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На основі аналізу концептуальних, інституційних засад та сучасних 

трактувань категорії «модернізація», систематизовано її ознаки, що дало 

можливість удосконалити підхід до розгляду модернізації, як стратегічного 

напряму системного осучаснення економіки на інноваційних засадах з метою 

забезпечення її ефективності та конкурентоспроможності.  

 У роботі розроблено методологічний підхід до розуміння інноваційного 

підприємництва як первинної ланки трансформації економічної системи, яка 

відбувається за  послідовністю взаємозалежних етапів: «інновації та інноваційне 

підприємництво – структурні зміни – конкурентоспроможність – економічний 

розвиток», що формують новаторські засади досліджуваної проблематики та 

визначають теоретичний, методичний і інструментально-організаційний її 

концепт.  

Обґрунтовано, що існують різні наукові підходи до трактування поняття 

«інновації» та «інноваційне підприємництво», які розглядаються вченими як: 

комплексний процес; цільова зміна; кінцевий результат; тип господарської 

діяльності; форма реалізації інтелектуальної власності; різновид 

підприємницької діяльності; процес створення та комерційного використання 

техніко-технологічних нововведень тощо.  

Розроблено концептуальний підхід до розгляду інноваційного 

підприємництва через призму структурної модернізації економіки, відповідно до 

чого інноваційне підприємництво розглядається як засіб досягнення 

економічного розвитку через масштабність структурних змін у напрямку 

збільшення питомої ваги конкурентоспроможних виробництв і визначається як 

особливий вид господарської діяльності, орієнтований на створення товарних та 



технологічних інновацій за допомогою практичного застосування ідей і 

винаходів, що є передумовою структурних змін, конкурентоспроможності та 

економічного розвитку.  

У роботі доведено, що при формуванні стратегічного бачення забезпечення 

економічної потужності країни, необхідно враховувати такий визначальний 

аспект як масштаби впливу інновацій та інноваційного підприємництва на 

структуру економіки, адже лише масштабні інновації у сферах діяльності з 

високим вмістом доданої вартості та їх експортна орієнтованість дозволять 

забезпечити підвищення конкурентних позицій країни та її економічний 

розвиток. 

Базуючись на доведеній гіпотезі про вагомість впливу інноваційного 

потенціалу на структурну модернізацію національної економіки з метою 

забезпечення її конкурентоспроможності, у роботі розроблено новаторські 

засади інноваційного стрибка прискореного економічного розвитку як 

невід’ємної складової зміцнення конкурентоспроможності країни.  

 Обґрунтовано, що інноваційний стрибок можливий завдяки комплексу 

заходів забезпечення збалансованого розвитку національної інноваційної 

системи, підтримки інноваційної активності підприємств на всіх стадіях 

інноваційного процесу, стимулювання попиту на результати наукових 

досліджень і розробок та створення сприятливих умов для виробництва 

інноваційної продукції з високим рівнем доданої вартості, що у сукупності 

дозволять сформувати національну мережу інноваційних полюсів зростання, 

забезпечать структурну модернізацію та конкурентоспроможність економіки.  

У роботі проаналізовано досвід провідних країн світу, який демонструє 

алгоритм структурної модернізації економіки на інноваційних засадах та 

досягнення на цій основі конкурентоспроможності та високого рівня 

економічного розвитку. Порівняльна характеристика інструментів інноваційної 

політики в країнах ЄС та Україні дозволяє зробити висновок про важливість для 

створення сприятливих умов розвитку інноваційного підприємництва 

використання таких інструментів, як пільгове кредитування, створення 

особливих податкових умов, дотації, митні пільги та амортизаційні норми. 



На основі систематизації підходів науковців щодо оцінки розвитку 

інноваційного підприємництва та структурної модернізації економіки країни та 

базуючись на  позитивних і негативних сторонах підходів, узагальнення, аналізу 

та оцінці, розроблено методичні підходи до аналізу та оцінки структурної 

модернізації економіки країни, що передбачають виокремлення п’яти напрямків 

– аналіз та оцінка інноваційної активності суб’єктів господарювання; аналіз та 

оцінка продукування результатів інноваційної активності; оцінка рівня 

швидкості модернізації галузевої структури економіки країни за основними 

соціально-економічними показниками; оцінка рівня інтенсивності модернізації  

галузевої структури економіки країни за основними соціально-економічними 

показниками; оцінка рівня еластичності модернізації галузевої структури 

економіки країни за основними соціально-економічними показниками. 

