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MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH OF DOMESTIC SCIENTISTS IN THE FIELD OF
INFORMATION AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UKRAINE

У статті проведено аналіз основних напрямів досліджень вітчизняних вчених у сфері інфор�
маційно�технологічного розвитку економіки України та визначення основних напрямів іннова�
ційної діяльності та комерціалізації діяльності закладів вищої освіти України.

Визначено, що інформаційно�технологічний розвиток є складовою частиною економіки знань.
Дослідження в сфері економіки знань мають системний та міждисциплінарний характер. Ма�
теріали окремих наукових видань з цієї тематики значною мірою апробовано на практиці в діяль�
ності різних університетів нашої країни. Сьогодні в науковій спільноті панує одностайна думка,
що інноваційний розвиток національних освітніх та наукових установ пов'язано з впроваджен�
ням нових технологій, методів, нових ідей та знань у науково�дослідний процес з метою їх прак�
тичного використання.

The article analyzes the main areas of research of domestic scientists in the field of information
technology development of the economy of Ukraine and identifies the main areas of innovation and
commercialization of higher education institutions in Ukraine.

Scientific and technological development is an integral part of the knowledge economy. Research
in the field of knowledge economy is systemic and interdisciplinary. They include areas of international
economics, research of national economy, information economy, economic theory, practical aspects
of research of educational institutions. Some publications analyze institutional innovations and
theories of technological development and the formation of the knowledge economy.

It is determined that the materials of some scientific publications on this topic have been largely
tested in practice in the activities of various universities in our country. The experience of leading
universities, their cooperation with private corporations is also useful for its implementation in other
universities in Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед нагальних проблем розвитку національної

економіки першочерговою є інформаційно�техноло�

гічний розвиток країни такими темпами, що відпові�

дають світовому рівню. За таких умов Україна зможе

бути частиною світової системи формування та роз�

витку економіки знань. У нашій країні існує потужна

система закладів вищої освіти, які готують фахівців з

інформаційних технологій, фізики, біології, медицині,

інженерії. Ці фахівці достатній рівень конкуренто�

спроможності на світовому рівні інтелектуального ка�

піталу.

Варто зазначити, що достатньо довгий час вітчиз�

няні науковці досліджують проблему формування

економічної системи в Україні, що буде заснована

на знаннях. З'явилась низка видань українських ав�

торів з проблем розвитку освіти і науки України,

проблем інноваційного розвитку економіки України,

становлення економіки знань у світі та Україні, ме�

тодологічного осмислення науки, знань, інновацій як

головного напряму розвитку національної економі�

ки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед видань, що заслуговують на особливу увагу,

слід визначити такі монографії: А. Гальчинський "Украї�

на: наука та інноваційний розвиток" (К., 1997) [1],

В. Геєць, В. Семиноженко "Інноваційні перспективи Ук�

раїни" (Х., 2006 р.) [2], Н. Верхоглядова "Економічній

вимір якості вищої освіти як складової національної кон�

 The scientific community is of the opinion that the innovative development of national educational
and research institutions is associated with the introduction of new technologies, methods, new ideas
and knowledge in the research process for their practical use.

In scientific publications of a more practical direction the tendencies of commercialization of
education and science in national universities are investigated and the basic directions of
commercialization are given.

It should be noted that the materials of some scientific publications on this topic have been largely
tested in practice in the activities of various universities in our country. The experience of leading
universities is also useful for its implementation in other universities in Ukraine.

Solving the problems of further implementation of knowledge in practical economic activity,
commercialization of education and science of Ukraine are based on the existing institutional system
of national economy management. New approaches to the development of education and science
require the development of the institutional system and the field of information technology
development.
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курентоспроможності" (Д., 2006 р.) [3], Т. Гринько "Уп�

равління адаптивним інноваційним розвитком промис�

лових підприємств: економічне обгрунтування та кон�

цептуальні засади" (Д., 2011 р.) [4], Н. Мешко, "Механізм

управління інвестиційно�інноваційним потенціалом: мак�

рорівень" (Д., 2004 р.) [5], О. Сазонець "Інформаційна

складова глобальних економічних процесів" (Донецьк,

2007 р.) [15]. Окремі теми, що стосуються інформацій�

но�технологічного розвитку та пов'язані з комерціалі�

зацією освіти і науки України, висвітлюються також у

монографіях наступних вчених: В. Саричев "Національні

пріоритети у глобальному управління людським розвит�

ком" (Д., 2013 р.) [6], М. Денисенко, Л. Михайлова "Інве�

стиційно�інноваційна діяльність: теорія, практика,

досвід" (Суми, 2008 р.) [7], О. Білорус "Глобалізація і

нова парадигма національного постіндустріального роз�

витку" (К., 2009 р.) [8], О. Грішнова "Людський капітал:

формування в системі освіти і професійної підготовки"

(К., 2001 р.) [9].

