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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Поточний стан розвитку національної економіки є
найбільш складним з часів незалежності України. Світова економічна криза,
викликана розповсюдженням COVID-19, фундаментально змінила умови ведення
підприємницької діяльності та актуалізувала необхідність пристосування усіх
стейкхолдерів ринку до нових реалій. Водночас, наявність внутрішніх проблем
розвитку національної економіки, серед яких військові дії на Сході України,
слабкість інституціонального середовища інноваційного підприємництва,
недосконалість законодавчої бази, зміни політичної кон’юнктури, значно
ускладнюють подальшу адаптацію інноваційних підприємств. Синергетичне
поєднання несприятливих явищ на мега- та макрорівнях загострюють суперечності
в економічній і соціальній системах національної економіки і тому вимагають
повного переформатування заходів з державного регулювання інноваційним
розвитком підприємництва. Беззаперечним є той факт, що відкрита
макроекономічна система України у даний час трансформується і саме вдало обрані
державні орієнтири подальшого стимулювання інноваційного розвитку
підприємництва здатні забезпечити найліпші шляхи виходу національної
економіки з кризи та відкрити нові можливості для її зростання, гнучкості та
реагування на ринкові зміни. Періоди трансформаційних зрушень не лише мають
негативний характер, вони можуть стати джерелом до перетворення економіки
України на найбільш прогресивну та інноваційно-орієнтовану за рахунок вдало
визначених стратегічних інструментів державного регулювання.
Ефективне державне регулювання розвитком інноваційного підприємництва в
умовах трансформації національної економіки повинне ґрунтуватися на
критичному оцінюванні реального стану інноваційного підприємництва,
визначенні найактуальніших проблем, які обумовлюють його інертний розвиток.
З урахуванням зазначеного, формування такої стратегії перетворення
підприємництва, яка, відповідно необхідних моделей та технологій конкуренції,
здатна забезпечити технологічний прогрес або інноваційний прорив в усіх секторах
та галузях промисловості, є нагальним завданням. Подальший еволюційний шлях
розвитку національної економіки повинен відбуватися з урахуванням захисту
інноваційних систем, систематизації заходів зі стимулювання нововведень та
формування Концепції відновлення розвитку інноваційного підприємництва за
рахунок використання нових можливостей та реалізації комплексу необхідних
реформ у сфері державного регулювання інноваціями.
Розвиток інноваційного підприємництва в період трансформацій національної
економіки привертав увагу значного кола зарубіжних та вітчизняних вчених.
Багато науковців справедливо вважали, що кризи, трансформації та зміни тренду
розвитку економіки за рахунок ефективного державного регулювання здатні
активізувати інноваційний потенціал та забезпечити перехід системи на більш
високий рівень розвитку, стійкий до несприятливих зовнішніх чинників. У цьому
контексті до найбільш важливих досліджень для визначення подальших
стратегічних векторів розвитку національної економіки слід віднести наукові праці
Ж. Анрі, Д. Белла, М. Барни, Ч. Бернарда, Дж. Бернала, Л. Вальраса,
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З. Варналія, Т. Веблена, Л. Ганущак-Єфіменко, І. Гнатенко, Б. Годена, С. Голубки,
Ю. Гончарова, Л. Гохберга, М. Єрмошенка, С. Єрохіна, Г. Іцковіца, В. Зянька,
Дж. Кейнса, Дж. Коммонса, М. Кондратьєва, М. Корнєєва, М. Зось-Кіора, Р. Коуза,
І. Кукси, Л. Лейдесдорфа, К. Маркса, Г. Марковіца, А. Маршалла, К. Менгера,
Г. Менша, Г. Мінцберга, Ф. Модільяні, Д. Норта, І. Охріменка,
І. Паризького, А. Пігу, Ж. Сейя, Р. Солоу, Дж. Форрестера, І. Фішера,
М. Фрідмена, Ф. Хайєка, Дж. Хікса, В. Черняка, А. Шастіко, В. Шевчука,
А. Шпітгофа, І. Штулер, Т. Шульца, Й. Шумпетера та інших науковців.
Не зважаючи на наявність зазначеного теоретико-методологічного масиву
досліджень з проблематики, що вивчається, по цей час не визначено найдієвіші
стратегічні інструментарії формування державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва в умовах трансформації економіки з урахуванням
незбалансованості інноваційних процесів, швидких змін глобального ринку
інновацій та підсилення конкуренції між світовими товаровиробниками.
Ускладнений характер трансформації сучасної національної економіки,
потреба в переусвідомленні та оновленні теоретико-методологічного підґрунтя
інституціональних засад розвитку інноваційного підприємництва, розробка
напрямків найефективнішої консолідації стейкхолдерів ринку, визначення джерел
накопичення інноваційного потенціалу країни, усунення дисфункцій у
функціонуванні інноваційної інфраструктури, впровадження інструментарію
державного регулювання інноваційним підприємництвом як необхідних умов
забезпечення прогресивного розвитку країни, заснованого на інноваціях,
обумовили актуальність обраної теми дисертації, її мету, завдання, логіку та
напрями дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
виконано у відповідності з планом науково-дослідних робіт ВНЗ «Національна
академія управління» за темою «Інноваційно-інвестиційні чинники сталого
соціально-економічного
розвитку»
(державний
реєстраційний
номер
0116U003934), в межах якої здобувачем запропоновано методологію державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації
національної економіки. Плану науково-дослідних робіт Луганського
національного аграрного університету у межах тем: «Управління ресурсним
потенціалом підприємств, спрямоване на формування конкурентних переваг в
аграрному секторі економіки» (державний реєстраційний номер 0119U101985), де
здобувачем обґрунтовано інституціональні засади забезпечення сталого розвитку
інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки; «Організаційнометодологічні
засади
активізації
фінансово-економічного
потенціалу
національного простору в умовах глобалізації» (державний реєстраційний номер
0119U101446), де здобувачем запропоновано практичні рекомендації щодо
активізації фінансово-економічного потенціалу інноваційного підприємництва в
умовах глобалізації; «Управлінські аспекти модернізації аграрного виробництва в
умовах інтеграції України до Європейського економічного простору» (державний
реєстраційний номер 0116U005247), де здобувачем визначено концептуальні
орієнтири модернізації аграрного виробництва на інноваційних основах.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування теоретико-
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методологічних положень, методичного інструментарію та практичних
рекомендацій стосовно державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва в умовах трансформації національної економіки.
Для досягнення зазначеної мети поставлено і вирішено такі завдання:
- розглянути процес формування тезаурусу інноваційного підприємництва у
науковому світі;
- сформувати методичні засади діагностування спроможності підприємств до
інноваційного розвитку;
- розкрити системне місце інноваційної інфраструктури в інноваційному
підприємництві;
- здійснити оцінювання ефективності інноваційного потенціалу регіонів
України;
- запропонувати методологічні основи реалізації державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва;
- конкретизувати
передумови накопичення позитивної синергії в
інституціональному середовищі інноваційного підприємництва;
- обґрунтувати підходи до оновлення інституціонального середовища
засобами державного регулювання;
- сформувати компенсаторний механізм взаємодії інноваційних підприємств
та держави;
- розробити
комплекс підтримки підприємництва інструментарієм
адаптивного державного регулювання;
- удосконалити
підходи до стратегічного управління процесами
кластеризації;
- запропонувати
Концепцію
державного
регулювання
розвитком
інноваційного підприємництва.
Об’єктом дослідження є процеси розвитку та функціонування інноваційного
підприємництва в умовах трансформації національної економіки.
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, науковометодичних та прикладних підходів щодо державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва в умовах трансформації національної економіки.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є комплекс
загальнонаукових концепцій, фундаментальних теорій, способів та методів
пізнання проблематики державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва в умовах трансформації національної економіки. Теоретичну
основу дослідження утворюють положення та наукові праці вчених у галузях:
державного регулювання та інституціональних змін; економічної теорії
формування генези підприємництва та інновацій; теорії еволюції складних
економічних систем у відкритій макроекономіці, у яких порушувалося питання
інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів; теорії управління
персоналом та стимулювання розвитку інтелектуального капіталу в економіці,
заснованої на знаннях; макроекономічної теорії в напрямку дослідження циклів
трансформації інноваційної економіки.
У дослідженні використано комплекс загальнонаукових та спеціальних
методів наукового пізнання: структурно-логічного аналізу – для побудови логіки і
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структури дослідження; абстрагування, індукції та дедукції, історичного,
гносеологічного аналізу – для семантичного та онтологічного визначення тезаурусу
парадигми інноваційного підприємництва в трансформаційній економіці;