Відповідно до розробленої методики, здійснено оцінку динаміки інноваційної 

активності підприємств в Україні, що дозволило згрупувати види економічної 

діяльності (лідери, аутсайдери) за рівнем інноваційної активності,  за рівнем 

продукуванням результатів інноваційної активності, за рівнем інноваційного 

підприємництва  (високий, низький).  

Комплексна оцінка та групування видів економічної діяльності дозволили 

забезпечити індивідуалізацію підходів до вибору напрямів підвищення їх 

інноваційної активності. Зокрема, виявлено, що низький рівень допустили такі 

види діяльності: сільське господарства, лісове господарство та рибне 

господарство; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, що потребують 

створення передумов до формування інноваційного потенціалу, збільшення 

обсягів фінансування на фундаментальні та прикладні розробки, активізації 

забезпечення інноваційної активності.  

Крім того, виділено групу видів економічної діяльності, які мають низький 

рівень інноваційної активності, однак продукують високі результати 

інноваційної активності (професійна наукова та технічна діяльність). Разом з 

тим, є види діяльності, у яких створені усі початкові умови для забезпечення 

високого рівня інноваційної активності та, водночас, мають невисокі показники 

результативності (оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 



засобів і мотоциклів). Також у більшості видів економічної діяльності 

спостерігається неефективність здійснення структурних змін ( коефіцієнт 

еластичності). Проведене дослідження стало основою формування стратегічних 

засад та механізмів стимулювання інноваційного розвитку для забезпечення 

структурної перебудови економіки.  

Розроблено системний підхід до вибору стратегії модернізації економіки 

та забезпечення трансформаційних змін, що базується на розробленій 

архітектоніці цілей структурної модернізації економіки, методах, інструментах, 

принципах, системі забезпечення. Обґрунтовано, що для вибору стратегії, 

враховуючи рівні розвитку інноваційного підприємництва та ефективності 

здійснення структурної модернізації певних видів економічної діяльності, слід 

використовувати диференційований підхід. Такий підхід враховує особливості 

якісних та кількісних змін у сфері інноваційного підприємництва, еластичності 

модернізації галузевої структури економіки країни, швидкості та інтенсивності 

здійснення структурних змін та передбачає низку стратегій модернізації: 

стратегія забезпечення ефективності трансформації економіки; стратегія 

підтримки існуючої позиції; стратегія виходу із зони «комфорту»; стратегія 

нарощення інноваційної активності.  

Розроблено алгоритм формування стратегії розвитку територіальних 

економічних систем із застосуванням підходу смарт-спеціалізації, обґрунтовано 

принципи впровадження смарт-спеціалізації при стратегічному плануванні 

структурної модернізації територій. При цьому визначено спрямованість 

інноваційної стратегії (RIS3) на підвищення конкурентоспроможності 

територіальних економічних систем, виведення їх на провідні позиції в окремих 

сферах, зміцнення на міжнародному ринку, зростання стійкості через тісну 

інтеграцію інновацій в національні та глобальні ланцюжки доданої вартості.  

Доведено, що реалізація стратегії смарт-спеціалізації сприятиме 

структурним змінам в економіці країни через технологічне удосконалення 

виробничих процесів та розвиток інноваційних видів економічної діяльності. 

Представлено інфографіку «смарт-спеціалізацій для територіальних 



економічних систем» (інновації, пріоритети, співпраця, стратегія, унікальність, 

конкурентоспроможність), що дало змогу визначити переваги її застосування. 

Обґрунтовано, що розвиток підприємництва,  інноваційного середовища та 

технологій до рівня, що забезпечать структурну модернізацію та підвищення на 

цій основі конкурентоспроможність та ефективність економічної системи 

загалом, потребують ефективного механізму стимулювання інноваційного 

підприємництва. Сформовано вимоги до такого механізму. Обґрунтовано, що 

основу такого механізму формують загальні та унікальні принципи, які 

спрямовані на стимулювання пріоритетних інноваційних напрямів структурної 

модернізації економіки для забезпечення її конкурентного розвитку та 

розроблено на цій основі структурну модель механізму стимулювання 

інноваційного підприємництва.  

Ключові слова: структурна модернізація, інноваційне підприємництво, 

інновації, інноваційний розвиток, смарт-спеціалізація, механізм стимулювання. 

 

  

  



ABSTRACT 

Salivonchyk I.M. Innovative entrepreneurship as a component of structural 

modernization of the economy. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for the acquisition of a scientific degree of PhD by the speciality 076 

“Entrepreneurship, trade and exchange activities”. Lutsk national technical university 

of the Ministry of education and science of Ukraine, Lutsk, 2021. 

