Dn L1 L2 … Ln 

 Ранг 𝐹𝐷1 𝐹𝐷2 … 𝐹𝐷𝑛 𝐹𝐿1 𝐹𝐿2 … 𝐹𝐿𝑛 

Сильні 

сторони  

S1 𝐹𝑆1 𝐾1,1
𝑆𝐷 𝐾1,2

𝑆𝐷 … 𝐾1,𝑚
𝑆𝐷  𝐾1,1

𝑆𝐿 𝐾1,2
𝑆𝐿 … 𝐾1,𝑚

𝑆𝐿  𝑃1
𝑆𝐷𝐿 

  
 

S2 𝐹𝑆2  𝐾2,1
𝑆𝐷 𝐾2,2

𝑆𝐷 … 𝐾2,𝑚
𝑆𝐷  𝐾2,1

𝑆𝐿 𝐾2,2
𝑆𝐿 … 𝐾2,𝑚

𝑆𝐿  𝑃2
𝑆𝐷𝐿 

  
 

… … … … … … … … … … … 
  

 

Sn 𝐹𝑆𝑛  𝐾𝑛,1
𝑆𝐷 𝐾𝑛,2

𝑆𝐷 … 𝐾𝑛,𝑚
𝑆𝐷  𝐾𝑛,1

𝑊𝐿 𝐾𝑛,2
𝑊𝐿 … 𝐾𝑛,𝑚

𝑊𝐿  𝑃𝑛
𝑆𝐷𝐿 

  
 

Слабкі 

сторони  

W1 𝐹𝑊1 𝐾1,1
𝑊𝐷 𝐾1,2

𝑊𝐷 … 𝐾1,𝑚
𝑊𝐷 𝐾1,1

𝑊𝐿 𝐾1,2
𝑊𝐿 … 𝐾1,𝑚

𝑊𝐿 𝑃1
𝑊𝐷𝐿 

  
 

W2 𝐹𝑊2  𝐾2,1
𝑊𝐷 𝐾2,2

𝑊𝐷 … 𝐾2,𝑚
𝑊𝐷 𝐾2,1

𝑊𝐿 𝐾2,2
𝑊𝐿 … 𝐾2,𝑚

𝑊𝐿 𝑃2
𝑊𝐷𝐿 

  
 

… … … … … … … … … … … 
  

 

Wn 𝐹𝑊𝑛 𝐾𝑛,1
𝑊𝐷 𝐾𝑛,2

𝑊𝐷 … 𝐾𝑛,𝑚
𝑊𝐷 𝐾𝑛,1

𝑊𝐿 𝐾𝑛,2
𝑊𝐿 … 𝐾𝑛,𝑚

𝑊𝐿  𝑃𝑛
𝑊𝐷𝐿 

  
 

Примітка: сформовано автором. 

 

Отже, K [x; y], де x та y знаходиться у «інтервалі [0…1], є коефіцієнтом 

кореляції сильних та слабких сторін, факторів розвитку та обмежень НДР. Сума 

«x+y», розставлена у відповідних комірках, відображатиме силу впливу тієї чи 

іншої пари факторів: SD, SL, WD та WL, відповідно» [401, с. 887], на показник 

ринкової поведінки. 

Показник ринкової поведінки показує силу вияву характеристик НТР, 

зумовлену відповідними факторами розвитку або обмежень щодо нього. Даний 

показник є відносним, вимірюється в частках одиниць. Обчислення показника 

ринкової поведінки сприяє визначенню рівня спроможності НТР щодо 

ринкового розвитку. 
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Для визначення показника ринкової поведінки НТР доцільно 

дотримуватися такої поетапності: 

1) підсумувати коефіцієнти кореляції (К) окремо для сильних, слабких 

сторін, факторів розвитку та обмежень НДР. За допомогою виразів для 

визначення показника ринкової поведінки НДР встановити його значення. Для 

цього запропоновано вирази (5.1) – (5.2): 

 

 𝑃𝑛,𝑚
𝑆𝐷𝐿 = ∑ 𝐾𝑛,𝑚

𝑆𝐷𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝐾𝑛,𝑚

𝑆𝐿𝑛
𝑖=1  ,                (5.1) 

 

 𝑃𝑛,𝑚
𝑊𝐷𝐿 = ∑ 𝐾𝑛,𝑚

𝑊𝐷𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝐾𝑛,𝑚

𝑊𝐿𝑛
𝑖=1  ;             (5.2) 

 

2) інтерпретувати отримані значення показників ринкової 

поведінки. Зокрема, 𝑃𝑛,𝑚
𝑆𝐷𝐿

 показує, наскільки сильні сторони НДР, підкріплені 

факторами розвитку, можуть протистояти обмежувальним факторам, 𝑃𝑛,𝑚
𝑊𝐷𝐿  

відображає, наскільки слабкі сторони НДР, підкріплені факторами розвитку, 

можуть подолати фактори обмеження. Знаки «–» та «+» показників засвідчують 

домінування впливу факторів обмеження або розвитку, відповідно. Загалом, 

рівень показника вказує на силу впливу характеристик, застосованих під час 

оцінювання. 

На практиці, під час оцінювання НТР, часто випадають з поля зору такі 

важливі показники технологічного прогнозування, як тренди та особливості 

розвитку ринку, що впливатимуть на ринкову поведінку НТР регіону. Зокрема: 

дифузія технологій, конвергенція продуктів і ринків, синергія НТР, 

мультиплікаційний та спілловер-ефект НТР тощо. Такі показники практично не 

беруться до уваги сучасними оцінювачами, що зумовлено складністю їх 

визначення. Ще складніше визначити міждисциплінарні фактори впливу на НТР 

та їхні взаємозв’язки, однак не враховувати їх також не можна. Ринкові ефекти 

можуть визначати ринкову поведінку НТР та вибір стратегії взаємодії учасників 

системи взаємодії регіону. 
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Для урахування зазначених аспектів доцільно ввести коригувальний 

коефіцієнт показників ринкової поведінки НТР регіону. На наш погляд, 

коригувальний коефіцієнт має складатися з двох взаємозалежних компонентів: І 

(вплив НТР на ринок) та ІІ (вплив ринкових ефектів на НТР). З метою  

обґрунтування такого коригувального коефіцієнта доцільно застосувати 

економіко-математичний апарат, який би ґрунтувався не лише на кількісних 

оцінках, а й враховував якісні оцінки ринкової поведінки НТР регіону. Для цього 

можна застосувати алгоритми теорії нечітких множин. 

Критерій ефективності коригування показників ринкової поведінки НТР 

регіону на засадах алгоритмів теорії нечітких множин можна виразити 

максимізацією ступеня придатності результату у кожному конкретному випадку 

технологічного прогнозування. 

Коригувальний коефіцієнт (М) показників ринкової поведінки НТР регіону 

можна описати функцією (5.3): 

 

М = f (I – Вплив НТР на ринок; II – Вплив ринкових ефектів на НТР).(5.3) 

 

Для виведення шуканого коригувального коефіцієнта застосуємо Fuzzy 

Logic Toolbox (MATLAB). У межах алгоритмів теорії нечітких множин (на 

основі моделі Mamdani) характеристики ознак коригування ринкової поведінки 

НТР регіону систематизовано за типами (a, b, c, d), яким присвоєно значення 

лінгвістичних термів – табл. 5.7. 

Коригувальний коефіцієнт ринкової поведінки перебуває в таких самих 

межах, як і характеристики його ознак. 

Було сформовано базу знань – сукупність співвідношень лінгвістичних 

термів (ознак) коригування з урахуванням їхнього впливу на показник ринкової 

поведінки НТР. На рис. 5.7 показано фрагмент даної бази знань із застосуванням 

Fuzzy Logic Toolbox (MATLAB). 
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Таблиця 5.7 

Ознаки коригування показників ринкової поведінки НТР регіону та їхні 

лінгвістичні терми 

Ознаки 

коригування 

показників 

ринкової 

поведінки НТР 

Характеристики ознак коригування 

показників ринкової поведінки НТР 

Значення лінгвістичних 

термів ознак 

коригування показників 

ринкової поведінки НТР 

I – Вплив НТР 

на ринок 

a) ринкові ефекти: конвергенція ринків, 

спілловер-ефект, дифузія, синергія, 

ефект натовпу тощо 

Low [100; 80; 60], L; 

Admissible [59; 29.5; 

0], A; Middle [0; 29.5; 

59], M; High [60; 80; 

100], H 

b) типи ринкових змін: рівень оновлення 

ринку; кількість і типи суб’єктів ринку, 

що зазнають впливу від НТР; рівень та 

глибина змін на ринку, що 

супроводжують впровадження НТР; 

бар’єри входження в ринок тощо 

Low [100; 80; 60], L; 

Admissible [59; 29.5; 

0], A; Middle [0; 29.5; 

59], M; High [60; 80; 

100], H 

II – Вплив 

ринкових 

ефектів на R&D 

product  

c) ефекти, генеровані НТР: конвергенція 

НТР; мультиплікаційний ефект тощо 
Low [100; 80; 60], L; 

Admissible [59; 29.5; 

0], A; Middle [0; 29.5; 

59], M; High [60; 80; 

100], H 

d) організаційно-технологічні зміни 

НТР: гнучкість (адаптування) окремих 

параметрів НТР; рівень новизни НТР; 

кількість та доступ до граничних 

ресурсів, що необхідно залучити для 

ринкового розвитку НТР та рівень 

витрат на них; екологічність НТР; 

масштаб монетизації НТР; рівень 

захисту інтелектуальної власності тощо  

Low [100; 80; 60], L; 

Admissible [59; 29.5; 

0], A; Middle [0; 29.5; 

59], M; High [60; 80; 

100], H 

Примітка: сформовано автором. 
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Рис. 5.7. База знань співвідношень лінгвістичних термів ознак 

коригування з урахуванням їхнього впливу на показник ринкової 

поведінки НДР регіону (фрагмент) (сформовано автором) 

 

Візуалізацію співвідношення ознак коригування показників ринкової 

поведінки НТР регіону представлено на рис. 5.8-5.9. 

 

 

 

Рис. 5.8. Візуалізація співвідношення a і b ознак коригування показників 

ринкової поведінки НТР (сформовано автором) 
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Рис. 5.9. Візуалізація співвідношення c і d ознак коригування показників 

ринкової поведінки НТР (сформовано автором) 

 

 

Реалізовуючи описану послідовність, отримуємо відносний коригувальний 

коефіцієнт, на величину якого уточнюємо показники ринкової поведінки  НТР 

регіону: 𝑃𝑛,𝑚
𝑆𝐷𝐿 та 𝑃𝑛,𝑚

𝑊𝐷𝐿. 

Для вибору стратегії взаємодії учасників інноваційного процесу існує 

чимало підходів, проте жоден із чинних не враховує технологічного 

прогнозування ринкової поведінки НТР регіону. Враховуючи напрацювання 

вчених, було сформовано систему вибору стратегії взаємодії, що базується на 

трьох способах реалізації системи регіональної взаємодії: 

1) стабілізації взаємодії; 

2) розвитку взаємодії; 

3) скорочення взаємодії. 

Розраховані та скориговані значення показників ринкової поведінки варто 

відзначити у розробленій для цього системі (рис. 5.10). 

Система ґрунтується на декартовій системі координат (на осі абсцис – SDL, 

на осі ординат – WDL), описана трьома колами – межами вибору тієї чи іншої 

стратегії взаємодії, відповідно до технологічного прогнозування його ринкової 
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поведінки. Усі кола мають центр у нульовій точці. Радіус найменшого кола –         

5 од., середнього – 10 од. Для найбільшого кола радіусу встановлено, що його 

радіус має становити понад 10 од. 

 

 

 

Рис. 5.10. Система для вибору стратегії взаємодії на підставі 

технологічного прогнозування показників ринкової поведінки НТР* 

*Умовні позначення: І – стратегія стабілізації, ІІ – стратегія 

розвитку; ІІІ – стратегія  скорочення (сформовано автором) 

 

Відповідно до рис. 5.10, поділ сценаріїв у межах визначених стратегій 

взаємодії здійснено таким чином:  

- поле DS – заходи, що необхідні, щоб використати сильні сторони 

НТР для його розвитку;  

- поле WD – заходи, що необхідно провести, долаючи недоліки  НТР 

та використовуючи фактори розвитку щодо нього;  

- поле LW – заходи, що мінімізують недоліки та враховують фактори 

обмеження щодо НТР;  

- поле SL – заходи, що використовують сильні сторони  НТР та 

враховують фактори обмеження щодо нього.  

Авторський метод апробовано на низці розробок українських суб’єктів 

господарювання. Наведемо приклад технологічного прогнозування ринкової 

WDL 

SDL 
0 

II 

I 

II

I 

WD DS 

LW SL 

5 Понад 10 10 

5 

10 

Понад 10 



402 

 

 

поведінки НДР – технології «ОСЛ-дозиметрії іонізуючого випромінювання (ІВ) 

на основі кристалів YAP:Mn. Основне призначення НТР – індивідуальна пасивна 

(накопичувальна) дозиметрія ІВ осіб, які працюють із джерелами ІВ або можуть 

зазнати опромінення від таких джерел. Технологію розробили вчені кафедри 

напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська 

політехніка» (Україна). До складу НТР входять: дозиметр із кількома 

детекторами у касеті; детектори (на основі монокристалів ітрієво-алюмінієвого 

оксиду, активованого марганцем); пристрій для визначення поглинутої касетою 

з детекторами дози випромінювання (зчитувач); спосіб виконання вимірювань, 

що забезпечує визначення дозиметричних величин із заданим ступенем 

точності» [401, с. 890]. 

Дослідження світового ринку засобів ОСЛ-дозиметрії ІВ у сфері безпеки й 

оборони та вивчення даного НТР регіону дали змогу сформувати сильні і слабкі 

сторони, фактори розвитку та обмеження щодо нього (табл. 5.8). 

Отримані результати застосовано для визначення попарних коефіцієнтів 

кореляції факторів впливу на НТР регіону, на підставі чого обчислено показники 

його ринкової поведінки (табл. 5.9). 

За допомогою авторського методу визначення корегувального коефіцієнта 

ринкової поведінки НТР регіону, із залученням групи експертів – оцінювачів із 

предметної сфери та на засадах Fuzzy Logic Toolbox (MATLAB), для технології 

ОСЛ-дозиметрії ІВ визначено шуканий коефіцієнт (рис. 5.11). 
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Таблиця 5.8 

Оцінювання характеристик технології ОСЛ-дозиметрії ІВ для 

технологічного прогнозування їх регіональної ринкової поведінки  

 

 

 

 

  

Характеристики Z A 
𝑍𝑛
× 𝐴𝑛  

F 

1 2 3 4 5 

S  

Підвищений рівень функціональності продукту для рятувальників 
8 10 80 

0.22

9 

Тканиноеквівалентність матеріалу дозиметричного детектора та локальність вимірювань 

дози 
6 9 54 

0.15

4 

Можливість реєстрації дози різних видів ІВ у широкому інтервалі значень 
7 9 63 

0.18

0 

Можливість ідентифікації типу джерела ІВ 
3 8 24 

0.06

8 

Дозиметричний матеріал з екстремально високою чутливістю 
4 7 28 

0.08

0 

Матеріал дозиметричного детектора дає змогу вимірювати поглинуту дозу ІВ у широких 

межах (від одиниць мкГр до кількох десятків кГр), є стійкішим та стабільнішим 

матеріалом, у порівнянні з аналогами 

5 7 35 
0.10

0 

Можливість здійснювати експрес-оцінку енергії випромінювання та визначити тип 

невідомого джерела 
2 6 12 

0.03

4 

Можливість швидше визначати дозу опромінення (важливо для переносних зчитувачів, 

дає змогу зберегти дозиметр із накопиченою дозою після її часткового зчитування, 

уможливлює повторне багаторазове зчитування) 

9 5 45 
0.12

8 

Синтезованість технології засобів ОСЛ-дозиметрії ІВ. Пакетне патентування 
1 8 8 

0.02

2 

 349 1 

W 

Інфляція, валютна нестабільність на світовому ринку дозиметрії ІВ 1 9 
9 0.07

3 

Капітало- та наукомісткість виробництва продукту 3 6 
18 0.14

6 

Складність пошуку кваліфікаційної робочої сили для запуску виробництва продукту 5 10 
50 0.40

6 

Істотна потреба в інвестиціях для започаткування виробництва 4 8 
32 0.26

0 

Нерозвинені канали збуту в країні виробника (Україна) [42] 2 7 
14 0.11

3 

  123 1 
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Продовження табл.5.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: сформовано автором. 
 

 

  

1 2 3 4 5 6 

D 

Північноамериканський регіон є перспективним із позиції ринкового лончу (для нього 

характерна найбільша світова ринкова частка виробників засобів та технології 

дозиметрії ІВ 93,32 %, проте ринок регіону не насичений даною продукцією) [38] 

9 9 81 
0.23

1 

Значні можливості диференціації продукту за галузями застосування 6 10 60 
0.17

1 

В країні виробника (Україні) конкурентну продукцію представлено фрагментарно, 

вона істотно дорожча за аналізований продукт. Ринок індивідуальної дозиметрії ІВ 

України сьогодні ненасичений: до 23000 од./рік або близько 1,1 млн дол. США (15,33 

%) [43] 

1 5 5 
0.01

4 

Ефект від масштабування 3 4 12 
0.03

4 

The global dosimeters market will grow at a CAGR of 6.8% with a base value of $2.92 

billion in 2020 to $4.36 billion in 2026 during the forecast period of 2020 – 2026 [44] 
4 7 28 

0.08

0 

There is a tendency to increase demand for IR dosimetry products and technology in the 
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2018 to $6.8 billion by 2023, at a CAGR of 4.1% during the forecast period) [45] 
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Таблиця 5.9 

Показники ринкової поведінки технології ОСЛ-дозиметрії ІВ 

 

D L P 

1

-

2 

0.

23

1 

0.

17

1 

0.

01

4 

0.

03

4 

0.

08

0 

0.

18

2 

0.

07

1 

0.

03

4 

0.

18

0 
1 

0.

02

4 

0.

09

3 

0.

08

6 

0.

17

3 

0.

24

8 

0.

37

2 
2 

S 

0.

22

9 

0.

46 

0.

4 

0.

24

3 

0.

26

3 

0.

30

9 

0.

41

1 

0.

3 

0.

26

3 

0.

40

9 

3.

05

8 

0.

25

3 

0.

32

2 

0.

31

5 

0.

40

2 

0.

47

7 

0.

60

1 

2.

37 

0.

68

8 

0.

15

4 

0.

38

5 

0.

32

5 

0.

16

8 

0.

18

8 

0.

23

4 

0.

33

6 

0.

22

5 

0.

18

8 

0.

33

4 

2.

38

3 

0.

17

8 

0.

24

7 

0.

24 

0.

32

7 

0.

40

2 

0.

52

6 

1.

92

0 

0.

46

3 

0.

18

0 

0.

41

1 

0.

35

1 

0.

19

4 

0.

21

4 

0.

26

0 

0.

36

2 

0.

25

1 

0.

21

4 

0.

36 

2.

61

7 

0.

20

4 

0.

27

3 

0.

26

6 

0.

35

3 

0.

42

8 

0.

55

2 

2.

07

6 

0.

54

1 

0.

06

8 

0.

29

9 

0.

23

9 

0.

08

2 

0.

10

2 

0.

11

8 

0.

25

0 

0.

13

9 

0.

10

2 

0.

24

8 

1.

57

9 

0.

09

2 

0.

16

1 

0.

15

4 

0.

24

1 

0.

31

6 

0.

44

0 

1.

40

4 

0.

17

5 

0.

08

0 

0.

31

1 

0.

25

1 

0.

09

4 

0.

11

4 

0.

13

0 

0.

26

2 

0.

15

1 

0.

11

4 

0.

26

0 

1.

68

7 

0.

10

4 

0.

17

3 

0.

16

6 

0.

25

3 

0.

32

8 

0.

45

2 

1.

47

0 

0.

21

1 

0.

10

0 

0.

33

1 

0.

27

1 

0.

11

4 

0.

13

4 

0.

15

0 

0.

28

2 

0.

17

1 

0.

13

4 

0.

28

0 

1.

86

7 

0.

12

4 

0.

19

3 

0.

18

6 

0.

27

3 

0.

34

8 

0.

47

2 

1.

59

6 

0.

27

1 

0.

03

4 

0.

26

5 

0.

20

5 

0.

04

8 

0.

06

8 

0.

08

4 

0.

21

6 

0.

10

5 

0.

06

8 

0.

21

4 

1.

27

3 

0.

05

8 

0.

12

7 

0.

12

0 

0.

20

7 

0.

28

2 

0.

40

6 

1.

20

0 

0.

07

3 

0.

12

8 

0.

35

9 

0.

29

9 

0.

14

2 

0.

16

2 

0.

17

8 

0.

31 

0.

19

9 

0.

16

2 

0.

30

8 

2.

11

9 

0.

15

8 

0.

22

1 

0.

21

4 

0.

30

1 

0.

37

6 

0.

50

0 

1.

32

0 

0.

79

9 

0.

02

2 

0.

25

3 

0.

19

3 

0.

03

6 

0.

05

6 

0.

07

2 

0.

20

4 

0.

09

3 

0.

05

6 

0.

20

2 

1.

16

5 

0.

04

6 

0.

11

5 

0.

10

8 

0.

19

5 

0.

27

0 

0.

39

4 

1.

12

8 

0.

03

7 

  
3.

25

8 

W 

0.

07

3 

0.

30

4 

0.

24

4 

0.

08

7 

0.

10

7 

0.

15

3 

0.

25

5 

0.

14

4 

0.

10

7 

0.

25

3 

1.

65

4 

0.

09

7 

0.

16

6 

0.

15

9 

0.

24

6 

0.

32

1 

0.

44

5 

1.

43

4 

0.

22

0 

0.

14

6 

0.

37

7 

0.

31

7 

0.

16

0 

0.

17

9 

0.

22

6 

0.

32

6 

0.

21

7 

0.

18

0 

0.

32

6 

2.

30

8 

0.

17

0 

0.

23

9 

0.

23

2 

0.

31

9 

0.

39

4 

0.

51

8 

1.

87

2 

0.

43

6 

0.

40

6 

0.

63

7 

0.

57

7 

0.

52

0 

0.

44

0 

0.

48

6 

0.

58

8 

0.

47

7 

0.

44

0 

0.

58

6 

4.

75

1 

0.

43

0 

0.

49

9 

0.

49

2 

0.

47

9 

0.

65

4 

0.

77

8 

3.

33

2 

1.

41

9 

0.

26

0 

0.

49

1 

0.

43

1 

0.

27

4 

0.

29

4 

0.

34

0 

0.

44

2 

0.

33

1 

0.

29

4 

0.

44

0 

3.

33

7 

0.

28

4 

0.

35

3 

0.

34

6 

0.

43

3 

0.

50

8 

0.

63

2 

2.

55

6 

0.

78

1 

0.

11

3 

0.

14

4 

0.

28

4 

0.

12

7 

0.

14

7 

0.

19

3 

0.

29

5 

0.

18

4 

0.

14

7 

0.

29

3 

1.

81

4 

0.

13

7 

0.

20

6 

0.

19

9 

0.

28

6 

0.

36

1 

0.

48

5 

1.

67

4 

0.

16

6 

  
3.

02

2 

Примітка: сформовано автором. 
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 Рис. 5.11 Результати визначення коригувального коефіцієнта 

показників ринкової поведінки засобів ОСЛ-дозиметрії ІВ (сформовано 

автором) 

 

Коригувальний коефіцієнт М для технології ОСЛ-дозиметрії ІВ 

становитиме – 2,97%. Координати показника ринкової поведінки даного 

продукту, з урахуванням коригувального коефіцієнта, становитимуть: 

WDL: 3.258*(2.97 %) = 3.161; 

SDL: 3.022*(2.97 %) = 2.93. 

Отже, показник ринкової регіональної поведінки технології ОСЛ-

дозиметрії ІВ у системі вибору стратегії  взаємодії (див. рис. 5.10) матиме 

координати – К [3.161; 2.93], тобто потрапляє у друге матричне коло. У такому 

випадку для продукту запропоновано стратегію розвитку взаємодії в 

інноваційних процесах регіону. 

Оскільки продукт перебуває у секторі LW, у межах обраної стратегії 

взаємодії в інноваційних процесах регіону для нього доцільно детально 

розглянути, за якими саме позиціями коригувального коефіцієнта може 

відбутися гальмування ринкового розвитку продукту, а на підставі цього можна 

розробити відповідні корегувальні заходи. 
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Отриманий результат корелюється зі стадією технологічної готовності 

технології ОСЛ-дозиметрії ІВ – technology concept and / or application formulated 

(друга стадія). 

Отже, було обґрунтовано метод технологічного прогнозування ринкової 

поведінки НТР регіону на ранніх стадіях їх технологічної готовності, який 

базується на врахуванні сильних і слабких сторін, факторів розвитку та факторів 

обмеження НТР регіону, що дає змогу прогнозувати показники ринкової 

поведінки продукту щодо регіону, де заплановано його комерціалізацію. 

Ринок регіону запропоновано визначати масивом різнорідних чинників, 

що з різною інтенсивністю впливають  на ринкову поведінку НТР регіону, тому 

у межах методу технологічного прогнозування ринкової поведінки НТР та з 

метою підвищення рівня достовірності обчислень й обґрунтованості результатів 

розроблено метод визначення коригувального коефіцієнта  показників ринкової 

поведінки НТР регіону. Метод розроблено на засадах алгоритмів теорії нечітких 

множин із застосуванням Fuzzy Logic Toolbox (MATLAB), що дало змогу в 

роботі: інтегрувати сукупність даних щодо ринкової поведінки НТР, з 

урахуванням їх взаємозв’язків та взаємозалежностей, в один коригувальний 

коефіцієнт. Даний коефіцієнт містить характеристики ознак впливу НТР на 

ринок (зокрема, ринкові ефекти, типи ринкових змін) та впливу ринкових ефектів 

на НТР (ефекти, генеровані НТР, організаційно-технологічні зміни НТР). Для 

обґрунтування коригувального коефіцієнта сформовано базу знань за 

відповідями експертів, що володіють знаннями з трендів, закономірностей та 

особливостей розвитку ринку у предметній сфері. 

Для вибору стратегії взаємодії в інноваційних процесах регіону 

розроблено систему з нормативними показниками, що інтерпретують види 

стратегій. Завдяки уточненню змістових категорій (фактори розвитку та 

обмеження) та введенню коригувального коефіцієнта показників ринкової 

поведінки результати вибору стратегії взаємодії є точнішими і достовірнішими. 

Отже, системний підхід веде до інших видів інноваційної політики регіону, 

що є різними та складнішими. Варто зазначити, що існує широкий спектр різних 
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інструментів, які намагаються посилити взаємодію та підтримати створення та 

розширення інноваційних продуктів. Серед них слід виділити інфраструктури 

підтримки інновацій, такі як технологічні парки, технологічні центри; або 

надання послуг інноваційними центрами чи агенціями з питань інновацій. Іншим 

актуальним питанням є сприяння співпраці між різними елементами та 

учасниками інновацій, а також формулюванню та координації систем взаємодії. 

У цьому сенсі структури, що заохочують співпрацю, головним чином між 

підприємствами та університетами, є корисними інструментами (спільні 

проєкти, мобільність дослідників тощо).  

