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державний університет залізничного транспорту Міністерства освіти і науки
України, Харків, 2020.
Дисертація присвячена розробленню теоретико-методологічних засад,
методичних підходів і практичних рекомендацій щодо модернізації державного
регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури в умовах
становлення постіндустріальної економіки.
На сьогоднішній день одним із ключових завдань рівноправного,
конкурентоспроможного

партнерства

України

в

системі

міжнародних

торговельно-економічних зв’язків є забезпечення якісної трансформації наявної в
країні інфраструктури транспорту, що обслуговує як внутрішньодержавні
перевезення, так і виступає важливим учасником глобальних логістичних
ланцюгів. Попри в цілому провідні позиції країни в міжнародних рейтингах
оцінки логістичної ефективності основним трендом розвитку вітчизняної
інфраструктури транспорту залишається її технологічна деградація, зумовлена
вкрай низьким рівнем впровадження інновацій в діяльність транспорту.
Відсутність інноваційних змін в транспортному комплексі є результатом
недієвості та непослідовності державної політики у сфері підтримки та
стимулювання інноваційних процесів в галузі, що і зумовило доцільність
модернізації

системи

державного

регулювання

інноваційного

розвитку

транспортної інфраструктури.
Вивчення сутності поняття «транспортна інфраструктура» дозволило
сформувати авторське бачення даної категорії як комплексу об’єктів, в межах
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якого забезпечується транспортне, термінально-складське, комерційне та
віртуально-інформаційне обслуговування споживачів транспортних послуг, а
також

здійснюється

транспортним

науково-виробниче

процесом.

Доповнено

супроводження

класифікацію

та

видів

управління
транспортної

інфраструктури такими ознаками: 1) ступінь відкритості (інтегрованості):
інтероперабельна;

дезінтегрована;

2)

рівень

оригінальності:

унікальна;

стандартизована; 3) роль у забезпеченні економічного розвитку країни: базисна;
стратегічна та розкрито поелементний склад об’єктів інфраструктури транспорту.
Дослідження

ключових

трендів

інноваційного

розвитку

світової

транспортної інфраструктури та стану і тенденцій функціонування вітчизняної
інфраструктури транспорту дозволило представити декомпозицію ключових
проблем і систематизацію детермінуючих факторів забезпечення її інноваційного
зростання, яка передбачає виділення факторів інституційного, технологічного,
інноваційного та інвестиційного характеру глобального і локального рівня впливу.
Ґрунтуючись на тому, що інноваційний розвиток транспортної інфраструктури
України має відбуватися за рахунок державного стимулювання розвитку
інтелектуально-партнерських зв’язків і формування цифрового середовища
управління проєктами її інноваційної трансформації на державному рівні,
визначено цілі, методи та рівні забезпечення реалізації інноваційних перетворень
в інфраструктурі транспорту.
Розгляд історичних аспектів становлення сучасної економічної думки на
механізми державного управління та інструменти забезпечення інноваційних змін
в сфері транспорту дозволив виділити три етапи (догматичного, стратегічного
регулювання,

інноваційної

інтеграції)

трансформації

теорії

державного

регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури. Урахування
змісту даних періодів трансформації дозволило деталізувати специфіку сучасного
етапу, виділити недоліки і запропонувати теоретико-методологічні засади щодо
перегляду

положень

державного

регулювання

інноваційного

розвитку

транспортної інфраструктури.
З метою визначення ефективності процесів державного регулювання
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інноваційної діяльності в транспортній галузі запропоновано модель оцінювання
результативності

інноваційної діяльності транспортного комплексу, яка

представлена у вигляді трипараметричної системи, де перша група показників
дозволяє оцінити інноваційну активність суб’єктів господарювання транспортної
галузі, друга – інноваційний потенціал, третя – інноваційну ефективність.
Особливістю запропонованої моделі є врахування принципів динамізму,
перспективізму й доцільності, а її реалізація надає можливість встановити рівень
інноваційного розвитку транспортної інфраструктури.
Сформовано парадигму державного регулювання інноваційного розвитку
транспортної інфраструктури, що ґрунтується на конвергенції положень
інтелектуального і партнерського підходів до модернізації управлінських
технологій та передбачає якісну перебудову організаційно-управлінських процесів
державного регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури,
формування реального і віртуального середовища взаємодії держави та бізнесу з
метою реалізації інноваційних проєктів.
Розроблено концепцію модернізації державного регулювання інноваційного
розвитку транспортної інфраструктури України на засадах інтелектуалізації і
партнерства, в якій досягнення цільових векторів інноваційного розвитку
транспортної

