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Мета. Мета статті полягає у визначення пріоритетних напрямів, механізму 
модернізації інноваційної інфраструктури України в умовах глобалізації.

Методи. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи та 
прийоми пізнання: теоретичне узагальнення і порівняння, аналіз і синтез, індукція та 
дедукція, групування та класифікація, моделювання.

Результати. Визначено сутність поняття «модернізація інноваційної інфра-
структури», «механізм модернізації інноваційної інфраструктури», основні елемен-
ти механізму модернізації інноваційної інфраструктури, у т. ч. пріоритетні напрями 
модернізації інноваційної інфраструктури України. Представлено концептуальну схе-
му дії механізму модернізації інноваційної інфраструктури. Надано характеристику 
стану та особливостей розвитку інноваційної інфраструктури України у 2008-2017 
рр. Використання результатів проведеного дослідження під час розробки стратегії 
модернізації програми, стратегії розвитку та модернізації інноваційної інфраструк-
тури України дозволить підвищити ефективність державних зусиль у зазначених 
вище напрямах.

Ключові слова: інноваційна інфраструктура, модернізація, механізм модерніза-
ції інноваційної інфраструктури, принципи модернізації, напрями модернізації.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світового господарства 
та міжнародних економічних відносин значення та роль інфраструктури в цілому, ін-
новаційної інфраструктури зокрема для забезпечення конкурентоспроможності, со-
ціально-економічного зростання та розвитку країн в умовах глобалізації важко пере-
оцінити, про що об’єктивно свідчать численні емпіричні дослідження [1, 2, 3 та ін.]. 
Як результат, інвестиції в інфраструктуру та інновації, у інноваційну інфраструкту-
ру, її модернізація та розвиток є однією із 17 глобальних цілей [4], які визначають 
глобальну стратегію розвитку всіх, у т. ч. і України, країн сучасного світу до 2030 р. 
Беручи до уваги все зазначене вище, сьогодні існує нагальна потреба забезпечення 
подальшої ґенези теорії та практики розвитку інноваційної інфраструктури, визна-
чення пріоритетних напрямів та механізму її розвитку в Україні.
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Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідженню зазначених пи-
тань, феномену інноваційної інфраструктури в цілому присвячено праці як україн-
ських [5,6], так і зарубіжних [7, 8] вчених.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, незва-
жаючи на важливість інноваційної інфраструктури для забезпечення соціально-еко-
номічного розвитку суспільства, сьогодні поза увагою дослідників залишаються пріо-
ритетні напрями та механізм модернізації інноваційної інфраструктури, що визначило 
мету та основні завдання даної роботи.

Метою статті є визначення пріоритетних напрямів, механізму модернізації інно-
ваційної інфраструктури України в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз джерел [5–10] дозволяє зро-
бити висновок, що:

1. Модернізація інноваційної інфраструктури — етап розвитку інноваційної інф-
раструктури, який логічно завершує її трансформації, зумовлені адаптацією до змін, 
які мають місце у зовнішньому середовищі, спрямований на забезпечення максималь-
ної відповідності стану та параметрів розвитку системи актуальним умовам та імпе-
ративам її розвитку.

2. Під механізмом модернізації інноваційної інфраструктури доцільно розуміти 
складну динамічну систему цілей, принципів, методів, інструментів приведення стану 
та параметрів функціонування інноваційної інфраструктури у відповідність до акту-
ального стану та вимог середовища, що її оточує. Особливості модернізації іннова-
ційної інфраструктури визначаються станом та особливостями розвитку інноваційної 
інфраструктури, що передують її модернізації (рис. 1).

Таким чином, важливе значення для визначення дієвого та ефективного механіз-
му розвитку інноваційної інфраструктури має встановлення її актуального стану та 
особливостей розвитку.

Аналіз стану та особливостей розвитку інноваційної інфраструктури України 
у 2008–2017 рр. дозволив встановити, що на сучасному етапі розвитку інноваційна 
інфраструктура України є не тільки фрагментарною (фіксуються суттєві диспропорції 
та асиметрії між елементами інноваційної інфраструктури, не всі можливі елементи 
інноваційної інфраструктури створено та функціонують в Україні), але й демонструє 
сталу негативну тенденцію розвитку — кількість елементів інноваційної інфраструк-
тури постійно скорочується, знижується рівень інноваційної активності підприємств. 
Так, у 2010–2017 рр. загальна кількість інвестиційних фондів та компаній, інновацій-
них фондів та компаній скоротилася на 782 одиниці (з 3134 одиниць у 2010 році до 
2352 одиниць у 2017 р.); кількість бізнес-центрів скоротилася на 139 одиниць (з 449 
одиниць у 2010 році до 310 одиниць у 2017 році); кількість бізнес-інкубаторів на 16 
одиниць (з 71 одиниці у 2010 році до 55 одиниць у 2017 році). У 2010–2017 рр. фіксу-
ється нарощення лише кількості технопарків (кількість технопарків збільшилася на 62 
одиниці). Найбільш розвиненим різновидом елементів інноваційної інфраструктури є 
інноваційні фонди та компанії.