 

 

5.3 Моделювання процесів розвитку регіональної взаємодії в 

інноваційних процесах 

 

Інноваційна привабливість регіону зумовлюється діяльністю місцевої 

влади зі створення умов для інвестування та комфортної практики  

господарських відносин, а її рівень визначається ефективністю реалізації 

інноваційної політики. Рівень інноваційної привабливості оцінює та визначає 

суб’єкт, який приймає управлінське рішення для вибору об’єкта впровадження 

інновації, території реалізації інноваційного проєкту, територіально-

виробничого комплексу реалізації інноваційного процесу регіону.  Під 

інноваційною привабливістю регіону слід розуміти спроможність органів 

самоврядування регіону залучати для реалізації внутрішні і зовнішні інноваційні 

проєкти і/або учасників інноваційного проєкту та здійснити управління ризиком  

досягнення мети учасників проєктів, який зумовлюється рівнем інноваційного 

потенціалу регіону. У цьому зв’язку важливою ознакою привабливості регіону є 

не тільки оцінка результатів його господарювання, «кількість і якість ресурсів, 

що йому належать, а й рівень його підприємницької діяльності у відповідному 

ринковому  середовищі з певною ємністю секторів ринку; взаємозв’язками з 
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партнерами, органами влади» [319, с. 52], сукупністю розповсюджених на його 

діяльність податкових пільг тощо.  

Об’єктивна оцінка та забезпечення інноваційних можливостей регіону, 

показників та характеристик його інноваційного потенціалу повинні бути 

враховані під час формування й реалізації інноваційної стратегії розвитку 

регіону. Інноваційна стратегія, у свою чергу, вміщує напрями та заходи 

інноваційного розвитку, що на вході та виході містять індикатори інноваційної 

привабливості регіону.  

Підсумовуючи дослідження науковців, можемо визначити, що показник 

інноваційної привабливості – це система, що ідентифікує ефективність 

використання інноваційного потенціалу регіону в умовах розроблення або 

впровадження інноваційного проєкту або програми. 

Оцінювання інноваційної привабливості регіону доцільно проводити з 

позицій системного підходу, який базується на поєднанні різнонаправлених 

інтересів учасників інноваційного процесу.  

 Доведено, що під час аналізування показників розвитку регіону треба 

враховувати рівень розвитку чинників зовнішнього і внутрішнього економічного 

та інноваційного середовища, зокрема: фінансово-економічний стан субєктів 

бізнесу, прогресивність використовуваної технології управління, трудовий 

потенціал регіону та ефективність його використання, якісні та кількісні 

характеристики науково-технічного потенціалу, що використовуються та ін. 

Крім того, потрібно  диференціювати  галузеві пріоритети, тобто, такі чинники 

як енергоємність галузі, також рівень радикальності інноваційного проєкту та 

програми, перспективність розвитку регіонального ринку інвестицій, рівень 

розвитку ринку товарів та послуг, наявність та доступ до кваліфікованих 

фахівців, темпи технологічного розвитку регіону, інтенсивність конкуренції та 

ін.  

На рис. 5.12 зображено систему чинників, що визначають інноваційну 

привабливість регіону.  
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Рис. 5.12. Система чинників  інноваційної привабливості регіону 

(розроблено автором) 

 

Необхідно відмітити, що комплексна методика – це інструмент, який  

визначає можливості регіону «щодо залучення інвестиційних ресурсів, а з іншого 

ракурсу – запропонований підхід дозволяє оцінити інноваційний потенціал 

об’єкта, як складову інноваційної привабливості регіону. З позицій 

комплексного підходу, інноваційна привабливість являє собою комплексну 

структуру, що складається із сукупності взаємодіючих елементів різного ступеня 

складності» [185]  й організування.  

Отже, інноваційна привабливість регіону залежить від інвестиційного 

клімату, формування якого детерміноване таким чинниками як: 

 розвиток економічного потенціалу суб’єктів регіону; 

 ринкове середовище (конкуренція, інформація, ємність місцевого 

ринку, рух експортних товарів, наявність іноземного потенціалу); 

 політичні чинники (довіра населення до влади, соціальна 

стабільність);  

Інвестиційна привабливість 

зовнішнього середовища 

Основні  соціально-

економічні показники 

розвитку регіону 
Показники інноваційного 

потенціалу  

Показники ефективності 

інноваційної діяльності у 

регіоні 

Потенціал взаємодії  

Показники розвитку 

інноваційного 

співробітництва  

Система 

показників  

інноваційної 

привабливості 
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 соціальні та соціально-культурні  чинники (рівень життя населення, 

житлово-побутові умови, рівень медичного обслуговування, рівень злочинності, 

реальної заробітної плати); 

 фінансові чинники (доходи бюджету, забезпеченість засобами 

позабюджетних  фондів,  доступність  кредитів  у  іноземній  валюті,  ставками 

банківського відсотка). 

На підставі вивчення та узагальнення  наукових методологічних джерел 

було обґрунтовано та сформовано систему показників інноваційної 

привабливості регіону, що буде використана як методологічний базис 

фінансового прогнозування  результатів взаємодії (табл. 5.10). 

У якості базових величин виступили 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 оцінювання інноваційного потенціалу суб’єкта господарювання 

визначено такі чотири рівні діагностики як: 

 потенціал матеріальних активів; 

 потенціал матеріальних активів у формі оборотних засобів; 

 показник інтелектуального потенціалу; 

 рівень використання ІП. 

Сформована система показників була покладена в основу моделювання 

показників розвитку взаємодії у інноваційних процесах регіону. Програма 

спроєктована в СУБД MS Access для того, щоб мати можливість зберігати 

значення економічних показників інноваційної привабливості за роками. 
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Таблиця 5.10 

Зведена система показників моделювання систем взаємодії у інноваційних процесах регіону 

 

  

Напрям діагностики Рівні 

діагностики 

Показники 

діагностики 

Значення показника Мета 

діагностики 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Інноваційний 

потенціал суб’єкта  

Потенціал матеріальних 

активів  

Необоротні активи, 

тис. грн. 

1373 1273 4264 3970 3690 Визначення 

достатності 

наявних ресурсів 

для ведення 

інноваційної 

діяльності 

Потенціал матеріальних 

активів у формі 

оборотних засобів 

Оборотні засоби, тис. 

грн. 

1523 1257 4422 6353 3525 

Інтелектуальний 

потенціал  

Рівень використання у 

інноваційній діяльності 

власних 

нематеріальних 

активів, % 

50 67 72 87 93 

Рівень використання 

інноваційного 

потенціалу 

Обсяг реалізованої 

інноваційної продукції, 

тис. грн. 

12179 13216 9800 12795 17579 

Собівартість 

реалізованої 

інноваційної продукції, 

% 

79 81 81 78 80 

Рівень залучення 

партнерів, % 

5,6 5,1 4,9 3,8 3,2 
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Продовження табл.5.9 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Інноваційна 

активність 

підприємств  

регіону 

Показники  

ефективності 

(% до загального 

обсягу реалізованої 

продукції (товарів, 

послуг) 

підприємств 

відповідного регіону) 

Частка обсягу 

реалізованої продукції 

(товарів, послуг) 

інноваційно активних 

підприємств, % 

83 71 62 56 35 Визначення 

рівня 

інноваційної 

активності 

регіону 

Частка обсягу 

реалізованої 

інноваційної продукції 

(товарів, послуг), % 

17 29 38 44 65 

Показники  

Результативності 

 

Питома вага інноваційно 

активних промислових 

підприємств, % 

35 35 35 35 12,8 

Кількість підприємств, 

що реалізували 

інноваційну продукцію 

(товари, послуги)% до 

загальної кількості 

промислових 

підприємств 

18,5 17,6 15,4 14,9 19,1 

Частка витрат на 

інновації 

Зовнішні НДР, % 

25 32 39 44 56 

Частка витрат на 

інновації 

Внутрішні НДР 

75 68 61 56 45 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.Фінансові  

результати суб’єкта 

Ринкова стійкість  Коефіцієнт автономії 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 Визначення 

достатності 

фінансових 

ресурсів для 

здійснення 

інноваційної 

діяльності 

Рентабельність  Рентабельність 

перевезень, % 

7,6 11,4 6,3 11,4 7,5 

Рентабельність активів, 

% 

-0,03 -0,07 -0,11 0,05 0,01 

Ліквідність  Коефіцієнт покриття 1,4 0,9 0,6 0,7 0,6 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 

1,4 0,9 0,6 0,7 0,6 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

0,9 0,4 0,1 0,2 0,2 

Фінансова стійкість  Коефіцієнт 

фінансування 

0,26 0,42 0,96 1,12 1,05 

Коефіцієнт 

забезпеченості власними 

оборотними коштами 

0,30 -0,03 -0,64 -0,38 0,69 

Фінансова стійкість 

інноваційної 

діяльності регіону 

Частка власних коштів у 

загальних витратах на 

інновації, % 

78 89 89 88 86 

4. Основні  соціально-

економічні 

показники розвитку 

регіону 

Капітальні інвестиції  Обсяг інвестицій, тис. 

грн. 
13387 18605 24106 28996 29298 Оцінювання 

рівня розвитку 

регіону Фінансові результати  Індекс Фінансовий 

результат до 

оподаткування 

109,1 108,2 99,1 101,3 101,1 

Ринок споживачів Індекс Наявний 

дохід  

населення1 

108,7 109,1 108,1 107,3 109,9 

Індекс споживчих цін 145,2 111,9 113,0 110,1  112,4 

Регіональний продукт Валовий регіональний 

продукт 

(у фактичних цінах), 

млн.грн 
94690 114842 147404 

 

 

16789 

 

 

18978 
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 Продовження табл.5.9 

 

5. Інноваційне 

співробітництво у 

регіоні  

Структура  Кількість  інноваційно 

активних підприємств, 

залучених до інноваційного 

співробітництва в Україні  

38 32 27 12 10 Оцінювання 

рівня 

внутрішньої 

співпраці 

інноваційно 

активних 

підприємств 

Частка кількості 

підприємств, що самостійно 

впроваджували інноваційну 

продукцію (товари, послуги) 

та/або технологічні процеси, 

% 

82 81 80 79,8 87,6 

Управління  Співвідношення кількості 

інноваційно активних 

підприємств, які самостійно 

здійснювали до кількості, які 

вступали до інноваційного 

співробітництва 

70/30 60/40 65/35 67/33 76/24 

Частка кількості інноваційно 

активних підприємств, 

залучених до інноваційного 

співробітництва , %: 

 клієнти  

 заклади вищої освіти 

 постачальники 

обладнання, матеріалів, 

компонентів, 

програмного 

забезпечення 

 

 

 

 

21 

10 

43 

 

 

 

 

19 

10 

43 

 

 

 

 

17 

9 

41 

 

 

 

 

17 

11 

45 

 

 

 

 

11 

8 

42 
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 Продовження табл.5.9 

 

 

Примітка: сформовано автором. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Частка кількості 

інноваційно активних 

підприємств, залучених 

до інноваційного 

співробітництва у межах 

підприємства, % 

69 69 73 82 87  

6. Міжнародна 

інтеграція 

регіону 

 Обсяги експорту, млн 

грн 
1206,3 1275,6 1585,2 1895,6 1982,3 Оцінювання 

рівня зовнішньої 

співпраці 

інноваційно 

активних 

підприємств 

Частка інноваційно 

активних підприємств, 

залучених до 

інноваційного 

співробітництва поза 

межами Україні, % 

10 22 25 26 29 

Обсяги імпорту, млн грн 1447,9 1699,4 2180,4 2707,3 27890,1 
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Для моделювання обрано часовий діапазон п’ять років, оскільки він 

дозволяє провести процедуру математичного прогнозування та екстраполяції 

показників. Обґрунтована система показників інноваційної привабливості 

регіону покладена в основу побудови моделі аналізування та прогнозування 

фінансових результатів учасників системи взаємодії в інноваційних процесах 

регіону. 

Для оцінювання рівня інноваційної привабливості регіону 

використовуватимемо модель тренду, крок планування становить один рік. 

«Послідовні значення рівнів часового ряду, що залежать один від одного, 

утворюють авторегресійні процеси. Одним із способів вимірювання зв’язку між 

поточними та минулими значеннями рівнів ряду є розрахунок коефіцієнтів авто-

кореляції» [370]. 

Для вибору необхідної моделі потрібно проаналізувати використання двох 

класів часових рядів: стаціонарні і нестаціонарні.  

Дослідження методологічних джерел дало змогу обґрунтувати вибір для 

ідентифікації трендів на користь використання методу аналізу автокореляції та 

метод Форстера-Стьюарта. Метод Форстера-Стьюарта характеризується 

більшими можливостями і дозволяє одержати надійніші результати 

використання.  

Крім тренду самого ряду (тренду в середньому), метод використовується 

для визначення « тренду дисперсії часового ряду:  

 якщо тренду дисперсії немає, то розкид рівнів ряду постійний;  

 якщо дисперсія збільшується, то ряд «розхитується» [374].  

Для використання методу Форстера-Стьюарта у моделі фінансового 

прогнозування необхідно виконати чотири етапи. 

Перший етап включає «порівняння кожного рівня вихідного часового ряду, 

починаючи із другого рівня, з усіма попередніми, при цьому визначаються дві 

числові послідовності» [374]: 
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випадкуму протилежноу  ,0

значення попередні всі за більшеyt   ,1
tk

                             (5.4) 






випадкуму протилежноу  ,0

значення попередні всі за меншеyt   ,1
tl

                            (5.5) 

t = 2, 3, …, n. 

Другий етап передбачає, що розраховуються величини s і d: 

 

 



n

t

tt lks
2                                                                       (5.6) 

 



n

t

tt lkd
2                                                                        (5.7) 

 

Важливо зазначити, «що величина s, що характеризує зміну часового ряду, 

набуває значення від 0 (усі рівні ряду однакові) до n – 1 (ряд монотонний).  

Величина d характеризує зміну дисперсії рівнів часового ряду і змінюється 

від – (n – 1) (ряд поступово спадає) до (n – 1) (ряд поступово зростає)» [380]. 

Третій етап  передбачає перевірку гіпотези на випадковість:  

«1) відхилення величини s від μ - математичного сподівання величини s 

для ряду, в якому рівні розташовані випадково;  

2) відхилення величини d від нуля» [380]. 

Таку перевірку запропоновано здійснити з використанням розрахункових 

значень  t-критерію Стьюдента для визначення середньої величини і для 

розрахунку показника дисперсії: 

 

1




s
t s

; 
4253,3ln21  n

                                         (5.8) 

2

0






d
td

; 
8456,0ln22  n

               (5.9) 
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де μ – «математичне очікування величини s, визначеної для ряду, в якому 

рівні розташовані випадково; σ1 - середньоквадратичне відхилення для 

величини s; σ2 — середньоквадратичне відхилення для величини d» [389]. 

На четвертому етапі використання моделі прогнозування розрахункові 

значення ts i td потрібно порівняти з табличним значенням t-критерію Стьюдента 

із заданим рівнем значущості tα . У випадку розрахункового значення t меншого, 

ніж табличне значення tα , висунута гіпотеза про відсутність певного тренду 

підтверджується, якщо розрахункове значення більше , то тренд існує.  

Сформуємо таблицю вихідних даних для аналізування фінансових 

результатів у формі табл. 5.10.  

Продемонструємо отримані результати на прикладі показника КЗоз.  

 

Таблиця 5.10 

Вихідні дані для аналізування фінансових результатів суб’єкта 

інноваційного процесу  

Назва показника позначення Фактичне розраховане значення 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

коефіцієнт зносу 

основних засобів КЗоз 2,51 2,63 2,83 2,84 2,61 

рентабельність 

активів РА -0,03 -0,07 -0,11 0,05 0,01 

фондовіддача 

основних засобів ФВ 9,27 11,25 14,01 17,72 15,14 

коефіцієнт 

оборотності 

активів КобА 6,3 7,1 8,7 10,6 9,8 

коефіцієнт 

фінансування Кф 0,26 0,42 0,96 1,12 1,05 

коефіцієнт 

платоспроможності Кпл 0,9 0,4 0,1 0,2 0,17 

загальний 

коефіцієнт 

покриття Кп 0,4 0,9 0,6 0,7 0,6 

Примітка: сформовано автором. 
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Потрібно зазначити, що у випадку, коли значення (ts ) буде визначено 

більшим, ніж  табличне значення (tα),  при цьому виконується нерівність (td ) < 

tα, тоді можна зробити висновок, що для заданого часового ряду тренд у 

середньому існує. При цьому можна констатувати, що тренду дисперсії рівнів 

ряду не існує. 

У результаті виконання першого етапу отримано такі послідовності: 

kt=1, 1, 1, 0. 

lt=0, 0, 0, 0. 

У результаті виконання другого етапу розрахуємо s і d. 

s=3; 

d=3. 

Оскільки s<4, отже, ряд можна вважати майже монотонним, який 

поступово зростає. 

Розраховане значення st  і dt  у наступних роках були порівняні з 

табличними значеннями, що дало можливість говорити про наявність тренду 

показників КЗоз. 

Наступним етапом побудови моделі фінансового прогнозування є 

проведення аналізу методів згладжування часових рядів (наприклад, для Кп 

неможливо знайти тренд, тому необхідно згладити часовий ряд). 

Основою математичного апарату для економетричних моделей та 

прогнозування значень на основі аналізу попередніх є дві методології статистики 

математики:кореляційний і регресійний аналізи. 

Для побудови моделі фінансового прогнозування в інноваційних процесах 

регіону потрібно використати підхід парної кореляції з послідовним перебором 

усіх параметрів для відшуковування залежності між параметрами. Для 

досягнення цієї мети використовуватимемо коефіцієнт Пірсона. Наступним 

видом прогнозування є прогнозування, виконане на основі регресійного аналізу, 

який дає можливість побудувати модель, що максимально відповідає набору 

даних, отриманих у результаті імітованого експерименту. Ступінь відповідності 
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оцінюється сумою квадратів похибок, а похибка – це різниця між прогнозованою 

моделлю і даними експерименту. 

Для моделювання і прогнозування значень фінансових результатів в 

інноваційних процесах регіону буде використана одновимірна регресія, для 

збільшення точності моделі будуть залучені різні види одновимірної регресії. 

Для розроблення моделі аналізування фінансових результатів суб’єкта 

інновацій розроблене відповідне програмне забезпечення. Програма 

спроєктована в СУБД MS Access для того, щоб мати можливість зберігати 

значення економічних показників за роками. 

Побудована модель фінансового прогнозування передбачає використання 

таких розроблених засобів для показників – фінансових результатів суб’єкта 

інноваційного процесу регіону: 

1. Засоби оцінювання фінансової безпеки суб’єкта: 

 «коефіцієнт зносу основних засобів; 

 рентабельність активів; 

 фондовіддача основних засобів; 

 коефіцієнт оборотності активів; 

 коефіцієнт фінансування; 

 коефіцієнт платоспроможності; 

 загальний коефіцієнт покриття; 

 коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності; 

 коефіцієнт покриття; 

 коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності); 

 частка власних оборотних коштів у покритті запасів; 

 коефіцієнт забезпечення власними коштами; 

 коефіцієнт фінансової автономії; 

 коефіцієнт швидкої ліквідності; 

 коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

 чистий оборотний капітал; 
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 коефіцієнт платоспроможності (автономії); 

 коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами; 

 коефіцієнт маневреності власного капіталу» [168]. 

2. Засоби виокремлення рівнів та показників діагностики. 

Структура таблиць бази даних моделі включає  сім рівнів для аналізування 

(рис. 5.13). 

 

Рис. 5.13. Схема бази даних моделі фінансового прогнозування 

результатів інноваційного процесу регіону (розроблено автором) 

 

Під час побудови схеми бази даних моделі прогнозування використано такі 

відношення: 

 Показник – перелік показників, тип показників, коефіцієнт 

важливості показників. 

 Znach_pokazn – значення коефіцієнтів за роками. 

 Забезпеч_витрат_платежів – значення показників за роками. 
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 Діагностика – напрями діагностики (інфраструктура, фінанси та ін.). 

 Рівні – розподіл рівнів діагностики за напрямами. 

 Показник_діагностики – перелік показників діагностики та їх 

одиниць вимірювання. 

 Знач_показника_діагностики – значення показників діагностики за 

роками. 

Головну форму програмного забезпечення СУБД MS Access подано на 

рис.5.14. 

 

 

 

Рис.5.14. Головна форма бази даних  (розроблено автором) 

 

Розшифровка позначень та призначення показників міститься у табл.5.11: 

Таблиця 5.11 

Вихідні параметричні дані для побудови моделі прогнозування 

Показник 

Позначення показника назва type mark 

1 2 3 4 

Б підсумок балансу табл  

ВК власний капітал табл  

ВМП витрати майбутніх періодів табл  

ВОА власні оборотні активи табл  

ГК грошові кошти табл  

ДЗ дебіторська заборгованість табл  

ДМП доходи майбутніх періодів табл  



424 

 

 

Показник 

Позначення показника назва type mark 

З зобов’язання табл  

ЗКП загальний коефіцієнт покриття оптим 10 

ЗНВП забезпечення наступних витрат і платежів табл  

КЗОЗ коефіцієнт зносу основних засобів оптим 10 

КОА коефіцієнт оборотності активів оптим 10 

КП коефіцієнт платоспроможності оптим 10 

КФ коефіцієнт фінансування оптим 10 

НА необоротні активи табл  

ОА оборотні активи табл  

ПЗ поточна заборгованість табл  

ПФІ поточні фінансові інвестиції табл  

РА рентабельність активів оптим 10 

ФОЗ фондовіддача основних засобів оптим 10 

Примітка: сформовано автором. 
 

 

Атрибут type може містити  такі два значення: 

 Табл. – табличне значення (вхідна інформація). 

 Оптим – значення, що має досліджуватися в багатокритеріальній 

оптимізаційні задачі. 

На основі критерію Форстера-Стьюарта потрібно шукати тренди значень 

показників. Отримуємо такі значення (кнопка «Знайти тренди»). 

 

Таблиця 5.12 

Визначені тренди фінансових результатів для побудови моделі 

прогнозування в інноваційних процесах регіону 

trend 

Показник Закономірність 

КЗОЗ КЗОЗ зростає 

РА РА спадає 

ФОЗ ФОЗ зростає 

КОА КОА зростає 

КФ КФ зростає 

КП КП спадає 

ЗКП ЗКП зростає 

Примітка: сформовано автором 
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На основі табличних значень здійснюється автоматичний розрахунок 

показників. Результати розрахунку виводяться у файл Excel для забезпечення 

можливості їх подальшого аналізу. 

 

Таблиця 5.13 

Вихідні показники для побудови моделі прогнозування 

рік 

Кое-

фі-

цієнт 

пок-

риття 

Влас

ні 

обо-

ротні 

акти-

ви 

Частка 

влас-

них 

оборот

них 

коштів 

у 

покрит

ті 

запа-

сів, % 

Коефіці-

єнт 

фінансо-

вої 

автоно-

мії 

Коефіці-

єнт 

швидкої 

ліквід-

ності 

Чистий 

оборот-

ний 

капітал 

Коефіці-

єнт 

плато-

спро-

можно-

сті (авто-

номії) 

Коефіцієнт 

забезпече-

ності 

власними 

оборотними 

коштами 

Коефі-

цієнт 

манев-

реності 

влас-

ного 

капіта-

лу 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

2015 1,38 

150,0

0 5,05 0,79 0,38 150,00 0,79 0,27 0,10 

2016 0,97 

-

16,00 21,67 0,70 -0,03 -16,00 0,70 -0,03 -0,01 

2017 0,61 

-

330,0

0 -39,10 0,51 -0,39 -330,00 0,51 -0,64 -0,38 

2018 0,72 

-

276,0

0 -21,89 0,47 -0,28 -276,00 0,47 -0,38 -0,31 

2019 0,59 

-

383,0

0 -47,01 0,49 -0,41 -383,00 0,49 -0,69 -0,43 

Примітка: сформовано автором. 
 

Наступним етапом комплексного аналізу інноваційної привабливості 

регіону є аналіз показників діагностики, відповідно з цією метою використано 

елементи інтерфейсу СУБД MS Access. 

У нижній правій частині форми здійснюється автоматична побудова 

діаграми на онові значення обраного показника за роками.. 



426 

 

 

Для визначення прогнозних значень показників за рівнями потрібно 

провести нормалізування значення показників за формулою: 

minmax

min

xx

xx
xnorm






.                                         (5.10) 

Далі здійснюється згортка показників мультиплікативним методом, що  

передбачає перемноження значення нормованих показників за рівнями та за 

роками, оскільки маємо нормовані показники у різних одиницях виміру. Після 

цього знайдемо тренд рівня на основі критерію Форстера-Стьюарта: 

 

Таблиця 5.14 

Розраховані тренди рівня моделі прогнозування фінансових результатів 

суб’єкта інноваційного процесу 

тренд_показник_діагностики 

Рівень Тренд 

1 2 

Інвестиції Інвестиції зростає 

Рівень використання ІП Клієнти спадає 

Ліквідність  Ліквідність спадає 

Матеріальні ресурси Матеріальні ресурси спадає 

Міжнародна інтеграція регіону Міжнародна інтеграція регіону спадає 

Частка власних коштів у загальних 

витратах на інновації регіону 

Частка власних коштів у загальних витратах на 

інновації регіону зростає 

Фінансові результати регіону Фінансові результати регіону спадає 

Регіональний продукт Регіональний продукт спадає 

Ринкова стійкість  Ринкова стійкість УІП спадає 

Ринок споживачів Ринок споживачів спадає 

Структура інноваційного співробітництва 

регіону 

Структура інноваційного співробітництва 

регіону спадає 

Показники ефективності інноваційної 

діяльності  

Показники ефективності інноваційної 

діяльності зростає 

Показники результативності інноваційної 

діяльності 

Показники результативності інноваційної 

діяльності спадає 

управління інноваційним співробітництвом управління інноваційним співробітництвом 

спадає 

фінансова стійкість  фінансова стійкість спадає 

Примітка: сформовано автором 
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Прогноз показників здійснюється за допомогою інструментів регресійного 

аналізу шляхом перебору моделей для пошуку найбільшого коефіцієнта 

кореляції. Аналізуються такі чотири типи регресії змінних: 

 лінійна;  

 логарифмічна; 

 степенева; 

 з квадратним коренем. 

У якості параметрів регресії використовуються змінна Х – рік 

прогнозування, змінна У – прогнозовані коефіцієнти. 

На рис.5.15 показано результат прогнозу фінансових результатів участі 

суб’єкта у інноваційному процесі регіону на 2021 рік за допомогою визначення 

лінійної регресії: 

Обрану до використання лінійну модель як модель з найбільшим 

коефіцієнтом кореляції. 

Адекватність моделі можна оцінити, спрогнозувавши параметри за 

відомий рік, наприклад, за 2021р.. Отриманий результат (табл. 5.15). 

Таблиця 5.15  

Реальні значення показників фінансових результатів суб’єкта 

господарювання 

Показник Формула для розрахунку Норм. знач 

2019 р 

 

1 2 3 4 

коефіцієнт поточної (загальної) 

ліквідності 

(ОА+ВМП) / ПЗ ≥1,5 0,6 

Коефіцієнт покриття ОА/ПЗ >1 0,6 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

(платоспроможності) 

(ГК+ПФІ)/ПЗ 0,1-0,2 0,2 

Власні оборотні активи ВК-НА >0 -383 

Частка власних оборотних коштів у 

покритті запасів, % 

ВОАх100/З >50% 1532 

Коефіцієнт забезпечення власними 

коштами 

(ВК+ЗНВП+ДМП-НА) ≥0,1 -0,69 

/ОА 
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Продовження табл.5.15 

1 2 3 4 

Коефіцієнт фінансової автономії ВК/Б >0,5 0,5 

Коефіцієнт швидкої ліквідності (ОА-З)/ПЗ 0,6-0,8 0,6 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (ГК+ПФІ)/ПЗ >0 0,2 

Чистий оборотний капітал ОА-ПЗ >0 -383 

Коефіцієнт платоспроможності 

(автономії) 

ВК/Б >0,5 0,5 

Коефіцієнт фінансування (ЗНВП+ДЗ+ПЗ+ДМП)/ВК <1 1,05 

Коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними коштами 

(ОА-ПЗ)/ОА >0,1 -0,69 

Коефіцієнт маневреності власного 

капіталу 

(ОА-ПЗ)/ВК >0 -0,4 

Примітка: сформовано автором. 
 