Based on the analysis of conceptual and institutional foundations and the current 

interpretation of “modernization” as a category, its characteristics are systemized, thus 

allowing to improve the approach to understanding modernization as a strategic 

direction of systemic modernization of the economy on an innovative basis in order to 

ensure its efficiency and competitiveness. 

The paper develops a methodological approach to understanding innovative 

entrepreneurship as a primary part in the transformation of the economic system, 

occurring in a sequence of interrelated stages: “innovations and innovative 

entrepreneurship – structural changes – competitiveness – economic development”, 

which all form innovative research principles for the issue and define its theoretical, 

methodical, instrumental and organizational concept. 

It is justified that there are different scientific approaches to the interpretation of 

“innovation” and “innovative entrepreneurship” categories that scientists consider to 

be: an integrated process; target change; an outcome; a type of economic activity; a 

form of intellectual property implementation; a type of entrepreneurship; the process 

of creation and commercial use of technical and technological advances, etc. 

A conceptual approach towards innovative entrepreneurship is established 

through the prism of structural modernization of the economy, whereby innovative 

entrepreneurship is seen as a means of achieving economic development through the 

scale of structural changes towards the increase of the share of competitive industries 

and is defined to be a special type of economic activity focused on creating commodity 

and technological innovations through practical application of ideas and inventions, 

which is a prerequisite for structural change, competitiveness and economic 

development. 



The paper proves that when forming a strategic vision to ensure the economic 

power of the country it is critical to take into consideration such a defining aspect as 

the scale of the impact of innovation and innovative entrepreneurship on the structure 

of the economy, because only large-scale innovations in areas of activity with a high 

content of added value and their orientation towards export will ensure an increase in 

the country’s competitiveness and its further economic development. 

Based on the proven hypothesis about the significance of the influence of the 

innovative potential on the structural modernization of the national economy in order 

to ensure its competitiveness, the work develops novel principles for an innovative leap 

in accelerated economic development as an integral part of strengthening the country's 

competitiveness. 

It is established that an innovative leap is possible through a set measures ensuring 

a balanced development of the national innovation system, the support of the 

innovative activity of industries at all stages of the innovation process, the stimulation 

of demand for research and development results, and the establishment of conditions 

favorable for the production of innovative products with a high level of added value, 

collectively allowing to form a national network of innovation growth poles and 

ensuring structural modernization and competitiveness of the economy. 

The paper analyzes the experience of the leading countries of the world, which 

demonstrates the structural modernization algorithm of the economy on an innovative 

basis, thereby achieving competitiveness and a high level of economic development. 

Comparative characteristics of innovation policy instruments in the EU countries and 

Ukraine highlights the importance of using such instruments as concessional lending, 

creation of special tax conditions, subsidies, customs benefits and depreciation rates in 

order to create favorable conditions for the development of innovative 

entrepreneurship. 

Based on the systematization of scientific approaches to assessing the innovative 

entrepreneurship development and structural modernization of the country's economy 

and based on the positive and negative aspects of approaches, generalization, analysis 

and assessment, methodological approaches to the analysis and assessment of the 

structural modernization of the country's economy is developed, providing for the 



identification of five areas - analysis and assessment of innovative activity of business 

entities; analysis and evaluation of the development of the results of innovative 

activity; assessment of the modernization rate of the sectoral structure of the country's 

economy in accordance with the main socio-economic indicators; assessment of the 

intensity level of modernization of the sectoral structure of the country's economy in 

accordance with the main socio-economic indicators; assessment of the elasticity level 

of modernization of the sectoral structure of the country's economy according to the 

main socio-economic indicators. According to the developed methodology, the 

dynamics of the innovative activity of enterprises in Ukraine is assessed, thus allowing 

to group the types of economic activity (leaders, outsiders) by the level of innovative 

activity, by the level of the results production of innovative activity, by the level of 

innovative entrepreneurship (high, low). 

A comprehensive assessment and grouping of economic activity types allowed to 

ensure the individualization of approaches to the choice of directions for increasing 

their innovative activity. In particular, it is revealed that a low level is found in the 

following types of activities: agriculture, forestry and fisheries; health care and social 

security, require the forming of prerequisites for innovative potential, an increase in 

funding for fundamental and applied research, activation of the of innovative activity 

provision. 