інфраструктури

реалізується

в

двокомпонентній

системі

комплементарних механізмів державного регулювання, спрямованих на
активізацію інноваційної діяльності (стратегічні, організаційно-економічні,
фінансово-інвестиційні) і підтримку її результативності (нормативно-правові,
кадрові, інформаційні, іміджеві, адміністративно-управлінські).
В площині модернізації системи державного регулювання інноваційного
розвитку транспортної інфраструктури відповідно до трансформаційних змін
світової економіки визначено необхідність підвищення ефективності процесу
стратегічного управління інноваційними трансформаціями в транспортній галузі.
Розкрито підходи, принципи і етапи реалізації державного стратегічного
управління інноваційним розвитком транспортної інфраструктури. На основі
встановлення ознак і сутності інноваційної стратегії як ключового елемента в
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системі стратегічного управління розроблено типізацію інноваційних стратегій за
комплексом ознак (корисність результату, тип інновацій, характер дій), що
передбачає їх поділ на деструктивні (псевдо- і квазіінноваційні) і конструктивні
(адаптивні, оптимізаційні, прогресивні) стратегії.
Для підвищення якості і обґрунтованості стратегічних дій в процесі
державного управління інноваційним розвитком інфраструктури транспорту
ідентифіковано елементи системи підтримки прийняття рішень щодо формування
і реалізації інноваційної стратегії інноваційного розвитку транспортної
інфраструктури, які включають сукупність блоків-завдань (цілепокладання,
проєктних пропозицій, стратегічних альтернатив, мотивації, комунікації,
контролінгу) та інструментальних модулів (даних, експертної оцінки, аналітики,
моделювання).
Забезпечити відповідність стратегічних цілей інноваційного розвитку
транспортної інфраструктури динамічним змінам середовища її функціонування
запропоновано за рахунок реалізації динамічно-адаптивного підходу до
цілепокладання в системі формування інноваційної стратегії трансформації
інфраструктури транспорту. Останній передбачає створення рефлексивного
інформаційно-комунікаційного середовища для встановлення і циклічного
коригування цілей шляхом залучення широкого кола зацікавлених сторін,
використання сучасних інформаційно-аналітичних систем і технології форсайтдосліджень.
Визначаючи

пріоритетність

інноваційного

розвитку

міжнародної

транспортно-логістичної інфраструктури для реалізації транзитного потенціалу
України, проведено SWOT-аналіз ступеню використання її сильних сторін і
потенційних можливостей, що дозволило виділити чотири зони факторів розвитку
за ознаками адаптивності та дисипативності і запропонувати портфель доцільних
заходів. Сформовано модель інституціонального забезпечення інноваційного
розвитку міжнародної транспортно-логістичної інфраструктури, яка поєднує
інститути мотивації інноваційного розвитку та інститути розбудови цифрового
середовища і розкриває перспективний інструментарій реалізації стратегічних
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напрямів державного регулювання процесів її інноваційного перетворення.
Доведено, що ключовим завдання політики державного регулювання
інноваційного

розвитку

транспорту

є

досягнення

симетричного

рівня

забезпеченості регіонів країни транспортною інфраструктурою. З метою
ідентифікації

рівня

забезпеченості

регіонів

України

транспортною

інфраструктурою розроблено відповідний методичний підхід, що ґрунтується на
використанні алгоритму оціночної класифікації ArcView GIS в процесі визначення
рівня транспортно-просторової нерівності та галузево-регіональної асиметрії
розвитку інфраструктури транспорту в регіонах і передбачає проведення
матричного моделювання оціночних показників для їх кластеризації в залежності
від стану транспортного забезпечення територій. Проведене оцінювання рівня
транспортно-просторової нерівності та галузево-регіональної асиметрії розвитку
інфраструктури транспорту в регіонах України дозволило сформувати карту їх
забезпеченості транспортною інфраструктурою і розробити комплекс сценаріїв її
інноваційного розвитку.
В контексті забезпечення активізації інноваційних змін в об’єктах
інфраструктури транспорту розроблено організаційну модель формування
інтелектуально-партнерського середовища управління реалізацією інноваційних
проєктів її розвитку, що передбачає створення Національного інноваційного
транспортного HUB. Розкрито мету і функціональні можливості цифрових
сервісів Національного інноваційного транспортного HUB і доведено, що його
створення дозволить підвищити ефективність реалізації інструментів державного
регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури.
Розроблено методику оцінювання інноваційного розвитку транспортної
інфраструктури

в

умовах

формування

Національного

інноваційного

транспортного HUB, що визначає етапи розрахунку комплексного показника,
який відображає рівень розвитку інноваційно-виробничої, інвестиційної,
ресурсно-енергетичної, екологічної, міжнародної та соціальної складових
функціонування транспортної інфраструктури та моделювання впливу ключових
факторів на їх інноваційний розвиток.
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Обмеженість інвестиційних можливостей держави в фінансуванні проєктів
інноваційного розвитку транспортної інфраструктури вимагає проведення
процедури їх пріоритезації і вибору стратегічних для державного фінансування
інноваційних проєктів трансформації інфраструктури транспорту. З цією метою
розроблено методику вибору пріоритетних для державного фінансування
інноваційних проєктів розвитку транспортної інфраструктури, яка ґрунтується на
використанні системи оціночних показників (час, ризик і ефект) та передбачає
порівняння параметрів надійності і економічної ефективності проєкту на стадіях
«розробка-впровадження», «експлуатація-отримання результатів».
З метою залучення інвесторів в інноваційні процеси розвитку транспортної
інфраструктури

розроблено

інструментарій

діагностики

інвестиційної

привабливості транспортної інфраструктури та процедуру фінансування проєктів
її інноваційного розвитку на засадах державно-приватного партнерства. Остання
передбачає використання запропонованої матриці ризиків державно-приватного
партнерства, розробленої методики їх оцінки і методичного забезпечення
проведення експертного опитування, що дозволить забезпечити ефективний
розподіл ризиків між учасниками інноваційних проєктів розвитку транспортної
інфраструктури.
Ключові слова: транспортна інфраструктура, інноваційний розвиток,
державне регулювання, національний інноваційний транспортний HUB,
просторова нерівність, галузево-регіональна асиметрія, стратегія, інвестиційна
привабливість, державно-приватне партнерство.