Існуюча невелика розбіжність виникає у зв’язку з малою кількістю рівнів 

(лише 4 роки спостережень). 

Використання моделі прогнозування передбачає визначення сили зв’язку 

між параметрами моделі, що здійснюється через розрахунок коефіцієнта 

кореляції. Значення сили зв’язку обґрунтовується за допомогою  лінгвістичної 

змінної з межами, що визначені у табл.5.16. 

Таблиця 5.16 

Межі лінгвістичної змінної для визначення сили зв’язку між параметрами 

моделі прогнозування 

№ Назва змінної Межі 

1 Зв’язок відсутній 0 – 0,4 

2 Слабкий зв’язок 0,41 – 0,7 

 Значний зв’язок 0,5 – 0,69 

3 Сильний зв’язок 0,7 – 0,89 

4 Дуже сильний зв’язок 0,9 – 0,99 

5 Функціональний зв’язок 1 

Примітка: сформовано автором. 
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Для аналізування потрібно брати ті пари параметрів, зв’язок між якими є 

не меншим, ніж «значний зв’язок». Отримано такі результати аналізу (рис. 5.15). 

 

 

Рис.5.15. Фрагмент моделі прогнозування (розроблено автором) 

 

Наявність сильного зв’язку між деякими параметрами очевидна. 

Наприклад, значення фінансових параметрів «Власні оборотні активи» та 

«Коефіцієнт фінансової автономії» прямо пропорційні значенню показника 
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«Власний показник». Залежність показників «Коефіцієнт покриття» та 

«Коефіцієнт фінансової автономії» також є лінійною, вони обоє залежать від 

величини оборотності активів. 

Отже, у випадку розв’язання багатокритеріальної задачі максимізації суми 

показників критеріїв із деякими коефіцієнтами достатньо взяти до уваги 

збільшення лише певних параметрів забезпечення наступних витрат і платежів, 

що автоматично призведе до збільшення значення інших показників. 

Знаходження параметрів, між якими встановлено функціональний зв’язок, 

вказує на те, що у задачі багатокритеріальної оптимізації один з параметрів пари 

може бути опущений, що суттєво зменшує кількість критеріїв. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Соціально-економічний розвиток регіону визначається ефективністю 

реалізації стратегії розвитку систем взаємодії в інноваційних процесах регіону, що 

передбачає обгрунтування цілей, суб’єктів й об’єктів забезпечення розвитку 

систем взаємодії.  У роботі уточнено стратегічні засади розвитку систем взаємодії 

регіону  на основі алгоритму послідовності етапів розробки на засадах 

забезпечення цінності взаємодії.  

2. Проведено побудову «дерева цілей» розвитку систем взаємодії у 

інноваційних процесах,  центральною  вершиною  якого є  стратегічна  мета – 

забезпечення  цінності взаємодії у інноваційних процесах. Означену  стратегічну  

мету розгорнуто у  тактичні  цілі,  що фіксують  великі блоки  дій  для  досягнення  

стратегічної  цілі,  а саме блок  раціонального  використання  інноваційних 

ресурсів, блок забезпечення корисності взаємодії, блок оптимізації вартості 

налагодження взаємодії, блок підвищення продуктивності інноваційних 

процесів, блок розвитку інноваційної інфраструктури. 
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3. 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). 

4. 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). 

5. 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.  

6. Вивчення зарубіжного досвіду розвитку взаємодії в інноваційних 

процесах дало змогу на рівні окремих регіонів запропонувати тактичні напрями 

реалізації стратегії розвитку взаємодії, що враховують: часовий горизонт, 

територіальні особливості, сферу застосування, складові стійкого розвитку, 

характер  спрямування, джерела фінансування забезпечення процесів розвитку 

взаємодії учасників інноваційного процесу. У роботі доведено, що визначальна 
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роль в утворенні кластерів взаємодії у регіональних інноваційних процесах 

належить організаціям  учасникам сфери «Освітанаука» 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.   

7. Необхідною  умовою  досягнення  стратегічних  цілей  інноваційного 

розвитку на засадах забезпечення високої цінності взаємодії між усіма 

учасниками інноваційного процесу є визначення  та  застосування  інструментів  

механізму формування систем взаємодії. Інструменти означеного механізму 

розглядаються як засоби, дії, важелі, за допомогою яких суб’єкти спільного 

виконання інноваційних процесів реалізовують обрані стратегічні цілі. 

8. Обґрунтовано, що критеріями вибору стратегії взаємодії учасників 

регіональної системи, що 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, що 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, що зазнають впливу від НТР; рівень та глибина змін на 

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

та ін.). 

9. Було 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 
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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. 

 

Одержані результати, що висвітлені в розділі 5, опубліковано в працях 

автора [148; 163; 178; 184; 185; 187; 195; 197; 204; 369; 370; 401; 403]. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі проведених наукових пошуків теоретично узагальнено 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, моделюванням систем взаємодії у регіональній економіці, 

впровадженням механізму формування корисності інновацій, підвищення ролі  

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 
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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 

вхідних та вихідних індикаторів, які передбачають моніторинг процесів спільної 

діяльності учасників інноваційних процесів регіону. Їх застосування в діяльності 
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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 
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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 

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 



438 

 

 

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 

процесу у всі сфери суспільного життя громади регіону. У роботі проведено 

моделювання показників розвитку НДР в умовах інноваційного розвитку 
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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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Додаток А 

Таблиця А.1 

Визначення поняття «інноваційна діяльність» та  

«інноваційний процес»  у наукових дослідженнях 

Трактування у вигляді 

діяльності  

Автор Трактування у вигляді 

процесу 

Автор 

1 2 3 4 

під інноваційною 

діяльністю розуміється 

діяльність колективу, 

спрямована на 

забезпечення доведення 

науково-технічних ідей, 

винаходів до результату, 

придатного до 

практичного 

застосування та 

реалізації їх на ринку з 

метою задоволення 

потреб суспільства в 

конкурентоспроможних 

товарах і послугах 

Краснокутсь-

ка Н. В. 

Інноваційний 

менеджмент: 

[навчальний 

посібник] / Н. 

В.Краснокут-

ська – К.: 

КНЕУ, 2003. 

– 504 с. 

процес, спрямований на 

розробку і реалізацію 

результатів закінчених 

наукових досліджень і 

розробок або інших 

науково-технічних 

досягнень у новий або 

удосконалений продукт, 

реалізований на ринку; у 

новий або удосконалений 

технологічний процес, 

використовуваний у 

практичній діяльності, а 

також пов'язані з цим 

додаткові наукові 

дослідження і розробки 

Гриньов А. В. 

Інноваційний 

розвиток 

промислових 

підприємств: 

концепція, 

методологія, 

стратегічне 

управління: 

Монографія. 

– Харків: 

ІНЖЕК, 2003. 

– 304 с. 

інноваційна діяльність 

пов’язана з 

перетворенням наукових 

досліджень і розробок, а 

також винаходів та 

відкриттів у новий 

продукт, або новий 

технологічний процес, 

що впроваджуються у 

виробничий процес 

Денисенко М. 

П., Риженко 

Я. В. 

Стратегічна 

місія 

інноваційної 

діяльності та 

шляхи її 

активізації в 

Україні / М. 

П. Денисенко, 

Я. В. Риженко 

// Проблеми 

науки. – 2007. 

– № 6. –         

С. 10-16. 

до інноваційної діяльності 

відноситься вся діяльність 

підприємства у рамках 

інноваційного процесу, а 

також маркетингові 

дослідження ринків збуту і 

пошук нових споживачів, 

інформаційне забезпечення 

можливого конкурентного 

середовища і споживчих 

властивостей товарів 

конкуруючих фірм, пошуки 

новаторських ідей і рішень; 

партнерів із впровадження і 

фінансування 

інноваційного проекту. 

Квасницька, 

Р. С., & 

Ардашкіна, 

Н. С. (2009). 

Особливості 

інноваційної 

діяльності 

підприємств у 

сучасних 

умовах.  

Вісник 

Хмельницько-

го нац. ун-ту, 

(6), 247-251. 
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Продовження табл.А1 
1 2 3 4 

Інноваційна діяльність – 

це діяльність зі 

створення, 

впровадження та 

комерціалізації наукових 

розробок, яка за умов 

принципової новизни 

результату та 

випередження 

конкурентів в часі 

забезпечує інноватору 

надприбуток та надає 

монопольне положення 

на певний період часу. 

Чорна М. В. 

Оцінка 

ефективності 

інноваційної 

діяльності 

підприємств : 

монографія / 

М. В. Чорна, 

С. В. Глухова 

; Харків. 

держ. ун-т 

харчування та 

торгівлі. – 

Харків : 

ХДУХТ, 

2012. – 210 с. 

комплексний процес 

створення, поширення та 

використання нового 

практично го засобу 

(нововведення) для нової 

або для поліпшення 

задоволення уже відомої 

потреби людей; водночас 

це процес пов'язаних із 

запровадженням 

нововведення змін у тому 

соціальному й речовому 

середовищі, де 

здійснюється його 

життєвий цикл 

Федулова Л.І. 

"Інноваційна 

економіка". – 

Київ: Либідь, 

2006. – С. 47. 

це діяльність, в 

результаті якої 

народжується щось нове 

(новація), яке 

відзначається 

неповторністю та 

оригінальністю і якого 

до того не існувало в 

природі, суспільстві; 

Чумак, О. В. 

"Соціально-

філософський 

аналіз 

поняття 

інновація та 

інноваційна 

діяльність." Г

уманітарний 

вісник 

Запорізької 

державної 

інженерної 

академії 36 

(2009): 152-

165. Чумак, О. 

В. (2009). 

Соціально-

філософський 

аналіз 

поняття 

інновація та 

інноваційна 

діяльність. Гу

манітарний 

вісник 

Запорізької 

державної 

інженерної 

академії, (36), 

152-165. 

процес, спрямований на 

реалізацію 

результатів завершених 

наукових досліджень і 

розробок або певних 

науково-технічних 

досягнень в новий чи 

вдосконалений продукт, 

який реалізується на ринку, 

у новий або вдосконалений 

технологічний процес, що 

використовується в 

практичній діяльності, а 

також пов’язані з цим 

процесом наукові розробки 

та дослідження. 

О.О. Поліщук 

(2010). 

Сутність 

поняття 

«Інноваційна 

діяльність» як 

соціально-

економічної 

категорії. 

Экономическ

ий вестник 

Донбасса, (3 

(21)), 169-171. 
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Продовження табл.А1 
1 2 3 4 

Інноваційна діяльність 

— це комплекс робіт і 

заходів, що виконуються 

при створенні новацій та 

їх просуванні до 

реалізації 

Гриньов, Б. 

В., & Гусєв, 

В. А. (2010). 

Аналіз 

проекту нової 

редакції 

Закону 

України «Про 

інноваційну 

діяльність». Н

аука та 

інновації., 

№2, 2010, 

С.9-14 

Процес створення, 

впровадження та 

поширення інновацій 

Маркетинг. 

Менеджмент. 

Інновації: 

монографія / 

За ред. д. е. н., 

проф. С.М. 

Ілляшенка. – 

Суми: 

Папірус, 

2010. –  621 с. 

діяльність, що 

передбачає планування, 

організацію, 

керівництво, мотивацію 

та контроль щодо 

об’єкта управління 

шляхом розробки та 

застосування системи 

стратегій (обраних 

залежно від 

інноваційного 

потенціалу підприємства 

і факторів впливу 

зовнішнього 

середовища), 

спрямовану на 

досягнення поставленої 

перед підприємством 

мети 

Римар, М. В., 

& Ликун, Н. 

В. (2012). 

Етапи та 

принципи 

здійснення 

інноваційної 

діяльності 

підприємства.

, С.360-365 

http://ena.lp.e
du.ua/bitstrea
m/ntb/15927/

1/55_360-
365_Vis_725_
Ekonomika.pdf 

це процес, спрямований на 

розроблення й реалізацію 

результатів закінчених 

наукових досліджень і 

розробок або інших 

науково-технічних 

досягнень у новий чи 

вдосконалений продукт, 

реалізований на ринку, у 

новий чи вдосконалений 

технологічний процес, 

використовуваний у 

практичній діяльності, а 

також зв’язані з цим 

додаткові наукові 

дослідження й розробки 

Покропивний 

С. Ф. 

Інноваційний

менеджмент у 

ринковій 

системі 

господарюван

ня / С. Ф. 

Покропивний 

// Економіка 

України. — 

1995. — № 2. 

— С. 24 . 

  

 

  

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15927/1/55_360-365_Vis_725_Ekonomika.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15927/1/55_360-365_Vis_725_Ekonomika.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15927/1/55_360-365_Vis_725_Ekonomika.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15927/1/55_360-365_Vis_725_Ekonomika.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15927/1/55_360-365_Vis_725_Ekonomika.pdf
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Характеристика еволюції моделей інноваційного процесу регіону* 
Період Тип моделі Схематичне зображення Основні риси 

1 2 3 4 

1950-

1965 рр. 

Лінійна 

(„технологічн

ого 

поштовху”) 
 

 провідну роль відіграють наукові 

установи 

 кількість нових продуктів зростає із 

обсягами інвестицій 

 

1965-

1975 рр. 

лінійна 

(„ринкового 

витягування”) 
 

 зорієнтована на потреби ринку 

 провідну роль відіграє ринок 

1975-

1985 рр. 

лінійна зі 

зворотними 

зв’язками 

(взаємодії) 

 

 враховує маркетингові, ринкові та 

технічні фактори; 

 описує різні джерела інновацій 

(наукові дослідження, потреби ринку, 

існуючі знання, власний досвід) та 

пов’язані з ними входи знань протягом 

усього процесу; 
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Продовження табл.Б1 
1 2 3 4 

1985- 

1995 рр. 

інтегрована 

 

 передбачає створення між функціональних 

робочих груп; 

 паралельність здійснення етапів 

інноваційного процесу; 

1995- 

2000 

Мережева 

 

 висока системна інтеграція; 

 гнучка організаційна структура; 

 ефективні зовнішні канали зв’язку; 

 акцентування на стратегічних 

взаємозв’язках між фірмами 
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Продовження табл.Б1 

1 2 3 4 

2000-

2010 рр. 

Відкриті 

інновації 

 

 підприємство - інтегратор внутрішніх та 

зовнішніх потоків інформації; 

 вхідні потоки («inflows of knowledge») 

збагачують базу знань організації через 

запозичення інноваційних ідей зовнішніх фахівців, 

вихідні потоки («outflows of knowledge») 

створюють можливості для маркетингового 

просування ідей та розробок; 

 використання зовнішніх джерел знань, 

винаходів та технологій («outside-in process») надає 

підприємствам додаткові можливості реалізації 

власних інноваційних проектів; 

 зворотній процес («inside-out process») 

дозволяє виявити нові сфери застосування 

розробок. 

2010-

2020 рр. 

Розширені 

інноваційні 

мережі 

 

 Створення спільної інноваційної пропозиції 

через віртуальні мережі, без утворення 

стратегічних альянсів; 

 Пошук не ідей, а спільнот для реалізації 

окремих  інноваційних процесів; 

 Використання принципів конвергенції, 

спіловер-ефективності та дифузії інновацій у 

різні сфери суспільного життя 

  

  

Розроблення 

Комерціалізація 
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Додаток В 

 

 Рис.В1 Види взаємодій (узагальнено автором на основі [сформовано на основі 79; 209; 233; 318]  
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Додаток Г 

Анкета для проведення соціологічного дослідження важливост і чинників 

налагодження взаємодії  в інноваційних процесах 

1. Вкажіть представником якої організації Ви є:  
 Працівник промислового підприємства 

 Працівник організації сфери послуг 

 Науково-педагогічний працівник 

 Державний службовець, Представник місцевого самоврядування 

 Працівник консалтингу, організації маркетингової підтримки, банківського сектору  

 Інше. 

 

2. Вкажіть сферу господарської діяльності, у якій Ви мали справу з інноваціями: 

 Надання консультаційних та інших послуг супроводу інновацій; інженерний супровід 

 Виробнича діяльність; 

 Сфера надання споживчих послуг 

 Освітні послуги та наукова діяльність; 

 Державне управління 

 Місцеве самоврядування 

 

3. Які форми інноваційної діяльності вам доводилося здійснювати протягом 2015/2019 рр? 

 Наукові дослідження 

 Дослідно-конструкторські розробки 

 Придбання нематеріальних активів 

 Освоєння виробництва та виробництво інноваційної продукції 

 Надання інноваційних послуг  

 Адміністративна реформа 

 Реінжиніринг бізнес-процесів 

 Інше 

 

4. З  якими видами  інновацій ви працювали: 

 Технологічні (розроблення та впровадження нової технології) 

 Продуктові (розроблення та впровадження нового виду продукції, роботи, послуги) 

 Організаційно-управлінські (розроблення та впровадження нових організаційно-

управлінських рішень). 

 

5. Просимо вказати до якого виду належали  інновацій за рівнем новизни: 

 Нові для галузі в світі  

 нові для галузі в країні 

 нові для підприємства (розробника тощо). 

 

6. Просимо вказати до якого виду економічної діяльності (галузі економіки) належали  

інновації  

 Промислове виробництво 

 Надання послуг 
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 науково-педагогічні 

 Правові 

 торговельно-посередницькі 

 сільськогосподарські. 

 

7. Просимо вказати до якого виду належали  інновацій за рівнем глибини змін: 
 Радикальні (присвячені розробленню нових способів задоволення потреби); 

 удосконалюючі (покращують існуючі способи задоволення потреби) 

 Комбіновані (мають ознаки радикальних і удосконалюючих). 

8. Як ви здійснювали інноваційну діяльність: 

 Повністю самостійно 

 У співпраці 

 Інше 

 

ЯКЩО ВИ ЗДІЙСНЮВАЛИ ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СПІВПРАЦІ, ТО 

ПРОСИМО ДАТИ ВІДПОВІДЬ НА НАСТУПНІ ПИТАННЯ 9-15 

9. Як можна назвати вашу форму участі у співпраці: 

 Ініціатор 

 Посередник 

 Інвестор 

 Менеджер 

 Автор ідеї 

 Розробник 

 Виробник 

 Підрядник 

 

10. Ваші інноваційні проекти протягом останніх п’яти років переважно :  

 Повністю реалізовані 

 Частково реалізовані 

 Залишилися на етапі нової ідеї 

 

11. Які форми співпраці ви використовували протягом 2015/2019 рр? 

 

 Науково-технічна інформація науково-технічна література, довідники, стандарти, описи 

патентів, каталоги проектів 

 Інтернет Обмін званнями через публікації, відкриті бази даних, інформаційні сайти, 

каталоги, форуми, сервери  

 Зустрічі Участь у конференціях, сесії, симпозіуми, виставки, круглі столи 

 Курси, навчання, стажування 

 Придбання (передача) ОІВ 

 Ліцензування 

 Організування спільного виробництва, створення ДПП 

 Створення старт-апів 

 Інжиніринг 

 франчайзинг 

 Передача технологічних відомостей разом з передачею прав на обладнання 

 Включення ОІВ до статутного фонду інноваційних структур 
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 Міжнародне науково-технічне співробітництво у рамках технологічних платформ, грандових 

програм 

 Оренда (лізинг) техніки 

 Трансфер продукції 

 Прямі інвестиції 

 Співробітництво у підготовці наукових та інженерно-технічних кадрів. 

 Створення та функціонування міжнародних науково-дослідних інститутів, організацій. 

 Розробка науково-технічних прогнозів. 

 Інше. 

 

12. Який вид налагодження співпраці ви використовували: 

 Прямий (безпосередньо шукали партнера) 

 Непрямий (шукали партнера через посередника). 

 

13. Вкажіть вид готового продукту, який був одержаний в результаті  інноваційної 

співпраці: 

 Готова інноваційна продукція(робота) 

 Корисна модель, макет 

 Авторське свідоцтво, патент 

 Публікація 

 Науково-технічна послуга 

 Обмін знаннями 

 Інше. 

 

14. Якщо ви реалізували співпрацю, то ваш партнер знаходився: 

 У вашому регіоні 

 У вашій країні 

 У іншій країні 

 У кількох інших країнах 

 

15. Якщо ви реалізували співпрацю, то ваш партнер належав: 
 То тієї ж галузі економіки, що і Ви; 

 До іншої галузі економіки. 

 

16. Які фактори стали перешкодою для розпочинання інноваційної діяльності: 

 Низький попит на інновації на ринку 

 Через попередній досвід 

 Через дуже низьку конкурентну позицію підприємства на ринку  

 Відсутність хороших ідей або можливостей для інновацій 

 Високий рівень конкуренції на ринку 

 Нестача власних фінансових ресурсів 

 Високу вартість фінансових ресурсів на фінансовому ринку 

 Великий опір інноваціям у колективі підприємства 

 Нестачу майнових та кадрових ресурсів 

 Інше 

 

17. Які фактори спричинили невдачу у здійсненні інноваційної діяльності? 

 Відсутність коштів у межах підприємства 

 Відсутність кредитів або приватного капіталу 

 Зависокі витрати на інновації 
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 відсутність кваліфікованих працівників 

 Відсутність партнерів по співпраці 

 Невдалий вибір партнера 

 Труднощі в отриманні державної допомоги або субсидій для інновацій 

 Невизначений попит на інноваційні ідеї 

 Занадто велика конкуренція на ринку 

 Законодавчі/нормативні акти, що створили додаткове навантаження 

 

18. Які фактори  стимулювали пошук партнера в інноваційному співробітництві. 

 Величина витрат на інновації; 

 вартість залучення кредитних ресурсів (позикових коштів); 

 вартість(неможливість мобілізації) залучених ресурсів;  

 неможливість мобілізації ресурсів; 

 відсутність фінансування з джерел за межами  підприємства 

 відсутність власних основних засобів (оборотних коштів) на впровадження/виробництво 

інноваційної продукції, 

 відсутність нематеріальних активів(патент, авторське право, права на дизайн, виробничі 

секрети (ноу-хау), товарні знаки, знаки обслуговування) 

 відсутність основного і допоміжного науково-дослідного обладнання 

 обсяги інформації про технології; 

 обсяги інформації про ринки; 

 несформоване коло стратегічних споживачів;  

 налагодженість каналів дистрибуції; 

 параметри бази даних про ринок загалом і окремих покупців;  

 рівень зовнішніх і внутрішніх комунікаційних систем; 

 рівень відомості на ринку і серед учасників ринку (репутація підприємства, клієнтурна база, 

прихильність споживачів, портфель замовлень, франшизні угоди, ліцензійні угоди). 

 недостатність працівників; 

 виробничий досвід; 

 недостатність (відсутність) науково-технічної бази; 

 рівень ефективності управління підприємством; 

 рівень ефективності налагодження ланцюга поставок; 

 рівень колективних знань співробітників підприємства, їх творчих здібностей, уміння 

вирішувати проблеми, лідерських якостей, підприємницьких і управлінських навичок; 

 рівень міжфункціональної співпраці у проведенні НДДКР; 

 досвід у маркетингу інновацій. 
 кількість фахових агентств-посередників (венчурних компаній, маркетингових та рекламних агенцій).  

 розвинутість інноваційної інфраструктури;  

 рівень конкуренції на ринку;  

 попит на інноваційну продукцію; 

 динаміка попиту на інновацію. 

 

19. Вкажіть три найважливіші фактори з пункту 18, які стимулювали  пошук партнера в 

інноваційному співробітництві. 

 

20. Які фактори  ускладнювали пошук партнерів в інноваційному співробітництві? 

 Відсутність інформації; 

 Складність одержання інформації; 

 Відсутність адекватної реакції зі сторони потенційного партнера; 

 Відсутність організацій-посередників; 
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 Переоцінювання власних можливостей; 

 Некомпетентність власного персоналу 

 Низький рівень налагодження комунікацій 

 Відсутність порозуміння у питаннях організування взаємодії (показники, критерії). 

 Інше. 

 

21. Вкажіть три найважливіші фактори з пункту 20, які ускладнювали пошук партнерів в 

інноваційному співробітництві? 