ретроспективного аналізу, синтезу – для виявлення загальних закономірностей,
передумов здійснення інноваційного процесу та інноваційної діяльності,
накопиченні інноваційного потенціалу у підприємництві, а також обґрунтування
Концепції державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва;
формалізації та порівняльного аналізу – для визначення динамічних характеристик
та асиметрій розвитку регіональних та галузевих інноваційних систем;
міждисциплінарної аналогії – для дослідження міждисциплінарного зв’язку
парадигми інноваційного розвитку у підприємництві; метод статистичної
обробки інформації – для оцінювання дисфункцій розвитку інноваційного
підприємництва за регіонами України; детермінованої та повторної вибірки – для
формування сукупності репрезентативних даних щодо оцінювання інноваційного
потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності; системного підходу – для
формування методики оцінювання кадрової, виробничої, технологічної,
інформаційної складових інноваційного потенціалу суб’єктів підприємницької
діяльності та визначення передумови накопичення позитивної синергії в
інституціональному середовищі інноваційного підприємництва; графічний – для
наочного відображення результатів аналітичних розрахунків та положень
дисертації; теорії фракталів - для визначення методологічних основ реалізації
державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва.
Правову базу дослідження склали діючі нормативно-правові документи,
програми, стратегії державної та регіональної політики, що визначають орієнтири
державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах
трансформації національної економіки.
Інформаційною базою дисертації є загальнодержавні, регіональні документи,
внутрішньокорпоративна звітність підприємств, статистичні та аналітичні
матеріали Державної служби статистики України, міжнародні інформаційні
джерела в галузі оцінювання інноваційної діяльності, нормативні та законодавчі
акти окремих країн-членів ЄС, ресурси і видання мережі Internet, спеціальні наукові
та монографічні джерела, результати власних досліджень здобувача.
Наукова новизна одержаних результатів. В результаті наукового
дослідження розв’язано важливу наукову проблему обґрунтування теоретикометодологічних та прикладних засад державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва в умовах трансформації національної економіки.
Основні положення наукової новизни, винесені на захист, полягають у такому:
вперше:
- обґрунтовано Концепцію державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва в умовах трансформації економіки, що ґрунтується на реалізації
рефлексивної парадигми державного реагування, ідентифікації та рефлексації
імпульсів дифузії інновацій, формування системи альтернатив вибору державного
впливу та заснована на досягненні моделі забезпечення конкурентних переваг
інноваційного підприємництва. Реалізація Концепції є основою для формування
принципово нової моделі державної політики, заснованої на домінуванні інновацій
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в усіх секторах та галузях економіки;
- запропоновано методологічні основи реалізації державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва з позицій неоінституціонального
підходу, які базуються на синергетичному поєднанні процесів забезпечення
генерації людського ресурсу, ентропії інституціональних пасток, позитивістської
консолідації стейкхолдерів ринку та сигнаторики імпульсів інституціонального
середовища, взаємна конфігурація яких дозволила сформувати методологічну базу
реалізації Концепції державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва. Реалізація методології буде сприяти поглибленню наукових знань
щодо розв’язання проблеми методологічного забезпечення державного
регулювання інноваційним підприємництвом в умовах трансформації економіки;
- сформовано праксеологічні компоненти аксіоматичного кола трансформації
позитивної синергії в інституціональному середовищі інноваційного
підприємництва, що призводить до блокування негативних синергій за допомогою
реалізації інструментарію помірно-адміністративного впливу держави та є
основою досягнення збалансованої сукупності позитивних тенденцій у середовищі
підприємництва, що трансформується;
удосконалено:
- методичні засади діагностування спроможності підприємств до
інноваційного розвитку, які, на відміну від існуючих, засновані на рекомбінації
показників
оцінювання
кадрової,
інвестиційної,
техніко-технологічної,
інформаційної складових, що надало можливість розрахувати інтегральну матрицю
оцінювання спроможності підприємства до інноваційного розвитку;
- теоретичні положення щодо розвитку інноваційної інфраструктури як
визначального драйверу позитивних зрушень інституціонального середовища та
джерела формування позитивної синергії інноваційного розвитку підприємництва,
які, на відміну від існуючих, визначають етапи формування такої інфраструктури
відповідно життєвого циклу інноваційного проекту та за рахунок досягнення
компліментарності інфраструктурних елементів формують імпульси для
подальшого стимулювання економіки, заснованої на дифузії інновацій, що надає
змогу державі, як ініціатору регулювання, визначати напрямки оновлення
інноваційної інфраструктури з урахуванням сучасних умов;
- організаційні підходи та практичні рекомендації щодо оновлення
інституціонального середовища засобами державного регулювання, які, на відміну
від існуючих, засновані на досягненні колінеарності інститутів, формуванні
стратегії
цілепокладання,
впливу
держави
інструментарієм
м’якого
регламентування, визначенні умов досягнення позитивної синергії, створенні
передумов для консолідації стейкхолдерів ринку, що дає змогу реалізовувати
програми державно-приватного партнерства з урахуванням паритету бізнесу та
держави;
- методичний підхід до визначення ефективності інноваційного потенціалу
України та алгоритму пошуку резервів виробничого, інтелектуального,
фінансового, інформаційного ресурсів, необхідних для формування національної
економіки, заснованої на інноваційному розвитку, що, на відміну від існуючих,
дозволяє інструментарієм математичного моделювання визначити ринкові
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провали, інституціональні пастки, здійснити прогноз розвитку інноваційного
підприємництва та на цих основах формувати різноякісні моделі поведінки
стейкхолдерів ринку. Зазначене дає змогу на рівні держави оцінювати поточні
умови ведення інноваційного підприємництва та формувати необхідні державні
важелі впливу на його діяльність відповідно усунення ринкових провалів і пасток;
набули подальшого розвитку:
- наукове тлумачення поняття «інноваційне підприємництво» з позицій макрота мікрорівня, яке, на відміну від існуючих, визначає інноваційне підприємництво
на макрорівні, як постійно еволюціонуючу, об'єктивістську економічну, соціальноорієнтовану надкласову категорію, що утворює основу тезаурусу вітчизняної теорії
інновацій, обумовлює якісне перетворення засобів виробництва держави або нації,
трансформацію виробничих відносин за рахунок освоєння перспективних надбань
техніки, науки, технології, призводить до підвищення макроекономічних
показників, забезпечення економічної, продовольчої та соціальної безпеки, змінює
подальший еволюційний тренд розвитку національної інноваційної системи.
Інноваційне підприємництво на мікрорівні пропонується розуміти як новаторську,
ризиковану, креативну, важкопрогнозовану та нетрадиційну модель діяльності
суб’єкта підприємництва, яка реалізується за рахунок випуску специфічних
новітніх на ринку товарів, послуг (або з оновленими характеристиками), а їх
комерціалізація хоча і є ризикованою, проте за рахунок захоплення певного
сегменту споживачів дозволяє підприємцю отримати надприбуток, а споживачу
задовольнити потреби як у базових, так і специфічних товарах або послугах,
причому така діяльність повинна бути корисною для держави. Зазначені
тлумачення надають змогу поглибити категоріальний апарат інноваційного
підприємництва;
- наукові положення У. Дж. Баумоля до ідентифікації репликативного
підприємництва, мікротерапії та напрямків деструктивного руйнування
традиційної моделі підприємництва, які, на відміну від існуючих, формують
комплекс підтримки соціально-орієнтованого інноваційного підприємництва
інструментарієм адаптивного державного регулювання, що дає змогу
забезпечувати тренд розвитку соціально-орієнтованого підприємництва в системі
трансформації національної економіки;
- підходи до стратегічного управління процесами кластеризації, які, на відміну
від існуючих, дозволяють визначити фази доцільної інтеграції інноваційних
підприємств та кластеру відповідно життєвого циклу інноваційного проекту,
наближення інноваційної діяльності до зони біфуркації, що дозволяє отримати
додаткові конкурентні переваги та підвищити синергетичний ефект від інтеграції,
а також визначити доцільні періоди кластерної кооптації;
- послідовність, зміст та етапність реалізації компенсаторного механізму
державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах
трансформації економіки, який, на відміну від існуючих, розроблений на засадах
цільового управління та теорії ресурсозбереження, а також передбачає досягнення
конкурентних переваг інноваційного підприємництва відповідно критеріїв
оптимальності виконання обраних цілей, заощадливого використання наявних
ресурсів, що надає можливість планувати подальшу державну політику сприяння