SUMMARY
Dmytriieva O.I. State regulation of innovative development of transport
infrastructure. − Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.
Thesis for a Doctor of Economics degree by specialty 08.00.03 – Economics
and Management of National Economy (051 ‒ Economics).  Kharkov National
Automobile and Highway University of the Ministry of Education and Science of
Ukraine, Kharkiv, 2020.  Ukrainian State University of Railway Transport of the

9
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020.
The dissertation is devoted to the development of theoretical and
methodological principles, methodical approaches and practical recommendations
concerning the modernization of state regulation of innovative development of
transport infrastructure in the conditions when the post-industrial economy comes
into being.
Today, one of the key tasks of equal, competitive partnership of Ukraine in the
system of international trade and economic relations is to ensure the qualitative
transformation of the country's existing transport infrastructure, which serves both
domestic transportation and is an important participant in global logistics chains.
Despite the overall leading position of the country in international ratings for
assessing logistics efficiency, the main trend in the development of domestic
transport infrastructure remains its technological degradation, due to the extremely
low level of innovation in transport activities. The lack of innovative changes in the
transport complex is the result of inefficiency and inconsistency of the state policy in
the field of supporting and stimulating innovation processes in the industry, which
made it advisable to modernize the system of state regulation of innovative
development of transport infrastructure.
The study of the essence of the concept of «transport infrastructure» allowed us
to form the author's vision of this category as a complex of objects within which
transport, terminal and warehouse, commercial and virtual information services are
provided to consumers of transport services, as well as research and production
support and management of the transport process. The classification of types of
transport infrastructure has been supplemented with the following features: 1) degree
of openness( integration): interoperable; disintegrated; 2) level of originality: unique;
standardized; 3) the role in ensuring the economic development of the country: basic;
strategic and revealed the element-by-Element composition of transport infrastructure
facilities.
The study of key trends in the innovative development of the world transport
infrastructure and the state and trends in the functioning of the domestic transport
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infrastructure allowed us to present a decomposition of key problems and
systematization of determining factors for ensuring its innovative growth, which
provides for the identification of institutional, technological, innovative and
investment factors of the global and local level of influence. Based on the fact that
the innovative development of the transport infrastructure of Ukraine should take
place at the expense of state incentives for the development of intellectual and
partnership relations and the formation of a digital environment for managing
projects of its innovative transformation at the state level, the goals, methods and
levels of ensuring the implementation of innovative transformations in the transport
infrastructure are defined.
Consideration of the historical aspects of the formation of Modern Economic
Thought on the mechanisms of Public Administration and tools for ensuring
innovative changes in the field of transport allowed us to distinguish three stages
(dogmatic, strategic regulation, innovative integration) of the transformation of the
theory of state regulation of innovative development of transport infrastructure.
Taking into account the content of these transformation periods allowed us to detail
the specifics of the current stage, highlight the shortcomings and offer theoretical and
methodological foundations for revising the provisions of state regulation of
innovative development of transport infrastructure.
In order to determine the effectiveness of the processes of state regulation of
innovation activity in the transport industry, a model for assessing the effectiveness
of innovation activity of the transport complex is proposed, which is presented in the
form of a three – parameter system, where the first group of indicators allows you to
assess the innovative activity of business entities in the transport industry, the second
– innovation potential, the third-innovation efficiency. A special feature of the
proposed model is to take into account the principles of dynamism, prospects and
expediency, and its implementation provides an opportunity to establish the level of
innovative development of transport infrastructure.
The paradigm of state regulation of innovative development of transport
infrastructure is formed, which is based on the convergence of the provisions of
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intellectual and partner approaches to the modernization of management technologies
and provides for a qualitative restructuring of organizational and managerial
processes of state regulation of innovative development of transport infrastructure,
the formation of a real and virtual environment for interaction between the state and
business in order to implement innovative projects.
Developed the concept of modernization of state regulation of innovative
development of transport infrastructure of Ukraine on the basis of intellectualization
and partnership, in which the achievement of target vectors of innovative
development of transport infrastructure is implemented in a two-component system
of complementary mechanisms of state regulation aimed at activating innovation
(strategic, organizational-economic, financial-investment) and maintaining its
effectiveness