Вкажіть Ваш вік 

 20-30 

 30-45 

 45-60 

 Більше 60 років 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 
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Додаток Д 

 
Histogram of Property

Spreadsheet3.sta 5v*25c

Property = 25*2*normal(x; 13; 7,1122)
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Histogram of Quality

Spreadsheet3.sta 5v*25c

Quality = 25*2*normal(x; 13; 7,1502)
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А) чинники майна Б) чинники якості  
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Histogram of Cost

Spreadsheet3.sta 5v*25c

Cost = 25*2*normal(x; 13; 7,1093)
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Histogram of Market

Spreadsheet3.sta 5v*25c

Market = 25*2*normal(x; 13; 6,9985)
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В) чинники вартості  Г) чинники ринку 

 

 



505 

 

 

Histogram of Information and communication

Spreadsheet1.sta 5v*25c

Information and communication = 25*1*normal(x; 4,68; 1,7253)
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Д) чинники інформаційно-комунікаційні 

Рис. Д1 Гістограми розподілу оцінок чинників, які зумовлюють необхідність пошуку партнера у інноваційній 

діяльності (складено на підставі опитувань авторів)  
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Summary: вартісні

K-S d=,20443, p> .20; Lilliefors p<,01
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Summary: ресурсні

K-S d=,17621, p> .20; Lilliefors p<,10
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А) чинники вартості Б) чинники майна 
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Summary: якісні

K-S d=,23730, p<,15 ; Lilliefors p<,01
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Summary: ринкові

K-S d=,27018, p<,05 ; Lilliefors p<,01
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Summary: інформ-комунік

K-S d=,13789, p> .20; Lilliefors p> .20
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Д) чинники інформаційно-комунікаційні 

Рис. Д2. Узагальнюючі діаграми результатів опитування важливості чинників налагодження взаємодії 

у інноваційних процесах (складено на підставі опитувань авторів) 
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Додаток Е 
Таблиця Е1 

Матриця ізоморфних відстаней для побудови кластера № 1    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 0,115557 0,619585 0,111753 0,011569 0,128901 0,054789 0,106689 0,244376 0,09654 0,136642 0,099976 0,053083 0,043153 0,126034 0,150453 0,143429 0,661811 0,073428 0,131074 0,089213 0,21504 0,128125 0,2658 0,161248 

2 0,115557 0 0,735142 0,003804 0,127126 0,013343 0,060768 0,222246 0,359933 0,019018 0,021085 0,015581 0,062474 0,15871 0,010476 0,034896 0,027872 0,777368 0,188985 0,015517 0,026345 0,099483 0,012568 0,381357 0,045691 

3 0,619585 0,735142 0 0,731338 0,608016 0,748485 0,674374 0,512896 0,375209 0,716124 0,756227 0,719561 0,672668 0,576432 0,745618 0,770038 0,763014 0,042226 0,546157 0,750659 0,708797 0,834625 0,74771 0,353785 0,780833 

4 0,111753 0,003804 0,731338 0 0,123322 0,017147 0,056964 0,218442 0,356129 0,015213 0,024889 0,011777 0,05867 0,154906 0,014281 0,0387 0,031676 0,773564 0,185181 0,019321 0,02254 0,103287 0,016372 0,377553 0,049495 

5 0,011569 0,127126 0,608016 0,123322 0 0,140469 0,066358 0,09512 0,232807 0,108108 0,148211 0,111545 0,064652 0,031584 0,137602 0,162022 0,154998 0,650242 0,06186 0,142643 0,100781 0,226609 0,139694 0,254231 0,172817 

6 0,128901 0,013343 0,748485 0,017147 0,140469 0 0,074111 0,23559 0,373276 0,032361 0,007741 0,028924 0,075817 0,172054 0,002867 0,021553 0,014528 0,790712 0,202329 0,002173 0,039688 0,08614 0,000775 0,3947 0,032347 

7 0,054789 0,060768 0,674374 0,056964 0,066358 0,074111 0 0,161479 0,299165 0,04175 0,081853 0,045187 0,001706 0,097942 0,071244 0,095664 0,088639 0,716601 0,128218 0,076284 0,034423 0,160251 0,073336 0,320589 0,106458 

8 0,106689 0,222246 0,512896 0,218442 0,09512 0,23559 0,161479 0 0,137687 0,203229 0,243331 0,206665 0,159772 0,063536 0,232723 0,257142 0,250118 0,555122 0,033261 0,237763 0,195902 0,321729 0,234814 0,159111 0,267937 

9 0,244376 0,359933 0,375209 0,356129 0,232807 0,373276 0,299165 0,033261 0 0,340915 0,381018 0,344352 0,297459 0,201223 0,370409 0,394829 0,387805 0,417435 0,170948 0,37545 0,333588 0,459416 0,372501 0,021424 0,405624 

10 0,09654 0,019018 0,716124 0,015213 0,108108 0,032361 0,04175 0,203229 0,340915 0 0,040102 0,003437 0,043456 0,139693 0,029494 0,053914 0,046889 0,758351 0,169968 0,034534 0,007327 0,118501 0,031586 0,36234 0,064708 

11 0,136642 0,021085 0,756227 0,024889 0,148211 0,007741 0,081853 0,243331 0,381018 0,040102 0 0,036666 0,083559 0,179795 0,010608 0,013811 0,006787 0,798453 0,21007 0,005568 0,047429 0,078398 0,008517 0,402442 0,024606 

12 0,099976 0,015581 0,719561 0,011777 0,111545 0,028924 0,045187 0,206665 0,344352 0,003437 0,036666 0 0,046893 0,143129 0,026057 0,050477 0,043453 0,761787 0,173405 0,031098 0,010764 0,115064 0,028149 0,365776 0,061272 

13 0,053083 0,062474 0,672668 0,05867 0,064652 0,075817 0,001706 0,159772 0,297459 0,043456 0,083559 0,046893 0 0,096236 0,07295 0,09737 0,090345 0,714894 0,126512 0,07799 0,036129 0,161957 0,075042 0,318883 0,108164 

14 0,043153 0,15871 0,576432 0,154906 0,031584 0,172054 0,097942 0,063536 0,201223 0,139693 0,179795 0,143129 0,096236 0 0,169187 0,193606 0,186582 0,618658 0,030275 0,174227 0,132366 0,258193 0,171278 0,222647 0,204401 

15 0,126034 0,010476 0,745618 0,014281 0,137602 0,002867 0,071244 0,232723 0,370409 0,029494 0,010608 0,026057 0,07295 0,169187 0 0,02442 0,017395 0,787845 0,199462 0,00504 0,036821 0,089007 0,002092 0,391834 0,035214 

16 0,150453 0,034896 0,770038 0,0387 0,162022 0,021553 0,095664 0,257142 0,394829 0,053914 0,013811 0,050477 0,09737 0,193606 0,02442 0 0,007024 0,812264 0,223881 0,019379 0,061241 0,064587 0,022328 0,416253 0,010795 

17 0,143429 0,027872 0,763014 0,031676 0,154998 0,014528 0,088639 0,250118 0,387805 0,046889 0,006787 0,043453 0,090345 0,186582 0,017395 0,007024 0 0,80524 0,216857 0,012355 0,054216 0,071612 0,015303 0,409229 0,017819 

18 0,661811 0,777368 0,042226 0,773564 0,650242 0,790712 0,716601 0,555122 0,417435 0,758351 0,798453 0,761787 0,714894 0,618658 0,787845 0,812264 0,80524 0 0,588383 0,792885 0,751024 0,876852 0,789937 0,396011 0,823059 

19 0,073428 0,188985 0,546157 0,185181 0,06186 0,202329 0,128218 0,033261 0,170948 0,169968 0,21007 0,173405 0,126512 0,030275 0,199462 0,223881 0,216857 0,588383 0 0,204502 0,162641 0,288469 0,201554 0,192372 0,234676 

20 0,131074 0,015517 0,750659 0,019321 0,142643 0,002173 0,076284 0,237763 0,37545 0,034534 0,005568 0,031098 0,07799 0,174227 0,00504 0,019379 0,012355 0,792885 0,204502 0 0,041861 0,083967 0,002948 0,396874 0,030174 

21 0,089213 0,026345 0,708797 0,02254 0,100781 0,039688 0,034423 0,195902 0,333588 0,007327 0,047429 0,010764 0,036129 0,132366 0,036821 0,061241 0,054216 0,751024 0,162641 0,041861 0 0,125828 0,038913 0,355013 0,072035 

22 0,21504 0,099483 0,834625 0,103287 0,226609 0,08614 0,160251 0,321729 0,459416 0,118501 0,078398 0,115064 0,161957 0,258193 0,089007 0,064587 0,071612 0,876852 0,288469 0,083967 0,125828 0 0,086915 0,48084 0,053793 

23 0,128125 0,012568 0,74771 0,016372 0,139694 0,000775 0,073336 0,234814 0,372501 0,031586 0,008517 0,028149 0,075042 0,171278 0,002092 0,022328 0,015303 0,789937 0,201554 0,002948 0,038913 0,086915 0 0,393925 0,033122 

24 0,2658 0,381357 0,353785 0,377553 0,254231 0,3947 0,320589 0,159111 0,021424 0,36234 0,402442 0,365776 0,318883 0,222647 0,391834 0,416253 0,409229 0,396011 0,192372 0,396874 0,355013 0,48084 0,393925 0 0,427048 

25 0,161248 0,045691 0,780833 0,049495 0,172817 0,032347 0,106458 0,267937 0,405624 0,064708 0,024606 0,061272 0,108164 0,204401 0,035214 0,010795 0,017819 0,823059 0,234676 0,030174 0,072035 0,053793 0,033122 0,427048 0 

Джерело: сформовано автором  
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Таблиця Е2 

Матриця ізоморфних відстаней для побудови кластера № 2 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 0,135494 0,090897 0,114721 0,072226 0,011749 0,141789 0,062047 0,072999 0,129503 0,03463 0,015977 0,03546 0,05078 0,096849 0,123788 0,116311 0,653921 0,052796 0,062443 0,112992 0,028008 0,047857 0,026491 0,034819 

2 0,135494 0 0,226391 0,020773 0,063268 0,123745 0,006295 0,073447 0,208493 0,005991 0,100864 0,119517 0,100034 0,084713 0,038645 0,011706 0,019183 0,789415 0,082697 0,073051 0,022502 0,107485 0,087637 0,109003 0,100675 

3 0,090897 0,226391 0 0,205618 0,163123 0,102646 0,232686 0,152944 0,017897 0,220399 0,125527 0,106874 0,126357 0,141677 0,187746 0,214685 0,207207 0,563024 0,143693 0,15334 0,203889 0,118905 0,138754 0,117387 0,125716 

4 0,114721 0,020773 0,205618 0 0,042495 0,102972 0,027068 0,052674 0,18772 0,014782 0,080091 0,098744 0,079261 0,063941 0,017872 0,009067 0,00159 0,768642 0,061924 0,052278 0,001729 0,086712 0,066864 0,08823 0,079902 

5 0,072226 0,063268 0,163123 0,042495 0 0,060477 0,069563 0,010179 0,145226 0,057276 0,037596 0,056249 0,036766 0,021446 0,024623 0,051562 0,044085 0,726147 0,01943 0,009783 0,040766 0,044218 0,024369 0,045736 0,037407 

6 0,011749 0,123745 0,102646 0,102972 0,060477 0 0,13004 0,050298 0,084748 0,117754 0,022881 0,004228 0,023711 0,039031 0,0851 0,112039 0,104562 0,66567 0,041048 0,050694 0,101243 0,01626 0,036108 0,014742 0,02307 

7 0,141789 0,006295 0,232686 0,027068 0,069563 0,13004 0 0,079742 0,214789 0,012287 0,107159 0,125812 0,106329 0,091009 0,04494 0,018001 0,025478 0,79571 0,088993 0,079346 0,028797 0,113781 0,093932 0,115299 0,10697 

8 0,062047 0,073447 0,152944 0,052674 0,010179 0,050298 0,079742 0 0,135047 0,067455 0,027417 0,04607 0,026587 0,011267 0,034802 0,061741 0,054263 0,715968 0,009251 0,000396 0,050945 0,034039 0,01419 0,035557 0,027228 

9 0,072999 0,208493 0,017897 0,18772 0,145226 0,084748 0,214789 0,135047 0 0,202502 0,107629 0,088977 0,10846 0,12378 0,169848 0,196787 0,18931 0,580922 0,125796 0,135442 0,185992 0,101008 0,120856 0,09949 0,107818 

10 0,129503 0,005991 0,220399 0,014782 0,057276 0,117754 0,012287 0,067455 0,202502 0 0,094873 0,113525 0,094042 0,078722 0,032654 0,005715 0,013192 0,783424 0,076706 0,06706 0,01651 0,101494 0,081646 0,103012 0,094684 

11 0,03463 0,100864 0,125527 0,080091 0,037596 0,022881 0,107159 0,027417 0,107629 0,094873 0 0,018653 0,00083 0,016151 0,062219 0,089158 0,081681 0,688551 0,018167 0,027813 0,078362 0,006621 0,013227 0,008139 0,000189 

12 0,015977 0,119517 0,106874 0,098744 0,056249 0,004228 0,125812 0,04607 0,088977 0,113525 0,018653 0 0,019483 0,034803 0,080872 0,107811 0,100334 0,669898 0,036819 0,046466 0,097015 0,012031 0,03188 0,010513 0,018842 

13 0,03546 0,100034 0,126357 0,079261 0,036766 0,023711 0,106329 0,026587 0,10846 0,094042 0,00083 0,019483 0 0,01532 0,061389 0,088327 0,08085 0,689381 0,017336 0,026983 0,077532 0,007452 0,012397 0,00897 0,000641 

14 0,05078 0,084713 0,141677 0,063941 0,021446 0,039031 0,091009 0,011267 0,12378 0,078722 0,016151 0,034803 0,01532 0 0,046069 0,073007 0,06553 0,704702 0,002016 0,011663 0,062212 0,022772 0,002923 0,02429 0,015962 

15 0,096849 0,038645 0,187746 0,017872 0,024623 0,0851 0,04494 0,034802 0,169848 0,032654 0,062219 0,080872 0,061389 0,046069 0 0,026939 0,019462 0,75077 0,044053 0,034406 0,016143 0,06884 0,048992 0,070358 0,06203 

16 0,123788 0,011706 0,214685 0,009067 0,051562 0,112039 0,018001 0,061741 0,196787 0,005715 0,089158 0,107811 0,088327 0,073007 0,026939 0 0,007477 0,777709 0,070991 0,061345 0,010796 0,095779 0,075931 0,097297 0,088969 

17 0,116311 0,019183 0,207207 0,00159 0,044085 0,104562 0,025478 0,054263 0,18931 0,013192 0,081681 0,100334 0,08085 0,06553 0,019462 0,007477 0 0,770232 0,063514 0,053868 0,003319 0,088302 0,068454 0,08982 0,081492 

18 0,653921 0,789415 0,563024 0,768642 0,726147 0,66567 0,79571 0,715968 0,580922 0,783424 0,688551 0,669898 0,689381 0,704702 0,75077 0,777709 0,770232 0 0,706718 0,716364 0,766913 0,68193 0,701778 0,680412 0,68874 

19 0,052796 0,082697 0,143693 0,061924 0,01943 0,041048 0,088993 0,009251 0,125796 0,076706 0,018167 0,036819 0,017336 0,002016 0,044053 0,070991 0,063514 0,706718 0 0,009647 0,060196 0,024788 0,004939 0,026306 0,017978 

20 0,062443 0,073051 0,15334 0,052278 0,009783 0,050694 0,079346 0,000396 0,135442 0,06706 0,027813 0,046466 0,026983 0,011663 0,034406 0,061345 0,053868 0,716364 0,009647 0 0,050549 0,034434 0,014586 0,035952 0,027624 

21 0,112992 0,022502 0,203889 0,001729 0,040766 0,101243 0,028797 0,050945 0,185992 0,01651 0,078362 0,097015 0,077532 0,062212 0,016143 0,010796 0,003319 0,766913 0,060196 0,050549 0 0,084984 0,065135 0,086502 0,078173 

22 0,028008 0,107485 0,118905 0,086712 0,044218 0,01626 0,113781 0,034039 0,101008 0,101494 0,006621 0,012031 0,007452 0,022772 0,06884 0,095779 0,088302 0,68193 0,024788 0,034434 0,084984 0 0,019849 0,001518 0,00681 

23 0,047857 0,087637 0,138754 0,066864 0,024369 0,036108 0,093932 0,01419 0,120856 0,081646 0,013227 0,03188 0,012397 0,002923 0,048992 0,075931 0,068454 0,701778 0,004939 0,014586 0,065135 0,019849 0 0,021366 0,013038 

24 0,026491 0,109003 0,117387 0,08823 0,045736 0,014742 0,115299 0,035557 0,09949 0,103012 0,008139 0,010513 0,00897 0,02429 0,070358 0,097297 0,08982 0,680412 0,026306 0,035952 0,086502 0,001518 0,021366 0 0,008328 

25 0,034819 0,100675 0,125716 0,079902 0,037407 0,02307 0,10697 0,027228 0,107818 0,094684 0,000189 0,018842 0,000641 0,015962 0,06203 0,088969 0,081492 0,68874 0,017978 0,027624 0,078173 0,00681 0,013038 0,008328 0 

Джерело: сформовано автором  
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Таблиця Е3 

Матриця ізоморфних відстаней для побудови кластера № 3 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 0,135494 0,090897 0,114721 0,072226 0,011749 0,141789 0,062047 0,072999 0,129503 0,03463 0,015977 0,03546 0,05078 0,096849 0,123788 0,116311 0,653921 0,052796 0,062443 0,112992 0,028008 0,047857 0,026491 0,034819 

2 0,135494 0 0,226391 0,020773 0,063268 0,123745 0,006295 0,073447 0,208493 0,005991 0,100864 0,119517 0,100034 0,084713 0,038645 0,011706 0,019183 0,789415 0,082697 0,073051 0,022502 0,107485 0,087637 0,109003 0,100675 

3 0,090897 0,226391 0 0,205618 0,163123 0,102646 0,232686 0,152944 0,017897 0,220399 0,125527 0,106874 0,126357 0,141677 0,187746 0,214685 0,207207 0,563024 0,143693 0,15334 0,203889 0,118905 0,138754 0,117387 0,125716 

4 0,114721 0,020773 0,205618 0 0,042495 0,102972 0,027068 0,052674 0,18772 0,014782 0,080091 0,098744 0,079261 0,063941 0,017872 0,009067 0,00159 0,768642 0,061924 0,052278 0,001729 0,086712 0,066864 0,08823 0,079902 

5 0,072226 0,063268 0,163123 0,042495 0 0,060477 0,069563 0,010179 0,145226 0,057276 0,037596 0,056249 0,036766 0,021446 0,024623 0,051562 0,044085 0,726147 0,01943 0,009783 0,040766 0,044218 0,024369 0,045736 0,037407 

6 0,011749 0,123745 0,102646 0,102972 0,060477 0 0,13004 0,050298 0,084748 0,117754 0,022881 0,004228 0,023711 0,039031 0,0851 0,112039 0,104562 0,66567 0,041048 0,050694 0,101243 0,01626 0,036108 0,014742 0,02307 

7 0,141789 0,006295 0,232686 0,027068 0,069563 0,13004 0 0,079742 0,214789 0,012287 0,107159 0,125812 0,106329 0,091009 0,04494 0,018001 0,025478 0,79571 0,088993 0,079346 0,028797 0,113781 0,093932 0,115299 0,10697 

8 0,062047 0,073447 0,152944 0,052674 0,010179 0,050298 0,079742 0 0,135047 0,067455 0,027417 0,04607 0,026587 0,011267 0,034802 0,061741 0,054263 0,715968 0,009251 0,000396 0,050945 0,034039 0,01419 0,035557 0,027228 

9 0,072999 0,208493 0,017897 0,18772 0,145226 0,084748 0,214789 0,135047 0 0,202502 0,107629 0,088977 0,10846 0,12378 0,169848 0,196787 0,18931 0,580922 0,125796 0,135442 0,185992 0,101008 0,120856 0,09949 0,107818 

10 0,129503 0,005991 0,220399 0,014782 0,057276 0,117754 0,012287 0,067455 0,202502 0 0,094873 0,113525 0,094042 0,078722 0,032654 0,005715 0,013192 0,783424 0,076706 0,06706 0,01651 0,101494 0,081646 0,103012 0,094684 

11 0,03463 0,100864 0,125527 0,080091 0,037596 0,022881 0,107159 0,027417 0,107629 0,094873 0 0,018653 0,00083 0,016151 0,062219 0,089158 0,081681 0,688551 0,018167 0,027813 0,078362 0,006621 0,013227 0,008139 0,000189 

12 0,015977 0,119517 0,106874 0,098744 0,056249 0,004228 0,125812 0,04607 0,088977 0,113525 0,018653 0 0,019483 0,034803 0,080872 0,107811 0,100334 0,669898 0,036819 0,046466 0,097015 0,012031 0,03188 0,010513 0,018842 

13 0,03546 0,100034 0,126357 0,079261 0,036766 0,023711 0,106329 0,026587 0,10846 0,094042 0,00083 0,019483 0 0,01532 0,061389 0,088327 0,08085 0,689381 0,017336 0,026983 0,077532 0,007452 0,012397 0,00897 0,000641 

14 0,05078 0,084713 0,141677 0,063941 0,021446 0,039031 0,091009 0,011267 0,12378 0,078722 0,016151 0,034803 0,01532 0 0,046069 0,073007 0,06553 0,704702 0,002016 0,011663 0,062212 0,022772 0,002923 0,02429 0,015962 

15 0,096849 0,038645 0,187746 0,017872 0,024623 0,0851 0,04494 0,034802 0,169848 0,032654 0,062219 0,080872 0,061389 0,046069 0 0,026939 0,019462 0,75077 0,044053 0,034406 0,016143 0,06884 0,048992 0,070358 0,06203 

16 0,123788 0,011706 0,214685 0,009067 0,051562 0,112039 0,018001 0,061741 0,196787 0,005715 0,089158 0,107811 0,088327 0,073007 0,026939 0 0,007477 0,777709 0,070991 0,061345 0,010796 0,095779 0,075931 0,097297 0,088969 

17 0,116311 0,019183 0,207207 0,00159 0,044085 0,104562 0,025478 0,054263 0,18931 0,013192 0,081681 0,100334 0,08085 0,06553 0,019462 0,007477 0 0,770232 0,063514 0,053868 0,003319 0,088302 0,068454 0,08982 0,081492 

18 0,653921 0,789415 0,563024 0,768642 0,726147 0,66567 0,79571 0,715968 0,580922 0,783424 0,688551 0,669898 0,689381 0,704702 0,75077 0,777709 0,770232 0 0,706718 0,716364 0,766913 0,68193 0,701778 0,680412 0,68874 

19 0,052796 0,082697 0,143693 0,061924 0,01943 0,041048 0,088993 0,009251 0,125796 0,076706 0,018167 0,036819 0,017336 0,002016 0,044053 0,070991 0,063514 0,706718 0 0,009647 0,060196 0,024788 0,004939 0,026306 0,017978 

20 0,062443 0,073051 0,15334 0,052278 0,009783 0,050694 0,079346 0,000396 0,135442 0,06706 0,027813 0,046466 0,026983 0,011663 0,034406 0,061345 0,053868 0,716364 0,009647 0 0,050549 0,034434 0,014586 0,035952 0,027624 

21 0,112992 0,022502 0,203889 0,001729 0,040766 0,101243 0,028797 0,050945 0,185992 0,01651 0,078362 0,097015 0,077532 0,062212 0,016143 0,010796 0,003319 0,766913 0,060196 0,050549 0 0,084984 0,065135 0,086502 0,078173 

22 0,028008 0,107485 0,118905 0,086712 0,044218 0,01626 0,113781 0,034039 0,101008 0,101494 0,006621 0,012031 0,007452 0,022772 0,06884 0,095779 0,088302 0,68193 0,024788 0,034434 0,084984 0 0,019849 0,001518 0,00681 

23 0,047857 0,087637 0,138754 0,066864 0,024369 0,036108 0,093932 0,01419 0,120856 0,081646 0,013227 0,03188 0,012397 0,002923 0,048992 0,075931 0,068454 0,701778 0,004939 0,014586 0,065135 0,019849 0 0,021366 0,013038 

24 0,026491 0,109003 0,117387 0,08823 0,045736 0,014742 0,115299 0,035557 0,09949 0,103012 0,008139 0,010513 0,00897 0,02429 0,070358 0,097297 0,08982 0,680412 0,026306 0,035952 0,086502 0,001518 0,021366 0 0,008328 

25 0,034819 0,100675 0,125716 0,079902 0,037407 0,02307 0,10697 0,027228 0,107818 0,094684 0,000189 0,018842 0,000641 0,015962 0,06203 0,088969 0,081492 0,68874 0,017978 0,027624 0,078173 0,00681 0,013038 0,008328 0 

Джерело: сформовано автором  



512 

 

 

Таблиця Е4 

Матриця ізоморфних відстаней для побудови кластера № 4 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 0,889477 0,079738 1,217318 0,833526 0,444637 0,38721 1,217318 1,217318 1,122077 1,217318 0,505118 0,831453 1,217318 1,217318 0,689151 1,217318 1,217318 0,816513 1,217318 1,217318 0,722688 0,912631 0,574737 0,486255 

2 0,889477 0 0,969215 0,32784 0,055951 0,44484 0,502267 0,32784 0,32784 0,232599 0,32784 0,384359 0,058024 0,32784 0,32784 0,200326 0,32784 0,32784 0,072964 0,32784 0,32784 0,166789 0,023154 0,314741 0,403222 

3 0,079738 0,969215 0 1,297056 0,913264 0,524375 0,466948 1,297056 1,297056 1,201815 1,297056 0,584857 0,911191 1,297056 1,297056 0,768889 1,297056 1,297056 0,896251 1,297056 1,297056 0,802426 0,99237 0,654475 0,565994 

4 1,217318 0,32784 1,297056 0 0,383791 0,772681 0,830107 0 0 0,095241 0 0,712199 0,385864 0 0 0,528166 0 0 0,400804 0 0 0,494629 0,304686 0,642581 0,731062 

5 0,833526 0,055951 0,913264 0,383791 0 0,388889 0,446316 0,383791 0,383791 0,28855 0,383791 0,328408 0,002073 0,383791 0,383791 0,144375 0,383791 0,383791 0,017013 0,383791 0,383791 0,110838 0,079105 0,25879 0,347271 

6 0,444637 0,44484 0,524375 0,772681 0,388889 0 0,057427 0,772681 0,772681 0,67744 0,772681 0,060482 0,386816 0,772681 0,772681 0,244514 0,772681 0,772681 0,371876 0,772681 0,772681 0,278051 0,467994 0,1301 0,041619 

7 0,38721 0,502267 0,466948 0,830107 0,446316 0,057427 0 0,830107 0,830107 0,734866 0,830107 0,117908 0,444243 0,830107 0,830107 0,301941 0,830107 0,830107 0,429303 0,830107 0,830107 0,335478 0,525421 0,187526 0,099045 

8 1,217318 0,32784 1,297056 0 0,383791 0,772681 0,830107 0 0 0,095241 0 0,712199 0,385864 0 0 0,528166 0 0 0,400804 0 0 0,494629 0,304686 0,642581 0,731062 

9 1,217318 0,32784 1,297056 0 0,383791 0,772681 0,830107 0 0 0,095241 0 0,712199 0,385864 0 0 0,528166 0 0 0,400804 0 0 0,494629 0,304686 0,642581 0,731062 

10 1,122077 0,232599 1,201815 0,095241 0,28855 0,67744 0,734866 0,095241 0,095241 0 0,095241 0,616958 0,290623 0,095241 0,095241 0,432925 0,095241 0,095241 0,305563 0,095241 0,095241 0,399388 0,209445 0,54734 0,635821 

11 1,217318 0,32784 1,297056 0 0,383791 0,772681 0,830107 0 0 0,095241 0 0,712199 0,385864 0 0 0,528166 0 0 0,400804 0 0 0,494629 0,304686 0,642581 0,731062 

12 0,505118 0,384359 0,584857 0,712199 0,328408 0,060482 0,117908 0,712199 0,712199 0,616958 0,712199 0 0,326335 0,712199 0,712199 0,184033 0,712199 0,712199 0,311395 0,712199 0,712199 0,21757 0,407513 0,069618 0,018863 

13 0,831453 0,058024 0,911191 0,385864 0,002073 0,386816 0,444243 0,385864 0,385864 0,290623 0,385864 0,326335 0 0,385864 0,385864 0,142302 0,385864 0,385864 0,01494 0,385864 0,385864 0,108765 0,081178 0,256717 0,345198 

14 1,217318 0,32784 1,297056 0 0,383791 0,772681 0,830107 0 0 0,095241 0 0,712199 0,385864 0 0 0,528166 0 0 0,400804 0 0 0,494629 0,304686 0,642581 0,731062 

15 1,217318 0,32784 1,297056 0 0,383791 0,772681 0,830107 0 0 0,095241 0 0,712199 0,385864 0 0 0,528166 0 0 0,400804 0 0 0,494629 0,304686 0,642581 0,731062 

16 0,689151 0,200326 0,768889 0,528166 0,144375 0,244514 0,301941 0,528166 0,528166 0,432925 0,528166 0,184033 0,142302 0,528166 0,528166 0 0,528166 0,528166 0,127362 0,528166 0,528166 0,033537 0,22348 0,114415 0,202896 

17 1,217318 0,32784 1,297056 0 0,383791 0,772681 0,830107 0 0 0,095241 0 0,712199 0,385864 0 0 0,528166 0 0 0,400804 0 0 0,494629 0,304686 0,642581 0,731062 

18 1,217318 0,32784 1,297056 0 0,383791 0,772681 0,830107 0 0 0,095241 0 0,712199 0,385864 0 0 0,528166 0 0 0,400804 0 0 0,494629 0,304686 0,642581 0,731062 

19 0,816513 0,072964 0,896251 0,400804 0,017013 0,371876 0,429303 0,400804 0,400804 0,305563 0,400804 0,311395 0,01494 0,400804 0,400804 0,127362 0,400804 0,400804 0 0,400804 0,400804 0,093825 0,096118 0,241777 0,330258 

20 1,217318 0,32784 1,297056 0 0,383791 0,772681 0,830107 0 0 0,095241 0 0,712199 0,385864 0 0 0,528166 0 0 0,400804 0 0 0,494629 0,304686 0,642581 0,731062 

21 1,217318 0,32784 1,297056 0 0,383791 0,772681 0,830107 0 0 0,095241 0 0,712199 0,385864 0 0 0,528166 0 0 0,400804 0 0 0,494629 0,304686 0,642581 0,731062 

22 0,722688 0,166789 0,802426 0,494629 0,110838 0,278051 0,335478 0,494629 0,494629 0,399388 0,494629 0,21757 0,108765 0,494629 0,494629 0,033537 0,494629 0,494629 0,093825 0,494629 0,494629 0 0,189943 0,147952 0,236433 

23 0,912631 0,023154 0,99237 0,304686 0,079105 0,467994 0,525421 0,304686 0,304686 0,209445 0,304686 0,407513 0,081178 0,304686 0,304686 0,22348 0,304686 0,304686 0,096118 0,304686 0,304686 0,189943 0 0,337895 0,426376 

24 0,574737 0,314741 0,654475 0,642581 0,25879 0,1301 0,187526 0,642581 0,642581 0,54734 0,642581 0,069618 0,256717 0,642581 0,642581 0,114415 0,642581 0,642581 0,241777 0,642581 0,642581 0,147952 0,337895 0 0,088481 

25 0,486255 0,403222 0,565994 0,731062 0,347271 0,041619 0,099045 0,731062 0,731062 0,635821 0,731062 0,018863 0,345198 0,731062 0,731062 0,202896 0,731062 0,731062 0,330258 0,731062 0,731062 0,236433 0,426376 0,088481 0 