Зазначені негативні тенденції та особливості розвитку інноваційної інфраструк-
тури пояснюються як загальною несприятливістю інституційного середовища для 
розвитку інноваційної інфраструктури в Україні, так і недосконалістю нормативно-
правового середовища розвитку інноваційної інфраструктури. Так, як свідчить аналіз 
джерел [17–19], розвиток інноваційної інфраструктури, інноваційна діяльність харак-
теризуються низьким рівнем привабливості та престижності у суспільстві (табл. 2).

Крім того, сьогодні в Україні чітко не визначені основні елементи, які формують 
інноваційну інфраструктуру; відсутні чіткі критерії диференціації елементів іннова-
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Таблиця 1 — Елементи інноваційної інфраструктури (складено та розраховано 
автором на основі даних джерел [11–16])

Елементи інфраструктури
Довідково Рік Абсолютне 

відхилення
2010–2017 рр.2008 р. 2010 2012 2014 2017

Бізнес-центри 465 449 531 480 310 -139
Бізнес-інкубатори 69 71 76 79 55 -16
Технопарки 40 41 46 50 62 21
Індустріальні парки н/д н/д н/д н/д 4 н/д
Інвестиційні фонди і 
компанії 3061 3134 2275 3031 3034 1699 2352 -782
Інноваційні фонди і компанії 756 653
Усього інноваційно активних 
підприємств, % від загальної 
кількості обстежених 
підприємств

21 14,6 18,41 2,6

Таблиця 2 — Розподіл неінноваційних підприємств за причинами,  
що перешкоджали здійсненню інновацій, % (складено та розраховано автором 

на основі даних джерел [17–19])

Показники 2008–
2010 рр.

2012–2014 
рр.

2014–2016 
рр.

Середнє 
значення

Абсолютне 
відхилення

1 2 3 4 5 6
Немає вагомих причин 
здійснювати інновації н/д 82,2 83 82,6 0,8

у тому числі  
— низький попит на 
інновації на ринку 4,2 6,0 10,2 6,8 6,0

— через попередні 
інновацій 2 2 3,9 8,7 4,9 6,7

— через дуже низьку 
конкуренцію підприємства 
на ринку 

н/д 3,0 5,9 4,5 2,9

— відсутність хороших 
ідей або можливостей для 
інновацій

н/д 7,4 9,3 8,4 1,9

Можливому впровадженню 
інновацій перешкоджають 
вагомі чинники

н/д 17,8 17 17,4 -

у тому числі
— відсутність коштів у 
межах підприємства 16,3 11,4 9,7 12,5 -6,6

— відсутність кредитів або 
прямих інвестицій 3 8,7 6,1 н/д 7,4 -

— відсутність кредитів або 
приватного капіталу н/д н/д 5 5,0 -

відсутність кваліфікованих 
працівників у рамках 
підприємства

3,4 1,7 2 2,4 -1,4

1 Дані подані за 2014–2016 рр.
2 Немає необхідності у зв’язку з попередньою інноваційною діяльністю на підприємстві (2008–

2010 рр.)
3 Відсутність фінансування за межами підприємства (2008–2010 рр.)
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ційної інфраструктури; не визначений механізм та стратегія розвитку інноваційної 
інфраструктури, інструментарій державної підтримки її розвитку; не визначена ме-
тодика аналізу та оцінки інноваційної інфраструктури; відсутні критерії та показники 
оцінки стану та особливостей розвитку інноваційної інфраструктури.

Беручи до уваги актуальний стан та особливості розвитку інноваційної інфра-
структури України, ознайомлення із досвідом розвитку інноваційної інфраструктури 
найбільш інноваційних країн сучасності дозволив визначити:

1. Наступні принципи модернізації інноваційної інфраструктури:
Системність трансформацій — модернізація інноваційної інфраструктури має 

базуватися на системному підході, забезпечувати узгодження цілей модернізації із ці-
лям управління інноваційною інфраструктурою.

Наукова обґрунтованість — необхідність та доцільність модернізації має бути 
чітко теоретично обґрунтована та доведена.

Економічність — витрати на модернізацію не повинні перевищувати позитив-
ний ефект від її проведення.

Директивність — модернізація інноваційної інфраструктури має базуватися на 
встановлених пріоритетах розвитку, визначати систему інструментів та методів їх до-
сягнення.