(regulatory,

personnel,

information,

Image,

administrative-

management).
In the plane of modernization of the system of state regulation of innovative
development of transport infrastructure in accordance with transformational changes
in the world economy, the need to improve the efficiency of the process of strategic
management of innovative transformations in the transport industry is determined.
Approaches, principles and stages of implementation of the state strategic
management of innovative development of transport infrastructure are revealed.
Based on the establishment of the features and essence of the innovation strategy as a
key element in the strategic management system, the typing of innovation strategies
is developed according to a set of features (utility of the result, type of innovation,
nature of actions), which provides for their division into destructive (pseudo - and
quasi-innovative) and constructive (adaptive, optimization, progressive) strategies.
To improve the quality and validity of strategic actions in the process of state
management of innovative development of transport infrastructure, elements of the
decision support system for the formation and implementation of an innovative
strategy for innovative development of transport infrastructure are identified, which
include a set of task blocks (goal setting, project proposals, strategic alternatives,
motivation, communication, controlling) and tool modules (data, expert assessment,
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analytics, modeling).
It is proposed to ensure that the strategic goals of innovative development of
transport infrastructure correspond to dynamic changes in the environment of its
functioning by implementing a dynamic-adaptive approach to goal setting in the
system of forming an innovative strategy for the transformation of transport
infrastructure. The latter provides for the creation of a reflexive information and
communication environment for setting and cyclical adjustment of goals by involving
a wide range of stakeholders, using modern information and analytical systems and
Foresight Research Technology.
Determining the priority of innovative development of international transport
and logistics infrastructure for the implementation of the transit potential of Ukraine,
a SWOT analysis of the degree of use of its strengths and potential opportunities was
carried out, which allowed us to identify four zones of development factors based on
adaptability and dissipativeness and offer a portfolio of appropriate measures. A
model of institutional support for the innovative development of the International
Transport and logistics infrastructure is formed, which combines the institutions of
motivation for innovative development and the institutions of digital environment
development and reveals promising tools for implementing strategic directions of
state regulation of the processes of its innovative transformation.
It is proved that the key task of the state regulation policy for innovative
transport development is to achieve a symmetrical level of provision of transport
infrastructure to the country's regions. In order to identify the level of provision of the
regions of Ukraine with transport infrastructure, an appropriate methodological
approach has been developed, which is based on the use of The ArcView GIS
evaluation classification algorithm in the process of determining the level of
transport-spatial inequality and industry-regional asymmetry in the development of
transport infrastructure in the regions and provides for Matrix modeling of estimated
indicators for their clustering depending on the state of transport support of
territories. The assessment of the level of transport and spatial inequality and sectoral
and regional asymmetry in the development of transport infrastructure in the regions
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of Ukraine made it possible to form a map of their provision with transport
infrastructure and develop a set of scenarios for its innovative development.
In the context of ensuring the activation of innovative changes in transport
infrastructure facilities, an organizational model for the formation of an intellectual
and partner environment for managing the implementation of innovative projects for
its development has been developed, which provides for the creation of a national
innovative transport HUB. The purpose and functionality of digital services of the
National innovative transport HUB is revealed and it is proved that its creation will
increase the efficiency of implementing tools for state regulation of innovative
development of transport infrastructure.
A methodology for assessing the innovative development of transport
infrastructure in the context of the formation of a national innovative transport HUB
has been developed, which determines the stages of calculating a complex indicator
that reflects the level of development of innovation-production, investment, resourceEnergy,

Environmental,

International

and

social

components

of transport

infrastructure and modeling the impact of key factors on their innovative
development.
Limited investment opportunities of the state in financing projects of
innovative development of transport infrastructure require a procedure for their
prioritization and selection of strategic projects for state financing of innovative
transport infrastructure transformation projects. For this purpose, a methodology has
been developed for selecting priority projects for the development of transport
infrastructure for state financing, which is based on the use of a system of estimated
indicators (time, risk and effect) and provides for comparing the parameters of
reliability and economic efficiency of the project at the stages of «developmentimplementation», «operation-obtaining results».
In order to attract investors to innovative processes of transport infrastructure
development, tools for diagnosing the investment attractiveness of transport
infrastructure and the procedure for financing projects for its innovative development
based on public-private partnership have been developed. The latter provides for the
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use of the proposed matrix of Public-Private Partnership risks, the developed
methodology for their assessment and methodological support for conducting an
expert survey, which will ensure an effective distribution of risks among participants
in innovative transport infrastructure development projects.
Keywords: transport infrastructure, innovative development, state regulation,
National innovative transport HUB, spatial inequality, sectoral and regional
asymmetry, strategy, investment attractiveness, public-private partnership.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ
ВИМІРЮВАННЯ, СКОРОЧЕНЬ
1. ЄС

Європейський Союз

2. КНР

Китайска Народна Республіка

3. ТРАСЕКА

міжнародний транспортний коридор Європа-КавказАзія

4. ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати

5. США

Сполучені Штати Америки

6. ЦАРЕС

Центральноазіатське регіональне економічне
співробітництво

7. ULCS

ультра-великий контейнеровоз

8. ETCS

європейська система управління рухом поїздів

9. TEN-T

Транс’європейська транспортна мережа

10. ВАТ «РЖД»

відкрите акціонерне товариство «Російські залізниці»

11. ЄЕС

Європейське економічне співробітництво

12. АТ «Укрзалізниця»

акціонерне товариство «Українська залізниця»

13. ПАТ

публічне акціонерне товариство

14. ТДВ

товариство з додатковою відповідальністю

15. ВВП

валовий внутрішній продукт

16. ПрАТ

приватне акціонерне товариство

17. ТОВ

товариство з обмеженою відповідальністю

18. НДДКР

науково-дослідні та дослідно-конструкторські
розробки

19. НДР

науково-дослідні розробки

20. ІРТІ

інноваційний розвиток транспортної інфраструктури

21. ЗУ

Закон України

22. ООН

Організація Об’єднаних Націй

23. СППР

система підтримки прийняття рішень

24. МТК

міжнародний транспортний коридор
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25. ОСЗ