Джерело: сформовано автором  
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Таблиця Е5 
Матриця ізоморфних відстаней для побудови кластера № 5 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 0,276869 0,545722 0,208452 0,107359 0,033488 0,537598 0,545722 0,545722 0,074921 0,545722 0,315651 0,504132 0,251482 0,495041 0,154557 0,044439 0,545722 0,367394 0,508257 0,545722 0,135489 0,244179 0,545722 0,460381 

2 0,276869 0 0,822591 0,485321 0,169511 0,243382 0,260729 0,822591 0,822591 0,35179 0,822591 0,038781 0,227263 0,025388 0,218172 0,122313 0,232431 0,822591 0,090525 0,231387 0,822591 0,141381 0,03269 0,822591 0,183511 

3 0,545722 0,822591 0 0,33727 0,653081 0,57921 1,08332 0 0 0,470801 0 0,861372 1,049854 0,797204 1,040763 0,700279 0,590161 0 0,913116 1,053979 0 0,681211 0,789901 0 1,006102 

4 0,208452 0,485321 0,33727 0 0,315811 0,24194 0,74605 0,33727 0,33727 0,133531 0,33727 0,524102 0,712584 0,459934 0,703493 0,363009 0,252891 0,33727 0,575846 0,716709 0,33727 0,343941 0,452631 0,33727 0,668832 

5 0,107359 0,169511 0,653081 0,315811 0 0,073871 0,43024 0,653081 0,653081 0,18228 0,653081 0,208292 0,396774 0,144123 0,387682 0,047198 0,06292 0,653081 0,260035 0,400898 0,653081 0,02813 0,136821 0,653081 0,353022 

6 0,033488 0,243382 0,57921 0,24194 0,073871 0 0,50411 0,57921 0,57921 0,108409 0,57921 0,282163 0,470644 0,217994 0,461553 0,121069 0,010951 0,57921 0,333906 0,474769 0,57921 0,102001 0,210692 0,57921 0,426893 

7 0,537598 0,260729 1,08332 0,74605 0,43024 0,50411 0 1,08332 1,08332 0,612519 1,08332 0,221948 0,033466 0,286117 0,042557 0,383042 0,49316 1,08332 0,170204 0,029342 1,08332 0,40211 0,293419 1,08332 0,077218 

8 0,545722 0,822591 0 0,33727 0,653081 0,57921 1,08332 0 0 0,470801 0 0,861372 1,049854 0,797204 1,040763 0,700279 0,590161 0 0,913116 1,053979 0 0,681211 0,789901 0 1,006102 

9 0,545722 0,822591 0 0,33727 0,653081 0,57921 1,08332 0 0 0,470801 0 0,861372 1,049854 0,797204 1,040763 0,700279 0,590161 0 0,913116 1,053979 0 0,681211 0,789901 0 1,006102 

10 0,074921 0,35179 0,470801 0,133531 0,18228 0,108409 0,612519 0,470801 0,470801 0 0,470801 0,390571 0,579053 0,326403 0,569962 0,229478 0,11936 0,470801 0,442315 0,583178 0,470801 0,21041 0,3191 0,470801 0,535301 

11 0,545722 0,822591 0 0,33727 0,653081 0,57921 1,08332 0 0 0,470801 0 0,861372 1,049854 0,797204 1,040763 0,700279 0,590161 0 0,913116 1,053979 0 0,681211 0,789901 0 1,006102 

12 0,315651 0,038781 0,861372 0,524102 0,208292 0,282163 0,221948 0,861372 0,861372 0,390571 0,861372 0 0,188482 0,064169 0,179391 0,161094 0,271212 0,861372 0,051744 0,192606 0,861372 0,180162 0,071471 0,861372 0,14473 

13 0,504132 0,227263 1,049854 0,712584 0,396774 0,470644 0,033466 1,049854 1,049854 0,579053 1,049854 0,188482 0 0,25265 0,009091 0,349575 0,459694 1,049854 0,136738 0,004125 1,049854 0,368643 0,259953 1,049854 0,043752 

14 0,251482 0,025388 0,797204 0,459934 0,144123 0,217994 0,286117 0,797204 0,797204 0,326403 0,797204 0,064169 0,25265 0 0,243559 0,096925 0,207043 0,797204 0,115912 0,256775 0,797204 0,115993 0,007302 0,797204 0,208899 

15 0,495041 0,218172 1,040763 0,703493 0,387682 0,461553 0,042557 1,040763 1,040763 0,569962 1,040763 0,179391 0,009091 0,243559 0 0,340484 0,450602 1,040763 0,127647 0,013216 1,040763 0,359552 0,250862 1,040763 0,034661 

16 0,154557 0,122313 0,700279 0,363009 0,047198 0,121069 0,383042 0,700279 0,700279 0,229478 0,700279 0,161094 0,349575 0,096925 0,340484 0 0,110118 0,700279 0,212837 0,3537 0,700279 0,019068 0,089623 0,700279 0,305824 

17 0,044439 0,232431 0,590161 0,252891 0,06292 0,010951 0,49316 0,590161 0,590161 0,11936 0,590161 0,271212 0,459694 0,207043 0,450602 0,110118 0 0,590161 0,322955 0,463818 0,590161 0,09105 0,199741 0,590161 0,415942 

18 0,545722 0,822591 0 0,33727 0,653081 0,57921 1,08332 0 0 0,470801 0 0,861372 1,049854 0,797204 1,040763 0,700279 0,590161 0 0,913116 1,053979 0 0,681211 0,789901 0 1,006102 

19 0,367394 0,090525 0,913116 0,575846 0,260035 0,333906 0,170204 0,913116 0,913116 0,442315 0,913116 0,051744 0,136738 0,115912 0,127647 0,212837 0,322955 0,913116 0 0,140863 0,913116 0,231905 0,123215 0,913116 0,092986 

20 0,508257 0,231387 1,053979 0,716709 0,400898 0,474769 0,029342 1,053979 1,053979 0,583178 1,053979 0,192606 0,004125 0,256775 0,013216 0,3537 0,463818 1,053979 0,140863 0 1,053979 0,372768 0,264077 1,053979 0,047876 

21 0,545722 0,822591 0 0,33727 0,653081 0,57921 1,08332 0 0 0,470801 0 0,861372 1,049854 0,797204 1,040763 0,700279 0,590161 0 0,913116 1,053979 0 0,681211 0,789901 0 1,006102 

22 0,135489 0,141381 0,681211 0,343941 0,02813 0,102001 0,40211 0,681211 0,681211 0,21041 0,681211 0,180162 0,368643 0,115993 0,359552 0,019068 0,09105 0,681211 0,231905 0,372768 0,681211 0 0,108691 0,681211 0,324892 

23 0,244179 0,03269 0,789901 0,452631 0,136821 0,210692 0,293419 0,789901 0,789901 0,3191 0,789901 0,071471 0,259953 0,007302 0,250862 0,089623 0,199741 0,789901 0,123215 0,264077 0,789901 0,108691 0 0,789901 0,216201 

24 0,545722 0,822591 0 0,33727 0,653081 0,57921 1,08332 0 0 0,470801 0 0,861372 1,049854 0,797204 1,040763 0,700279 0,590161 0 0,913116 1,053979 0 0,681211 0,789901 0 1,006102 

25 0,460381 0,183511 1,006102 0,668832 0,353022 0,426893 0,077218 1,006102 1,006102 0,535301 1,006102 0,14473 0,043752 0,208899 0,034661 0,305824 0,415942 1,006102 0,092986 0,047876 1,006102 0,324892 0,216201 1,006102 0 

Джерело: сформовано автором  
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Таблиця Е6 

Матриця ізоморфних відстаней для побудови кластера № 6 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 0,03297 0,101006 0,278562 0,104194 0,494033 0,547759 0,419296 0,287559 0,494033 0,494033 0,313554 0,562543 0,437832 0,250327 0,269466 0,284246 0,494033 0,04871 0,516108 0,494033 0,131905 0,002175 0,142961 0,494033 

2 0,03297 0 0,068036 0,245591 0,071224 0,527003 0,514789 0,386326 0,254589 0,527003 0,527003 0,280583 0,529573 0,404862 0,217356 0,236495 0,251275 0,527003 0,015739 0,483138 0,527003 0,098934 0,030796 0,10999 0,527003 

3 0,101006 0,068036 0 0,177555 0,003188 0,595039 0,446753 0,31829 0,186553 0,595039 0,595039 0,212548 0,461537 0,336826 0,14932 0,16846 0,183239 0,595039 0,052297 0,415102 0,595039 0,030899 0,098831 0,041954 0,595039 

4 0,278562 0,245591 0,177555 0 0,174367 0,772594 0,269197 0,140734 0,008998 0,772594 0,772594 0,034992 0,283981 0,159271 0,028235 0,009096 0,005684 0,772594 0,229852 0,237547 0,772594 0,146657 0,276387 0,135601 0,772594 

5 0,104194 0,071224 0,003188 0,174367 0 0,598227 0,443565 0,315102 0,183365 0,598227 0,598227 0,20936 0,458349 0,333638 0,146132 0,165271 0,180051 0,598227 0,055485 0,411914 0,598227 0,02771 0,102019 0,038766 0,598227 

6 0,494033 0,527003 0,595039 0,772594 0,598227 0 1,041792 0,913329 0,781592 0 0 0,807587 1,056576 0,931865 0,744359 0,763498 0,778278 0 0,542742 1,010141 0 0,625938 0,496208 0,636993 0 

7 0,547759 0,514789 0,446753 0,269197 0,443565 1,041792 0 0,128463 0,2602 1,041792 1,041792 0,234205 0,014784 0,109927 0,297433 0,278293 0,263514 1,041792 0,49905 0,031651 1,041792 0,415854 0,545584 0,404799 1,041792 

8 0,419296 0,386326 0,31829 0,140734 0,315102 0,913329 0,128463 0 0,131737 0,913329 0,913329 0,105742 0,143247 0,018536 0,16897 0,14983 0,135051 0,913329 0,370586 0,096812 0,913329 0,287391 0,417121 0,276336 0,913329 

9 0,287559 0,254589 0,186553 0,008998 0,183365 0,781592 0,2602 0,131737 0 0,781592 0,781592 0,025995 0,274984 0,150273 0,037233 0,018093 0,003314 0,781592 0,23885 0,228549 0,781592 0,155654 0,285384 0,144599 0,781592 

10 0,494033 0,527003 0,595039 0,772594 0,598227 0 1,041792 0,913329 0,781592 0 0 0,807587 1,056576 0,931865 0,744359 0,763498 0,778278 0 0,542742 1,010141 0 0,625938 0,496208 0,636993 0 

11 0,494033 0,527003 0,595039 0,772594 0,598227 0 1,041792 0,913329 0,781592 0 0 0,807587 1,056576 0,931865 0,744359 0,763498 0,778278 0 0,542742 1,010141 0 0,625938 0,496208 0,636993 0 

12 0,313554 0,280583 0,212548 0,034992 0,20936 0,807587 0,234205 0,105742 0,025995 0,807587 0,807587 0 0,248989 0,124278 0,063227 0,044088 0,029308 0,807587 0,264844 0,202555 0,807587 0,181649 0,311379 0,170593 0,807587 

13 0,562543 0,529573 0,461537 0,283981 0,458349 1,056576 0,014784 0,143247 0,274984 1,056576 1,056576 0,248989 0 0,124711 0,312216 0,293077 0,278297 1,056576 0,513833 0,046434 1,056576 0,430638 0,560368 0,419582 1,056576 

14 0,437832 0,404862 0,336826 0,159271 0,333638 0,931865 0,109927 0,018536 0,150273 0,931865 0,931865 0,124278 0,124711 0 0,187506 0,168367 0,153587 0,931865 0,389123 0,078276 0,931865 0,305927 0,435657 0,294872 0,931865 

15 0,250327 0,217356 0,14932 0,028235 0,146132 0,744359 0,297433 0,16897 0,037233 0,744359 0,744359 0,063227 0,312216 0,187506 0 0,019139 0,033919 0,744359 0,201617 0,265782 0,744359 0,118422 0,248152 0,107366 0,744359 

16 0,269466 0,236495 0,16846 0,009096 0,165271 0,763498 0,278293 0,14983 0,018093 0,763498 0,763498 0,044088 0,293077 0,168367 0,019139 0 0,01478 0,763498 0,220756 0,246643 0,763498 0,137561 0,267291 0,126505 0,763498 

17 0,284246 0,251275 0,183239 0,005684 0,180051 0,778278 0,263514 0,135051 0,003314 0,778278 0,778278 0,029308 0,278297 0,153587 0,033919 0,01478 0 0,778278 0,235536 0,231863 0,778278 0,152341 0,282071 0,141285 0,778278 

18 0,494033 0,527003 0,595039 0,772594 0,598227 0 1,041792 0,913329 0,781592 0 0 0,807587 1,056576 0,931865 0,744359 0,763498 0,778278 0 0,542742 1,010141 0 0,625938 0,496208 0,636993 0 

19 0,04871 0,015739 0,052297 0,229852 0,055485 0,542742 0,49905 0,370586 0,23885 0,542742 0,542742 0,264844 0,513833 0,389123 0,201617 0,220756 0,235536 0,542742 0 0,467399 0,542742 0,083195 0,046535 0,094251 0,542742 

20 0,516108 0,483138 0,415102 0,237547 0,411914 1,010141 0,031651 0,096812 0,228549 1,010141 1,010141 0,202555 0,046434 0,078276 0,265782 0,246643 0,231863 1,010141 0,467399 0 1,010141 0,384204 0,513934 0,373148 1,010141 

21 0,494033 0,527003 0,595039 0,772594 0,598227 0 1,041792 0,913329 0,781592 0 0 0,807587 1,056576 0,931865 0,744359 0,763498 0,778278 0 0,542742 1,010141 0 0,625938 0,496208 0,636993 0 

22 0,131905 0,098934 0,030899 0,146657 0,02771 0,625938 0,415854 0,287391 0,155654 0,625938 0,625938 0,181649 0,430638 0,305927 0,118422 0,137561 0,152341 0,625938 0,083195 0,384204 0,625938 0 0,12973 0,011056 0,625938 

23 0,002175 0,030796 0,098831 0,276387 0,102019 0,496208 0,545584 0,417121 0,285384 0,496208 0,496208 0,311379 0,560368 0,435657 0,248152 0,267291 0,282071 0,496208 0,046535 0,513934 0,496208 0,12973 0 0,140786 0,496208 

24 0,142961 0,10999 0,041954 0,135601 0,038766 0,636993 0,404799 0,276336 0,144599 0,636993 0,636993 0,170593 0,419582 0,294872 0,107366 0,126505 0,141285 0,636993 0,094251 0,373148 0,636993 0,011056 0,140786 0 0,636993 

25 0,494033 0,527003 0,595039 0,772594 0,598227 0 1,041792 0,913329 0,781592 0 0 0,807587 1,056576 0,931865 0,744359 0,763498 0,778278 0 0,542742 1,010141 0 0,625938 0,496208 0,636993 0 

                          

Джерело: сформовано автором  
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Таблиця Е7 

Матриця ізоморфних відстаней для побудови кластера № 7 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 

0,37894

7 

0,47990

9 

0,67560

1 0,30431 

0,73604

1 

0,85538

8 

0,28788

5 

0,32178

1 0,039666 

0,12453

8 

0,02852

3 

0,16214

9 

0,08980

9 

0,15273

7 

0,03393

9 

0,10142

9 

0,85538

8 

0,08090

6 

0,09021

2 

0,00738

2 0,199711 0,483146 0,150359 0,26308 

2 
0,37894

7 0 
0,10096

2 
0,29665

5 
0,07463

7 
0,35709

4 
0,47644

2 
0,09106

1 
0,05716

5 0,418613 
0,25440

8 
0,35042

4 
0,54109

6 
0,28913

7 0,22621 
0,41288

5 
0,27751

7 
0,47644

2 
0,29804

1 
0,46915

9 
0,38632

8 0,179236 0,104199 0,228588 0,115867 

3 

0,47990

9 

0,10096

2 0 

0,19569

3 

0,17559

9 

0,25613

2 0,37548 

0,19202

3 

0,15812

7 0,519575 0,35537 

0,45138

6 

0,64205

7 

0,39009

9 

0,32717

2 

0,51384

7 

0,37847

9 0,37548 

0,39900

3 

0,57012

1 0,48729 0,280198 0,003237 0,32955 0,216829 

4 

0,67560

1 

0,29665

5 

0,19569

3 0 

0,37129

1 0,06044 

0,17978

7 

0,38771

6 0,35382 0,715268 

0,55106

3 

0,64707

9 0,83775 

0,58579

2 

0,52286

5 0,70954 

0,57417

2 

0,17978

7 

0,59469

5 

0,76581

4 

0,68298

3 0,475891 0,192455 0,525243 0,412522 

5 0,30431 

0,07463

7 

0,17559

9 

0,37129

1 0 

0,43173

1 

0,55107

8 

0,01642

5 

0,01747

1 0,343976 

0,17977

2 

0,27578

7 

0,46645

9 

0,21450

1 

0,15157

3 

0,33824

9 

0,20288

1 

0,55107

8 

0,22340

4 

0,39452

2 

0,31169

2 0,104599 0,178836 0,153951 0,04123 

6 

0,73604

1 

0,35709

4 

0,25613

2 0,06044 

0,43173

1 0 

0,11934

7 

0,44815

6 0,41426 0,775707 

0,61150

3 

0,70751

8 0,89819 

0,64623

2 

0,58330

4 0,76998 

0,63461

2 

0,11934

7 

0,65513

5 

0,82625

3 

0,74342

3 0,53633 0,252895 0,585682 0,472961 

7 

0,85538

8 

0,47644

2 0,37548 

0,17978

7 

0,55107

8 

0,11934

7 0 

0,56750

3 

0,53360

7 0,895055 0,73085 

0,82686

6 

1,01753

7 

0,76557

9 

0,70265

2 

0,88932

7 

0,75395

9 0 

0,77448

2 

0,94560

1 0,86277 0,655678 0,372242 0,70503 0,592309 

8 

0,28788

5 

0,09106

1 

0,19202

3 

0,38771

6 

0,01642

5 

0,44815

6 

0,56750

3 0 

0,03389

6 0,327552 

0,16334

7 

0,25936

3 

0,45003

4 

0,19807

6 

0,13514

9 

0,32182

4 

0,18645

6 

0,56750

3 

0,20697

9 

0,37809

8 

0,29526

7 0,088174 0,195261 0,137527 0,024806 

9 

0,32178

1 

0,05716

5 

0,15812

7 0,35382 

0,01747

1 0,41426 

0,53360

7 

0,03389

6 0 0,361447 

0,19724

3 

0,29325

9 0,48393 

0,23197

2 

0,16904

5 0,35572 

0,22035

2 

0,53360

7 

0,24087

5 

0,41199

3 

0,32916

3 0,12207 0,161365 0,171423 0,058702 

10 

0,03966

6 

0,41861

3 

0,51957

5 

0,71526

8 

0,34397

6 

0,77570

7 

0,89505

5 

0,32755

2 

0,36144

7 0 

0,16420

5 

0,06818

9 

0,12248

3 

0,12947

6 

0,19240

3 

0,00572

8 

0,14109

5 

0,89505

5 

0,12057

2 

0,05054

6 

0,03228

5 0,239377 0,522812 0,190025 0,302746 

11 

0,12453

8 

0,25440

8 0,35537 

0,55106

3 

0,17977

2 

0,61150

3 0,73085 

0,16334

7 

0,19724

3 0,164205 0 

0,09601

6 

0,28668

7 

0,03472

9 

0,02819

8 

0,15847

7 

0,02310

9 0,73085 

0,04363

2 

0,21475

1 0,13192 0,075172 0,358608 0,02582 0,138541 

12 

0,02852

3 

0,35042

4 

0,45138

6 

0,64707

9 

0,27578

7 

0,70751

8 

0,82686

6 

0,25936

3 

0,29325

9 0,068189 

0,09601

6 0 

0,19067

1 

0,06128

7 

0,12421

4 

0,06246

1 

0,07290

7 

0,82686

6 

0,05238

3 

0,11873

5 

0,03590

4 0,171188 0,454623 0,121836 0,234557 

13 

0,16214

9 

0,54109

6 

0,64205

7 0,83775 

0,46645

9 0,89819 

1,01753

7 

0,45003

4 0,48393 0,122483 

0,28668

7 

0,19067

1 0 

0,25195

8 

0,31488

5 0,12821 

0,26357

8 

1,01753

7 

0,24305

5 

0,07193

7 

0,15476

7 0,36186 0,645295 0,312507 0,425228 

14 
0,08980

9 
0,28913

7 
0,39009

9 
0,58579

2 
0,21450

1 
0,64623

2 
0,76557

9 
0,19807

6 
0,23197

2 0,129476 
0,03472

9 
0,06128

7 
0,25195

8 0 
0,06292

7 
0,12374

8 0,01162 
0,76557

9 
0,00890

3 
0,18002

2 
0,09719

1 0,109902 0,393337 0,060549 0,17327 

15 

0,15273

7 0,22621 

0,32717

2 

0,52286

5 

0,15157

3 

0,58330

4 

0,70265

2 

0,13514

9 

0,16904

5 0,192403 

0,02819

8 

0,12421

4 

0,31488

5 

0,06292

7 0 

0,18667

5 

0,05130

7 

0,70265

2 

0,07183

1 

0,24294

9 

0,16011

8 0,046974 0,330409 0,002378 0,110343 

16 

0,03393

9 

0,41288

5 

0,51384

7 0,70954 

0,33824

9 0,76998 

0,88932

7 

0,32182

4 0,35572 0,005728 

0,15847

7 

0,06246

1 0,12821 

0,12374

8 

0,18667

5 0 

0,13536

8 

0,88932

7 

0,11484

5 

0,05627

4 

0,02655

7 0,233649 0,517084 0,184297 0,297018 

17 

0,10142

9 

0,27751

7 

0,37847

9 

0,57417

2 

0,20288

1 

0,63461

2 

0,75395

9 

0,18645

6 

0,22035

2 0,141095 

0,02310

9 

0,07290

7 

0,26357

8 0,01162 

0,05130

7 

0,13536

8 0 

0,75395

9 

0,02052

3 

0,19164

1 

0,10881

1 0,098282 0,381717 0,048929 0,16165 

18 

0,85538

8 

0,47644

2 0,37548 

0,17978

7 

0,55107

8 

0,11934

7 0 

0,56750

3 

0,53360

7 0,895055 0,73085 

0,82686

6 

1,01753

7 

0,76557

9 

0,70265

2 

0,88932

7 

0,75395

9 0 

0,77448

2 

0,94560

1 0,86277 0,655678 0,372242 0,70503 0,592309 

19 

0,08090

6 

0,29804

1 

0,39900

3 

0,59469

5 

0,22340

4 

0,65513

5 

0,77448

2 

0,20697

9 

0,24087

5 0,120572 

0,04363

2 

0,05238

3 

0,24305

5 

0,00890

3 

0,07183

1 

0,11484

5 

0,02052

3 

0,77448

2 0 

0,17111

8 

0,08828

8 0,118805 0,40224 0,069453 0,182174 

20 

0,09021

2 

0,46915

9 

0,57012

1 

0,76581

4 

0,39452

2 

0,82625

3 

0,94560

1 

0,37809

8 

0,41199

3 0,050546 

0,21475

1 

0,11873

5 

0,07193

7 

0,18002

2 

0,24294

9 

0,05627

4 

0,19164

1 

0,94560

1 

0,17111

8 0 

0,08283

1 0,289923 0,573358 0,240571 0,353292 

21 

0,00738

2 

0,38632

8 0,48729 

0,68298

3 

0,31169

2 

0,74342

3 0,86277 

0,29526

7 

0,32916

3 0,032285 0,13192 

0,03590

4 

0,15476

7 

0,09719

1 

0,16011

8 

0,02655

7 

0,10881

1 0,86277 

0,08828

8 

0,08283

1 0 0,207092 0,490528 0,15774 0,270461 

22 

0,19971

1 

0,17923

6 

0,28019

8 

0,47589

1 

0,10459

9 0,53633 

0,65567

8 

0,08817

4 0,12207 0,239377 

0,07517

2 

0,17118

8 0,36186 

0,10990

2 

0,04697

4 

0,23364

9 

0,09828

2 

0,65567

8 

0,11880

5 

0,28992

3 

0,20709

2 0 0,283435 0,049352 0,063369 

23 

0,48314

6 

0,10419

9 

0,00323

7 

0,19245

5 

0,17883

6 

0,25289

5 

0,37224

2 

0,19526

1 

0,16136

5 0,522812 

0,35860

8 

0,45462

3 

0,64529

5 

0,39333

7 

0,33040

9 

0,51708

4 

0,38171

7 

0,37224

2 0,40224 

0,57335

8 

0,49052

8 0,283435 0 0,332787 0,220066 

24 

0,15035

9 

0,22858

8 0,32955 

0,52524

3 

0,15395

1 

0,58568

2 0,70503 

0,13752

7 

0,17142

3 0,190025 0,02582 

0,12183

6 

0,31250

7 

0,06054

9 

0,00237

8 

0,18429

7 

0,04892

9 0,70503 

0,06945

3 

0,24057

1 0,15774 0,049352 0,332787 0 0,112721 

25 0,26308 

0,11586

7 

0,21682

9 

0,41252

2 0,04123 

0,47296

1 

0,59230

9 

0,02480

6 

0,05870

2 0,302746 

0,13854

1 

0,23455

7 

0,42522

8 0,17327 

0,11034

3 

0,29701

8 0,16165 

0,59230

9 

0,18217

4 

0,35329

2 

0,27046

1 0,063369 0,220066 0,112721 0 

Джерело: сформовано автором  
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Таблиця Е8 

Матриця ізоморфних відстаней для побудови кластера № 8 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 0,108112 0,699169 0,373154 0,382155 0,438835 0,309206 0,263361 0,143647 0,085834 0,077062 0,157874 0,258091 0,053309 0,120643 0,085416 0,026886 0,699169 0,049113 0,242679 0,171537 0,018828 0,295527 0,007358 0,05172 

2 0,108112 0 0,807282 0,481266 0,490267 0,546947 0,201094 0,371474 0,251759 0,022278 0,185174 0,049762 0,149978 0,054803 0,01253 0,022696 0,081226 0,807282 0,157225 0,134567 0,063425 0,089284 0,403639 0,100754 0,056392 

3 0,699169 0,807282 0 0,326015 0,317015 0,260335 1,008376 0,435808 0,555522 0,785003 0,622107 0,857044 0,95726 0,752479 0,819812 0,784585 0,726055 0 0,650057 0,941849 0,870706 0,717998 0,403643 0,706527 0,750889 

4 0,373154 0,481266 0,326015 0 0,009001 0,065681 0,68236 0,109793 0,229507 0,458988 0,296092 0,531028 0,631245 0,426463 0,493797 0,45857 0,40004 0,326015 0,324041 0,615833 0,544691 0,391982 0,077627 0,380512 0,424874 

5 0,382155 0,490267 0,317015 0,009001 0 0,05668 0,691361 0,118793 0,238508 0,467989 0,305092 0,540029 0,640245 0,435464 0,502797 0,46757 0,40904 0,317015 0,333042 0,624834 0,553692 0,400983 0,086628 0,389512 0,433875 

6 0,438835 0,546947 0,260335 0,065681 0,05668 0 0,748041 0,175473 0,295188 0,524669 0,361773 0,596709 0,696925 0,492144 0,559477 0,52425 0,46572 0,260335 0,389722 0,681514 0,610372 0,457663 0,143308 0,446193 0,490555 

7 0,309206 0,201094 1,008376 0,68236 0,691361 0,748041 0 0,572568 0,452853 0,223372 0,386269 0,151332 0,051116 0,255897 0,188564 0,223791 0,282321 1,008376 0,358319 0,066527 0,137669 0,290378 0,604733 0,301849 0,257486 