Більш системно досліджують проблеми економі�

ки знань монографії наступного десятиліття такі: І. Ха�

нін "Ноосферный путь познания и хозяйствования"

(Д., 2018 р.) [10], М. Поляков "Економіка знань:

сутність, детермінанти, глобальний ландшафт"

(Д., 2018 р.) [11], І. Сазонець., А. Саленко "Детермі�

нанти лібералізації високотехнологічного підприєм�

ництва в умовах постіндустріального переходу"

(Рівне., 2019 р.) [12], В. Джинджоян, А. Саленко, І. Са�

зонець "Соціальні детермінанти розвитку сфери по�

слуг в концепції формування постіндустріального сус�

пільства" (Рівне, 2021 р.) [13].



Інвестиції: практика та досвід № 15/202154

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою представленого дослідження є аналіз основ�

них напрямів досліджень вітчизняних вчених у сфері

інформаційно�технологічного розвитку економіки Ук�

раїни та визначення основних напрямів інноваційної

діяльності та комерціалізації діяльності закладів вищої

освіти України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах дефіциту україномовних видань за цією

тематикою вітчизняні науковці дедалі частіше зверта�

ються до іноземних джерел. Зрозуміло, що головне

місце серед них посідають іноземні оригінальні й пере�

кладні підручники та монографії, оскільки іноземні на�

уковці й видавництва активніше та результативніше пра�

цюють у цьому напрямі. Звертаючись до іноземної нау�

кової літератури, необхідно враховувати, що в суспіль�

но�економічних науках навряд чи знайдеться така га�

лузь знань, в якій впродовж останнього часу дослідже�

но так багато, як економіка знань. Тому слід припусти�

ти, що підготовка нових праць з цієї тематики повинна

проводитися на вкоай актуальні теми та теми, що пов'я�

зані із особливостями функціонування національної

економіки. Необхідно сподіватись, що подальші робо�

ти українських вчених, які вже підготовлені на вітчизня�

них науково�методичних підходах та емпіричному ма�

теріалі посядуть чільне місце серед наукових доробок

українських авторів з питань розвитку освіти і науки в

Україні.

Дослідження в сфері економіки знань мають сис�

темний та міждисциплінарний характер. Вони містить у

собі напрями міжнародної економіки, дослідження на�

ціональної економіки, інформаційної економіки, еконо�

мічної теорії, практичні аспекти дослідження діяльності

навчальних закладів. В окремих виданнях аналізують�

ся інституційні новації та теорії інформаційно�техноло�

гічного розвитку й формування економіки знань. Голов�

ними інструментами такого аналізу авторами обрано

дослідження методологічних основ інституціоналізму,

теоретичних передумов формування економіки знань та

управління сучасною освітою і наукою, аналіз перспек�

тив розвитку економіки знань в Україні та розробка

стратегій комерціалізації освіти і науки.

В інших виданнях подано механізм формування та

реалізації інноваційних стратегій у діяльності закладів

вищої освіти України. В основу розкриття сутності та�

кого механізму покладено імплементацію світового до�

свіду управління освітою та наукою, теоретичні основи

та сучасні тенденції функціонування освіти та науки в

Україні, напрями реалізації стратегій комерціалізації

освіти і науки України.

У наукових публікаціях більш практичного напряму

досліджено тенденції комерціалізації освіти і науки в на�

ціональних університетах. У цих прцях аналізуються

процес комерціалізації діяльності сучасного універси�

тету, фінансові результати комерціалізації науки в на�

ціональному сучасному, соціально�економічні аспекти

діяльності сучасного університету.

Також необхідно зазначити, що матеріали окремих

наукових видань з цієї тематики значною мірою апро�

бовано на практиці в діяльності різних університетів

нашої країни. Досвід діяльності провідних університетів

є також корисним для імплементації його в інших уні�

верситетах України.