Транспарентність — модернізація інноваційної інфраструктури має здійснюва-
тися на засадах прозорості, відкритості та гласності

Пріоритетність продуктових та процесних інновацій — дані типи інновацій, як 
свідчать результати дослідження ЮНЕСКО [344], є найбільш поширеними у країнах 
із високим рівнем доходів, є найбільш економічно доцільними: продуктові інновації 
виступають найважливішим показником інноваційності країни, процесні — відігра-
ють допоміжну роль у впровадженні інновацій.

2. Стратегічні альтернативи модернізації:

1 2 3 4 5 6
труднощі в отриманні 
державної допомоги або 
субсидій для інновацій

5,3 5,8 6,5 5,9 1,2

відсутність партнерів по 
співпраці н/д 1,9 1,4 1,7 -

невизначений попит на 
інноваційні ідеї 1 5,7 2,1 2,8 3,5 -2,9

занадто велика конкуренція 
на ринку 2 7,1 4,3 5,3 5,6 -1,8

зависокі витрати на 
інновації 12 н/д 9 10,5 -

законодавчі/нормативні 
акти, що створили 
додаткове навантаження

н/д н/д 5,8 5,8 -

відсутність інформації про 
технології 2,1 н/д н/д 2,1 -

відсутність інформації про 
ринки 1,9 н/д н/д 1,9 -

Продовження таблиці 2

1 На ринку домінують певні підприємства (2008–2010 рр.)
2  Непотрібно у зв’язку з невизначеним попитом або немає попиту на інновації (2008–2010 рр.)
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Імітаційна стратегія модернізації (повна, часткова (стратегія запозичень)) — 
передбачає модернізації інноваційної інфраструктури на основні стратегії, яка була 
успішно реалізована у іншій країні.

Аутентична стратегія модернізації — процес модернізації інноваційної інфра-
структури максимально враховує актуальний стан специфіку.

3. Наступні напрями модернізації національної інноваційної інфраструктури:
Оптимізація архітектури інноваційної інфраструктури України.
Оптимізація регіональної, галузевої структури інноваційної інфраструктури.
Забезпечення перманентного та самовідтворюваного розвитку інноваційної інф-

раструктури.
Забезпечення конкурентоспроможності інноваційної інфраструктури України.
Інтеграція інноваційної інфраструктури України у глобальний ланцюг створення 

інноваційної вартості.
Формування сприятливого для розвитку інноваційної інфраструктури інститу-

ційного середовища.
Створення ефективної національної системи мотивації та стимулювання розвит-

ку інноваційної інфраструктури.
4. Наступні методи модернізації інноваційної інфраструктури: методи прямого 

та непрямого впливу.
5. Наступні інструменти модернізації інноваційної інфраструктури: фінансові та 

нефінансові інструменти.
Висновки. Як свідчить проведений аналіз, механізм модернізації інноваційної 

інфраструктури є складною керованою динамічною системою принципів, напрямів, 
методів, інструментів приведення стану та параметрів функціонування інновацій-
ної інфраструктури у відповідність до актуального стану та вимог середовища, що 
її оточує. На сучасному етапі розвитку інноваційної інфраструктури України осно-
вними напрямами її модернізації та розвитку мають стати: оптимізація архітектури 
інноваційної інфраструктури України; оптимізація регіональної, галузевої структури 
інноваційної інфраструктури; забезпечення перманентного та самовідтворювального 
розвитку інноваційної інфраструктури; забезпечення конкурентоспроможності інно-
ваційної інфраструктури України; інтеграція інноваційної інфраструктури України у 
глобальний ланцюг створення інноваційної вартості; формування сприятливого для 
розвитку інноваційної інфраструктури інституційного середовища; створення ефек-
тивної національної системи мотивації та стимулювання розвитку інноваційної інф-
раструктури. Використання результатів проведеного дослідження під час розробки 
програми, стратегії розвитку та модернізації інноваційної інфраструктури України до-
зволить підвищити ефективність державних зусиль у зазначених вище напрямах.
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Цель. Цель статьи состоит в определении приоритетных направлений, механиз-
ма модернизации инновационной инфраструктуры Украины в условиях глобализации.

Методы. В процессе исследования использованы следующие общелогические ме-
тоды и приемы познания: теоретическое обобщение и сравнение, анализ и синтез, 
индукция и дедукция, группировка и классификация, моделирование.
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Результаты. Определена сущность понятия «модернизация инновационной 
инфраструктуры», «механизм модернизации инновационной инфраструктуры», ос-
новные элементы механизма модернизации инновационной инфраструктуры, в т. ч. 
приоритетные направления модернизации инновационной инфраструктуры Украи-
ны. Представлена концептуальная схема действия механизма модернизации иннова-
ционной инфраструктуры. Охарактеризованы состояния и особенностей развития 
инновационной инфраструктуры Украины в 2008–2017 гг.