7

розвитку інноваційного підприємництва в контексті раціонального використання
ресурсів.
Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати та
розроблені пропозиції становлять теоретико-методологічну основу державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації
національної економіки.
Найважливіші теоретичні положення, практичні розробки, методичне
забезпечення і висновки, що представлені в дослідженні, доведено до рівня
конкретних рекомендацій та використані органами державної влади,
підприємствами, установами, що підтверджено довідками про впровадження в
діяльність:
- Верховної Ради України – при опрацюванні проектів внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення державної підтримки підприємницької
діяльності та стимулювання інноваційної активності суб’єктів підприємницької
діяльності, а також розширення та поглиблення діалогу між органами державної
влади і бізнесу, формування розгорнутої платформи для здійснення управлінських
дій з удосконалення державної політики підтримки підприємництва (довідка від
17.12.2020 р. № 417д9/9-2020/244275);
- Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України
при розробці комплексного підходу оцінювання інноваційного потенціалу
аграрних підприємств (довідка від 12.04.2021 р. № 04-11/13-2021/124546);
- Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності
Луганської обласної державної адміністрації (Луганської обласної військовоцивільної адміністрації) при удосконаленні державного регулювання інституцій
інфраструктурного забезпечення розвитку підприємництва та забезпечення сталого
соціально-економічного розвитку регіону та розробці Плану заходів з реалізації на
2021-2023 роки Стратегії розвитку Луганської області на період 2021-2027 років
(довідка від 15.02.2021 р. № 06/01-11/00359);
- Головного управління Державної податкової служби у Луганській області з
метою оновлення законодавчої бази у сфері оподаткування, формування нового
інституційного середовища сприятливого для реалізації принципу рівності всіх
платників перед законом та впровадження спеціальних податкових режимів для
інноваційних підприємств (довідка від 18.01.2021 р. № 05/12-8/0197);
- ТОВ «Корум Сорс» при організації підготовки та підвищенні кваліфікації
управлінського персоналу підприємства здатного реалізовувати стратегію
керування підприємством в умовах кластеризації економіки, а також створенні на
рівні підприємства онлайн платформи як датацентру для учасників кластеру
(довідка від 18.02.2020 р. № 968-19);
- ТОВ «Базис-программ» з метою оцінювання інноваційного потенціалу
підприємства, визначення реальної спроможності підприємства до здійснення
поточної та перспективної інноваційної діяльності, з’ясування доцільності
диверсифікації виробництва, впровадження ефективних напрямків реалізації
маркетингової політики комерціалізації продукції на ринку споживачів (довідка від
28.07.2020 р. № 6025з58/7);
- ТОВ «Сервіс+Агро» в процесі оптимізації форм взаємодії бізнесу та влади,
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обґрунтування та реалізації стратегічних суспільних і приватних ініціатив, а також
удосконалення технологій ведення ділових безконфліктних перемовин між
підприємцями та державними службовцями (довідка від 11.08.2020 р. № 2948/0820).
Теоретичні положення дисертаційної роботи використовувалися в освітньому
процесі ВНЗ «Національна академія управління» при викладанні дисциплін
«Інноваційний розвиток підприємства», «Стратегічне управління», «Інновації в
міжнародному бізнесі» (акт від 28.05.2020 р).
Особистий внесок здобувача. Наукові положення та висновки, викладені у
дисертації, є результатом самостійно проведеного автором дослідження щодо
формування теоретико-методологічних та методичних засад державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації
національної економіки. Основні положення і висновки дисертації опубліковано в
одноосібних та колективних наукових працях. Внесок автора в колективно
опубліковані праці конкретизовано у списку публікацій.
Апробація результатів дослідження. Отримані результати дослідження,
висновки та пропозиції доповідалися, обговорювалися й схвалені на міжнародних
і всеукраїнських наукових, науково-практичних та науково-методичних
конференціях, симпозіумах і круглих столах, зокрема: Міжнародній науковопрактичній конференції «Сучасні тенденції розвитку права та економіки»
(Луганськ, 2011); Міжнародній науково-практичній конференції «Сценарії та
середньостроковий прогноз розвитку економіки України» (Одеса, 2013); ІV
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку права
та економіки» (Луганськ, 2014); ІІ International Scientific Conference «Economy and
Society: a modern Foundation For Human Development» (Leipzig, Germany, 2017);
International Scientific Conference «Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise»
(Le Mans, France, 2017); Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і
освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства» (Бережани, 2019);
Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, фінанси, облік,
менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку» (Полтава, 2019);
Міжнародній науково-практичній конференції «Методичні підходи до формування
стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів» (Дніпро, 2019);
III International Scientific Conference the Modern Trend in the Development of Business
Sosial Responsibility «Nova University Nova School of Business and Economics»
(Lisbon, Portugal, 2019); International scientific-practical conf. «Development of
modern technologies and scientific potential of the world» (London, United Kingdom,
2019); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наука, технології,
інновації: світові тенденції та регіональний аспект» (Одеса, 2019); Międzynarodowej
naukowo-praktycznej konferencji «Wielokierunkowosc Jako Gwarancja Postępu
Naukowego» (Warszawa, Poland, 2020); International scientific-practical conf. «Le
Tendenze e Modelli di Sviluppo Della Ricerсhe Scientifici» (Roma, Italia, 2020).
Публікації.
Основні
результати
дисертації
опубліковано
в
42 наукових працях, серед них: 4 колективні монографії (у тому числі 1 зарубіжна);
1 – навчальний посібник; 21 стаття у наукових фахових виданнях України; 3 статті
у наукових фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз
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даних «Web of Science» та «Scopus»; 13 праць апробаційного характеру. Загальний
обсяг публікацій 46,71 друк. арк., особисто належать автору – 39,97 друк. арк.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу,
п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг
дисертації становить 392 сторінки, що містить 23 таблиці, 39 рисунків та 9 додатків.
Список використаних джерел налічує 435 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету й
завдання, об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну та практичне значення
роботи, наведено дані щодо апробації отриманих результатів, відображено зв'язок
роботи з науковими програмами, планами, темами та показано структуру роботи.
У першому розділі «Теоретичні основи державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва» відображено еволюційні процеси
формування тезаурусу інноваційного підприємництва у науковому світі,
конкретизовано передумови державного регулювання інноваційного процесу в
підприємництві, визначено детермінанти державного регулювання інноваційним
підприємництвом в умовах трансформації національної економіки.
Відзначено, що турбулентність зовнішнього оточення сучасного
підприємництва, кризові явища, несистемність та біфуркації в інституціональному
середовищі, зростання суперництва, глобалізаційні тенденції та міграція трудових
ресурсів вимагають постійного перегляду і переосмислення підходів до вирішення
питань подальшого ефективного розвитку інноваційного підприємництва.
Зазначені проблеми можливо вирішити лише після опрацювання значного кола
наукової бази, а також систематизування та конкретизації тих джерел, що
започаткували феномен зародження досліджуваного об’єкту, а також визначення
його фундаментальних понять, які утворюють вхідну категоріальну базу явища,
що потребує аналізу.
Встановлено, що у категоріальному змісті інноваційна діяльність суб'єктів
підприємництва досліджувалася як комплексна компонента з взаємозалежними,
подекуди взаємодоповнюючими, дефініціями, які відрізнялися неоднозначністю і
суперечностями у їх трактуванні. У сучасній вітчизняній і зарубіжній науковій
літературі серед провідних теоретиків і практиків не існує єдиної визнаної системи
понять у цьому секторі наукових знань.
Зважаючи на вищезазначене, запропоновано визначення поняття «інноваційне
підприємництво». З позицій макроекономічного рівня пропонується розуміти
інноваційне підприємництво як постійно еволюціонуючу, об'єктивістську
економічну, соціально-орієнтовану надкласову категорію, що утворює основу
тезаурусу вітчизняної теорії інновацій, обумовлює якісне перетворення засобів
виробництва держави або нації, трансформацію виробничих відносин за рахунок
освоєння перспективних надбань техніки, науки, технології, призводить до
підвищення
макроекономічних
показників,
забезпечення
економічної,
продовольчої та соціальної безпеки, змінює подальший еволюційний тренд
розвитку національної інноваційної системи. Інноваційне підприємництво на
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мікрорівні пропонується розуміти як новаторську, ризиковану, креативну,
важкопрогнозовану та нетрадиційну модель діяльності суб’єкта підприємництва,
яка реалізується за рахунок випуску специфічних новітніх на ринку товарів, послуг
(або з оновленими характеристиками), а їх комерціалізація хоча і є ризикованою,
проте за рахунок захоплення певного сегменту споживачів дозволяє отримати
підприємцю надприбуток, а споживачу – задовольнити потреби як у базових, так і
специфічних товарах або послугах, причому така діяльність повинна бути
корисною для держави. Зазначені тлумачення надають змогу поглибити
категоріальний апарат інноваційного підприємництва.
Конкретизовано сутність інноваційної діяльності, яка може визначатися як вид
специфічної діяльності суб’єктів ринку, що вміщує систему новаторських процесів,
спрямованих на активізацію генерацій ноу-хау, дифузію та комерціалізацію
інновацій. Фундаментом інноваційної діяльності є реалізація підприємницьких
ініціатив в межах ризикованого нестатичного інноваційного процесу та
притаманного певній країні типу ринкового середовища.
Акцентовано увагу на тому, що масштабність та складність реалізації процесу
впровадження ідей в інноваційному підприємництві вказує на необхідність
дотримання певних взаємозв’язаних етапів його реалізації, виконання яких сприяє
якнайшвидшій комерціалізації нововведень на вітчизняному ринку. За такого
процесу спостерігається тісний зв’язок між державною підтримкою та початковим
плануванням бізнесу підприємця, який реалізує інноваційні ідеї.
Відзначено, що інноваційний процес здійснюється самостійно підприємцем за
рахунок реалізації ініціативної, систематичної та високоризикованої діяльності, що
переслідує мету освоєння та дифузії інновацій, а також досягнення ефективної
комерціалізації продуктів інноваційного процесу при розповсюдженні на ринку
нових товарів і послуг. Інноваційний процес відтворюється стейкхолдерами
підприємництва з метою досягнення економічних і соціальних результатів та
одержання прибутку при найменших витратах. Такий процес являє собою складну
логічну діяльність, що включає сукупність послідовних циклів, які відтворюються
в межах життєвого циклу підприємства або інноваційного проекту. Реалізація
інноваційного процесу на макрорівні передбачає адаптивну комбінаторику
чинників виробництва, комунікацію зі світовим суспільством, ринком споживачів
і засвоєння надбань науково-технічного прогресу.
Акцентовано увагу на тому, що реалізація інноваційного процесу у
підприємництві залежить від державного регулювання, вдало обраних державою
інструментаріях з його підтримки – сукупністю адміністративних важелів, які
призведуть до наукових та організаційних змін у розвитку національної системи
підприємництва. Такому державотворенню притаманна компенсаторна дія, що
формується в процесі сприяння генерації, дифузії і використання інновацій у
підприємництві та призводить до утворення синергетичних ефектів у межах
інноваційної системи. Вид впроваджуваних інструментів залежить від поточної
ситуації, яка притаманна сучасній соціально-економічній моделі, а також
результатів
діяльності
інститутів,
що
формують
інфраструктуру
підприємництва. На цій основі визначена декомпозиція процесу державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва (рис. 1).

Етапи реалізації процесу державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва
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Визначення видів наявних ресурсів та їх критичне оцінювання

Нормативно-правові

Інвестиційно-фінансові

Інтелектуально-демографічні

Організаційно-управлінські

Інформаційно-комунікаційні

Природні

Формування векторів цілепокладання державного регулювання

Вектор 1. Досягнення
високого рівня інноваційної
активності серед суб’єктів
підприємницької діяльності

Вектор 2. Оновлення
інституціонального
середовища,
сприятливого для
розвитку інновацій

Вектор 3. Формування
національної
економіки
інноваційного типу
заснованої на знаннях
та технічному прогресі

Обґрунтування стратегій державного регулювання
Формування альтернативних
сценаріїв розвитку
інноваційного підприємництва
з прогнозними результатами

Розробка адаптивних
стратегій за кожним
альтернативним
сценарієм

Проектування маршрутної
карти стратегічної
координації між
державою та бізнесом

Уніфікація інструментів державного регулювання
Систематизація
інструментів індикативного
планування та їх рекурентне
каскадування

Визначення цільових
сегментів та інтенсивності
інструментального впливу

Формування ядра
виконавців відповідно
виду інструментального
впливу

Контрольний перегляд та удосконалення процесу державного регулювання
Організація постійного
моніторингу відповідно
етапів державного
регулювання

Структуризація причиннонаслідкових зв’язків
неефективності державного
регулювання

Перегляд та оновлення
кожного етапу відповідно
реального стану розвитку
національної економіки

Рис. 1. Декомпозиція процесу державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва
Джерело: розробка автора