Вирішення проблем подальшого впровадження

знань в практичну господарську діяльність, комерціал�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕКТОР 

Інформаційне виробництво Інформаційні послуги 

Виробництво інформації та знань Галузі інженерних та техніко-інформаційних 
послуг

Науково-дослідні і дослідно-
конструкторські розробки

Виробництво інформаційних і 
телекомунікаційних технологій

Індустрія переробки та передачі 
інформації

Індустрія зв’язку 

Виробництво інформаційних продуктів 

Інші інформаційні галузі 

Галузі послуг з наукових досліджень та 
випробувань

Послуги телематичних служб та передачі 
даних

Послуги з навчання у сфері інформаційних 
технологій

Електронні інформаційно-довідкові послуги 

Послуги з управління та громадських зв’язків  

Інші інформаційні галузі 

Рис. 1. Складові інформаційно%технологічного сектору
національної економіки
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ізації освіти і науки України спираються на існуючу інсти�

туційну систему управління національним господар�

ством. Нові підходи до розвитку освіти та науки потре�

бують розвитку інституційної системи і передусім у

сфері інформаційно�технологічного розвитку. Процеси

національного інформаційно�технологічного розвитку

знаходяться в центрі уваги багатьох вітчизняних нау�

ковців, що сформували власні теоретичні концепції

інформатизації. Вони розглядають економіку знань та

інформаційне суспільство з точки зору окремих

дефініцій: людина, її права, знання, інформація, інфор�

матика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуаль�

на власність, ліцензування, сертифікація, економіка,

ринок, юриспруденція. У дослідженнях ключове місце

посідають питання можливості інформатизації. Питан�

ня інформаційних технологій в дослідженні складних

об'єктів управління освітою та наукою, поєднання на�

уки та бізнесу стали центральними у науковій доктрині

багатьох вітчизняних вчених. Загалом система інфор�

маційно�технологічного розвитку національної еконо�

міки представлена на рисунку 1.

З метою висвітлення окремих теоретичних поло�

жень розвитку національної економіки та управління

знаннями, вітчизняними вченими досліджувалися теорії

інформаційно�технологічного розвитку як основа при�

скореного розвитку економіки в умовах зростаючого

потоку інформації, зростання творчих можливостей

фахівців ІТ�сектору, науковців та освітян. Більшість

американських і європейських дослідників, починаючи

з другої половини 80�х років, почали акцентувати увагу

на ролі і значенні не стільки інформації, скільки знань,

що породило цілий спектр нових визначень сучасного

суспільства, серед яких такі: "knowledge society",

"knowledgeable society" т. ін.

Значне місце в наукових дослідженнях також при�

діляється аналізу інноваційних перетворень в Україні,

розвитку індустріальної бази держави, підприємництва,

фінансових ринків, міжнародної економічної діяльності

України. Ці сфери економічної діяльності вже немож�

ливо уявити без якісної системи освіти, яка готує для

народного господарства конкурентоспроможних

фахівців. Система вищої освіти знаходиться сьогодні на

етапі реформування. Це реформування проводиться, як

правило, за рекомендаціями міжнародних інституцій,

консалтингових груп, урядових організацій. Тому є важ�

ливим узагальнити досвід формування системи факторів

конкурентоспроможності як з урахуванням міжнарод�

них вимог, так і спираючись на вітчизняний досвід. Таке

угрупування проведено в працях проф. Хамініч С.Ю.

[14]. На рисунку 2 представлено її бачення інноваційної

діяльності ЗВО.

Аналізу цих питань вже присвячено роботи про�

відних вітчизняних економістів, але прикладні та окремі

теоретичні аспекти цієї проблеми ще потребують грун�

товної проробки. За радянських часів економічний ме�

ханізм освітянської галузі, в тому числі й системи вищої

освіти, зводився фактично до простого бюджетного

фінансування — всі інші джерела майже не розгляда�

лись із ідеологічних міркувань, оскільки було задекла�

ровано, що в умовах "розвиненого" соціалізму освіта

має надаватись безоплатно, за рахунок бюджетних

коштів. За таких умов удосконалення загального меха�

нізму бюджетного фінансування унеможливлювало

серйозні зміни через значну складність процедури змін

бюджетної системи.

Водночас ринкові засади в освіті, на які переходить

економіка країни, вимагають розглядати діяльність за�

кладів освіти як виробників і продавців освітніх послуг,

що формують відповідну пропозицію їх, а потенційні

споживачі цих послуг (батьки дітей, учні, студенти, слу�

хачі, аспіранти, докторанти, органи державної влади і

місцевого самоврядування та ін.) формують відповід�

ний попит на них, при цьому основним регулятором між

обсягами пропозицій та попиту має бути ціна (в нашому

випадку — вартість підготовки одного фахівця з вищою

освітою) за надані освітні послуги.