Організації співробітництва залізниць

26. АР

Автономна Республіка

27. СНД

Співдружність Незалежних Держав

28. ВРП

валовий регіональний продукт

29. ЦАР

Центральноафриканська республіка

30. ДПП

державно-приватне партнерство

31. ПАР

Південно-Африканська Республіка
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ВСТУП
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день одним із
ключових завдань соціально-економічного розвитку економіки України та її
рівноправного і конкурентоспроможного партнерства в системі міжнародних
торговельно-економічних зв’язків є забезпечення якісної трансформації наявної
в країні інфраструктури транспорту, що обслуговує як внутрішньодержавні
перевезення, так і виступає важливим учасником глобальних логістичних
ланцюгів. Фундаментом розширеного відтворення потенціалу транспортного
комплексу

і

його

постіндустріальної

інфраструктурної
економіки

є

складової

своєчасне

в

умовах

становлення

впровадження

передових

інноваційних технологій на засадах ефективності та системності.
В реалізації успішної інноваційної моделі розвитку транспортної
інфраструктури, як свідчить світовий досвід, визначальну роль відіграє система
державного регулювання, що оперує дієвими координаційно-інтеграційними,
адміністративно-фіскальними

і

фінансово-інвестиційними

важелями

та

інструментами стратегічного, нормативно-правого і ресурсного забезпечення
державної економічної політики. Натомість в Україні внаслідок використання
архаїчних управлінських технологій і непослідовних дій держави у сфері
інноваційної діяльності в транспортній галузі наростають тенденції критичного
погіршення техніко-економічних параметрів функціонування транспортної
інфраструктури. За таких обставин державним пріоритетом має стати вирішення
надскладного завдання забезпечення інноваційних трансформацій на транспорті,
що потребує розроблення і реалізації адекватної вимогам та імперативам
суспільного і науково-технічного прогресу цілісної концепції модернізації
державного регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури.
Теоретико-методологічним

і

практичним

аспектам

забезпечення

інноваційного розвитку транспортної інфраструктури з метою підвищення
ефективності

функціонування

транспортної

галузі

присвячені

праці

В. Богомолової, О. Дейнеки, В. Диканя, І. Дмитрієва, О. Євсєєвої, В. Ільчука,
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І. Зайцевої, О. Зоріної, Л. Калініченко, О. Кірдіної, О. Криворучко, В. Компанієць,
М. Міщенка, Є. Малицької, О. Никифорук, В. Овчиннікової, Ю. Пащенка,
Л. Позднякової,

Є. Сича,

І. Токмакової,

В.

Третяк,

І.

Чорнобровки,

В. Шинкаренка, В. Яновської. У наукових працях дотепер триває полеміка
довкола з’ясування ключових вимог до сучасного інноваційного складу
транспортної інфраструктури як частини транспортного комплексу (І. Бузько,
Г. Жовтяк, І. Заблодська, О. Зеленко, І. Хорошилова), відносно факторів і
показників оцінки рівня інноваційного розвитку транспортної інфраструктури в
цілому та окремих складових зокрема (О. Дикань, Н. Іксарова, Н. Каличева,
М. Кондратюк, М. Корінь), щодо ступеня і доцільності втручання держави у
процеси інноваційного розвитку транспортної інфраструктури (В. Дикань,
Т. Логутова, О. Поліщук, М. Полторацький, О. Рудченко, Л. Українська).
Ураховуючи наукове та практичне значення праць вищезазначених
авторів, слід підкреслити, що існує потреба в розробленні теоретикометодологічних основ, методичних і практичних положень щодо модернізації
системи державного регулювання
інфраструктури з

інноваційного

розвитку транспортної

урахуванням сучасних трансформацій середовища

її

функціонування, у тому числі назріла необхідність у формуванні парадигми,
концепції, механізмів і моделей, що містять прогресивні технології управління і
сприяють

реалізації

регулювання

потенційно

інноваційної

стратегічного,

дієвого

діяльності

інструментарію

транспортного

координаційно-інтеграційного

і

сектора

державного
у

розрізі

фінансово-інвестиційних

напрямів державної економічної політики.
Усі ці обставини зумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили
предмет, об’єкт, основну мету і завдання дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові
результати

і

висновки

дисертаційної

роботи

є

складовою

розробок

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету в межах
науково-дослідної роботи кафедри менеджменту за темами: «Соціальноекономічні проблеми функціонування і розвитку автомобільного транспорту»

(номер

державної

реєстрації

0116U000952),

де
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розроблено

автором

альтернативні стратегії інноваційного розвитку транспортної інфраструктури;
«Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку автомобільного
транспорту»

(номер

державної

реєстрації

0117U005212),

де

автором

обґрунтовано систему заходів щодо підвищення рівня інноваційного розвитку
транспортної інфраструктури; «Проблеми управління підприємствами на
автомобільному транспорті» (номер державної реєстрації 0119U00639), де
автором визначено інституційне поле забезпечення ефективного використання
ресурсів транспортної інфраструктури; «Проблеми управління підприємствами
на автомобільному транспорті» (номер державної реєстрації 0119U103270), де
автором, ураховуючи провідний досвід зарубіжних країн світу, визначено
програмні