Досвід формування еволюційної парадигми інноваційного підприємництва
доводить, що розвиток інноваційних зрушень за різних типів економічних систем
держав відбувається нерівномірними циклами або спіралями розвитку. У такому
контексті, інноваційну діяльність підприємництва слід розглядати під кутом
просторових циклів еволюційної системи трансформаційної економіки, а
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планування такої діяльності повинне здійснюватися відповідно фазової моделі
саморозвитку економіки, що трансформується. Трансформація економіки надає
нові можливості для підприємництва. Виникнення кризи та бажання держави її
подолати може стати потужнім стартом руйнування старої неефективної системи
та повного переформатування підприємницького середовища.
У другому розділі «Методологічні основи забезпечення державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах
трансформації національної економіки» відзначено концептуальні орієнтири
формування інноваційної політики розвитку інноваційного підприємництва,
обґрунтовано комплекс найдоцільніших методологічних підходів до визначення
інноваційних процесів у підприємництві, визначено базис методології державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформаційної
економіки, удосконалено методичний інструментарій для оновлення
інфраструктурних елементів.
Відзначено, що основи формування методології забезпечення державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації
національної економіки передбачають насамперед визначення орієнтирів
інноваційної політики. За такого визначення необхідним є урахування минулого
досвіду розвитку інноваційної системи, за рахунок повної та всебічної
орієнтованості держави-регулятора на пошук і стимулювання імпульсів технікотехнологічного та соціально-економічного характеру.
В дисертації відзначено такі орієнтири в межах теорії динамічних
можливостей інституціонального середовища та акумуляції його адаптаційних
здатностей як: застосування інструментарію теорії стійкого розвитку, ризикменеджменту, ціннісно-поведінкової парадигми. Умовою формування методології
є розвиток компетенцій та визначення імпульсів в межах темпоральної теорії
трансформації економічної системи, що передбачає: визначення маркерів
біфуркаційних процесів горизонту планування окремих періодів інноваційного
розвитку; актуалізації ціннісних орієнтацій перспективного розвитку; здатності
формування комунікацій та спільному пошуку рішень виходу з кризи; можливості
визначати ринкові провали, загрози та причини інертного розвитку
підприємництва; здатності реконфігурувати поточний потенціал та ресурсні
можливості бізнес-середовища.
Вcтановлено методологічні основи реалізації державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва з позицій неоінституціонального
підходу, які базуються на синергетичному поєднання процесів забезпечення
генерації людського ресурсу, ентропії інституціональних пасток, позитивістської
консолідації стейкхолдерів ринку та сигнаторики імпульсів інституціонального
середовища. Реалізація методології буде сприяти поглибленню наукових знань
щодо розв’язання проблеми методологічного забезпечення державного
регулювання інноваційного підприємництва в умовах трансформації економіки
(рис. 2).
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Формування
Акумуляція
Обмін

Біофізіологічний потенціал

Демографічний потенціал

Парадигма
генерації людського
ресурсу

Унеможливлення гістерезису
інституціонального середовища

Парадигма антропії
інституціональних
пасток

Інноваційно-творчий
потенціал

Ядроцентричність
Синергетичність

Теорія «Triple Helix»
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Моніторинг
Розпізнавання
Урахування

Кластерізація
Ринкова взаємодія

Мінімізація
адміністративних та
ринкових бар’єрів
Дерегуляція
підприємницької
діяльності

Методологія симультанного
державного регулювання
інноваційним
підприємництвом в умовах
трансформації економіки

Полісуб’єктність

Передбачення
Моделювання
Подолання

Діагностика зони
біфуркації
Парадигма
позитивіської
консолідації

Регуляційна, ієрархічна, статусна координація

Парадигма
сигнаторики
імпульсів

Різнорідність
стратегій
діагностики

Симптоматика оцінювання флуктуацій

Рис. 2. Методологічні основи реалізації державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в
умовах трансформації національної економіки
Джерело: розробка автора
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Концептуалізація орієнтирів державного регулювання у межах теорії
динамічних можливостей системи інституціонального середовища дозволили
розвинути методологічний каркас, який представляє собою авторське бачення на
перегляд та оновлення підходів до інтерпретації наявних і розробки нових
теоретичних концепцій методологічного базису державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації національної
економіки.
Відзначено методологічні імперативи, які охоплюють урахування
темпоральності процесу державного регулювання інноваційним розвитком
підприємництва в межах загальновизнаної вітчизняної моделі соціальноекономічного розвитку, конвергенції найбільш ефективного
європейського
досвіду в систему національної економіки, формування позитивної синергії
інституціональних зрушень в трансформаційних перетвореннях, накопичення
людського ресурсу здатного здійснювати державне регулювання та керування
інноваційними процесами на мікрорівні.
В процесі інтерпретації траєкторії інституціонального розвитку середовища
інноваційного підприємництва запропоновано виділяти формальні, неформальні та
спонтанні (випадкові) інституціональні рамки, результативність та дієвість яких в
умовах національної економіки обумовлює накопичення позитивної або негативної
синергії, що формує подальший вектор соціально-економічних зрушень та
відзначає еволюційну парадигму подальшого розвитку інноваційного
підприємництва.
Дістала подальшого розвитку концепція У. Дж. Баумоля у напрямку
деструктивного руйнування традиційної моделі підприємництва інструментарієм
державного регулювання з умовами формування соціально-орієнтованого
підприємництва в системі трансформації національної економіки. Запропоноване
авторське бачення усуває прогалини в науковій думці в контексті позитивізації
погляду на кризові явища в національній економіці, які з урахуванням ефективних
заходів державного регулювання задають позитивний тренд інноваційному
розвитку.
Розроблено пропозиції щодо подальшого розвитку інноваційної
інфраструктури
як
визначального
драйверу
позитивних
зрушень
інституціонального середовища та джерела формування позитивної синергії
інноваційного розвитку підприємництва. Відзначено етапи формування такої
інфраструктури відповідно життєвого циклу інноваційного проекту, в процесі чого
за рахунок досягнення компліментарності інфраструктурних елементів
формуються імпульси для подальшого стимулювання економіки, заснованої на
дифузії інновацій. Зазначене надає змогу державі, як ініціатору регулювання,
визначати напрямки оновлення інноваційної інфраструктури з урахуванням
сучасних умов.
Відзначено необхідність резервного накопичення ресурсного потенціалу
інноваційного підприємництва (фінансового, кадрового, техніко-технологічного,
інформаційного) та визначено напрямки його використання відповідно етапів
реалізації інноваційного проекту. Зазначені дії мають важливе значення для
підвищення інноваційного розвитку на макрорівні і формування подальшої
стратегії інноваційного розвитку стейкхолдерів підприємництва. Відзначено
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необхідність раціонального та заощадливого використання накопиченого ресурсу
з метою його швидкого залучення у періоди трансформацій національної
економіки та настання кризових тенденцій у внутрішньому оточенні
підприємництва.
У третьому розділі «Ідентифікація реального стану та компенсаторних
можливостей розвитку інноваційного підприємництва» сформовано методичні
засади діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку,
здійснено оцінювання ефективності інноваційного потенціалу регіонів України,
визначено місце України у загальносвітових рейтингах інноваційного розвитку,
конкретизовано дисфункції розвитку інноваційного підприємництва.
Оцінено динаміку позицій України у рейтингу Глобального індексу інновацій
(табл. 1). Визначено, що втрати позиції нашої країни у згаданому рейтингу
обумовлені низькою спроможністю держави формувати людський капітал, що
зайнятий в інноваційній діяльності, ефективно розвивати інфраструктурні
елементи, підтримувати технологічні розробки та сприяти розвиткові інноваційноорієнтованого бізнесу засобами державного регулювання.
Таблиця 1
Позиції (місце) України у рейтингу Глобального індексу інновацій
Показник
2013
Місце у рейтингу
71
Кількість країн
(142)
Суб-індекси:
Ринкові інституції
105
Людський
капітал
та
44
дослідження
Інфраструктура
91
Розвиток ринку
82
Розвиток бізнесу
79
Знання
та
технологічні
45
розробки
Творчі розробки
81
Джерело: узагальнено автором

2014
63
(143)

2015
64
(141)

2016
56
(128)

2017
50
(127)

2018
43
(126)

2019
47
(129)

103
45

98
36

101
40

101
41

107
43

96
51

107
90
87
32

112
89
78
34

99
75
73
33

90
81
51
32

89
89
46
27

97
90
47
28

77

75

58

49

45

42

Результати оцінювання розвитку інноваційного підприємництва засвідчили,
що зростання кількості інноваційно-активних підприємств Україні протягом 20102018 років відбувалося завдяки реалізації інноваційної діяльності у напрямку
дифузії маркетингових та організаційних інновацій та зменшення технологічних
інновацій, що говорить про низьку здатність інноваційного підприємництва
здійснювати науково-технічний прогрес і стимулювати технологічні перетворення
у вітчизняній економіці (рис. 3).
Отже на часі формування державної політики у напрямку стимулювання
розвитку нововведень у виробництві, що змінить подальший тренд розподілу
інновацій та забезпечить стимулювання стратегічно важливих галузей.
Визначено, що лідируючи позиції у розвитку інноваційного підприємництва
у 2016-2018 рр. займають Кіровоградська, Тернопільська, Київська, Харківська
(30,10%), Львівська (29,14%) області та м. Київ (33,74%). Найменша кількість
інноваційних підприємств зосереджена у Рівненській, Донецькій та Луганській
областях.
Позиції
останніх
двох
областей
свідчать
про
втрату
бюджетоутворюючих та великих промислових підприємств через окупацію цих
території, а також порушення традиційного логістичного ланцюгу у сфері збуту
продукції та постачання комплектуючих.
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90%
34,79%

80%
70%

35,66%

50,87%
1,37%

5,05%

60%
50%

4,23%

24,68%

24,73%

24,56%

31,42%

64,06%

40%
30%
20%

21,74%

13,88%
12,70%

15,58%

10%
2010-2012

2012-2014

9,36%

6,82%

10,92%

7,58%

0%

2014-2016

2016-2018

підприємства з нетехнологічними (маркетинговими та/або організаційними) інноваціями
підприємства з продовжуваною або перерваною інноваційною діяльністю
підприємства з продуктовими та процесовими інноваціями
підприємства з процесовими інноваціями
підприємства з продуктовими інноваціями

