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У

дисертації

здійснено

теоретико-методологічне

обґрунтування

концептуальних засад та механізмів публічного управління інтелектуальним
потенціалом регіону як основи сталого розвитку в умовах децентралізації влади
в Україні.
Актуальність обраної теми дослідження обумовлена тим, що Україна
приєдналася до глобального прагнення до сталого розвитку шляхом вироблення
відповідних механізмів задля

розвитку економіки, заснованої на знаннях й

інноваціях, що спонукає до пошуку шляхів забезпечення цього процесу.
Публічне управління інтелектуальним потенціалом є основою цієї стратегії на
державному, регіональному та місцевому рівнях.
Узагальнення

значної

кількості

інтерпретацій

інтелектуального

потенціалу дозволило авторці дійти висновку, що інтелектуальний потенціал є
нерозривною єдністю кількісного та якісного аспектів, дійсного і можливого та
відображає

одночасно

три

рівні

зв’язків

і

відносин:

ретроспективні,

репрезентативні, футурологічні, та становить не тільки сукупність ресурсів,
резервів, можливостей, а й багатовимірні здатності соціальної системи
реалізувати свої можливості через інтелектуальну діяльність. Особливий
інтерес до вивчення територіального розвитку, до проблеми відтворення на
території, оцінки і реалізації потенціалу кожної територіальної одиниці,
активного залучення до господарського обігу їх ресурсів обумовлений тим, що

чимало тенденцій економічного і суспільного розвитку зароджуються саме в
територіальних громадах та регіонах.
Застосування методологічної тріади дослідження на підставі інтеграції
системної, універсалістської, діяльнісної парадигм дозволило визначити
структурно-функціональні

характеристики

інтелектуального

потенціалу

регіону, під яким авторка розуміє міру його здатності при даному рівні свого
розвитку в конкретному просторово-часовому континуумі реалізовувати
можливості, що містяться в його наявних інтелектуальних ресурсах, з метою
забезпечення пріоритетів регіонального розвитку на основі сукупності знань,
інформації, інноваційних технологій, інтелектуальної власності та здатності до
цілепокладання та ціледосягнення, яка перманентно відтворюється.
Визначено складові інтелектуального потенціалу регіону – потенціал кадрів
інтелектуальної сфери суспільної праці, зосереджений у сфері науки та освіти,
потенціал регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування,
потенціал, закладений в знаннях, інноваційних процесах, технологіях, видах
інноваційної продукції, які існують на території регіону.
Обгрунтовано

системні

функції

інтелектуального

потенціалу:

системоутворююча; інтеграційна; конструктивна; розподільча; мотиваційномобілізаційна; відтворююча.
До структурних елементів регіону як сфери формування інтелектуального
потенціалу авторка відносить ті з них, що забезпечують виробництво,
використання та поширення знань, що сформувалися і функціонують у певному
регіоні, а саме: сфера наукових досліджень (науково-дослідні установи), що
сформувалася та працює у регіоні; регіональна система освіти; регіональне
інноваційне середовище; заклади культури регіону; підприємства та організації
усіх форм власності, які забезпечують капіталізацію знань та інновацій. Ці
елементи визначають зміст інтелектуального потенціалу регіону, форми його
прояву і вплив на сталий розвиток території.
Встановлено, що формування та розвиток інтелектуального потенціалу
регіону залежить від низки умов та чинників, які авторка поділяє на зовнішні та
внутрішні, розкрито їх сутність та особливості впливу. Запропоновано

класифікувати означені умови на інституціональні;

економічні; соціальні;

інфраструктурні. Розкрито сутність комплексного механізму публічного
управління

інтелектуальним

потенціалом

регіону,

який

інтегрує

інституціональний; фінансовий; соціальний; інфраструктурний механізми.
Інституціональний механізм об’єднує нормативно-правове підґрунтя та
організаційне

забезпечення

формування,

розвитку

та

ініціалізації

інтелектуального потенціалу. Реалізація публічного управління формуванням,
розвитком, відтворенням та ініціалізацією