завдання

державного

регулювання

інноваційного

розвитку

транспортної інфраструктури України; «Проведення дослідження й оцінка
корпоративної культури ТОВ «КАРАВАН СІМПЛІ» (номер державної
реєстрації 0120U102975), де автором оцінено рівень корпоративної культури
підприємства як елемента соціальної складової інноваційного розвитку
транспортної інфраструктури; «Проведення дослідження та розробка напрямів
розвитку підприємства з позиції забезпечення його економічної безпеки»
(номер державної реєстрації 0120U102981), де автором проаналізовано загрози
інноваційного розвитку логістичної інфраструктури підприємств.
Окремі результати дослідження отримано в межах науково-дослідних
робіт громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова рада», а
саме: «Проблеми стратегічного розвитку національної економіки» (номер
державної реєстрації 0118U000788), де автором розроблено методичний підхід
до

оцінювання

інноваційного

розвитку

транспортної

інфраструктури;

«Стратегічна модернізація розвитку регіональної економічної системи» (номер
державної реєстрації 0118U000787), де автором обґрунтовано перспективи
інноваційного розвитку транспортної інфраструктури України; «Управління
економічною

ефективністю

діяльності

підприємств»

(номер

державної

реєстрації 0118U000786), де автором визначено проблеми й інституціональні
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засади інноваційного розвитку міжнародних транспортних перевезень.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертації є розроблення
теоретико-методологічних
рекомендацій

щодо

інноваційного

розвитку

засад,

методичних

підходів

системи

державного

модернізації

транспортної

інфраструктури

і

практичних
регулювання

відповідно

до

трансформаційних змін світової економіки.
Досягнення мети дисертації зумовило необхідність вирішення таких
основних завдань:
– сформувати теоретичні основи розвитку транспортної інфраструктури,
встановити світові тренди її інноваційного зростання в умовах цифрової
трансформації системи глобальних транспортно-торговельних комунікацій;
– з’ясувати стан і тенденції функціонування транспортної інфраструктури
України, сформувати систему детермінуючих факторів і обґрунтувати
пріоритетні напрями інноваційного розвитку транспортної інфраструктури;
– встановити періоди трансформації теорії державного регулювання
інноваційного розвитку транспортної інфраструктури України;
–

запропонувати

модель

оцінювання

інноваційної

діяльності

на

транспорті в контексті визначення результативності реалізації інструментів
державного регулювання;
–

сформувати

парадигму

державного

регулювання

інноваційного

державного

регулювання

розвитку транспортної інфраструктури;
–

розробити

концепцію

модернізації

інноваційного розвитку транспортної інфраструктури України на засадах
інтелектуалізації і партнерства;
– розвинути теоретичні основи стратегічного державного управління
інноваційним розвитком транспортної інфраструктури у частині класифікації
інноваційних стратегій і розроблення системи підтримки стратегічних рішень;
– удосконалити методичний підхід до проєктування цілей стратегічного
державного управління інноваційним розвитком транспортної інфраструктури з
урахуванням специфіки середовища господарювання та сучасних трендів у
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цілепокладанні;
– надати пропозиції щодо інструментів моделі інституціонального
забезпечення інноваційного розвитку міжнародної транспортно-логістичної
інфраструктури;
– розробити методичний підхід до ідентифікації рівня розвитку
транспортної інфраструктури та сформувати карту забезпеченості регіонів
України інфраструктурою транспорту;
– обґрунтувати організаційну модель формування цифрового середовища
управління

реалізацією

інноваційних

проєктів

розвитку

транспортної

інфраструктури;
– з’ясувати етапи оцінювання інноваційного розвитку транспортної
інфраструктури

в

умовах

формування

Національного

інноваційного

транспортного HUB;
– удосконалити методику визначення пріоритетності фінансування
державою інноваційних проєктів розвитку транспортної інфраструктури;
– сформувати положення щодо діагностики інвестиційної привабливості
об’єктів транспортної інфраструктури;
– розвинути процедуру фінансування проєктів інноваційного розвитку
транспортної інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства.
Об’єкт дослідження – процес державного регулювання інноваційного
розвитку транспортної інфраструктури.
Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади, методичні
підходи та практичні рекомендації щодо модернізації державного регулювання
інноваційного розвитку транспортної інфраструктури.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення
зазначених завдань було використано такі методи: порівняльний аналіз і
графічний метод – для відображення тенденцій просторової нерівності та
галузево-регіональної

асиметрії

розвитку

транспортної

інфраструктури;

систематизація та класифікація – для класифікації структурних елементів
транспортної інфраструктури в системі національної економіки, систематизації

факторів

впливу

на

державне

регулювання

інноваційного
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розвитку

транспортної інфраструктури, інноваційних стратегій; системний підхід – для
формування теоретичних основ державного регулювання інноваційного
розвитку

транспортної

інфраструктури

у

системі

економічних

знань,

можливостей імплементації європейського досвіду державного регулювання
інноваційного розвитку транспортної інфраструктури; моделювання – для
обґрунтування моделі інноваційного розвитку транспортної інфраструктури в
умовах

формування

інституціонального

Національного
забезпечення

інноваційного

інноваційного

транспортного
розвитку

HUB,

міжнародної

транспортно-логістичної інфраструктури; абстрагування та логічного аналізу –
для розроблення концептуальних положень формування механізмів державного
регулювання

інноваційного

розвитку

транспортної

інфраструктури;

ідентифікації ролі держави в регулюванні інноваційного розвитку транспортної
інфраструктури; морфологічного аналізу – для удосконалення понятійнокатегоріального
екстраполяції

апарату
–

для

досліджуваної
формування

проблематики;