Рис. 3. Відсотковий розподіл підприємств за видами інновацій у складі
інноваційно-активних підприємств України (за міжнародною методологією)
Джерело: узагальнено автором

У такому контексті заходи державного стимулювання розвитку інноваційного
підприємництва у зазначених регіонах повинні спрямовуватися на допомогу
підприємствам у пошуках альтернативних сегментів збуту та їх виходу на світові
ринки за рахунок створення затребуваних нововведень. За результатами
проведеного аналізу складено матрицю перешкод та компенсаторних можливостей
подальшого розвитку інноваційного підприємництва. Зокрема до перешкод
віднесено: низький рівень фінансування малого підприємництва, що здійснює
інноваційну діяльність; слабку компліментарність зв’язків між науковцями,
вченими
і
підприємцями-новаторами;
невідповідність
розподілу
інфраструктурних елементів відповідно потреб регіонів України; податковий тиск
на підприємництво та майже повну відсутність податкових пільг для новаторів;
значний бюрократичний тиск і високий рівень корумпованості; недостатність
венчурних підприємств відповідно потреб ринку; низька технологічна озброєність
та матеріально-технічна база бізнесу; відсутність мотивацій і стимулів до
відкриття власної справи; зниження кількості вчених та науковців, які відповідно
специфічних навичок, здатні до залучення в інноваційні процеси; висока
залежність вітчизняних інноваційних підприємств від експорту комплектуючих і
технологій; трудова міграція молодих фахівців, випускників закладів вищої освіти,
винахідників та відомих підприємців; переведення діяльності інноваційних
підприємств у офшорні зони; недостатня
інвестиційна привабливість
інноваційних підприємств; низька конкурентоспроможність та затребуваність на
світових ринках продукції вітчизняних інноваційних підприємств.
До компенсаторних можливостей і подальших орієнтирів розвитку, які
необхідно враховувати в процесі державного регулювання, запропоновано
відносити: розгалужену мережу установ, що надають професійно-спеціалізовану
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освіту за регіонами України; вигідне географічне розташування України, яке
сприяє полегшенню транспортної логістики та веденню торгівлі на світовому
рівні; наявність трудового ресурсу, здатного швидко створювати і засвоювати
інновації за умов формування системи мотивацій і стимулів; розвиток
ресурсозберігаючого інноваційного підприємництва та розширення екологічночистого виробництва, яке користується попитом на європейських ринках.
Визначено, що зазначені перешкоди та компенсаторні можливості формують
позитивну і негативну синергію в інституціональному середовищі інноваційного
підприємництва, що вимагає реагування держави на подолання або блокування
проявів негативного синергізму.
З метою визначення поточних можливостей промислових галузей до дифузії
інновацій запропоновано методичні засади до діагностування спроможності
підприємств до інноваційного розвитку, які гуртуються на
рекомбінації
показників оцінювання кадрової,
інвестиційної, техніко-технологічної,
інформаційної складових (табл. 2).
Зазначене додало змогу розрахувати інтегральну матрицю оцінювання
спроможності підприємств до інноваційного розвитку (рис. 4).
З урахуванням сценарного прогнозування визначено основні тренди, які
будуть формувати подальший перспективний розвиток інноваційного
підприємництва, до яких віднесено: досягнення компліментарності в інститутах
інноваційного підприємництва; використання адаптованого інструментарію
державного впливу на подолання перешкод розвиткові підприємництва;
досягнення партнерської взаємодії між бізнесом та владою.
У четвертому розділі «Організаційні засади трансформації взаємодії
держави і бізнесу» конкретизовано передумови накопичення позитивної синергії
в інституціональному середовищі інноваційного підприємництва за умов
партнерської взаємодії, визначено підходи до стратегічного управління процесами
кластеризації. Визначено, що інноваційне підприємництво за своєю
функціональною сутністю є синергічним, оскільки в будь-якому інноваційному
процесі необхідна взаємодія підприємств, держави та інфраструктурних елементів.
Водночас, виникаюча за такого партнерства синергія істотно відрізняється за
результативністю свого прояву за рахунок формування як позитивного, так і
негативного впливу на учасників комунікацій.
Сформовано праксеологічні компоненти аксіоматичного кола трансформації
позитивної синергії в інституціональному середовищі інноваційного
підприємництва, що призводить до блокування негативних синергій за допомогою
реалізації інструментарію помірно-адміністративного впливу держави та є
основою досягнення збалансованої сукупності позитивних тенденцій у середовищі
підприємництва, що трансформується.
Відзначено, що джерелом накопичення та акумуляції позитивних синергій є
інноваційні кластери, формування яких в умовах розвитку національної економіки
є найбільш затребуваною формою інтеграції інвестиційного, людського та
технологічного потенціалів.

1

Таблиця 2
Складові реалізації діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку
Кадрова складова спроможності підприємства до інноваційної діяльності
Коефіцієнт відповідності інтелектуального рівня та кваліфікацій персоналу
потребам інноваційного процесу:
=

∙

- рівень кваліфікації -го працівника; - плановий фонд робочого часу -го
працівника;
- чисельність персоналу;
- середній рівень кваліфікації
необхідний для реалізації -го інноваційного проекту;
- час необхідний для
реалізації -го інноваційного проекту; - кількість інноваційних проектів

Інвестиційна складова спроможності підприємства до інноваційної діяльності
Коефіцієнт ефективності фінансового забезпечення реалізації інноваційних
проектів:
Δ
=
Δ
- приріст прибутку за рахунок інвестицій у реалізацію -го інноваційного
проекту;
- загальний обсяг фінансових вкладень у реалізацію -го
інноваційного проекту; - кількість інноваційних проектів
Частка витрат на наукові дослідження:

Коефіцієнт готовності організаційно-управлінського персоналу до інновацій:
( ∙

=

∙

)

Коефіцієнт інноваційних можливостей персоналу у галузі досліджень:
=
- інноваційний потенціал -го працівника;
- коригуючий коефіцієнт, що
відображає ступінь реалізації потенціалу -го працівника в галузі досліджень;
- загальна чисельність персоналу
Частка працівників, зайнятих в інноваційній діяльності:
∑
=
- персонал залучений до реалізації -го інноваційного проекту;
інноваційних проектів; - загальна чисельність персоналу

- витрати на проведення -го наукового дослідження; - загальний обсяг витрат
на реалізацію діяльності; - загальна кількість наукових досліджень
Частка витрат на інноваційну диверсифікацію виробництва та маркетингові
дослідження:
=

(

+

)

- витрати на диверсифікацію виробництва в межах -го інноваційного проекту;
- витрати на маркетингові дослідження в межах -го інноваційного проекту;
- загальний обсяг витрат на реалізацію діяльності;
- загальна кількість
інноваційних проектів
Коефіцієнт витрат підприємства на формування людського капіталу здатного
здійснювати інноваційну діяльність:
=

- кількість

∙

+ +

( +

+ )

- витрати на підготовку та перепідготовку -го працівника;
- витрати на
підвищення кваліфікації -го працівника;
- трансакційні витрати на пошук та
формалізацію відносин з -м працівником; - витрати на забезпечення кадрової
роботи; - витрати на розвиток організаційної культури; - загальна чисельність
персоналу; - загальний обсяг витрат на реалізацію діяльності
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- рівень мотиваційної підготовленості -го працівника до реалізації
інноваційного проекту; - рівень когнітивної підготовленості -го працівника до
реалізації інноваційного проекту;
- рівень емоційної підготовленості -го
працівника до реалізації інноваційного проекту; - чисельність організаційноуправлінського персоналу

=

2

Техніко-технологічна складова спроможності підприємства до
інноваційної діяльності
Рівень технологізації процесів інноваційної діяльності:
=
- індивідуальний рівень технологізації -го процесу інноваційної діяльності;
- загальна кількість процесів в інноваційній діяльності
Коефіцієнт ефективності використання виробничих потужностей в інноваційній
діяльності:
=

Коефіцієнт економії собівартості продукції в результаті запровадження науковотехнічних заходів:
1 + ∆Υ
= 1−
∙Ν
1 + ΔΡ
∆Υ - приріст витрат на реалізацію науково-технічних заходів; ΔΡ - приріст
продуктивності за рахунок впровадження науково-технічних заходів; Ν - доля
витрат на впровадження науково-технічних заходів у собівартості продукції
Коефіцієнт забезпеченості персоналу сучасною технікою:
=
+
+
+
∙
- вартість комп’ютерної техніки, що використовується працівниками;
вартість високотехнологічного виробничого устаткування, що використовується
працівниками;
- вартість периферійного та мережевого обладнання, що
використовується працівниками;
- вартість програмного забезпечення, що
використовується працівниками; - загальна чисельність персоналу

Джерело: розробка автора

Інтенсивність використання інформації в процесі реалізації інноваційного
процесу:
=
- коефіцієнт інтегрованості інформаційних технологій у процес реалізації
інновацій; - коефіцієнт повторного використання інформації
Коефіцієнт доступності персоналу до інформації:
=
- загальна чисельність персоналу;
інформації -го працівника;

- індивідуальний рівень доступу до

Коефіцієнт програмної захищеності інформації:
= ∙
- витрати на програмний захист інформації;
програмне забезпечення

- загальний обсяг витрат на

Коефіцієнт повноти інформаційного забезпечення:
=
- фактичний рівень інформаційного забезпечення;
- максимально можливий рівень інформаційної забезпеченості
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- фактично відпрацьований виробничими потужностями час в процесі
реалізації інноваційної діяльності;
- максимальний фонд робочого часу
виробничих потужностей задіяних у реалізації інноваційної діяльності

Продовження табл. 2
Інформаційна складова спроможності до інноваційної діяльності

3

К6
К 10

К2

К9

Інвестиційна складова

К 16
Матриця оцінювання інформаційної складової

Кадрова складова

Техніко-технологічна
складова

К 15

К 13

К 12
Матриця оцінювання технікотехнологічної складової

К8
Матриця оцінювання інвестиційної складової

Інформаційна складова
Підсумкова матриця

Рис. 4. Матриця діагностування спроможності підприємств до інноваційного розвитку
(на прикладі ДП «Дослідне господарство «Елітне» за 2019 р.)
Джерело: розробка автора
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К3
Матриця оцінювання кадрової складової
К 14

К 11

К7

К4

К5

К1
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В кластерах відбувається спільне використання ресурсів, доходи від чого
значно перевищують суму доходів від використання тих же ресурсів окремо.
Для запобігання прояву негативної синергії і забезпечення інноваційних
процесів в сталих комунікаційних взаємодіях існує потреба визначення джерел
регулювання такої синергії (рис. 5).