Moreover, a group of economic activity types that have a low innovative activity 

level, but produce high results of innovative activity (professional scientific and 

technical activities) is identified. Conversely, there are types of activities in which all 

the initial conditions have been created so as to ensure a high innovative activity level 

and at the same time have low performance indicators (wholesale and retail trade, 

vehicles and motorcycle repair). Also, there is an inefficiency in the implementation of 

structural changes (elasticity coefficient) in most types of economic activities. The 

conducted research became the basis for the strategic principles and mechanisms 

formation for innovative development stimulation in order to ensure the structural 

transformation of the economy. 

A systemic approach to the choice of the economy modernization strategy and 

ensuring transformational changes is developed, based on the developed architectonics 



of the economy’s structural modernization goals, methods, tools, principles, and a 

support system. It is justified that a differentiated approach should be used to choose a 

strategy, taking into account the level of innovative entrepreneurship development and 

the effectiveness of the structural modernization implementation of certain types of 

economic activity. This approach takes into consideration the peculiarities of 

qualitative and quantitative changes in the field of innovative entrepreneurship, the 

modernization elasticity of the sectoral structure of the country's economy, the speed 

and intensity of structural changes, and provides for a number of modernization 

strategies: a strategy to ensure the efficiency of economic transformation; strategy to 

support the existing position; strategy for getting out of the “comfort” zone; strategy 

for increasing innovative activity. 

An algorithm for the development strategy formation of territorial economic 

systems using the smart specialization approach is developed, the principles of 

introducing smart specialization in strategic planning of the structural modernization 

of territories are substantiated. At the same time, the innovation strategy focus of 

(RIS3) is determined. It is aimed at increasing the competitiveness of territorial 

economic systems, bringing them to leading positions in certain areas, strengthening 

in the international market, increasing sustainability through close integration of 

innovations into national and global value chains. 

This paper proves that the implementation of the smart specialization strategy will 

contribute to structural changes in the country's economy for the technological 

improvement of production processes and the development of innovative types of 

economic activity. An infographic of “smart specializations for territorial economic 

systems” (innovation, priorities, cooperation, strategy, uniqueness, competitiveness) is 

presented, allowing to determine the benefits of its application. 

It is justified that the development of entrepreneurship, innovation environment 

and technologies to the level that ensure structural modernization and thereby 

increasing the competitiveness and efficiency of the economic system in general, 

require an effective mechanism to stimulate innovative entrepreneurship. 

Requirements for the mechanism are developed. It is substantiated that the basis of 

such mechanism is formed by general and unique principles aimed at stimulating 



priority innovative areas of structural modernization of the economy to ensure its 

competitive development, and a structural model of the mechanism for stimulating 

innovative entrepreneurship is developed on this basis. 

Key words: structural modernization, innovative entrepreneurship, innovations, 

innovative development, smart-specialization, incentive mechanism. 
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Луцького НТУ, 2019. 203 с. URL: http://lib.lntu.edu.ua/147258369/4831(Здобувач 

обгрунтував суть економічної категорії «модернізація», та визначив етапи 

еволюції теорій модернізації враховуючи універсальні стадії модернізації 

економічного зростання). 

Стаття у виданні, яке входить до наукометричної бази даних SCOPUS 

1. Iryna Vakhovych, Baktygul Satyvaldieva, Almazbek Dooranov, Mykola 

Slynko, Oleksandr Marchenko, Iryna Salivonchyk.,   (2021). Smart Specialization of 

the Region as a Tool for Modernizing Innovative Development. Estudios de Economia 

Aplicada., 39 (5) URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/announcement/view/30 

(Здобувач обґрунтував концепцію смарт-спеціалізації при стратегічному 

плануванні структурної модернізації інноваційного розвитку) 

Статті у наукових фахових виданнях України 

2. Вахович І.М., Салівончик І.М. Структурно-методологічні дослідження 

модернізації економіки регіону. Економічні науки. Серія „Регіональна 

економіка”: зб. наук. праць. – Вип. 15 (59). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. 