8 0,263361 0,371474 0,435808 0,109793 0,118793 0,175473 0,572568 0 0,119714 0,349195 0,186299 0,421236 0,521452 0,316671 0,384004 0,348777 0,290247 0,435808 0,214249 0,506041 0,434898 0,28219 0,032165 0,270719 0,315081 

9 0,143647 0,251759 0,555522 0,229507 0,238508 0,295188 0,452853 0,119714 0 0,229481 0,066585 0,301521 0,401738 0,196956 0,26429 0,229063 0,170533 0,555522 0,094534 0,386326 0,315184 0,162475 0,15188 0,151005 0,195367 

10 0,085834 0,022278 0,785003 0,458988 0,467989 0,524669 0,223372 0,349195 0,229481 0 0,162896 0,07204 0,172257 0,032525 0,034809 0,000418 0,058948 0,785003 0,134947 0,156845 0,085703 0,067006 0,381361 0,078476 0,034114 

11 0,077062 0,185174 0,622107 0,296092 0,305092 0,361773 0,386269 0,186299 0,066585 0,162896 0 0,234937 0,335153 0,130372 0,197705 0,162478 0,103948 0,622107 0,02795 0,319742 0,248599 0,095891 0,218464 0,08442 0,128782 

12 0,157874 0,049762 0,857044 0,531028 0,540029 0,596709 0,151332 0,421236 0,301521 0,07204 0,234937 0 0,100216 0,104565 0,037232 0,072459 0,130989 0,857044 0,206987 0,084805 0,013663 0,139046 0,453401 0,150517 0,106154 

13 0,258091 0,149978 0,95726 0,631245 0,640245 0,696925 0,051116 0,521452 0,401738 0,172257 0,335153 0,100216 0 0,204781 0,137448 0,172675 0,231205 0,95726 0,307203 0,015411 0,086554 0,239262 0,553617 0,250733 0,206371 

14 0,053309 0,054803 0,752479 0,426463 0,435464 0,492144 0,255897 0,316671 0,196956 0,032525 0,130372 0,104565 0,204781 0 0,067333 0,032106 0,026424 0,752479 0,102422 0,18937 0,118228 0,034481 0,348836 0,045952 0,001589 

15 0,120643 0,01253 0,819812 0,493797 0,502797 0,559477 0,188564 0,384004 0,26429 0,034809 0,197705 0,037232 0,137448 0,067333 0 0,035227 0,093757 0,819812 0,169755 0,122037 0,050894 0,101814 0,416169 0,113285 0,068923 

16 0,085416 0,022696 0,784585 0,45857 0,46757 0,52425 0,223791 0,348777 0,229063 0,000418 0,162478 0,072459 0,172675 0,032106 0,035227 0 0,05853 0,784585 0,134528 0,157264 0,086121 0,066587 0,380942 0,078058 0,033696 

17 0,026886 0,081226 0,726055 0,40004 0,40904 0,46572 0,282321 0,290247 0,170533 0,058948 0,103948 0,130989 0,231205 0,026424 0,093757 0,05853 0 0,726055 0,075998 0,215794 0,144651 0,008057 0,322412 0,019528 0,024834 

18 0,699169 0,807282 0 0,326015 0,317015 0,260335 1,008376 0,435808 0,555522 0,785003 0,622107 0,857044 0,95726 0,752479 0,819812 0,784585 0,726055 0 0,650057 0,941849 0,870706 0,717998 0,403643 0,706527 0,750889 

19 0,049113 0,157225 0,650057 0,324041 0,333042 0,389722 0,358319 0,214249 0,094534 0,134947 0,02795 0,206987 0,307203 0,102422 0,169755 0,134528 0,075998 0,650057 0 0,291792 0,22065 0,067941 0,246414 0,05647 0,100833 

20 0,242679 0,134567 0,941849 0,615833 0,624834 0,681514 0,066527 0,506041 0,386326 0,156845 0,319742 0,084805 0,015411 0,18937 0,122037 0,157264 0,215794 0,941849 0,291792 0 0,071142 0,223851 0,538206 0,235322 0,190959 

21 0,171537 0,063425 0,870706 0,544691 0,553692 0,610372 0,137669 0,434898 0,315184 0,085703 0,248599 0,013663 0,086554 0,118228 0,050894 0,086121 0,144651 0,870706 0,22065 0,071142 0 0,152709 0,467064 0,164179 0,119817 

22 0,018828 0,089284 0,717998 0,391982 0,400983 0,457663 0,290378 0,28219 0,162475 0,067006 0,095891 0,139046 0,239262 0,034481 0,101814 0,066587 0,008057 0,717998 0,067941 0,223851 0,152709 0 0,314355 0,011471 0,032892 

23 0,295527 0,403639 0,403643 0,077627 0,086628 0,143308 0,604733 0,032165 0,15188 0,381361 0,218464 0,453401 0,553617 0,348836 0,416169 0,380942 0,322412 0,403643 0,246414 0,538206 0,467064 0,314355 0 0,302885 0,347247 

24 0,007358 0,100754 0,706527 0,380512 0,389512 0,446193 0,301849 0,270719 0,151005 0,078476 0,08442 0,150517 0,250733 0,045952 0,113285 0,078058 0,019528 0,706527 0,05647 0,235322 0,164179 0,011471 0,302885 0 0,044362 

25 0,05172 0,056392 0,750889 0,424874 0,433875 0,490555 0,257486 0,315081 0,195367 0,034114 0,128782 0,106154 0,206371 0,001589 0,068923 0,033696 0,024834 0,750889 0,100833 0,190959 0,119817 0,032892 0,347247 0,044362 0 

Джерело: сформовано автором  
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  1 (3): 1 0,033488 6 0,010951 17 

 

       

              

  2 (5): 2 0,025388 14 0,064169 12 0,051744 19 0,123215 23 

 

   

              

  3 (7): 3 0 8 0 9 0 11 0 18 0 21 0 24 

 

             

  4 (2): 4 0,133531 10 

 

         

              

  5 (3): 5 0,02813 22 0,019068 16 

 

       

              

  6 (5): 7 0,029342 20 0,004125 13 0,009091 15 0,034661 25 

 

   

              

Матриця міжланцюжкових відстаней 

Ланцюжки  1 2 3 4 5 6 

 

      

1 0 0,199741 0,545722 0,074921 0,06292 0,415942 

 

      

  (0; 0) (17; 23) (1; 3) (1; 10) (17; 5) (17; 25) 

 

      

2 0,199741 0 0,789901 0,3191 0,089623 0,092986 

 

      

  (17; 23) (0; 0) (23; 3) (23; 10) (23; 16) (19; 25) 

 

      

3 0,545722 0,789901 0 0,33727 0,653081 1 

 

      

  (1; 3) (23; 3) (0; 0) (3; 4) (3; 5) (0; 0) 

 

      

4 0,074921 0,3191 0,33727 0 0,18228 0,535301 

 

      

  (1; 10) (23; 10) (3; 4) (0; 0) (10; 5) (10; 25) 

 

      

5 0,06292 0,089623 0,653081 0,18228 0 0,305824 
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  (17; 5) (23; 16) (3; 5) (10; 5) (0; 0) (16; 25) 

 

      

6 0,415942 0,092986 1 0,535301 0,305824 0 

 

      

  (17; 25) (19; 25) (0; 0) (10; 25) (16; 25) (0; 0) 

 

      

              

Мінімальні 

відстані 
між 

ланцюжками  

0,06292 0,089623 0,33727 0,074921 0,06292 0,092986 

 

      

(1; 5) (2; 5) (3; 4) (4; 1) (5; 1) (6; 2) 

 

      

Рис.Е1. Матриця міжланцюжкових відстаней для кластеру№1 (сформовано автором) 

 

  1 (2): 1 0,002175 23 

 

       

            

  2 (2): 2 0,015739 19 

 

       

            

  3 (2): 3 0,003188 5 

 

       

            

  4 (4): 4 0,005684 17 0,003314 9 0,025995 12 

 

   

            

  5 (6): 6 0 10 0 11 0 18 0 21 0 25 

 

           

  6 (3): 7 0,014784 13 0,046434 20 

 

     

            

  7 (2): 8 0,018536 14 
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  8 (2): 15 0,019139 16 

 

       

            

  9 (2): 22 0,011056 24 

 

       

            

Матриця міжланцюжкових відстаней 

Ланцюжки  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1 0 0,030796 0,098831 0,276387 0,494033 0,513934 0,417121 0,248152 0,12973 

 

 

  (0; 0) (23; 2) (23; 3) (23; 4) (1; 6) (23; 20) (23; 8) (23; 15) (23; 22) 

 

 

2 0,030796 0 0,052297 0,229852 0,527003 0,467399 0,370586 0,201617 0,083195 

 

 

  (23; 2) (0; 0) (19; 3) (19; 4) (2; 6) (19; 20) (19; 8) (19; 15) (19; 22) 

 

 

3 0,098831 0,052297 0 0,174367 0,595039 0,411914 0,315102 0,146132 0,02771 

 

 

  (23; 3) (19; 3) (0; 0) (5; 4) (3; 6) (5; 20) (5; 8) (5; 15) (5; 22) 

 

 

4 0,276387 0,229852 0,174367 0 0,772594 0,202555 0,105742 0,009096 0,135601 

 

 

  (23; 4) (19; 4) (5; 4) (0; 0) (4; 6) (12; 20) (12; 8) (4; 16) (4; 24) 

 

 

5 0,494033 0,527003 0,595039 0,772594 0 1 0,913329 0,744359 0,625938 

 

 

  (1; 6) (2; 6) (3; 6) (4; 6) (0; 0) (0; 0) (6; 8) (6; 15) (6; 22) 

 

 

6 0,513934 0,467399 0,411914 0,202555 1 0 0,078276 0,246643 0,373148 

 

 

  (23; 20) (19; 20) (5; 20) (12; 20) (0; 0) (0; 0) (20; 14) (20; 16) (20; 24) 

 

 

7 0,417121 0,370586 0,315102 0,105742 0,913329 0,078276 0 0,14983 0,276336 

 

 

  (23; 8) (19; 8) (5; 8) (12; 8) (6; 8) (20; 14) (0; 0) (8; 16) (8; 24) 

 

 

8 0,248152 0,201617 0,146132 0,009096 0,744359 0,246643 0,14983 0 0,107366 

 

 

  (23; 15) (19; 15) (5; 15) (4; 16) (6; 15) (20; 16) (8; 16) (0; 0) (15; 24) 

 

 

9 0,12973 0,083195 0,02771 0,135601 0,625938 0,373148 0,276336 0,107366 0 
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  (23; 22) (19; 22) (5; 22) (4; 24) (6; 22) (20; 24) (8; 24) (15; 24) (0; 0) 

 

 

            

Мінімальні 

відстані 
між 

ланцюжками  

0,030796 0,030796 0,02771 0,009096 0,494033 0,078276 0,078276 0,009096 0,02771 

 

 

(1; 2) (2; 1) (3; 9) (4; 8) (5; 1) (6; 7) (7; 6) (8; 4) (9; 3) 

 

 
 

Рис.Е2. Матриця міжланцюжкових відстаней для кластеру№2 (сформовано автором) 
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  1 (3): 1 0,007382 21 0,035904 12 

 

     

            

  2 (2): 2 0,057165 9 

 

       

            

  3 (2): 3 0,003237 23 

 

       

            

  4 (2): 4 0,06044 6 

 

       

            

  5 (3): 5 0,016425 8 0,024806 25 

 

     

            

  6 (2): 7 0 18 

 

       

            

  7 (2): 10 0,005728 16 

 

       

            

  8 (2): 11 0,023109 17 

 

       

            

  9 (2): 13 0,071937 20 

 

       

            

  10 (2): 14 0,008903 19 

 

       

            

  11 (3): 15 0,002378 24 0,049352 22 

 

     

            

Матриця міжланцюжкових відстаней 

 Ланцюжки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1 0 0,293259 0,451386 0,647079 0,234557 0,826866 0,026557 0,072907 0,082831 0,052383 0,121836 

  (0; 0) (12; 9) (12; 3) (12; 4) (12; 25) (12; 7) (21; 16) (12; 17) (21; 20) (12; 19) (12; 24) 

2 0,293259 0 0,100962 0,296655 0,017471 0,476442 0,35572 0,197243 0,411993 0,231972 0,12207 

  (12; 9) (0; 0) (2; 3) (2; 4) (9; 5) (2; 7) (9; 16) (9; 11) (9; 20) (9; 14) (9; 22) 

3 0,451386 0,100962 0 0,192455 0,175599 0,372242 0,513847 0,35537 0,570121 0,390099 0,280198 

  (12; 3) (2; 3) (0; 0) (23; 4) (3; 5) (23; 7) (3; 16) (3; 11) (3; 20) (3; 14) (3; 22) 

4 0,647079 0,296655 0,192455 0 0,371291 0,119347 0,70954 0,551063 0,765814 0,585792 0,475891 

  (12; 4) (2; 4) (23; 4) (0; 0) (4; 5) (6; 7) (4; 16) (4; 11) (4; 20) (4; 14) (4; 22) 

5 0,234557 0,017471 0,175599 0,371291 0 0,551078 0,297018 0,138541 0,353292 0,17327 0,063369 

  (12; 25) (9; 5) (3; 5) (4; 5) (0; 0) (5; 7) (25; 16) (25; 11) (25; 20) (25; 14) (25; 22) 

6 0,826866 0,476442 0,372242 0,119347 0,551078 0 0,889327 0,73085 0,945601 0,765579 0,655678 

  (12; 7) (2; 7) (23; 7) (6; 7) (5; 7) (0; 0) (7; 16) (7; 11) (7; 20) (7; 14) (7; 22) 

7 0,026557 0,35572 0,513847 0,70954 0,297018 0,889327 0 0,135368 0,050546 0,114845 0,184297 

  (21; 16) (9; 16) (3; 16) (4; 16) (25; 16) (7; 16) (0; 0) (16; 17) (10; 20) (16; 19) (16; 24) 

8 0,072907 0,197243 0,35537 0,551063 0,138541 0,73085 0,135368 0 0,191641 0,01162 0,02582 

  (12; 17) (9; 11) (3; 11) (4; 11) (25; 11) (7; 11) (16; 17) (0; 0) (17; 20) (17; 14) (11; 24) 

9 0,082831 0,411993 0,570121 0,765814 0,353292 0,945601 0,050546 0,191641 0 0,171118 0,240571 

  (21; 20) (9; 20) (3; 20) (4; 20) (25; 20) (7; 20) (10; 20) (17; 20) (0; 0) (20; 19) (20; 24) 

10 0,052383 0,231972 0,390099 0,585792 0,17327 0,765579 0,114845 0,01162 0,171118 0 0,060549 

  (12; 19) (9; 14) (3; 14) (4; 14) (25; 14) (7; 14) (16; 19) (17; 14) (20; 19) (0; 0) (14; 24) 

11 0,121836 0,12207 0,280198 0,475891 0,063369 0,655678 0,184297 0,02582 0,240571 0,060549 0 

  (12; 24) (9; 22) (3; 22) (4; 22) (25; 22) (7; 22) (16; 24) (11; 24) (20; 24) (14; 24) (0; 0) 

 

           

Мінімальні 
відстані 

між ланцюжками 

0,026557 0,017471 0,100962 0,119347 0,017471 0,119347 0,026557 0,01162 0,050546 0,01162 0,02582 

(1; 7) (2; 5) (3; 2) (4; 6) (5; 2) (6; 4) (7; 1) (8; 10) (9; 7) (10; 8) (11; 8) 

 

Рис.Е3. Матриця міжланцюжкових відстаней для кластеру№3 (сформовано автором)  
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  1 (2): 1 0,007358 24 

 

       

            

  2 (2): 2 0,01253 15 

 

       

            

  3 (2): 3 0 18 

 

       

            

  4 (3): 4 0,009001 5 0,05668 6 

 

     

            

  5 (3): 7 0,051116 13 0,015411 20 

 

     

            

  6 (2): 8 0,032165 23 

 

       

            

  7 (3): 9 0,066585 11 0,02795 19 

 

     

            

  8 (2): 10 0,000418 16 

 

       

            

  9 (2): 12 0,013663 21 

 

       

            

  10 (2): 14 0,001589 25 

 

       

            

  11 (2): 17 0,008057 22 
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Матриця міжланцюжкових відстаней 

 Ланюжки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0 0,100754 0,699169 0,373154 0,235322 0,263361 0,049113 0,078058 0,150517 0,044362 0,011471 

  (0; 0) (24; 2) (1; 3) (1; 4) (24; 20) (1; 8) (1; 19) (24; 16) (24; 12) (24; 25) (24; 22) 

2 0,100754 0 0,807282 0,481266 0,122037 0,371474 0,157225 0,022278 0,037232 0,054803 0,081226 

  (24; 2) (0; 0) (2; 3) (2; 4) (15; 20) (2; 8) (2; 19) (2; 10) (15; 12) (2; 14) (2; 17) 

3 0,699169 0,807282 0 0,260335 0,941849 0,403643 0,555522 0,784585 0,857044 0,750889 0,717998 

  (1; 3) (2; 3) (0; 0) (3; 6) (3; 20) (3; 23) (3; 9) (3; 16) (3; 12) (3; 25) (3; 22) 

4 0,373154 0,481266 0,260335 0 0,615833 0,077627 0,229507 0,45857 0,531028 0,424874 0,391982 

  (1; 4) (2; 4) (3; 6) (0; 0) (4; 20) (4; 23) (4; 9) (4; 16) (4; 12) (4; 25) (4; 22) 

5 0,235322 0,122037 0,941849 0,615833 0 0,506041 0,291792 0,156845 0,071142 0,18937 0,215794 

  (24; 20) (15; 20) (3; 20) (4; 20) (0; 0) (20; 8) (20; 19) (20; 10) (20; 21) (20; 14) (20; 17) 

6 0,263361 0,371474 0,403643 0,077627 0,506041 0 0,119714 0,348777 0,421236 0,315081 0,28219 

  (1; 8) (2; 8) (3; 23) (4; 23) (20; 8) (0; 0) (8; 9) (8; 16) (8; 12) (8; 25) (8; 22) 

7 0,049113 0,157225 0,555522 0,229507 0,291792 0,119714 0 0,134528 0,206987 0,100833 0,067941 

  (1; 19) (2; 19) (3; 9) (4; 9) (20; 19) (8; 9) (0; 0) (19; 16) (19; 12) (19; 25) (19; 22) 

8 0,078058 0,022278 0,784585 0,45857 0,156845 0,348777 0,134528 0 0,07204 0,032106 0,05853 

  (24; 16) (2; 10) (3; 16) (4; 16) (20; 10) (8; 16) (19; 16) (0; 0) (10; 12) (16; 14) (16; 17) 

9 0,150517 0,037232 0,857044 0,531028 0,071142 0,421236 0,206987 0,07204 0 0,104565 0,130989 

  (24; 12) (15; 12) (3; 12) (4; 12) (20; 21) (8; 12) (19; 12) (10; 12) (0; 0) (12; 14) (12; 17) 

10 0,044362 0,054803 0,750889 0,424874 0,18937 0,315081 0,100833 0,032106 0,104565 0 0,024834 

  (24; 25) (2; 14) (3; 25) (4; 25) (20; 14) (8; 25) (19; 25) (16; 14) (12; 14) (0; 0) (25; 17) 

11 0,011471 0,081226 0,717998 0,391982 0,215794 0,28219 0,067941 0,05853 0,130989 0,024834 0 

  (24; 22) (2; 17) (3; 22) (4; 22) (20; 17) (8; 22) (19; 22) (16; 17) (12; 17) (25; 17) (0; 0) 

 

           

Мінімальні 

відстані 

між ланцюжками 

0,011471 0,022278 0,260335 0,077627 0,071142 0,077627 0,049113 0,022278 0,037232 0,024834 0,011471 

(1; 11) (2; 8) (3; 4) (4; 6) (5; 9) (6; 4) (7; 1) (8; 2) (9; 2) (10; 11) (11; 1) 

 

Рис.Е4. Матриця міжланцюжкових відстаней для кластеру№4 (сформовано автором)  
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  1 (2): 1 0,079738 3 

 

                 

                      

  2 (2): 2 0,023154 23 

 

                 

                      

  3 (11): 4 0 8 0 9 0,095241 10 0,095241 11 0 14 0 15 0 17 0 18 0 20 0 21 

 

                     

  4 (3): 5 0,002073 13 0,01494 19 

 

               

                      

  5 (5): 6 0,041619 25 0,099045 7 0,117908 12 0,069618 24 

 

           

                      

  6 (2): 16 0,033537 22 

 

                 

                      

Матриця міжланцюжкових відстаней 

 Ланцюжки 1 2 3 4 5 6 

 

              

1 0 0,889477 1 0,816513 0,38721 0,689151 

 

              

  (0; 0) (1; 2) (0; 0) (1; 19) (1; 7) (1; 16) 

 

              

2 0,889477 0 0,209445 0,055951 0,314741 0,166789 

 

              

  (1; 2) (0; 0) (23; 10) (2; 5) (2; 24) (2; 22) 

 

              

3 1 0,209445 0 0,28855 0,54734 0,399388 

 

              

  (0; 0) (23; 10) (0; 0) (10; 5) (10; 24) (10; 22) 

 

              

4 0,816513 0,055951 0,28855 0 0,241777 0,093825 

 

              

  (1; 19) (2; 5) (10; 5) (0; 0) (19; 24) (19; 22) 

 

              

5 0,38721 0,314741 0,54734 0,241777 0 0,114415 
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  (1; 7) (2; 24) (10; 24) (19; 24) (0; 0) (24; 16) 

 

              

6 0,689151 0,166789 0,399388 0,093825 0,114415 0 

 

              
Мінімальні 
відстані 

між 

ланцюжками 

(1; 16) (2; 22) (10; 22) (19; 22) (24; 16) (0; 0) 

 

              

                     

  

0,38721 0,055951 0,209445 0,055951 0,114415 0,093825 

 

              

(1; 5) (2; 4) (3; 2) (4; 2) (5; 6) (6; 4) 

 

              

Рис.Е5. Матриця міжланцюжкових відстаней для кластеру№5 (сформовано автором)  
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  1 (2): 1 0,002175 23 

 

       

            

  2 (2): 2 0,015739 19 

 

       

            

  3 (2): 3 0,003188 5 

 

       

            

  4 (4): 4 0,005684 17 0,003314 9 0,025995 12 

 

   

            

  5 (6): 6 0 10 0 11 0 18 0 21 0 25 

 

           

  6 (3): 7 0,014784 13 0,046434 20 

 

     

            

  7 (2): 8 0,018536 14 

 

       

            

  8 (2): 15 0,019139 16 

 

       

            

  9 (2): 22 0,011056 24 

 

       

            

Матриця міжланцюжкових відстаней  

 

       

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 

 

 1 0 0,030796 0,098831 0,276387 0,494033 0,513934 0,417121 0,248152 0,12973 

 

 

  (0; 0) (23; 2) (23; 3) (23; 4) (1; 6) (23; 20) (23; 8) (23; 15) (23; 22) 

 

 

 2 0,030796 0 0,052297 0,229852 0,527003 0,467399 0,370586 0,201617 0,083195 

 

 

  (23; 2) (0; 0) (19; 3) (19; 4) (2; 6) (19; 20) (19; 8) (19; 15) (19; 22) 
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 3 0,098831 0,052297 0 0,174367 0,595039 0,411914 0,315102 0,146132 0,02771 

 

 

  (23; 3) (19; 3) (0; 0) (5; 4) (3; 6) (5; 20) (5; 8) (5; 15) (5; 22) 

 

 

 4 0,276387 0,229852 0,174367 0 0,772594 0,202555 0,105742 0,009096 0,135601 

 

 

  (23; 4) (19; 4) (5; 4) (0; 0) (4; 6) (12; 20) (12; 8) (4; 16) (4; 24) 

 

 

 5 0,494033 0,527003 0,595039 0,772594 0 1 0,913329 0,744359 0,625938 

 

 

  (1; 6) (2; 6) (3; 6) (4; 6) (0; 0) (0; 0) (6; 8) (6; 15) (6; 22) 

 

 

 6 0,513934 0,467399 0,411914 0,202555 1 0 0,078276 0,246643 0,373148 

 

 

  (23; 20) (19; 20) (5; 20) (12; 20) (0; 0) (0; 0) (20; 14) (20; 16) (20; 24) 

 

 

 7 0,417121 0,370586 0,315102 0,105742 0,913329 0,078276 0 0,14983 0,276336 

 

 

  (23; 8) (19; 8) (5; 8) (12; 8) (6; 8) (20; 14) (0; 0) (8; 16) (8; 24) 

 

 

 8 0,248152 0,201617 0,146132 0,009096 0,744359 0,246643 0,14983 0 0,107366 

 

 

  (23; 15) (19; 15) (5; 15) (4; 16) (6; 15) (20; 16) (8; 16) (0; 0) (15; 24) 

 

 

 9 0,12973 0,083195 0,02771 0,135601 0,625938 0,373148 0,276336 0,107366 0 

 

 

  (23; 22) (19; 22) (5; 22) (4; 24) (6; 22) (20; 24) (8; 24) (15; 24) (0; 0) 

 

 

            

Мінімальні 

відстані 
між ланцюжками 

0,030796 0,030796 0,02771 0,009096 0,494033 0,078276 0,078276 0,009096 0,02771 

 

 

(1; 2) (2; 1) (3; 9) (4; 8) (5; 1) (6; 7) (7; 6) (8; 4) (9; 3) 

 

 

            

Рис.Е6. Матриця міжланцюжкових відстаней для кластеру№6 (сформовано автором)  
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  1 (3): 1 0,007382 21 0,035904 12 

 

     

            

  2 (2): 2 0,057165 9 

 

       

            

  3 (2): 3 0,003237 23 

 

       

            

  4 (2): 4 0,06044 6 

 

       

            

  5 (3): 5 0,016425 8 0,024806 25 

 

     

            

  6 (2): 7 0 18 

 

       

            

  7 (2): 10 0,005728 16 

 

       

            

  8 (2): 11 0,023109 17 

 

       

            

  9 (2): 13 0,071937 20 

 

       

            

  10 (2): 14 0,008903 19 

 

       

            

  11 (3): 15 0,002378 24 0,049352 22 
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Матриця міжланцюжкових відстаней  

 

       

  Ланцюжки  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 1 0 0,293259 0,451386 0,647079 0,234557 0,826866 0,026557 0,072907 0,082831 0,052383 0,121836 

  (0; 0) (12; 9) (12; 3) (12; 4) (12; 25) (12; 7) (21; 16) (12; 17) (21; 20) (12; 19) (12; 24) 

 2 0,293259 0 0,100962 0,296655 0,017471 0,476442 0,35572 0,197243 0,411993 0,231972 0,12207 

  (12; 9) (0; 0) (2; 3) (2; 4) (9; 5) (2; 7) (9; 16) (9; 11) (9; 20) (9; 14) (9; 22) 

 3 0,451386 0,100962 0 0,192455 0,175599 0,372242 0,513847 0,35537 0,570121 0,390099 0,280198 

  (12; 3) (2; 3) (0; 0) (23; 4) (3; 5) (23; 7) (3; 16) (3; 11) (3; 20) (3; 14) (3; 22) 

 4 0,647079 0,296655 0,192455 0 0,371291 0,119347 0,70954 0,551063 0,765814 0,585792 0,475891 

  (12; 4) (2; 4) (23; 4) (0; 0) (4; 5) (6; 7) (4; 16) (4; 11) (4; 20) (4; 14) (4; 22) 

 5 0,234557 0,017471 0,175599 0,371291 0 0,551078 0,297018 0,138541 0,353292 0,17327 0,063369 

  (12; 25) (9; 5) (3; 5) (4; 5) (0; 0) (5; 7) (25; 16) (25; 11) (25; 20) (25; 14) (25; 22) 