Рис.5. Умови трансформації позитивної синергії в
інституціональному середовищі інноваційного підприємництва
Джерело: розробка автора

Запропоновано схему розвитку горизонтально-інтегрованого інноваційного
кластеру у промисловості, визначено його інфраструктурне забезпечення.
Призначенням його створення є забезпечення сприятливих умов та синергетичних
ефектів як для наявних, так і нових стейкхолдерів ринку. В основу такої взаємодії
покладено принцип залучення ресурсів держави на підтримці не окремих суб’єктів
господарювання, а комплексному сприянню розвитку галузевих кластерів шляхом
формування їх територіальної мережі. Сформовано етапи формування
горизонтально-інтегрованого інноваційного кластеру у промисловості: визначення
ринкової кон'юнктури та стратегічно важливих для регіонального розвитку
галузей; формування організаційної структури кластеру; формування кластерного
ядра; визначення напрямів діяльності кластера; залучення правових, кадрових,
фінансових ресурсів, що будуть стимулювати діяльність кластеру.
Визначено, що ступінь прояву позитивної синергії від взаємодії в межах
горизонтально-інтегрованого інноваційного кластеру значною мірою залежить від
інтенсивності адміністративної підтримки. Така підтримка повинна враховувати
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ієрархічність організаційної структури кластеру та ґрунтуватися на
інвестиційному, кадровому, технічному забезпеченні його функціонування.
Визначено підходи до стратегічного управління процесами кластеризації, які
дозволяють визначити фази доцільної інтеграції інноваційних підприємств та
кластеру відповідно життєвого циклу інноваційного проекту, наближення
інноваційної діяльності до зони біфуркації, що дає змогу отримати додаткові
конкурентні переваги та підвищити синергетичний ефект від інтеграції, а також
визначити доцільні періоди кластерної кооптації.
У п’ятому розділі «Стратегічні напрямки реалізації державного
регулювання інноваційного підприємництва в умовах трансформації
національної економіки» визначено механізм оновлення інституціонального
середовища засобами державного регулювання, запропоновано Концепцію
державного регулювання інноваційним підприємництвом в умовах трансформації
національної економіки та методику її оцінювання.
Визначено послідовність, зміст та етапність реалізації компенсаторного
механізму державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в
умовах трансформації економіки, який розроблено на засадах цільового
управління та теорії ресурсозбереження, а також передбачає досягнення
конкурентних переваг інноваційного підприємництва відповідно критеріїв
оптимальності виконання обраних цілей, ощадливого використання наявних
ресурсів, що надає можливість планувати подальшу державну політику сприяння
розвитку інноваційного підприємництва в контексті раціонального використання
ресурсів.
Розгляд базису державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва дозволив визначити архітектоніку Концепції державного
регулювання інноваційного підприємництва в умовах трансформації національної
економіки (рис. 6), що ґрунтується на реалізації рефлексивної парадигми
державного реагування, ідентифікації та рефлексації імпульсів дифузії інновацій,
формування системи альтернатив вибору державного впливу та заснована на
досягненні моделі забезпечення
конкурентних преваг
інноваційного
підприємництва. Подана на рис. 6 Концепція утворює фундаментальну базу
ефективної державної політики з урахуванням соціально-економічного розвитку
держави та світових тенденцій, які чинять влив на стейкхолдерів інноваційного
підприємництва. Акцентовано увагу на урахуванні точок рефлексії Концепції, які,
за нашим баченням, ґрунтуються на реалізації стратегії та моделі забезпечення
конкурентних переваг, що утворюється за допомогою формування оновленого
інституціонального середовища, досягнення позитивної синергії систем,
формування методологічного підґрунтя та активізації політики дерегуляції.
Обґрунтовано методику визначення очікуваної ефективності від реалізації
Концепції державного регулювання інноваційного підприємництва в умовах
трансформації національної економіки за допомогою інструментарію
математичного моделювання. Для визначення зазначеної ефективності
пропонується обирати множину показників X, що являє собою об’єднання
3
3
підмножин показників, які відображають різні компоненти реалізації
X   X  { x }n
i

i

i 1

ij j 1

i 1

Концепції державного регулювання інноваційного підприємництва.

Стратегія Концепції

Модель конкурентних
переваг

Інституціональне
середовище

Позитивна синергія
систем

Методологічне
підґрунтя
Оновлення
інституціональн
их правил та
структур ІП

Відбір
пріоритетних
моделей
поведінки ІП

Формування системи організаційного
та ресурсного забезпечення процесу
державного регулювання ІП
Дослідження світового
досвіду державного
регулювання ІП

Залучення науковців до
процесу державного
регулювання ІП

Оцінювання ментального
простору суб’єктно-об’єктної
рефлексивної взаємодії

Упорядкування форм
взаємодії учасників
державного регулювання ІП

Розрахунок бюджету
забезпечення державного
регулювання

Розробка карти ресурсів
необхідних для реалізації
стратегій ІП

I. Організація створення стратегії
Концепції державного регулювання ІП

Розробка
стратегій
розвитку ІП

Низька інноваційна
активність ІП

Створення робочої групи
для реалізації процесу
державного регулювання

ІІ. Ідентифікація імпульсів
розвитку ІП

Політика
дерегуляції

де ІП – інноваційне підприємництво
Джерело: розробка автора
Генерація проблем
інертного розвитку ІП
та прогнозування змін
в діяльності ІП

Підвищення світової
конкуренції та низький
попит на продукцію ІП

Зміна кон’юнктури ринку
та попиту споживачів

Інституціональні пастки та
опортуністична поведінка
стейкхолдерів ІП

Обґрунтування потреби
державного регулювання ІП

ІІІ. Формування системи
альтернатив державного
регулювання ІП

Основні елементи формування моделі
забезпечення конкурентних переваг
Концепції

Рис.6. Архітектоніка Концепції державного регулювання інноваційним підприємництвом в умовах
трансформації національної економіки
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Крапки
рефлексії
Концепції
Моніторинг
економічної поведінки
ІП та його
інфраструктурних
елементів

Визначення системи
показників для
оцінювання розвитку ІП

1

Систематизація теоретико-методологічних та
практичних умов державного регулювання ІП
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Запропоновано Інтегральну оцінку ефективності реалізації Концепції
державного регулювання інноваційним підприємництвом для k-того регіону в t-тий
рік даного періоду, яку пропонуємо визначати за формулою:
xijk (t )  min xijk (t )
n
3
3
,
(1)
k ,t
Wk (t )   aiWki (t )  ai  bij
max x (t )  min x (t )
i

i 1

j 1

ijk

k ,t

ijk

k ,t

xij в t-тий рік для k-того регіону;
bij – ваговий коефіцієнт показника xij в групі Xi;

де

xijk (t )

i 1

W ki (t )

– значення показника

– інтегральна оцінка компоненти реалізації Концепції, що відповідає множині показників Xi, ai –

ваговий коефіцієнт групи показників Xi в загальній інтегральній оцінці ефективності.

Для прогнозування ефективності реалізації Концепції використано метод
експоненціального вирівнювання рядів динаміки. Для першого року
ретроспективного періоду рівні вирівняних рядів обчислюються за формулами:
1 
(1   )  (2   )
 1
2;
vt   0    1 
2  2

2(1   )
2(1   )  (3  2 )
 2
 1 
2;
vt   0 

2  2

 3
3(1   )
3(1   )  ( 4  3 )
2;
vt   0    1 
2  2


(2)

t2
де значення δ0, δ1, δ0 визначаються як коефіцієнти многочлена vt   0  1t   2
, що задає аналітичне
2!
вирівнювання даного ряду динаміки, а параметр λ визначає ступінь переваги, що надається недавнім значенням
показника.

Для наступних років значення вирівняних рядів пропонуємо обчислюються за
рекурентними співвідношеннями, ті що повторюються:
v1t  (1   )vt11  vt
(3)
vt2  (1   )vt21   v1t
vt3  (1   )vt31   vt2

Відповідні значення δ0, δ1, δ0 визначаються із рівностей:


1
2
3
 0 t  3vt  3vt  vt ;


(6  5 )v1t  2(5  4 )vt2  (4  3 )vt3 ;
1t 
2(1   )2


2
 2t 
v1t  2vt2  vt3 .
(1   )2






(4)





Прогнозоване значення ефективності показника на 2021 рік визначаємо за
рівністю:
t2
(5)
v   0  1t   2 ,
2!

де δ0, δ1, δ2 – значення δ0t, δ1t, δ2t, одержані для 2019 року, а t=2, оскільки прогноз робиться на два роки вперед.