процедури

аналогії

фінансування

та

проєктів

інноваційного розвитку транспортної інфраструктури на засадах державноприватного партнерства як ефективного інструменту державного регулювання;
експертний і розрахунково-аналітичний – для здійснення факторних і
прогнозних оцінок інноваційного розвитку транспортної інфраструктури.
Інформаційну базу дослідження склали

нормативно-правові

акти

України та країн Європейського Союзу щодо діяльності транспорту, наукові
праці провідних вітчизняних і зарубіжних авторів з питань інноваційного
розвитку транспортної інфраструктури, стратегічні документи та статистичні
дані Міністерства інфраструктури України, статистичні дані Державної служби
статистики України, ресурси мережі Інтернет.
Наукова новизна отриманих результатів. Результати наукового
дослідження в сукупності вирішують важливу наукову проблему розроблення
теоретико-методологічних положень, методичних підходів і практичних
рекомендацій щодо модернізації державного регулювання інноваційного
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розвитку транспортної інфраструктури відповідно до трансформаційних змін
світової економіки. Найбільш важливі результати дослідження, що містять
елементи наукової новизни, полягають у такому:
вперше:
–

сформовано

парадигму

державного

регулювання

інноваційного

розвитку транспортної інфраструктури, що ґрунтується на конвергенції
положень

інтелектуального

і

партнерського

підходів

до

модернізації

управлінських технологій та передбачає якісну перебудову організаційноуправлінських процесів державного регулювання інноваційного розвитку
транспортної

інфраструктури,

формування

реального

і

віртуального

середовища взаємодії держави та бізнесу з метою реалізації інноваційних
проєктів. Дана парадигма є теоретичним підґрунтям для розроблення положень
щодо

підвищення

результативності

державного

регулювання

у

сфері

забезпечення інноваційного розвитку транспортної інфраструктури;
–

розроблено

концепцію

модернізації

державного

регулювання

інноваційного розвитку транспортної інфраструктури України на засадах
інтелектуалізації
інноваційного

і

партнерства,

розвитку

двокомпонентній

у

якій

транспортної

системі

досягнення

цільових

інфраструктури

комплементарних

векторів

реалізується

механізмів

в

державного

регулювання, спрямованих на активізацію інноваційної діяльності (стратегічні,
організаційно-економічні,
результативності

фінансово-інвестиційні)

(нормативно-правові,

адміністративно-управлінські).
інструменти

політики

Це

державного

кадрові,

дало

змогу

регулювання

і

підтримку

інформаційні,
визначити

її

іміджеві,
пріоритетні

інноваційного

розвитку

транспортної інфраструктури й обґрунтувати заходи щодо їх реалізації;
–

розроблено

організаційну

модель

формування

інтелектуально-

партнерського середовища управління реалізацією інноваційних проєктів
розвитку

транспортної

інфраструктури,

що

передбачає

створення

Національного інноваційного транспортного HUB, у межах якого здійснюється
аудит інноваційного розвитку, генерування знань та інновацій, управління
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інвестиційною активністю та реалізацією проєктів інноваційного розвитку
інфраструктури транспорту. Розкрито мету і функціональні можливості
цифрових сервісів Національного інноваційного транспортного HUB і доведено,
що його створення дозволить підвищити ефективність реалізації інструментів
державного регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури;
удосконалено:
–

періодизацію

трансформації

теорії

державного

регулювання

інноваційного розвитку транспортної інфраструктури України, у якій, на
відміну від відомих, виділено три етапи (догматичного, стратегічного
регулювання, інноваційної інтеграції), що відображають еволюцію становлення
інструментів державного регулювання інноваційних змін в інфраструктурі
транспорту. Розкриття змісту періодів трансформації дозволило деталізувати
специфіку сучасного етапу, виділити недоліки і запропонувати теоретикометодологічні засади щодо перегляду положень державного регулювання
інноваційного розвитку транспортної інфраструктури;
–

модель

оцінювання

результативності

інноваційної

діяльності

транспортного комплексу, яка, на відміну від наявних, представлена у вигляді
трипараметричної системи, де перша група показників дозволяє оцінити
інноваційну активність суб’єктів господарювання транспортної галузі, друга –
інноваційний потенціал, третя – інноваційну ефективність. Особливістю
запропонованої моделі є врахування принципів динамізму, перспективізму й
доцільності, а її реалізація надає можливість встановити рівень інноваційного
розвитку транспортної інфраструктури;
– теоретичні основи стратегічного державного управління інноваційним
розвитком транспортної інфраструктури, які, на відміну від відомих,
включають: по-перше, типізацію інноваційних стратегій за комплексом ознак
(корисність результату, тип інновацій, характер дій), що передбачає їх поділ на
деструктивні

(псевдо-

і

квазіінноваційні)

і

конструктивні

(адаптивні,

оптимізаційні, прогресивні) стратегії; по-друге, ідентифікацію елементів
системи підтримки прийняття рішень щодо формування і реалізації стратегії

інноваційного
сукупність

розвитку

транспортної

блоків-завдань

стратегічних

альтернатив,

інфраструктури,

(цілепокладання,
мотивації,
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включають

які

проєктних

комунікації,

пропозицій,

контролінгу)