інтелектуального потенціалу

відбувається також за допомогою фінансового механізму, до якого віднесено
державне

фінансування,

небюджетне

фінансування,

оподаткування,

платоспроможний попит, використання механізмів кредитування освіти та
науки, проведення податкової, амортизаційної і кредитно-грошової політики,
запровадження антимонопольного законодавства, розвиток державної системи
науково-технічної інформації, стандартів і якості, проведенні патентноліцензійної політики. Зміст соціального механізму проявляється на рівні регіону
у таких інструментах, як соціальне планування, соціальне прогнозування,
соціальне проектування, соціальне програмування та таких формах, як
соціальне

забезпечення

інтелектуальної

еліти,

підвищення

престижу

інтелектуальної діяльності.
До інфраструктурного механізму належить технологічне і інформаційнокомунікативне забезпечення населення, процесів життєдіяльності, розвиток
засобів зв’язку, інформаційного обміну, організація патентної діяльності,
стандартизація і уніфікація нових результатів досліджень, що реалізується
через такі регіональні інструменти: діджиталізація, створення інтелектуальних
мережевих платформ, хабів, інституціоналізація експертного середовища,
впровадження стандартів інноваційної та інтелектуальної діяльності.
Обгрунтовано,

що

успішне

публічне

управління

інтелектуальним

потенціалом, під яким авторка розуміє сукупність цілеспрямованих впливів на
міру його здатності при даному рівні свого розвитку в конкретному
просторово-часовому континуумі реалізовувати можливості, що містяться в
його наявних інтелектуальних ресурсах, з метою забезпечення пріоритетів

регіонального розвитку на основі сукупності знань, інформації, інноваційних
технологій, інтелектуальної власності та здатності до цілепокладання та
ціледосягнення, яка перманентно відтворюється,
чинників забезпечення
Запропоновано

є одним з найважливіших

сталого розвитку регіону і країни в цілому.

алгоритм

формування

системи

публічного

управління

інтелектуальним потенціалом регіону, що містить послідовність кроків,
спрямовану на

створення

сприятливого

інноваційного клімату,

захист

інтелектуальної власності та її виробників, розвиток економіки знань та
досягнення пріоритетів

сталого регіонального розвитку, охарактеризовано

стадії цього процесу та основні принципи, які авторка дихотомізує на
концептуальні

(принципи

раціональності,
плановості,

інтегративності,

наступності)

соціальної

та

системності,

безперервності,

організаційно-технологічні

спрямованості,

послідовності,

(принципи

нормативності,

економічності, практикоорієнтованості).
Доведено,

що

процес

публічного

управління

інтелектуальним

потенціалом регіону залежить від пріоритетів регіонального розвитку, які
слугують стратегічними орієнтирами руху та інституціонального дизайну
конкретного

суспільства,

яких

формується

у

результаті

суспільних

трансформацій.
Деталізовано характеристики суб’єкта та об’єкта публічного управління
інтелектуальним

потенціалом

та

визначено

зв’язки

цієї

системи

з

інституційним середовищем, сформованим у регіоні.
Розкрито напрями діяльності органів публічної влади щодо публічного
управління інтелектуальним потенціалом регіону, яка полягає у реалізації
соціального планування, соціального прогнозування, соціального проєктування
та

соціального

програмування,

з

урахуванням

пріоритетів

соціально-

економічного розвитку, зокрема пріоритетів сталого розвитку; пріоритетів
державного рівня; регіональних, ринкових та галузевих пріоритетів, а також
пріоритетів, що відображають думку і погляди наукової та бізнес-спільнот та
існують незалежно від того, як представлені пріоритети центрального або
регіонального рівня. Охарактеризовано інструментарій застосування форсайту,

краутсорсингу
інтелектуальним

та

бенчмаркінгу
потенціалом

у

регіону

процесі
для

публічного

управління

забезпечення

пріоритетів

регіонального розвитку.
Ключові слова: публічне управління, інтелектуальний потенціал регіону,
сталий розвиток, органи державної влади, органи місцевого
самоврядування.
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