Запропоновано організаційні підходи та практичні рекомендації щодо
формування механізму оновлення інституціонального середовища засобами
державного регулювання (рис. 7).
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Оптимізація ресурсного забезпечення державних ініціатив з формування
інституціонального простору: розробка стратегічного бюджету, організація
контролю за його наповненням та виконанням
Функціональна раціоналізація делегування повноважень
та відповідальності з розробки та виконання орієнтирних заходів
Розробка пропозицій з перетворення
інституціонального простору за гілками
влади: законодавчої, судової, виконавчої
Формування державних
ініціатив у вигляді
орієнтирних заходів
державної
політики

Співвідношення
державних ініціатив
зі станом розвитку та
досягнень країн ЄС

Конвергенція європейських
стандартів відносно національної
економіки та державних ініціатив
Досягнення бажаних параметрів засвоєння частки євроринку
з розповсюдження інноваційних продуктів національних виробників
Стимулювання комерціалізації підривних інновацій
Оновлення інститутів інноваційного підприємництва відповідно стандартів ЄС.
Сприяння технічній модернізації виробничих фондів інноваційних підприємств за
європейськими стандартами, у т.ч. ресурсозберігаючих та екологічно безпечних

Рис. 7. Механізм оновлення інституціонального середовища розвитку інноваційного підприємництва в умовах
трансформації національної економіки
Джерело: розробка автора
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Інституціональний
простір взаємодії:
поточний стан
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Запропоновані засоби засновані на досягненні колінеарності інститутів,
формуванні стратегії цілепокладання, впливу держави інструментарієм м’якого
регламентування, визначенні умов досягнення позитивної синергії, створенні
передумов для консолідації стейкхолдерів ринку, що дає змогу реалізовувати
програми державно-приватного партнерства з урахуванням паритету бізнесу та
держави.
ВИСНОВКИ
Результати наукового дослідження сприяють розв’язанню важливої
наукової проблеми обґрунтування теоретико-методологічних та прикладних
засад державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в
умовах трансформації національної економіки. На основі проведених наукових
досліджень зроблено такі висновки:
1. Встановлено, що у категоріальному змісті інноваційна діяльність суб'єктів
підприємництва досліджувалася як комплексна компонента з взаємозалежними
подекуди взаємодоповнюючими дефініціями, які відрізнялися неоднозначністю і
суперечностями у їх трактуванні. Запропоновано тлумачення поняття
«інноваційне підприємництво» на макро- та мікрорівнях.
2. Визначено, що підґрунтя формування методології забезпечення
державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах
трансформації національної економіки передбачають перш за все відзначення
орієнтирів інноваційної політики. При такому визначенні необхідним є
урахування минулого досвіду розвитку інноваційної системи за рахунок повної та
всебічної орієнтованості держави на пошук і стимулювання імпульсів технікотехнологічного
та
соціально-економічного
характеру.
Запропоновано
методологію реалізації державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва з позицій неоінституціонального підходу, які базуються на
синергетичному поєднання процесів забезпечення генерації людського ресурсу,
ентропії інституціональних пасток, позитивістської консолідації стейкхолдерів
ринку та сигнаторики імпульсів інституціонального середовища.
3. Обґрунтовано необхідність резервного накопичення ресурсного
потенціалу інноваційного підприємництва (фінансового, кадрового, технікотехнологічного, інформаційного) та визначено напрямки його використання
відповідно етапів реалізації інноваційного проекту. Здійснено оцінювання
спроможності підприємств до інноваційного розвитку за показниками розвитку
кадрової, інвестиційної, техніко-технологічної, інформаційної складових та
розраховано інтегральну матрицю оцінювання спроможності підприємства до
інноваційного розвитку, визначено перешкоди та перспективи подальшого
розвитку підприємств.
4. Визначено, що інноваційне підприємництво за своєю функціональною
сутністю є синергічним, оскільки в будь-якому інноваційному процесі необхідна
взаємодія підприємств, держави та інфраструктурних елементів. Сформовано
праксеологічні компоненти аксіоматичного кола трансформації позитивної
синергії в інституціональному середовищі інноваційного підприємництва, що
призводить до блокування негативних синергій за допомогою реалізації
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інструментарію помірно-адміністративного впливу держави та є основою
досягнення збалансованої сукупності позитивних тенденцій у середовищі
підприємництва, що трансформується.
5. Систематизовано види та напрямки розвитку інноваційної
інфраструктури
як
визначального
драйверу
позитивних
зрушень
інституціонального середовища та джерела формування позитивної синергії
інноваційного розвитку підприємництва, які визначають етапи формування такої
інфраструктури відповідно життєвого циклу інноваційного проекту та за рахунок
досягнення компліментарності інфраструктурних елементів формують імпульси
для подальшого стимулювання економіки заснованої на дифузії інновацій, що
надає змогу державі, як ініціатору регулювання, визначати напрямки оновлення
інноваційної інфраструктури з урахуванням сучасних умов.
6. Відзначено необхідність реформування інституціонального середовища
інноваційного підприємництва. У цьому контексті запропоновані організаційні
підходи та практичні рекомендації щодо оновлення
інституціонального
середовища засобами державного регулювання, які засновані на досягненні
колінеарності інститутів, формуванні стратегії цілепокладання, впливу
регулятора інструментарієм м’якого регламентування, визначенні умов
досягнення позитивної синергії, створенні передумов для консолідації
стейкхолдерів ринку, що дає змогу реалізовувати програми державно-приватного
партнерства з урахуванням паритету бізнесу та держави.
7. За результатами проведеного аналізу складено матрицю перешкод та
компенсаторних
можливостей
подальшого
розвитку
інноваційного
підприємництва. Визначено методичний підхід до оцінювання ефективності
інноваційного потенціалу України та алгоритм пошуку резервів виробничого,
інтелектуального, фінансового, інформаційного ресурсів необхідних для
формування національної економіки заснованої на інноваційному розвитку, що
дозволяє інструментарієм математичного моделювання визначити ринкові
провали, інституціональні пастки, здійснити прогноз розвитку інноваційного
підприємництва та на цих основах формувати різноякісні моделі поведінки
стейкхолдерів ринку. Зазначене дає змогу на рівні держави оцінювати поточні
умови ведення інноваційного підприємництва та формувати необхідні державні
важелі впливу на його діяльність відповідно усунення ринкових провалів і пасток.
8. Запропоновано
напрямки
підтримки
соціально-орієнтованого
інноваційного підприємництва інструментарієм адаптивного державного
регулювання, що ґрунтуються на розширенні наукових положень У. Дж. Баумоля
та дають змогу забезпечувати тренд розвитку соціально-орієнтованого
підприємництва в системі трансформації національної економіки.
9. Запропоновано механізм розвитку горизонтально-інтегрованого
інноваційного кластеру у промисловості, визначено його інфраструктурне
забезпечення. Актуалізовані підходи до стратегічного управління процесами
кластеризації, які дозволяють визначити фази доцільної інтеграції інноваційних
підприємств та кластеру відповідно життєвого циклу інноваційного проекту,
наближення інноваційної діяльності до зони біфуркації, що дає змогу отримати
додаткові конкурентні переваги та підвищити синергетичного ефект від
інтеграції, а також визначити доцільні періоди кластерної кооптації.
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10. Відзначено, що кризові явища в інституціональному середовищі
вимагають постійного перегляду і переосмислення підходів до вирішення питань
подальшого ефективного розвитку інноваційного підприємництва. На цій онові
запропоновано архітектоніку Концепції державного регулювання інноваційного
підприємництва в умовах трансформації національної економіки, що ґрунтується
на реалізації рефлексивної парадигми державного реагування, ідентифікації та
рефлексації імпульсів дифузії інновацій, формування системи альтернатив вибору
державного впливу та заснована на досягненні «діамантової» моделі забезпечення
конкурентних преваг інноваційного підприємництва. Концепція утворює
теоретичну базу ефективної державної політики з урахуванням соціальноекономічного розвитку держави та світових тенденцій, які чинять влив на
стейкхолдерів інноваційного підприємництва.
11. Запропоновано організаційні підходи та практичні рекомендації щодо
формування механізму оновлення інституціонального середовища засобами
державного регулювання. Визначено послідовність, зміст та етапність реалізації
компенсаторного механізму державного регулювання розвитком інноваційного
підприємництва в умовах трансформації економіки, який розроблений на засадах
цільового управління та теорії ресурсозбереження, а також передбачає досягнення
конкурентних переваг інноваційного підприємництва відповідно критеріїв
оптимальності виконання обраних цілей, заощадливого використання наявних
ресурсів, що надає можливість планувати подальшу державну політику сприяння
розвитку інноваційного підприємництва в контексті раціонального використання
ресурсів.
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АНОТАЦІЯ
Орлова-Курилова О.В. Державне регулювання розвитком інноваційного
підприємництва в умовах трансформації національної економіки. – На
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за
спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».
– ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, 2021.
У
дисертації
обґрунтовано
теоретико-методологічні
положення,
методичного інструментарію та практичних рекомендацій щодо державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації
національної економіки.
Відображено еволюційні процеси формування тезаурусу інноваційного
підприємництва у науковому світі. Запропоновано визначення інноваційного
підприємництва з позицій макро- та мікрорівня. Конкретизовано сутність
інноваційної діяльності, яка може визначатися як вид специфічної діяльності
суб’єктів ринку. Акцентовано увагу на тому, що ефективна реалізація
інноваційного процесу у підприємництві гарантується на вдало обраних
державою інструментарієм з його підтримки – сукупністю адміністративних
важелів. Запропоновано розглядати інноваційну діяльність підприємництва під
кутом просторових циклів еволюційної системи трансформаційної економіки.
Запропоновано Концепцію державного регулювання інноваційним
підприємництвом в умовах трансформації національної економіки. Акцентовано
увагу на урахуванні точок рефлексії Концепції, які, за нашим баченням,
ґрунтуються на реалізації стратегії та моделі забезпечення конкурентних переваг.
Визначено
детермінанти
державного
регулювання
інноваційним
підприємництвом в умовах трансформації національної економіки.
Відзначено, що підґрунтя формування методології забезпечення державного
регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах трансформації
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національної економіки передбачають перш за все відзначення орієнтирів
інноваційної політики. Запропоновано відзначати такі орієнтири в межах теорії
динамічних можливостей інституціонального середовища та акумуляції його
адаптаційних здатностей в контексті застосування інструментарію теорії стійкого
розвитку, ризик-менеджменту, ціннісно-поведінкової парадигми.
Запропоновано методологічні основи реалізації державного регулювання
розвитком інноваційного підприємництва з позицій неоінституціонального
підходу. Реалізація методології буде сприяти поглибленню наукових знань щодо
розв’язання проблеми методологічного забезпечення державного регулювання
інноваційним підприємництвом в умовах трансформації економіки.
Запропоновані пропозиції щодо подальшого розвитку інноваційної
інфраструктури
як
визначального
драйверу
позитивних
зрушень
інституціонального середовища та джерела формування позитивної синергії
інноваційного розвитку підприємництва. Відзначено необхідність резервного
накопичення ресурсного потенціалу інноваційного підприємництва (фінансового,
кадрового, техніко-технологічного, інформаційного) та визначено напрямки його
використання відповідно етапів реалізації інноваційного проекту.
За результатами проведеного аналізу складено матрицю перешкод та
компенсаторних
можливостей
подальшого
розвитку
інноваційного
підприємництва. Визначено, що зазначені перешкоди та компенсаторні