С.40-49.  DOI: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2018-15(59)-4 (Здобувач 

обґрунтував теоретико-методологічні аспекти модернізації економіки регіону) 

3. Вахович І.М., Салівончик І.М. Теоретичні аспекти факторного впливу 

структурної модернізації економіки регіону. Економічний форум. Наук. ж-л. – 

Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. – №4. – 266 с. – С.60-66. (Index Copernicus) DOI: 

https://doi.org/10.36910/6765-2308-8559-2019-4-10 (Здобувач сформував 

визначальні фактори побудови теорій, які можна використати при аналізі 

взаємодії процесів розвитку й удосконалювання структурної модернізації 

економіки регіону) 

4. Салівончик І.М. Реформи міжнародного досвіду формування 

модернізації економіки післявоєнних країн на прикладі Німеччини, Японії, Італії. 
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Галицький Економічний Вісник: Науковий журнал . – № 1 (62) 2020 – 192 с. – 

С.44-50.(IndexCopernicus)  https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.044  

(Здобувачем вивчено світовий досвід розвинених країн щодо «оновлення» 

економіки для впровадження нових реформ, що покращують соціально-

економічний розвиток країни в цілому.) 

5. Салівончик І.М. Структурна модернізація фінансової діяльності лісових 

підприємств. Підприємництво та торгівля. Зб. наук. праць. – Вип. 27.– Львів: 

Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020.– 82 с.– 

С.68-71. (Index Copernicus) DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-12 

(Здобувачем розглянуто загальні напрями та методи фінансової діяльності 

лісових підприємств та представлено комплекс модернізованих заходів, що 

забезпечують розвиток економіки.) 

Статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу 

6. Салівончик І.М. Інноваційне підприємництво як інструмент модернізації 

економіки. Evropský casopis ekonomiky  a managementu. Наук. міжнар. екон. ж-л. 

– Чехія., 2021. – Том 7. Вип. 1. С. 42-47 (Index Copernicus) DOI: 

10.46340/eujem.2021.7.1.6 (Здобувачем розглянуто роль інноваційного 

підприємництва як важливої складової структурної модернізації економіки 

інноваційного розвитку.) 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

7. Вахович, І.М. Салівончик І.М.   До питання структурної модернізації 

економіки України в умовах інтеграції. Зб. тез доп. Міжнародної науково-

практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції 

та перспективи розвитку в Україні та світі». – Частина 1. –  29 вересня. – Полтава: 

ЦФЕНД, 2018. – 63 с.  – С. 21-22 URL: 

http://www.economics.in.ua/2018/09/1_29.html ( Здобувачем визначений напрямок 

економічної інтеграції в економічний простір західних країн.) 

8. Вахович, І.М. Салівончик І.М. Експортна конкурентноздатність 

економіки України. Зб. тез доп.  X Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і 

перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації 
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економіки». Вип. 12. Ч.1. – 01 грудня.  – Луцьк. 2018. С. 301-304 ( Здобувачем 

розглянуто питання експортної конкурентоздатності економіки України.)   

9. Салівончик І.М. Вплив монетарної політики на  розвиток реального 

сектору модернізації економіки «Proceedings of articles the international scientific 

conference». Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 5 April 2019.  – 531 с.  

– С. 31-36  

URL:http://eprints.library.odeku.edu.ua/5462/1/FedorovaGV_advances_of_scie

nce_05.04.19_431-436.pdf ( Здобувачем виокремлено два етапи механізму 

монетарної політики.) 

10. Салівончик І.М. Модернізація фінансового сектору України. Збірник 

матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Механізми 

фінансового менеджменту». 10-11 квітня 2020 р. Луцьк. .  – 97 с.  – С. 28-32.  

( Здобувачем розглянуто комплексну програму розвитку фінансового сектору 

України.) 

11. Салівончик І.М. Економічні наслідки другої хвилі «локдауну» в Україні. 

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Modern 

science: problems and innovations». 15-17 листопада 2020 р. Стокгольм, Швеція. 

С. 360-362. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/modern-

science-problems-and-innovations-15-17.11.20.pdf (Здобувачем обгрунтовано 

економічні наслідки впливу другої хвилі пандемії COVID-19.) 

12. Салівончик І.М. Модернізаційні інструменти відновлення та вихід 

з «економіки бідності». Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції «Science, education, innovation: topical issues and modern aspect». 16-

18 грудня 2020 р. Таллін, Естонія. С. 143-145. URL: 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/183 (Здобувачем 

представлені модернізаційні інструменти відновлення виходу з «економіки 

бідності».) 

13. Салівончик І.М., Недопад Г.В.  Стратегічний погляд інноваційного 

розвитку підприємництва. Збірник матеріалів Міжнародної наукової 

конференції ««Економічна безпека: держава, кластер, підприємство». 25-26 

грудня 2020 р. Лісабон, Португалія. С. 61-63. DOI: https://doi.org/10.30525/978-

9934-26-018-6-13  (Здобувачем представлено основні складові стратегії 

розвитку інноваційного підприємництва в промисловості.) 
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