 6 0,826866 0,476442 0,372242 0,119347 0,551078 0 0,889327 0,73085 0,945601 0,765579 0,655678 

  (12; 7) (2; 7) (23; 7) (6; 7) (5; 7) (0; 0) (7; 16) (7; 11) (7; 20) (7; 14) (7; 22) 

 7 0,026557 0,35572 0,513847 0,70954 0,297018 0,889327 0 0,135368 0,050546 0,114845 0,184297 

  (21; 16) (9; 16) (3; 16) (4; 16) (25; 16) (7; 16) (0; 0) (16; 17) (10; 20) (16; 19) (16; 24) 

 8 0,072907 0,197243 0,35537 0,551063 0,138541 0,73085 0,135368 0 0,191641 0,01162 0,02582 

  (12; 17) (9; 11) (3; 11) (4; 11) (25; 11) (7; 11) (16; 17) (0; 0) (17; 20) (17; 14) (11; 24) 

 9 0,082831 0,411993 0,570121 0,765814 0,353292 0,945601 0,050546 0,191641 0 0,171118 0,240571 

  (21; 20) (9; 20) (3; 20) (4; 20) (25; 20) (7; 20) (10; 20) (17; 20) (0; 0) (20; 19) (20; 24) 

 10 0,052383 0,231972 0,390099 0,585792 0,17327 0,765579 0,114845 0,01162 0,171118 0 0,060549 

  (12; 19) (9; 14) (3; 14) (4; 14) (25; 14) (7; 14) (16; 19) (17; 14) (20; 19) (0; 0) (14; 24) 

 11 0,121836 0,12207 0,280198 0,475891 0,063369 0,655678 0,184297 0,02582 0,240571 0,060549 0 

  (12; 24) (9; 22) (3; 22) (4; 22) (25; 22) (7; 22) (16; 24) (11; 24) (20; 24) (14; 24) (0; 0) 

 

           

Мінімальні 
відстані 

між ланцюжками 

0,026557 0,017471 0,100962 0,119347 0,017471 0,119347 0,026557 0,01162 0,050546 0,01162 0,02582 

(1; 7) (2; 5) (3; 2) (4; 6) (5; 2) (6; 4) (7; 1) (8; 10) (9; 7) (10; 8) (11; 8) 

 

           

             

 
           

Рис.Е7. Матриця міжланцюжкових відстаней для кластеру№7 (сформовано автором)  
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  1 (2): 1 0,007358 24 

 

       

            

  2 (2): 2 0,01253 15 

 

       

            

  3 (2): 3 0 18 

 

       

            

  4 (3): 4 0,009001 5 0,05668 6 

 

     

            

  5 (3): 7 0,051116 13 0,015411 20 

 

     

            

  6 (2): 8 0,032165 23 

 

       

            

  7 (3): 9 0,066585 11 0,02795 19 

 

     

            

  8 (2): 10 0,000418 16 

 

       

            

  9 (2): 12 0,013663 21 

 

       

            

  10 (2): 14 0,001589 25 

 

       

            

  11 (2): 17 0,008057 22 

 

       

            

    

 Ланцюжки   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 
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  1 0 0,100754 0,699169 0,373154 0,235322 0,263361 0,049113 0,078058 0,150517 0,044362 0,011471 

  (0; 0) (24; 2) (1; 3) (1; 4) (24; 20) (1; 8) (1; 19) (24; 16) (24; 12) (24; 25) (24; 22) 

  2 0,100754 0 0,807282 0,481266 0,122037 0,371474 0,157225 0,022278 0,037232 0,054803 0,081226 

  (24; 2) (0; 0) (2; 3) (2; 4) (15; 20) (2; 8) (2; 19) (2; 10) (15; 12) (2; 14) (2; 17) 

  3 0,699169 0,807282 0 0,260335 0,941849 0,403643 0,555522 0,784585 0,857044 0,750889 0,717998 

  (1; 3) (2; 3) (0; 0) (3; 6) (3; 20) (3; 23) (3; 9) (3; 16) (3; 12) (3; 25) (3; 22) 

  4 0,373154 0,481266 0,260335 0 0,615833 0,077627 0,229507 0,45857 0,531028 0,424874 0,391982 

  (1; 4) (2; 4) (3; 6) (0; 0) (4; 20) (4; 23) (4; 9) (4; 16) (4; 12) (4; 25) (4; 22) 

  5 0,235322 0,122037 0,941849 0,615833 0 0,506041 0,291792 0,156845 0,071142 0,18937 0,215794 

  (24; 20) (15; 20) (3; 20) (4; 20) (0; 0) (20; 8) (20; 19) (20; 10) (20; 21) (20; 14) (20; 17) 

  6 0,263361 0,371474 0,403643 0,077627 0,506041 0 0,119714 0,348777 0,421236 0,315081 0,28219 

  (1; 8) (2; 8) (3; 23) (4; 23) (20; 8) (0; 0) (8; 9) (8; 16) (8; 12) (8; 25) (8; 22) 

  7 0,049113 0,157225 0,555522 0,229507 0,291792 0,119714 0 0,134528 0,206987 0,100833 0,067941 

  (1; 19) (2; 19) (3; 9) (4; 9) (20; 19) (8; 9) (0; 0) (19; 16) (19; 12) (19; 25) (19; 22) 

  8 0,078058 0,022278 0,784585 0,45857 0,156845 0,348777 0,134528 0 0,07204 0,032106 0,05853 

  (24; 16) (2; 10) (3; 16) (4; 16) (20; 10) (8; 16) (19; 16) (0; 0) (10; 12) (16; 14) (16; 17) 

  9 0,150517 0,037232 0,857044 0,531028 0,071142 0,421236 0,206987 0,07204 0 0,104565 0,130989 

  (24; 12) (15; 12) (3; 12) (4; 12) (20; 21) (8; 12) (19; 12) (10; 12) (0; 0) (12; 14) (12; 17) 

  10 0,044362 0,054803 0,750889 0,424874 0,18937 0,315081 0,100833 0,032106 0,104565 0 0,024834 

  (24; 25) (2; 14) (3; 25) (4; 25) (20; 14) (8; 25) (19; 25) (16; 14) (12; 14) (0; 0) (25; 17) 

  11 0,011471 0,081226 0,717998 0,391982 0,215794 0,28219 0,067941 0,05853 0,130989 0,024834 0 

  (24; 22) (2; 17) (3; 22) (4; 22) (20; 17) (8; 22) (19; 22) (16; 17) (12; 17) (25; 17) (0; 0) 

 

           

Мінімальні 

відстані 
між ланцюжками 

0,011471 0,022278 0,260335 0,077627 0,071142 0,077627 0,049113 0,022278 0,037232 0,024834 0,011471 

(1; 11) (2; 8) (3; 4) (4; 6) (5; 9) (6; 4) (7; 1) (8; 2) (9; 2) (10; 11) (11; 1) 

 

          

            

            
 

Рис.Е8. Матриця міжланцюжкових відстаней для кластеру№8 (сформовано автором)  
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Додаток Ж 

Таблиця Ж1 

Матриця ізоморфних відстаней для побудови кластера № 1 

 Област

і 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 

0,14724

1 

0,15140

8 

0,23165

2 

0,06152

8 

0,04605

1 

0,17884

2 

0,11143

2 

0,08887

6 

0,06466

9 

0,03789

9 

0,03110

1 

0,13763

3 

0,05267

9 

0,05203

8 

0,04439

6 

0,01899

5 

0,11013

2 

0,02818

9 

0,01115

5 

0,03142

2 

0,15368

8 

0,13596

6 

0,02808

8 

0,13283

3 

2 

0,14724

1 0 

0,00416

7 

0,37889

3 

0,20876

9 0,10119 

0,03160

1 

0,25867

3 

0,23611

7 

0,08257

2 

0,10934

2 

0,11614

1 

0,00960

8 0,19992 

0,09520

4 

0,19163

8 

0,16623

6 

0,03710

9 0,17543 

0,13608

6 

0,11581

9 

0,30092

9 

0,28320

7 0,17533 

0,01440

8 

3 
0,15140

8 
0,00416

7 0 0,38306 
0,21293

6 
0,10535

7 
0,02743

4 0,26284 
0,24028

4 
0,08673

9 
0,11350

9 
0,12030

8 
0,01377

5 
0,20408

7 
0,09937

1 
0,19580

5 
0,17040

3 
0,04127

6 
0,17959

7 
0,14025

3 
0,11998

6 
0,30509

6 
0,28737

4 
0,17949

7 
0,01857

5 

4 

0,23165

2 

0,37889

3 0,38306 0 

0,17012

4 

0,27770

3 

0,41049

4 0,12022 

0,14277

6 

0,29632

1 

0,26955

1 

0,26275

3 

0,36928

5 

0,17897

3 0,28369 

0,18725

6 

0,21265

7 

0,34178

4 

0,20346

3 

0,24280

7 

0,26307

4 

0,07796

4 

0,09568

6 

0,20356

3 

0,36448

5 

5 

0,06152

8 

0,20876

9 

0,21293

6 

0,17012

4 0 

0,10757

9 0,24037 

0,04990

4 

0,02734

8 

0,12619

7 

0,09942

7 

0,09262

8 

0,19916

1 

0,00884

9 

0,11356

5 

0,01713

1 

0,04253

3 0,17166 

0,03333

9 

0,07268

3 0,09295 0,09216 

0,07443

8 

0,03343

9 

0,19436

1 

6 

0,04605

1 0,10119 

0,10535

7 

0,27770

3 

0,10757

9 0 

0,13279

1 

0,15748

3 

0,13492

7 

0,01861

8 

0,00815

2 0,01495 

0,09158

2 0,09873 

0,00598

7 

0,09044

7 

0,06504

6 

0,06408

1 0,07424 

0,03489

6 

0,01462

9 

0,19973

9 

0,18201

7 0,07414 

0,08678

2 

7 

0,17884

2 

0,03160

1 

0,02743

4 

0,41049

4 0,24037 

0,13279

1 0 

0,29027

4 

0,26771

8 

0,11417

3 

0,14094

3 

0,14774

2 

0,04120

9 

0,23152

1 

0,12680

5 

0,22323

9 

0,19783

7 0,06871 

0,20703

1 

0,16768

7 0,14742 0,33253 

0,31480

8 

0,20693

1 

0,04600

9 

8 

0,11143

2 

0,25867

3 0,26284 0,12022 

0,04990

4 

0,15748

3 

0,29027

4 0 

0,02255

6 

0,17610

1 

0,14933

1 

0,14253

3 

0,24906

5 

0,05875

3 0,16347 

0,06703

6 

0,09243

7 

0,22156

4 

0,08324

3 

0,12258

7 

0,14285

4 

0,04225

5 

0,02453

4 

0,08334

4 

0,24426

5 

9 

0,08887

6 

0,23611

7 

0,24028

4 

0,14277

6 

0,02734

8 

0,13492

7 

0,26771

8 

0,02255

6 0 

0,15354

5 

0,12677

5 

0,11997

7 

0,22650

9 

0,03619

7 

0,14091

4 0,04448 

0,06988

1 

0,19900

8 

0,06068

7 

0,10003

1 

0,12029

8 

0,06481

1 0,04709 

0,06078

8 

0,22170

9 

10 

0,06466

9 

0,08257

2 

0,08673

9 

0,29632

1 

0,12619

7 

0,01861

8 

0,11417

3 

0,17610

1 

0,15354

5 0 0,02677 

0,03356

8 

0,07296

4 

0,11734

8 

0,01263

2 

0,10906

5 

0,08366

4 

0,04546

3 

0,09285

8 

0,05351

4 

0,03324

7 

0,21835

7 

0,20063

5 

0,09275

8 

0,06816

4 

11 

0,03789

9 

0,10934

2 

0,11350

9 

0,26955

1 

0,09942

7 

0,00815

2 

0,14094

3 

0,14933

1 

0,12677

5 0,02677 0 

0,00679

9 

0,09973

4 

0,09057

8 

0,01413

8 

0,08229

6 

0,05689

4 

0,07223

3 

0,06608

8 

0,02674

4 

0,00647

7 

0,19158

7 

0,17386

5 

0,06598

8 

0,09493

4 

12 

0,03110

1 

0,11614

1 

0,12030

8 

0,26275

3 

0,09262

8 0,01495 

0,14774

2 

0,14253

3 

0,11997

7 

0,03356

8 

0,00679

9 0 

0,10653

3 0,08378 

0,02093

7 

0,07549

7 

0,05009

5 

0,07903

1 0,05929 

0,01994

6 

0,00032

1 

0,18478

8 

0,16706

7 

0,05918

9 

0,10173

3 

13 

0,13763

3 

0,00960

8 

0,01377

5 

0,36928

5 

0,19916

1 

0,09158

2 

0,04120

9 

0,24906

5 

0,22650

9 

0,07296

4 

0,09973

4 

0,10653

3 0 

0,19031

2 

0,08559

6 0,18203 

0,15662

8 

0,02750

1 

0,16582

2 

0,12647

8 

0,10621

1 

0,29132

1 

0,27359

9 

0,16572

2 0,0048 

14 

0,05267

9 0,19992 

0,20408

7 

0,17897

3 

0,00884

9 0,09873 

0,23152

1 

0,05875

3 

0,03619

7 

0,11734

8 

0,09057

8 0,08378 

0,19031

2 0 

0,10471

7 

0,00828

3 

0,03368

4 

0,16281

1 0,02449 

0,06383

4 

0,08410

1 

0,10100

9 

0,08328

7 

0,02459

1 

0,18551

2 

15 
0,05203

8 
0,09520

4 
0,09937

1 0,28369 
0,11356

5 
0,00598

7 
0,12680

5 0,16347 
0,14091

4 
0,01263

2 
0,01413

8 
0,02093

7 
0,08559

6 
0,10471

7 0 
0,09643

4 
0,07103

2 
0,05809

4 
0,08022

7 
0,04088

3 
0,02061

6 
0,20572

5 
0,18800

4 
0,08012

6 
0,08079

6 

16 

0,04439

6 

0,19163

8 

0,19580

5 

0,18725

6 

0,01713

1 

0,09044

7 

0,22323

9 

0,06703

6 0,04448 

0,10906

5 

0,08229

6 

0,07549

7 0,18203 

0,00828

3 

0,09643

4 0 

0,02540

2 

0,15452

8 

0,01620

7 

0,05555

1 

0,07581

8 

0,10929

1 0,09157 

0,01630

8 0,17723 

17 

0,01899

5 

0,16623

6 

0,17040

3 

0,21265

7 

0,04253

3 

0,06504

6 

0,19783

7 

0,09243

7 

0,06988

1 

0,08366

4 

0,05689

4 

0,05009

5 

0,15662

8 

0,03368

4 

0,07103

2 

0,02540

2 0 

0,12912

7 

0,00919

4 0,03015 

0,05041

7 

0,13469

3 

0,11697

1 

0,00909

4 

0,15182

8 

18 

0,11013

2 

0,03710

9 

0,04127

6 

0,34178

4 0,17166 

0,06408

1 0,06871 

0,22156

4 

0,19900

8 

0,04546

3 

0,07223

3 

0,07903

1 

0,02750

1 

0,16281

1 

0,05809

4 

0,15452

8 

0,12912

7 0 

0,13832

1 

0,09897

7 0,07871 

0,26381

9 

0,24609

8 0,13822 

0,02270

1 

19 

0,02818

9 0,17543 

0,17959

7 

0,20346

3 

0,03333

9 0,07424 

0,20703

1 

0,08324

3 

0,06068

7 

0,09285

8 

0,06608

8 0,05929 

0,16582

2 0,02449 

0,08022

7 

0,01620

7 

0,00919

4 

0,13832

1 0 

0,03934

4 

0,05961

1 

0,12549

9 

0,10777

7 

0,00010

1 

0,16102

2 

20 

0,01115

5 

0,13608

6 

0,14025

3 

0,24280

7 

0,07268

3 

0,03489

6 

0,16768

7 

0,12258

7 

0,10003

1 

0,05351

4 

0,02674

4 

0,01994

6 

0,12647

8 

0,06383

4 

0,04088

3 

0,05555

1 0,03015 

0,09897

7 

0,03934

4 0 

0,02026

7 

0,16484

3 

0,14712

1 

0,03924

4 

0,12167

8 

21 

0,03142

2 

0,11581

9 

0,11998

6 

0,26307

4 0,09295 

0,01462

9 0,14742 

0,14285

4 

0,12029

8 

0,03324

7 

0,00647

7 

0,00032

1 

0,10621

1 

0,08410

1 

0,02061

6 

0,07581

8 

0,05041

7 0,07871 

0,05961

1 

0,02026

7 0 0,18511 

0,16738

8 0,05951 

0,10141

1 

22 

0,15368

8 

0,30092

9 

0,30509

6 

0,07796

4 0,09216 

0,19973

9 0,33253 

0,04225

5 

0,06481

1 

0,21835

7 

0,19158

7 

0,18478

8 

0,29132

1 

0,10100

9 

0,20572

5 

0,10929

1 

0,13469

3 

0,26381

9 

0,12549

9 

0,16484

3 0,18511 0 

0,01772

1 

0,12559

9 

0,28652

1 

23 

0,13596

6 

0,28320

7 

0,28737

4 

0,09568

6 

0,07443

8 

0,18201

7 

0,31480

8 

0,02453

4 0,04709 

0,20063

5 

0,17386

5 

0,16706

7 

0,27359

9 

0,08328

7 

0,18800

4 0,09157 

0,11697

1 

0,24609

8 

0,10777

7 

0,14712

1 

0,16738

8 

0,01772

1 0 

0,10787

8 

0,26879

9 

24 

0,02808

8 0,17533 

0,17949

7 

0,20356

3 

0,03343

9 0,07414 

0,20693

1 

0,08334

4 

0,06078

8 

0,09275

8 

0,06598

8 

0,05918

9 

0,16572

2 

0,02459

1 

0,08012

6 

0,01630

8 

0,00909

4 0,13822 

0,00010

1 

0,03924

4 0,05951 

0,12559

9 

0,10787

8 0 

0,16092

2 

25 

0,13283

3 

0,01440

8 

0,01857

5 

0,36448

5 

0,19436

1 

0,08678

2 

0,04600

9 

0,24426

5 

0,22170

9 

0,06816

4 

0,09493

4 

0,10173

3 0,0048 

0,18551

2 

0,08079

6 0,17723 

0,15182

8 

0,02270

1 

0,16102

2 

0,12167

8 

0,10141

1 

0,28652

1 

0,26879

9 

0,16092

2 0 
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 Таблиця Ж2 
Матриця міжланцюжкових відстаней 

 Області 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 0,180659 0,675668 0,638658 0,50385 1,124595 0,407667 0,600034 1,124595 0,631159 0,099056 0,45482 0,259323 0,568566 0,669619 0,491351 0,46202 0,045625 0,627076 0,617552 0,696744 0,855151 0,671748 0,572 0,077987 

2 0,180659 0 0,495009 0,457999 0,323192 0,943936 0,227008 0,419376 0,943936 0,450501 0,279715 0,274162 0,078664 0,387907 0,48896 0,310693 0,281362 0,226284 0,446417 0,436893 0,516086 0,674492 0,491089 0,391341 0,102672 

3 0,675668 0,495009 0 0,03701 0,171817 0,448927 0,268001 0,075633 0,448927 0,044508 0,774724 0,220847 0,416345 0,107101 0,006048 0,184316 0,213647 0,721293 0,048592 0,058116 0,021077 0,179484 0,00392 0,103668 0,597681 

4 0,638658 0,457999 0,03701 0 0,134807 0,485937 0,230991 0,038623 0,485937 0,007498 0,737714 0,183837 0,379335 0,070092 0,030961 0,147306 0,176637 0,684283 0,011582 0,021106 0,058087 0,216493 0,03309 0,066658 0,560671 

5 0,50385 0,323192 0,171817 0,134807 0 0,620744 0,096183 0,096184 0,620744 0,127309 0,602907 0,04903 0,244528 0,064716 0,165769 0,012499 0,04183 0,549476 0,123225 0,113701 0,192894 0,351301 0,167897 0,068149 0,425864 

6 1,124595 0,943936 0,448927 0,485937 0,620744 0 0,716928 0,524561 0 0,493436 1,223651 0,669775 0,865272 0,556029 0,454976 0,633244 0,662575 1,17022 0,497519 0,507043 0,42785 0,269444 0,452847 0,552595 1,046608 

7 0,407667 0,227008 0,268001 0,230991 0,096183 0,716928 0 0,192367 0,716928 0,223492 0,506723 0,047153 0,148344 0,160899 0,261952 0,083684 0,054353 0,453292 0,219409 0,209885 0,289078 0,447484 0,264081 0,164333 0,32968 

8 0,600034 0,419376 0,075633 0,038623 0,096184 0,524561 0,192367 0 0,524561 0,031125 0,699091 0,145214 0,340712 0,031468 0,069585 0,108683 0,138014 0,645659 0,027042 0,017517 0,09671 0,255117 0,071714 0,028034 0,522048 

9 1,124595 0,943936 0,448927 0,485937 0,620744 0 0,716928 0,524561 0 0,493436 1,223651 0,669775 0,865272 0,556029 0,454976 0,633244 0,662575 1,17022 0,497519 0,507043 0,42785 0,269444 0,452847 0,552595 1,046608 

10 0,631159 0,450501 0,044508 0,007498 0,127309 0,493436 0,223492 0,031125 0,493436 0 0,730216 0,176339 0,371837 0,062593 0,03846 0,139808 0,169139 0,676784 0,004083 0,013608 0,065585 0,223992 0,040589 0,059159 0,553173 

11 0,099056 0,279715 0,774724 0,737714 0,602907 1,223651 0,506723 0,699091 1,223651 0,730216 0 0,553877 0,358379 0,667623 0,768676 0,590408 0,561077 0,053431 0,726132 0,716608 0,795801 0,954208 0,770804 0,671056 0,177043 

12 0,45482 0,274162 0,220847 0,183837 0,04903 0,669775 0,047153 0,145214 0,669775 0,176339 0,553877 0 0,195498 0,113746 0,214799 0,036531 0,0072 0,500446 0,172255 0,162731 0,241924 0,400331 0,216928 0,11718 0,376834 

13 0,259323 0,078664 0,416345 0,379335 0,244528 0,865272 0,148344 0,340712 0,865272 0,371837 0,358379 0,195498 0 0,309243 0,410296 0,232029 0,202698 0,304948 0,367753 0,358229 0,437422 0,595828 0,412425 0,312677 0,181336 

14 0,568566 0,387907 0,107101 0,070092 0,064716 0,556029 0,160899 0,031468 0,556029 0,062593 0,667623 0,113746 0,309243 0 0,101053 0,077215 0,106546 0,614191 0,05851 0,048986 0,128178 0,286585 0,103182 0,003434 0,49058 

15 0,669619 0,48896 0,006048 0,030961 0,165769 0,454976 0,261952 0,069585 0,454976 0,03846 0,768676 0,214799 0,410296 0,101053 0 0,178268 0,207599 0,715244 0,042543 0,052067 0,027125 0,185532 0,002129 0,097619 0,591633 

16 0,491351 0,310693 0,184316 0,147306 0,012499 0,633244 0,083684 0,108683 0,633244 0,139808 0,590408 0,036531 0,232029 0,077215 0,178268 0 0,029331 0,536976 0,135725 0,126201 0,205393 0,3638 0,180397 0,080649 0,413365 

17 0,46202 0,281362 0,213647 0,176637 0,04183 0,662575 0,054353 0,138014 0,662575 0,169139 0,561077 0,0072 0,202698 0,106546 0,207599 0,029331 0 0,507645 0,165055 0,155531 0,234724 0,393131 0,209728 0,10998 0,384034 

18 0,045625 0,226284 0,721293 0,684283 0,549476 1,17022 0,453292 0,645659 1,17022 0,676784 0,053431 0,500446 0,304948 0,614191 0,715244 0,536976 0,507645 0 0,672701 0,663177 0,74237 0,900776 0,717373 0,617625 0,123612 

19 0,627076 0,446417 0,048592 0,011582 0,123225 0,497519 0,219409 0,027042 0,497519 0,004083 0,726132 0,172255 0,367753 0,05851 0,042543 0,135725 0,165055 0,672701 0 0,009524 0,069669 0,228075 0,044672 0,055076 0,549089 

20 0,617552 0,436893 0,058116 0,021106 0,113701 0,507043 0,209885 0,017517 0,507043 0,013608 0,716608 0,162731 0,358229 0,048986 0,052067 0,126201 0,155531 0,663177 0,009524 0 0,079193 0,237599 0,054196 0,045552 0,539565 

21 0,696744 0,516086 0,021077 0,058087 0,192894 0,42785 0,289078 0,09671 0,42785 0,065585 0,795801 0,241924 0,437422 0,128178 0,027125 0,205393 0,234724 0,74237 0,069669 0,079193 0 0,158407 0,024997 0,124745 0,618758 

22 0,855151 0,674492 0,179484 0,216493 0,351301 0,269444 0,447484 0,255117 0,269444 0,223992 0,954208 0,400331 0,595828 0,286585 0,185532 0,3638 0,393131 0,900776 0,228075 0,237599 0,158407 0 0,183403 0,283151 0,777165 

23 0,671748 0,491089 0,00392 0,03309 0,167897 0,452847 0,264081 0,071714 0,452847 0,040589 0,770804 0,216928 0,412425 0,103182 0,002129 0,180397 0,209728 0,717373 0,044672 0,054196 0,024997 0,183403 0 0,099748 0,593761 

24 0,572 0,391341 0,103668 0,066658 0,068149 0,552595 0,164333 0,028034 0,552595 0,059159 0,671056 0,11718 0,312677 0,003434 0,097619 0,080649 0,10998 0,617625 0,055076 0,045552 0,124745 0,283151 0,099748 0 0,494013 

25 0,077987 0,102672 0,597681 0,560671 0,425864 1,046608 0,32968 0,522048 1,046608 0,553173 0,177043 0,376834 0,181336 0,49058 0,591633 0,413365 0,384034 0,123612 0,549089 0,539565 0,618758 0,777165 0,593761 0,494013 0 
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Таблиця Ж3 