можливості формують позитивну та негативну синергії в інституціональному
середовищі інноваційного підприємництва, що вимагає реагування держави на
подолання або блокування проявів негативного синергізму. Сформовано
праксеологічні компоненти аксіоматичного кола трансформації позитивної
синергії в інституціональному середовищі інноваційного підприємництва.
Відзначено, що джерелом накопичення та акумуляції позитивних синергій є
інноваційні кластери, формування яких в умовах розвитку національної
економіки є найбільш затребуваною формою інгреграції інвестиційного,
людського та технологічного потенціалів. Запропоновано механізм розвитку
горизонтально-інтегрованого інноваційного кластеру у промисловості, визначено
його інфраструктурне забезпечення.
Визначено послідовність, зміст та етапність реалізації компенсаторного
механізму державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва в
умовах трансформації економіки.
Обґрунтовано методику визначення очікуваної ефективності від реалізації
Концепції державного регулювання інноваційним підприємництвом в умовах
трансформації національної економіки за допомогою інструментарію
математичного моделювання.
Ключові слова: розвиток інноваційного підприємництва, горизонтальноінтегрований кластер, інноваційна інфраструктура, конкурентні переваги,
соціально-орієнтоване підприємництво, позитивна синергія, аксіоматичне коло,
сигнаторика імпульсів, державна регулювання, інноваційний процес, дифузія
інновацій, трансформація національної економіки.
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АННОТАЦИЯ
Орлова-Курилова О.В. Государственное регулирование развитием
инновационного предпринимательства в условиях трансформации
национальной экономики. - На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.03 «Экономика и управление национальным хозяйством». –
ВУЗ «Национальная академия управления», г. Киев, 2021.
В диссертации обоснованы теоретико-методологические положения,
методические инструментарии и практические рекомендации по государственному
регулированию развитием инновационного предпринимательства в условиях
трансформации национальной экономики.
Отражены
эволюционные
процессы
формирования
тезауруса
инновационного предпринимательства в научном мире. Предложено определение
инновационного предпринимательства с позиций макро- и микроуровня.
Конкретизирована сущность инновационной деятельности, которая может
определяться как вид специфической деятельности субъектов рынка.
Акцентировано внимание на том, что эффективная реализация инновационного
процесса в предпринимательстве гарантируется удачно выбранными государством
инструментарием по его поддержке - совокупностью административных рычагов.
Предложено рассматривать инновационную деятельность предпринимательства
под углом пространственных циклов эволюционной системы трансформационной
экономики.
Предложена Концепция государственного регулирования инновационным
предпринимательством в условиях трансформации национальной экономики.
Акцентировано внимание на учете точек рефлексии Концепции, которые, по
нашему мнению, основываются на реализации стратегии и модели обеспечения
конкурентных преимуществ. Определены детерминанты государственного
регулирования инновационным предпринимательством в условиях трансформации
национальной экономики.
Отмечено, что основа для формирования методологии обеспечения
государственного
регулирования
развитием
инновационного
предпринимательства в условиях трансформации национальной экономики
предусматривают прежде всего определение ориентиров инновационной
политики. Предложено отмечать такие ориентиры в рамках теории динамических
возможностей институциональной среды и аккумуляции его адаптационных
способностей в контексте применения инструментария теории устойчивого
развития, риск-менеджмента, ценностно-поведенческой парадигмы.
Предложены методологические основы реализации государственного
регулирования развитием инновационного предпринимательства с позиций
неоинституционального подхода. Реализация методологии будет способствовать
углублению научных знаний по решению проблемы методологического
обеспечения
государственного
регулирования
инновационным
предпринимательством в условиях трансформации экономики.
Предложенные пути по дальнейшему развитию инновационной
инфраструктуры как определяющего драйвера положительных сдвигов
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институциональной среды и источника формирования положительной синергии
инновационного развития предпринимательства. Отмечена необходимость
резервного
накопления
ресурсного
потенциала
инновационного
предпринимательства (финансового, кадрового, технико-технологического,
информационного) и определены направления его использования в соответствии
этапов реализации инновационного проекта.
По результатам проведенного анализа составлена матрица препятствий и
компенсаторных возможностей дальнейшего развития инновационного
предпринимательства. Определено, что указанные препятствия и компенсаторные
возможности формируют положительную и отрицательную синергии в
институциональной среде инновационного предпринимательства, что требует
реагирования государства на преодоление или блокировку проявлений негативного
синергизма. Сформированы праксеологические компоненты аксиоматического
круга трансформации положительной синергии в институциональной среде
инновационного предпринимательства.
Отмечено, что источником накопления и аккумуляции положительных
синергий являются инновационные кластеры, формирование которых в условиях
развития национальной экономики является наиболее востребованной формой
ингреграции инвестиционного, человеческого и технологического потенциалов.
Предложен механизм развития горизонтально-интегрированного инновационного
кластера в промышленности, определено его инфраструктурное обеспечение.
Определена последовательность, содержание и этапность реализации
компенсаторного механизма государственного регулирования развитием
инновационного предпринимательства в условиях трансформации экономики.
Обоснована методика определения ожидаемой эффективности от реализации
Концепции
государственного
регулирования
инновационным
предпринимательством в условиях трансформации национальной экономики с
помощью инструментария математического моделирования.
Ключевые слова: развитие инновационного предпринимательства,
горизонтально-интегрированный кластер, инновационная инфраструктура,
конкурентные преимущества, социально-ориентированное предпринимательство,
положительная синергия, аксиоматическое круг, сигнаторика импульсов,
государственное регулирование, инновационный процесс, диффузия инноваций,
трансформация национальной экономики.
ANNOTATION
Orlova-Kurilova O. State regulation of the development of innovative
entrepreneurship in the transformation of the national economy. – Мanuscript.
Dissertation for the degree of a Doctor in Economics in specialty 08.00.03 −
Economics and management of the national economy. – National Academy of
Management. – Kyiv, 2021.
The dissertation substantiates the theoretical and methodological provisions,
methodological tools and practical recommendations for state regulation of the
development of innovative entrepreneurship in the transformation of the national
economy.
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The evolutionary processes of formation of the thesaurus of innovative
entrepreneurship in the scientific world are reflected. The definition of innovative
entrepreneurship from the standpoint of macro- and micro-level is proposed. The
essence of innovation activity is specified, which can be defined as a type of specific
activity of market participants. Emphasis is placed on the fact that the effective
implementation of the innovation process in business is guaranteed by the successfully
selected by the state tools for its support - a set of administrative levers. It is offered to
consider innovative activity of business from the angle of spatial cycles of evolutionary
system of transformational economy.
The Concept of state regulation by innovative entrepreneurship in the conditions
of transformation of national economy is offered. Emphasis is placed on taking into
account the points of reflection of the Concept, which, in our opinion, are based on the
implementation of the strategy and model of providing competitive advantage. The
determinants of state regulation by innovative entrepreneurship in the conditions of
transformation of the national economy are determined.
It is noted that the basis for the formation of the methodology for ensuring state
regulation of the development of innovative entrepreneurship in the transformation of
the national economy include, first of all, the marking of the guidelines of innovation
policy. It is proposed to note such guidelines within the theory of dynamic capabilities
of the institutional environment and the accumulation of its adaptive abilities in the
context of applying the tools of the theory of sustainable development, risk management,
value-behavioral paradigm.
The methodological bases of realization of the state regulation by development of
innovative business from positions of the neoinstitutional approach are offered. The
implementation of the methodology will contribute to the deepening of scientific
knowledge on solving the problem of methodological support of state regulation by
innovative entrepreneurship in the conditions of economic transformation.
Proposals for further development of innovation infrastructure as a determining
driver of positive changes in the institutional environment and a source of formation of
positive synergy of innovative development of entrepreneurship are offered. The
necessity of reserve accumulation of resource potential of innovative entrepreneurship
(financial, personnel, technical-technological, informational) is noted and the directions
of its use according to stages of realization of the innovative project are defined.
The methodical approach to estimation of efficiency of innovative potential of
Ukraine and algorithm of search of reserves of production, intellectual, financial,
information resources necessary for formation of national economy based on innovative
development is defined.
The directions of support of socially-oriented innovative business by tools of
adaptive state regulation based on expansion of scientific positions of Baumol are
offered.
Based on the results of the analysis, a matrix of obstacles and compensatory
opportunities for further development of innovative entrepreneurship has been
compiled. It is determined that these obstacles and compensatory opportunities form
positive and negative synergies in the institutional environment of innovative
entrepreneurship, which requires a state response to overcome or block the
manifestations of negative synergies. The praxeological components of the axiomatic
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circle of transformation of positive synergy in the institutional environment of
innovative entrepreneurship are formed.
It is noted that the source of accumulation and accumulation of positive synergies
are innovation clusters, the formation of which in the development of the national
economy is the most popular form of integration of investment, human and
technological potential. The mechanism of development of the horizontally-integrated
innovation cluster in the industry is offered, its infrastructural maintenance is defined.
The mechanism of development of the horizontally-integrated innovation cluster
in the industry is offered, its infrastructural maintenance is defined. Updated approaches
to strategic management of clustering processes, which allow to determine the phases of
appropriate integration of innovative enterprises and the cluster according to the life
cycle of the innovation project, the approximation of innovation to the bifurcation zone.
The sequence, content and stages of implementation of the compensatory
mechanism of state regulation by the development of innovative entrepreneurship in the
conditions of economic transformation are determined.
The method of determining the expected efficiency from the implementation of the
Concept of state regulation by innovative entrepreneurship in the conditions of
transformation of the national economy with the help of mathematical modeling tools is
substantiated.
Key words: development of innovative entrepreneurship, horizontally integrated
cluster, innovation infrastructure, competitive advantages, socially-oriented
entrepreneurship, positive synergy, axiomatic circle, impulse signaling, state regulation,
innovation process, diffusion of innovations, transformation of national economy.
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