Безумовно, запропонований науковцями перелік

напрямів удосконалення економічного механізму

вищої школи не претендує на повну вичерпність. З по�

гляду економіста, сучасні вищі навчальні заклади є

дуже складними і масштабними суб'єктами госпо�

дарських відносин, які одночасно здійснюють освітню,

наукову, науково�технічну, видавничу, творчу, мистець�

ку, культурно�виховну, спортивну, оздоровчу, різно�

манітну виробничу, зовнішньоекономічну діяльність із

залученням великої кількості персоналу, значних об�

сягів матеріально�технічних та фінансових ресурсів і

дати їх вичерпну характеристику в процесі постійної

трансформації системи освіти неможливо. Проте реа�

лізація викладених авторами пропозицій суттєво підви�

щить ефективність економічного механізму закладів

вищої освіти.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Сучасні автори доводять, що актуальність питання

"економіки знань" у контексті освітнього менеджменту

обумовлена тим, що перехід світової економіки в якіс�

но новий стан безпосереднім чином пов'язаний з підви�

щенням ролі теоретичного знання, розвитком високо�

технологічних галузей, процесом збільшення частки

сфери послуг, впливом інформаційних мережевих тех�

нологій (Інтернет). Усі зазначені тенденції вимагають

особливого дослідження з урахуванням нових теорій

сучасної економіки (теорії постіндустріальної, "нової",

глобальної мережевої, інформаційної економіки), у

тому числі з метою визначення місця теорії економіки

знань в цьому переліку.

Водночас становлення економіки знань в Україні є

однією з головних умов стійкого розвитку нашої країни

як повноправного суб'єкта світового господарства. На

сьогодні в економічній науці відсутня єдність з питання

визначення сутності й основних рис сучасного етапу еко�

номіки. Очевидно, що економіка знань — це економі�

ка, заснована на інноваціях, матеріалізованих у вигляді

нових, високоефективних, наукоємних технологій, то�

варів і послуг. Проте економіка знань не оперує лише

знаннями і не заміщає ними реальне виробництво. Вона

є якісно новою системою використання знань й упро�

вадження в практичне життя на основі комерціалізації.

Хоча перехід до цієї системи тільки намічений, економ�

іка знань є реальною альтернативою і вузько індустрі�

альній, і сировинній економіці.

Оскільки комерціалізація нерозривно пов'язана з

інноваційною діяльністю, очевидною стає необхідність

забезпечення їх тісного взаємозв'язку. Сьогодні такою

можливістю володіють насамперед вищі навчальні за�

клади, на базі яких можуть бути створені інноваційні

фірми, венчурні наукомісткі структури різних форм

власності, а також такі утворення, як інноваційні цент�

ри, інкубатори, технопарки, інжинірингові центри, на�

вчально�науково�інноваційні комплекси, інноваційні

кластери, консалтингові фірми тощо.

Насамперед у процесі комерціалізації відбувається

пошук і відбір проєктів для впровадження у виробницт�

во ще до закінчення НДР. Пошук інноваційних проєктів

здійснюється згідно з критеріїями, які висуваються до

них суб'єктом комерціалізації.

Коли мова йде про заклади вищої освіти, відбір інно�

ваційних проєктів може здійснюватися відповідно до

профілю діяльності ЗВО. Заклади вищої освіти, будучи

джерелом нового знання, активно беруть участь в інно�

ваційному розвитку вітчизняної економіки. Відмінні

ознаки таких університетів — це здатність генерації но�

вого наукового знання на основі широкого спектру фун�

даментальних і прикладних досліджень, можливість

трансферу технологій в реальний сектор економіки,

наявність ефективної системи підготовки кадрів вищої

кваліфікації.

ВИСНОВКИ
Науково�технологічний розвиток є складовою час�

тиною економіки знань. Дослідження в сфері економі�

ки знань мають системний та міждисциплінарний харак�

тер. Вони містить у собі напрями міжнародної економі�

ки, дослідження національної економіки, інформацій�

ної економіки, економічної теорії, практичні аспекти

дослідження діяльності навчальних закладів. В окремих

виданнях аналізуються інституційні новації та теорії

інформаційно�технологічного розвитку й формування

економіки знань.

Матеріали окремих наукових видань з цієї тематики

значною мірою апробовано на практиці в діяльності

різних університетів нашої країни. Досвід діяльності

провідних університетів є також корисним для імплемен�

тації його в інших університетах України.

 Сьогодні в науковій спільноті панує одностайна

думка, що інноваційний розвиток національних освітніх

та наукових установ пов'язано з впровадженням нових

технологій, методів, нових ідей та знань у науково�до�

слідний процес з метою їх практичного використання.
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