Использование результатов проведенного исследования при разработке про-
граммы, стратегии развития и модернизации инновационной инфраструктуры Укра-
ины позволит повысить эффективность государственных усилий в указанных выше 
направлениях.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, модернизация, механизм мо-
дернизации инновационной инфраструктуры, принципы модернизации, направления 
модернизации.

Goal. The purpose of the paper is the determining the priority directions, the mechanism 
of modernization of Ukraine’s innovation infrastructure under of globalization conditions. 

Methods. In the process of research, the following general scientific methods and tech-
niques of cognition have been used: theoretical generalization and comparison, analysis 
and synthesis, induction and deduction, grouping and classification, modeling. 

Results. The essence of the concept «modernization of innovation infrastructure», 
«mechanism of modernization of innovation infrastructure», main elements of the mecha-
nism of modernization of innovation infrastructure, including priority directions of mod-
ernization of Ukraine’s innovation infrastructure were determined. The conceptual scheme 
of the mechanism of innovation infrastructure modernization was presented. The state and 
peculiarities of the development of Ukraine’s innovation infrastructure in 2008–2017 were 
characterized. So, analysis of the state and peculiarities of the development of Ukraine’s in-
novation infrastructure in 2008–2017 made it possible to establish that at the present stage 
of development of Ukraine’s innovation infrastructure is not only fragmentary (fixed sig-
nificant disproportions and asymmetries between elements of innovation infrastructure, not 
all possible elements of innovation infrastructure are created and operate in Ukraine), but 
also shows a steady negative trend of development — the number of elements of innovation 
infrastructure is constantly shrinking, the level of innovation. Іn addition, It was founded 
that the mechanism of innovation infrastructure modernization is a complex dynamic system 
of goals, principles, methods, tools for bringing the state and parameters of the functioning 
of the innovation infrastructure in line with the current state and requirements of the envi-
ronment surrounding. The main principles of innovation infrastructure modernization are: 
the system of transformations, scientific substantiation, efficiency, directionality, transpar-
ency, priority of product and process innovations Priority directions of modernization of 
innovation infrastructure: 1. Optimization of the architecture of Ukraine’s innovation infra-
structure. 2. Optimization of the regional, branch structure of the innovation infrastructure. 
3. Provision of permanent and self-propagating development of innovation infrastructure. 
4. Ensuring the competitiveness of Ukraine’s innovation infrastructure. 5. Integration of 
Ukraine’s Innovation Infrastructure into the Global Chain of Creation of Innovative Value. 
6. Formation of an innovative infrastructure for the institutional environment favorable to 
development. 7. Creation of an effective national system of motivation and stimulation of in-
novation infrastructure development. 

Using results of the research conducted during the development of the strategy for 
modernization of the program, strategy for the development and modernization of the in-
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novation infrastructure of Ukraine will increase the efficiency of state efforts in the above-
mentioned directions. 

Key words: innovation infrastructure, modernization, mechanism of modernization of 
innovation infrastructure, principles of modernization, directions of modernization. 
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IDENTIFICATION OF EFFECTIVE MANAGEMENT’S LATENT FACTORS  
OF REGIONAL ECONOMIC SECURITY

Мета. Мета даного дослідження — дослідження економічної безпеки регіонів в 
системі забезпечення економічної безпеки національної економіки

Методи. Для досягнення визначеної мети застосовувалися методи теоретич-
ного узагальнення, аналізу та синтезу, логічного узагальнення, аналогій, порівняльного 
співставлення, метод таксономічного аналізу. Метод таксономічного аналізу дозволив 
побудувати узагальнюючу оцінку складного об’єкта або процесу, а саме показник еконо-
мічної безпеки регіонів. Застосування методу головних компонент дозволило виділити 
основні фактори (компоненти) економічної безпеки регіонів та розрахувати їх інте-
гральний показник. Метод середніх та середньозважених величин дозволив визначити 
показник економічної безпеки національної економік в аспекті участі регіонів. Метод 
ретроспективного аналізу дозволив дослідити динаміку та визначити тенденції змін 
інтегрального показника економічної безпеки регіонів та національної економіки.

Результати. В результаті проведеного дослідження економічної безпеки регіо-
нів в системі національної економічної безпеки визначено показники економічної безпе-
ки національної економіки. Головною складовою є інтегральні показники економічної 
безпеки регіонів. Недоліком запропонованого методу середніх величин є ігнорування 
участі кожного регіону у забезпечення національної економічної безпеки, з цією ме-
тою застосовано метод середньозважених величин, складовою якого є значення ваги 
кожного регіону. Вагомість кожного регіону визначено за питомою вагою регіону в 
чисельності наявного населення країни. За результатами розрахунків (таксономічний 
показник; метод середньозважених величин) максимальне значення економічної без-
пеки національної економіки спостерігається у 2011 році — 0,38, після чого значення 
зменшується до рівня 0,31 в 2015 році. За результатами розрахунків (метод головних 
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