Матриця міжланцюжкових відстаней 
  Област

і 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 

0,20964

6 

0,55950

3 

0,03066

2 

0,38760

4 

0,06603

4 

0,55950

3 

0,06816

5 

0,00977

3 0,12479 

0,35686

3 

0,12953

1 

0,47490

8 

0,11691

3 

0,12374

9 

0,12652

4 

0,25668

5 

0,53327

3 

0,06542

3 0,02043 

0,38102

2 

0,16297

9 

0,14354

2 

0,28038

2 

0,42024

6 

2 

0,20964

6 0 

0,76914

9 

0,17898

4 

0,17795

8 

0,14361

2 

0,76914

9 

0,27781

1 

0,21941

9 

0,33443

6 

0,14721

7 

0,08011

5 

0,26526

2 

0,32655

9 

0,08589

7 

0,08312

2 

0,04703

9 

0,32362

7 

0,14422

3 

0,23007

6 

0,17137

6 

0,37262

5 

0,06610

4 

0,07073

6 0,2106 

3 

0,55950

3 

0,76914

9 0 

0,59016

6 

0,94710

7 

0,62553

7 0 

0,49133

8 0,54973 

0,43471

3 

0,91636

6 

0,68903

5 

1,03441

1 0,44259 

0,68325

2 

0,68602

7 

0,81618

8 

1,09277

6 

0,62492

6 

0,53907

3 

0,94052

5 

0,39652

4 

0,70304

5 

0,83988

5 

0,97974

9 

4 

0,03066

2 

0,17898

4 

0,59016

6 0 

0,35694

2 

0,03537

1 

0,59016

6 

0,09882

7 

0,04043

6 

0,15545

3 

0,32620

1 

0,09886

9 

0,44424

6 

0,14757

5 

0,09308

7 

0,09586

1 

0,22602

2 0,50261 

0,03476

1 

0,05109

2 0,35036 

0,19364

2 

0,11287

9 

0,24971

9 

0,38958

3 

5 

0,38760

4 

0,17795

8 

0,94710

7 

0,35694

2 0 0,32157 

0,94710

7 

0,45576

9 

0,39737

7 

0,51239

4 

0,03074

1 

0,25807

3 

0,08730

4 

0,50451

7 

0,26385

5 0,26108 

0,13091

9 

0,14566

9 

0,32218

1 

0,40803

4 

0,00658

2 

0,55058

3 

0,24406

2 

0,10722

2 

0,03264

2 

6 

0,06603

4 

0,14361

2 

0,62553

7 

0,03537

1 0,32157 0 

0,62553

7 

0,13419

9 

0,07580

7 

0,19082

4 

0,29082

9 

0,06349

8 

0,40887

4 

0,18294

7 

0,05771

5 0,06049 

0,19065

1 

0,46723

9 

0,00061

1 

0,08646

4 

0,31498

8 

0,22901

3 

0,07750

8 

0,21434

8 

0,35421

2 

7 

0,55950

3 

0,76914

9 0 

0,59016

6 

0,94710

7 

0,62553

7 0 

0,49133

8 0,54973 

0,43471

3 

0,91636

6 

0,68903

5 

1,03441

1 0,44259 

0,68325

2 

0,68602

7 

0,81618

8 

1,09277

6 

0,62492

6 

0,53907

3 

0,94052

5 

0,39652

4 

0,70304

5 

0,83988

5 

0,97974

9 

8 

0,06816

5 

0,27781

1 

0,49133

8 

0,09882

7 

0,45576

9 

0,13419

9 

0,49133

8 0 

0,05839

1 

0,05662

5 

0,42502

8 

0,19769

6 

0,54307

3 

0,04874

8 

0,19191

4 

0,19468

8 0,32485 

0,60143

8 

0,13358

8 

0,04773

5 

0,44918

7 

0,09481

4 

0,21170

6 

0,34854

7 

0,48841

1 

9 

0,00977

3 

0,21941

9 0,54973 

0,04043

6 

0,39737

7 

0,07580

7 0,54973 

0,05839

1 0 

0,11501

7 

0,36663

6 

0,13930

5 

0,48468

2 

0,10713

9 

0,13352

2 

0,13629

7 

0,26645

8 

0,54304

6 

0,07519

7 

0,01065

6 

0,39079

6 

0,15320

6 

0,15331

5 

0,29015

5 

0,43001

9 

10 0,12479 

0,33443

6 

0,43471

3 

0,15545

3 

0,51239

4 

0,19082

4 

0,43471

3 

0,05662

5 

0,11501

7 0 

0,48165

3 

0,25432

2 

0,59969

9 

0,00787

8 

0,24853

9 

0,25131

4 

0,38147

5 

0,65806

3 

0,19021

4 0,10436 

0,50581

3 

0,03818

9 

0,26833

2 

0,40517

2 

0,54503

6 

11 

0,35686

3 

0,14721

7 

0,91636

6 

0,32620

1 

0,03074

1 

0,29082

9 

0,91636

6 

0,42502

8 

0,36663

6 

0,48165

3 0 

0,22733

2 

0,11804

5 

0,47377

6 

0,23311

4 

0,23033

9 

0,10017

8 0,17641 0,29144 

0,37729

3 

0,02415

9 

0,51984

2 

0,21332

1 

0,07648

1 

0,06338

3 

12 

0,12953

1 

0,08011

5 

0,68903

5 

0,09886

9 

0,25807

3 

0,06349

8 

0,68903

5 

0,19769

6 

0,13930

5 

0,25432

2 

0,22733

2 0 

0,34537

7 

0,24644

4 

0,00578

2 

0,00300

8 

0,12715

3 

0,40374

1 

0,06410

8 

0,14996

1 

0,25149

1 

0,29251

1 0,01401 0,15085 

0,29071

4 

13 

0,47490

8 

0,26526

2 

1,03441

1 

0,44424

6 

0,08730

4 

0,40887

4 

1,03441

1 

0,54307

3 

0,48468

2 

0,59969

9 

0,11804

5 

0,34537

7 0 

0,59182

1 

0,35115

9 

0,34838

5 

0,21822

3 

0,05836

5 

0,40948

5 

0,49533

8 

0,09388

6 

0,63788

8 

0,33136

7 

0,19452

7 

0,05466

3 

14 

0,11691

3 

0,32655

9 0,44259 

0,14757

5 

0,50451

7 

0,18294

7 0,44259 

0,04874

8 

0,10713

9 

0,00787

8 

0,47377

6 

0,24644

4 

0,59182

1 0 

0,24066

2 

0,24343

6 

0,37359

8 

0,65018

6 

0,18233

6 

0,09648

3 

0,49793

5 

0,04606

7 

0,26045

4 

0,39729

4 

0,53715

8 

15 

0,12374

9 

0,08589

7 

0,68325

2 

0,09308

7 

0,26385

5 

0,05771

5 

0,68325

2 

0,19191

4 

0,13352

2 

0,24853

9 

0,23311

4 

0,00578

2 

0,35115

9 

0,24066

2 0 

0,00277

5 

0,13293

6 

0,40952

4 

0,05832

6 

0,14417

9 

0,25727

3 

0,28672

8 

0,01979

3 

0,15663

3 

0,29649

7 

16 

0,12652

4 

0,08312

2 

0,68602

7 

0,09586

1 0,26108 0,06049 

0,68602

7 

0,19468

8 

0,13629

7 

0,25131

4 

0,23033

9 

0,00300

8 

0,34838

5 

0,24343

6 

0,00277

5 0 

0,13016

1 

0,40674

9 0,0611 

0,14695

3 

0,25449

9 

0,28950

3 

0,01701

8 

0,15385

8 

0,29372

2 

17 

0,25668

5 

0,04703

9 

0,81618

8 

0,22602

2 

0,13091

9 

0,19065

1 

0,81618

8 0,32485 

0,26645

8 

0,38147

5 

0,10017

8 

0,12715

3 

0,21822

3 

0,37359

8 

0,13293

6 

0,13016

1 0 

0,27658

8 

0,19126

2 

0,27711

5 

0,12433

7 

0,41966

4 

0,11314

3 

0,02369

7 

0,16356

1 

18 

0,53327

3 

0,32362

7 

1,09277

6 0,50261 

0,14566

9 

0,46723

9 

1,09277

6 

0,60143

8 

0,54304

6 

0,65806

3 0,17641 

0,40374

1 

0,05836

5 

0,65018

6 

0,40952

4 

0,40674

9 

0,27658

8 0 0,46785 

0,55370

3 

0,15225

1 

0,69625

2 

0,38973

1 

0,25289

1 

0,11302

7 

19 

0,06542

3 

0,14422

3 

0,62492

6 

0,03476

1 

0,32218

1 

0,00061

1 

0,62492

6 

0,13358

8 

0,07519

7 

0,19021

4 0,29144 

0,06410

8 

0,40948

5 

0,18233

6 

0,05832

6 0,0611 

0,19126

2 0,46785 0 

0,08585

3 

0,31559

9 

0,22840

3 

0,07811

8 

0,21495

8 

0,35482

2 

20 0,02043 

0,23007

6 

0,53907

3 

0,05109

2 

0,40803

4 

0,08646

4 

0,53907

3 

0,04773

5 

0,01065

6 0,10436 

0,37729

3 

0,14996

1 

0,49533

8 

0,09648

3 

0,14417

9 

0,14695

3 

0,27711

5 

0,55370

3 

0,08585

3 0 

0,40145

2 

0,14254

9 

0,16397

1 

0,30081

2 

0,44067

6 

21 

0,38102

2 

0,17137

6 

0,94052

5 0,35036 

0,00658

2 

0,31498

8 

0,94052

5 

0,44918

7 

0,39079

6 

0,50581

3 

0,02415

9 

0,25149

1 

0,09388

6 

0,49793

5 

0,25727

3 

0,25449

9 

0,12433

7 

0,15225

1 

0,31559

9 

0,40145

2 0 

0,54400

2 

0,23748

1 

0,10064

1 

0,03922

3 

22 

0,16297

9 

0,37262

5 

0,39652

4 

0,19364

2 

0,55058

3 

0,22901

3 

0,39652

4 

0,09481

4 

0,15320

6 

0,03818

9 

0,51984

2 

0,29251

1 

0,63788

8 

0,04606

7 

0,28672

8 

0,28950

3 

0,41966

4 

0,69625

2 

0,22840

3 

0,14254

9 

0,54400

2 0 

0,30652

1 

0,44336

1 

0,58322

5 

23 

0,14354

2 

0,06610

4 

0,70304

5 

0,11287

9 

0,24406

2 

0,07750

8 

0,70304

5 

0,21170

6 

0,15331

5 

0,26833

2 

0,21332

1 0,01401 

0,33136

7 

0,26045

4 

0,01979

3 

0,01701

8 

0,11314

3 

0,38973

1 

0,07811

8 

0,16397

1 

0,23748

1 

0,30652

1 0 0,13684 

0,27670

4 

24 

0,28038

2 

0,07073

6 

0,83988

5 

0,24971

9 

0,10722

2 

0,21434

8 

0,83988

5 

0,34854

7 

0,29015

5 

0,40517

2 

0,07648

1 0,15085 

0,19452

7 

0,39729

4 

0,15663

3 

0,15385

8 

0,02369

7 

0,25289

1 

0,21495

8 

0,30081

2 

0,10064

1 

0,44336

1 0,13684 0 

0,13986

4 

25 

0,42024

6 0,2106 

0,97974

9 

0,38958

3 

0,03264

2 

0,35421

2 

0,97974

9 

0,48841

1 

0,43001

9 

0,54503

6 

0,06338

3 

0,29071

4 

0,05466

3 

0,53715

8 

0,29649

7 

0,29372

2 

0,16356

1 

0,11302

7 

0,35482

2 

0,44067

6 

0,03922

3 

0,58322

5 

0,27670

4 

0,13986

4 0 
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Таблиця Ж4 
Матриця міжланцюжкових відстаней 

 Област

і 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 0,01354 

0,24280

4 

0,28290

1 

0,86165

7 0,035858 

0,85058

4 

0,01151

5 0,03688 

0,03601

2 

0,06038

6 

0,25149

6 0,35138 0,198708 

0,05387

8 0,191167 

0,03347

1 

0,33814

4 

0,09082

3 

0,36164

7 0,11981 

0,09053

9 

0,04703

3 

0,22278

4 

0,23380

3 

2 0,01354 0 

0,22926

3 0,26936 

0,87519

7 0,022318 

0,86412

4 

0,02505

6 0,02334 

0,04955

2 

0,07392

7 

0,26503

7 

0,36492

1 0,212249 

0,06741

8 0,204707 

0,04701

1 

0,35168

5 

0,10436

4 

0,37518

8 

0,13335

1 

0,07699

8 

0,06057

4 

0,23632

5 

0,24734

3 

3 

0,24280

4 

0,22926

3 0 

0,04009

7 

1,10446

1 0,206946 
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  1 (2): 1 0,011155 20 
 

     

          

  2 (3): 2 0,004167 3 0,027434 7 

 

   

          

  3 (3): 4 0,077964 22 0,017721 23 

 

   

          

  4 (3): 5 0,008849 14 0,008283 16 

 

   

          

  5 (3): 6 0,005987 15 0,012632 10 

 

   

          

  6 (2): 8 0,022556 9 

 

     

          

  7 (3): 11 0,006477 21 0,000321 12 

 

   

          

  8 (3): 13 0,0048 25 0,022701 18 

 

   

          

  9 (3): 17 0,009094 24 0,000101 19 

 

   

          

Рис.Ж1. Матриця міжланцюжкових відстаней №1 

(сформовано автором)   
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   1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 1 0 0,136086 0,135966 0,044396 0,034896 0,088876 0,019946 0,098977 0,018995 

  (0; 0) (20; 2) (1; 23) (1; 16) (20; 6) (1; 9) (20; 12) (20; 18) (1; 17) 

 2 0,136086 0 0,283207 0,191638 0,082572 0,236117 0,109342 0,009608 0,166236 

  (20; 2) (0; 0) (2; 23) (2; 16) (2; 10) (2; 9) (2; 11) (2; 13) (2; 17) 

 3 0,135966 0,283207 0 0,074438 0,182017 0,024534 0,167067 0,246098 0,107777 

  (1; 23) (2; 23) (0; 0) (23; 5) (23; 6) (23; 8) (23; 12) (23; 18) (23; 19) 

 4 0,044396 0,191638 0,074438 0 0,090447 0,027348 0,075497 0,154528 0,016207 

  (1; 16) (2; 16) (23; 5) (0; 0) (16; 6) (5; 9) (16; 12) (16; 18) (16; 19) 

 5 0,034896 0,082572 0,182017 0,090447 0 0,134927 0,008152 0,045463 0,065046 

  (20; 6) (2; 10) (23; 6) (16; 6) (0; 0) (6; 9) (6; 11) (10; 18) (6; 17) 

 6 0,088876 0,236117 0,024534 0,027348 0,134927 0 0,119977 0,199008 0,060687 

  (1; 9) (2; 9) (23; 8) (5; 9) (6; 9) (0; 0) (9; 12) (9; 18) (9; 19) 

 7 0,019946 0,109342 0,167067 0,075497 0,008152 0,119977 0 0,072233 0,050095 

  (20; 12) (2; 11) (23; 12) (16; 12) (6; 11) (9; 12) (0; 0) (11; 18) (12; 17) 

 8 0,098977 0,009608 0,246098 0,154528 0,045463 0,199008 0,072233 0 0,129127 

  (20; 18) (2; 13) (23; 18) (16; 18) (10; 18) (9; 18) (11; 18) (0; 0) (18; 17) 

 9 0,018995 0,166236 0,107777 0,016207 0,065046 0,060687 0,050095 0,129127 0 

  (1; 17) (2; 17) (23; 19) (16; 19) (6; 17) (9; 19) (12; 17) (18; 17) (0; 0) 
 

         

Мінімальні відстані між 
ланцюжками 

0,018995 0,009608 0,024534 0,016207 0,008152 0,024534 0,008152 0,009608 0,016207 

(1; 9) (2; 8) (3; 6) (4; 9) (5; 7) (6; 3) (7; 5) (8; 2) (9; 4) 
 

Рис.Ж2. Матриця міжланцюжкових відстаней№2  

(сформовано автором)   
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  1 (4): 1 0,045625 18 0,053431 11 0,177043 25 

 

 

          

  2 (2): 2 0,078664 13 

 

     

          

  3 (5): 3 0,00392 23 0,002129 15 0,027125 21 0,158407 22 

 

         

  4 (3): 4 0,007498 10 0,004083 19 

 

   

          

  5 (2): 5 0,012499 16 

 

     

          

  6 (2): 6 0 9 

 

     

          

  7 (3): 7 0,047153 12 0,0072 17 

 

   

          

  8 (2): 8 0,017517 20 

 

     

          

  9 (2): 14 0,003434 24 

 

     

          

Рис.Ж3. Матриця міжланцюжкових відстаней №3  

(сформовано автором)   
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   1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 1 0 0,102672 0,591633 0,549089 0,413365 1 0,32968 0,522048 0,49058 

  (0; 0) (25; 2) (25; 15) (25; 19) (25; 16) (0; 0) (25; 7) (25; 8) (25; 14) 

 2 0,102672 0 0,410296 0,367753 0,232029 0,865272 0,148344 0,340712 0,309243 

  (25; 2) (0; 0) (13; 15) (13; 19) (13; 16) (13; 6) (13; 7) (13; 8) (13; 14) 

 3 0,591633 0,410296 0 0,030961 0,165769 0,269444 0,207599 0,052067 0,097619 

  (25; 15) (13; 15) (0; 0) (15; 4) (15; 5) (22; 6) (15; 17) (15; 20) (15; 24) 

 4 0,549089 0,367753 0,030961 0 0,123225 0,485937 0,165055 0,009524 0,055076 

  (25; 19) (13; 19) (15; 4) (0; 0) (19; 5) (4; 6) (19; 17) (19; 20) (19; 24) 

 5 0,413365 0,232029 0,165769 0,123225 0 0,620744 0,029331 0,096184 0,064716 

  (25; 16) (13; 16) (15; 5) (19; 5) (0; 0) (5; 6) (16; 17) (5; 8) (5; 14) 

 6 1 0,865272 0,269444 0,485937 0,620744 0 0,662575 0,507043 0,552595 

  (0; 0) (13; 6) (22; 6) (4; 6) (5; 6) (0; 0) (6; 17) (6; 20) (6; 24) 

 7 0,32968 0,148344 0,207599 0,165055 0,029331 0,662575 0 0,138014 0,106546 

  (25; 7) (13; 7) (15; 17) (19; 17) (16; 17) (6; 17) (0; 0) (17; 8) (17; 14) 

 8 0,522048 0,340712 0,052067 0,009524 0,096184 0,507043 0,138014 0 0,028034 

  (25; 8) (13; 8) (15; 20) (19; 20) (5; 8) (6; 20) (17; 8) (0; 0) (8; 24) 

 9 0,49058 0,309243 0,097619 0,055076 0,064716 0,552595 0,106546 0,028034 0 

  (25; 14) (13; 14) (15; 24) (19; 24) (5; 14) (6; 24) (17; 14) (8; 24) (0; 0) 
 

         

Мінімальні відстані між 
ланцюжками 

0,102672 0,102672 0,030961 0,009524 0,029331 0,269444 0,029331 0,009524 0,028034 

(1; 2) (2; 1) (3; 4) (4; 8) (5; 7) (6; 3) (7; 5) (8; 4) (9; 8) 
 

Рис.Ж4. Матриця міжланцюжкових відстаней №4  

(сформовано автором)   
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  2 (3): 2 0,047039 17 0,023697 24 

 

   

          

  3 (2): 3 0 7 

 

     

          

  4 (3): 5 0,006582 21 0,024159 11 

 

   

          

  5 (2): 6 0,000611 19 

 

     

          

  6 (2): 8 0,047735 20 

 

     

          

  7 (3): 10 0,007878 14 0,046067 22 

 

   

          

  8 (4): 12 0,003008 16 0,002775 15 0,019793 23 

 

 

          

  9 (3): 13 0,054663 25 0,113027 18 

 

   

          

Рис.Ж5. Матриця міжланцюжкових відстаней №5  

(сформовано автором)   
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   1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 1 0 0,178984 0,54973 0,326201 0,034761 0,010656 0,107139 0,093087 0,389583 

  (0; 0) (4; 2) (9; 3) (4; 11) (4; 19) (9; 20) (9; 14) (4; 15) (4; 25) 

 2 0,178984 0 0,769149 0,076481 0,143612 0,230076 0,326559 0,066104 0,139864 

  (4; 2) (0; 0) (2; 3) (24; 11) (2; 6) (2; 20) (2; 14) (2; 23) (24; 25) 

 3 0,54973 0,769149 0 0,916366 0,624926 0,491338 0,396524 0,683252 0,979749 

  (9; 3) (2; 3) (0; 0) (3; 11) (3; 19) (3; 8) (3; 22) (3; 15) (3; 25) 

 4 0,326201 0,076481 0,916366 0 0,290829 0,377293 0,473776 0,213321 0,032642 

  (4; 11) (24; 11) (3; 11) (0; 0) (11; 6) (11; 20) (11; 14) (11; 23) (5; 25) 

 5 0,034761 0,143612 0,624926 0,290829 0 0,085853 0,182336 0,057715 0,354212 

  (4; 19) (2; 6) (3; 19) (11; 6) (0; 0) (19; 20) (19; 14) (6; 15) (6; 25) 

 6 0,010656 0,230076 0,491338 0,377293 0,085853 0 0,048748 0,144179 0,440676 

  (9; 20) (2; 20) (3; 8) (11; 20) (19; 20) (0; 0) (8; 14) (20; 15) (20; 25) 

 7 0,107139 0,326559 0,396524 0,473776 0,182336 0,048748 0 0,240662 0,537158 

  (9; 14) (2; 14) (3; 22) (11; 14) (19; 14) (8; 14) (0; 0) (14; 15) (14; 25) 

 8 0,093087 0,066104 0,683252 0,213321 0,057715 0,144179 0,240662 0 0,276704 

  (4; 15) (2; 23) (3; 15) (11; 23) (6; 15) (20; 15) (14; 15) (0; 0) (23; 25) 

 9 0,389583 0,139864 0,979749 0,032642 0,354212 0,440676 0,537158 0,276704 0 

  (4; 25) (24; 25) (3; 25) (5; 25) (6; 25) (20; 25) (14; 25) (23; 25) (0; 0) 
 

         

Мінімальні 
відстані між 
ланцюжками 

0,010656 0,066104 0,396524 0,032642 0,034761 0,010656 0,048748 0,057715 0,032642 

(1; 6) (2; 8) (3; 7) (4; 9) (5; 1) (6; 1) (7; 6) (8; 5) (9; 4) 
 

Рис.Ж6. Матриця міжланцюжкових відстаней №6 

(сформовано автором)   
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  1 (3): 1 0,011515 8 0,025056 2 

 

    

           

  2 (2): 3 0,040097 4 

 

      

           

  3 (2): 5 0,011073 7 

 

      

           

  4 (3): 6 0,001022 9 0,053658 22 

 

    

           

  5 (2): 10 0,002541 17 

 

      

           

  6 (3): 11 0,006509 15 0,006844 23 

 

    

           

  7 (3): 12 0,017693 25 0,011019 24 

 

    

           

  8 (3): 13 0,010267 20 0,023503 18 

 

    

           

  9 (2): 14 0,007542 16 

 

      

           

  10 (2): 19 0,028987 21 

 

      

           

Рис.Ж7. Матриця міжланцюжкових відстаней №7 

(сформовано автором)   
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Матриця міжланцюжкових відстаней  
 

      

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 1 0 0,229263 0,839069 0,022318 0,021956 0,035518 0,211269 0,326629 0,179652 0,079308 

  (0; 0) (2; 3) (8; 7) (2; 6) (8; 17) (8; 23) (8; 24) (8; 18) (8; 16) (8; 19) 

 2 0,229263 0 1 0,152265 0,276275 0,289837 0,465588 0,580948 0,433971 0,333627 

  (2; 3) (0; 0) (0; 0) (3; 22) (3; 17) (3; 23) (3; 24) (3; 18) (3; 16) (3; 19) 

 3 0,839069 1 0 0,886442 0,814572 0,790198 0,599088 0,488937 0,651875 0,730774 

  (8; 7) (0; 0) (0; 0) (7; 6) (7; 10) (7; 11) (7; 12) (7; 20) (7; 14) (7; 21) 

 4 0,022318 0,152265 0,886442 0 0,069329 0,082891 0,258643 0,374003 0,227025 0,126681 

  (2; 6) (3; 22) (7; 6) (0; 0) (6; 17) (6; 23) (6; 24) (6; 18) (6; 16) (6; 19) 

 5 0,021956 0,276275 0,814572 0,069329 0 0,011021 0,186773 0,302133 0,155155 0,054811 

  (8; 17) (3; 17) (7; 10) (6; 17) (0; 0) (10; 23) (10; 24) (10; 18) (10; 16) (10; 19) 

 6 0,035518 0,289837 0,790198 0,082891 0,011021 0 0,162398 0,277758 0,130781 0,030437 

  (8; 23) (3; 23) (7; 11) (6; 23) (10; 23) (0; 0) (11; 24) (11; 18) (11; 16) (11; 19) 

 7 0,211269 0,465588 0,599088 0,258643 0,186773 0,162398 0 0,086648 0,024076 0,102974 

  (8; 24) (3; 24) (7; 12) (6; 24) (10; 24) (11; 24) (0; 0) (12; 18) (24; 14) (24; 21) 

 8 0,326629 0,580948 0,488937 0,374003 0,302133 0,277758 0,086648 0 0,139436 0,218334 

  (8; 18) (3; 18) (7; 20) (6; 18) (10; 18) (11; 18) (12; 18) (0; 0) (18; 14) (18; 21) 

 9 0,179652 0,433971 0,651875 0,227025 0,155155 0,130781 0,024076 0,139436 0 0,071357 

  (8; 16) (3; 16) (7; 14) (6; 16) (10; 16) (11; 16) (24; 14) (18; 14) (0; 0) (16; 21) 

 10 0,079308 0,333627 0,730774 0,126681 0,054811 0,030437 0,102974 0,218334 0,071357 0 

  (8; 19) (3; 19) (7; 21) (6; 19) (10; 19) (11; 19) (24; 21) (18; 21) (16; 21) (0; 0) 
 

          

Мінімальні 
відстані між 
ланцюжками 

0,021956 0,152265 0,488937 0,022318 0,011021 0,011021 0,024076 0,086648 0,024076 0,030437 

(1; 5) (2; 4) (3; 8) (4; 1) (5; 6) (6; 5) (7; 9) (8; 7) (9; 7) (10; 6) 
 

Рис.Ж8. Матриця міжланцюжкових відстаней№8 

(сформовано автором) 
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Додаток К 

 

 

 

 (Початок) 

 

(Продовження) 

 

 

Рис.К1.База даних правил регулювання цін на науково-дослідні продукти в 

компоненті Fuzzy Logic Toolbox програмного пакету MATLAB 

  



546 

 

 

Додаток Л 

 

 

1). Регулювання ціни оптично стимульованої технології люмінесцентної 

дозиметрії на основі авторського підходу в компоненті Fuzzy Logic Toolbox 

програмного пакету MATLAB (фрагмент) 

 

 

2). Регулювання ціни забезпечення технологічної міцності зварних 

з’єднань броньованою сталлю типу ARMSTAL 500 на основі авторського 

підходу в компоненті Fuzzy Logic Toolbox програмного пакету MATLAB 

(фрагмент) 
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3). Регулювання ціни пристрою плавного пуску серії SSB (модель SSB-21-

170) на основі авторського підходу в компоненті Fuzzy Logic Toolbox 

програмного пакету MATLAB (фрагмент) 

 

4). Регулювання ціни пристрою плавного пуску серії SSB (модель 

SSB-21-210) на основі авторського підходу в компоненті Fuzzy Logic 

Toolbox програмного пакету MATLAB (фрагмент) 
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5). Регулювання ціни таблиці для вібраційного ущільнення бетонної 

суміші на основі авторського підходу в компоненті Fuzzy Logic Toolbox 

програмного пакету MATLAB (фрагмент) 

 

 

6). Регулювання ціни Технології посилення поверхневим тертям робочих 

поверхонь деталей машин на основі авторського підходу в компоненті 

Fuzzy Logic Toolbox програмного пакету MATLAB (фрагмент) 

 



549 

 

 

 

7). Регулювання ціни збільшення міцності та зменшення 

матеріаломісткості труб для свердлильного обладнання на основі 

авторського підходу в компоненті Fuzzy Logic Toolbox програмного пакету 

MATLAB (фрагмент) 

 

8). Регулювання ціни пристрою управління магнітною пластиною серії DM 

на основі авторського підходу в компоненті Fuzzy Logic Toolbox 

програмного пакету MATLAB (фрагмент) 
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9). Регулювання ціни інформаційних технологій для персоналізованої 

обробки медичної інформації на основі авторського підходу в компоненті 

Fuzzy Logic Toolbox програмного пакету MATLAB (фрагмент) 

 

Рис.Л1.Графічне представлення апробації при використанні НТР, 

розроблених в Національному університеті «Львівська політехніка» 

(Україна) та підготованих до трансферу у бізнес-середовище 

(сформовано автором) 
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Додаток М 

 

 

a) показники витрат та показники корисності на корегувальний коефіцієнт ціни 

НДР 

 

 

 

б) показники ВЕДу та показники витрат на корегувальний коефіцієнт ціни НДР 

 

в) показники ВЕДу та показники корисності на на корегувальний коефіцієнт ціни 

НДР 

 

Рис.М1.Опорні поверхні співвідношення впливів 

(сформовано автором) 
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Додаток Н 
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