та

інструментальних модулів (даних, експертної оцінки, аналітики, моделювання).
Надані положення дозволяють підвищити ефективність процесу стратегічного
управління інноваційним розвитком транспортної інфраструктури;
– підхід до процесу проєктування цілей стратегії інноваційного розвитку
транспортної інфраструктури, який, на відміну від існуючих, передбачає
створення рефлексивного інформаційно-комунікаційного середовища для
встановлення і циклічного коригування цілей шляхом залучення широкого кола
зацікавлених сторін, використання сучасних інформаційно-аналітичних систем
і технології форсайт-досліджень. Це сприяє підвищенню обґрунтованості
цільової

підсистеми

стратегії

інноваційного

розвитку

транспортної

інфраструктури та забезпеченню відповідності цілей динамічним змінам
середовища функціонування суб’єктів транспортної галузі;
– методичний підхід до ідентифікації рівня розвитку транспортної
інфраструктури, що, на відміну від відомих, ґрунтується на використанні
алгоритму оцінної класифікації ArcView GIS у процесі визначення рівня
транспортно-просторової

нерівності

та

галузево-регіональної

асиметрії

розвитку інфраструктури транспорту в регіонах і передбачає проведення
матричного моделювання оціночних показників для їх кластеризації залежно
від стану транспортного забезпечення територій. Це дозволило сформувати
карту забезпеченості регіонів України транспортною інфраструктурою і
розробити комплекс сценаріїв її інноваційного розвитку;
– етапи оцінювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури
в умовах формування Національного інноваційного транспортного HUB, що, на
відміну від існуючих, передбачають розрахунок комплексного показника, який
відображає рівень розвитку інноваційно-виробничої, інвестиційної, ресурсноенергетичної, екологічної, міжнародної й соціальної складових транспортної
інфраструктури та моделювання впливу ключових факторів на їх інноваційний
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розвиток. Надані пропозиції дозволяють установити вузькі місця в діяльності
транспортної інфраструктури й обґрунтувати організаційно-економічні рішення
щодо забезпечення її інноваційного розвитку;
отримали подальший розвиток:
– теоретичні основи забезпечення розвитку транспортної інфраструктури,
які, на відміну від існуючих, доповнено авторським визначенням поняття
«транспортна інфраструктура» та розширеною класифікацією її видів залежно
від ступеня відкритості, рівня оригінальності та ролі у забезпеченні економічного
розвитку країни. Це дозволило обґрунтувати висновок щодо необхідності зміни
принципів функціонування вітчизняних об’єктів інфраструктури транспорту
відповідно до світових трендів технологічного зростання і підвищення
державного втручання в процеси їх цифрової трансформації;
– теоретичні положення щодо обґрунтування пріоритетних напрямів
інноваційного розвитку транспортної інфраструктури, які, на відміну від
наявних, ґрунтуються на декомпозиції ключових проблем і систематизації
детермінуючих факторів її функціонування та визначають цілі, методи та рівні
забезпечення реалізації інноваційних перетворень в інфраструктурі транспорту.
Це дозволило ґрунтовно підійти до вибору перспективного інструментарію
підвищення

ефективності

державного

регулювання

процесів

реалізації

інноваційних трансформацій у транспортній інфраструктурі;
– модель інституціонального забезпечення інноваційного розвитку
міжнародної транспортно-логістичної інфраструктури, яка, на відміну від
відомих, поєднує інститути мотивації інноваційного розвитку та інститути
розбудови цифрового середовища, що дозволяє нівелювати інституціональні
асиметрії в системі державного регулювання інноваційних процесів розвитку
транспортної інфраструктури в умовах глобалізації;
–

методика

вибору

пріоритетних

для

державного

фінансування

інноваційних проєктів розвитку транспортної інфраструктури, яка, на відміну
від існуючих, ґрунтується на системі оцінних показників (час, ризик і ефект)
та передбачає порівняння параметрів надійності й економічної ефективності

проєкту

на

стадіях

результатів».
процедуру
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«експлуатація-отримання

«розробка-впровадження»,

Упровадження
державного

цієї методики

фінансування

дасть змогу

проєктів

удосконалити

інноваційного

розвитку

транспортної інфраструктури;
– інструментарій діагностики інвестиційної привабливості транспортної
інфраструктури, який, на відміну від відомих, полягає у формуванні рейтингу
об’єктів інфраструктури транспорту на основі визначених інтегральних
показників інвестиційної привабливості, що розраховані на методологічному
підґрунті

факторного

аналізу

за

допомогою

процедури

стандартизації

класичним способом та використовуючи як ваги частки повної дисперсії ознак
за відповідними факторами. Використання цього інструментарію дозволяє
ідентифікувати

пріоритетні

для

інвестування

об’єкти

транспортної

інфраструктури;
– процедура фінансування проєктів інноваційного розвитку транспортної
інфраструктури на засадах державно-приватного партнерства, яка, на відміну
від наявних, передбачає використання запропонованої матриці ризиків
державно-приватного партнерства, розробленої методики їх оцінювання і
методичного

забезпечення

проведення

експертного

опитування.

Надані

пропозиції дозволяють підвищити точність прогнозу кількісних значень
факторів ризику і знизити можливі втрати шляхом більш
розподілу

ризиків

між

учасниками

інноваційних

ефективного

проєктів

розвитку

транспортної інфраструктури.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що
обґрунтовані в дисертації теоретичні висновки, методичні підходи і практичні
рекомендації можуть бути використані для розроблення стратегії інноваційного
розвитку транспортної інфраструктури України і дозволять сформувати
ефективний інструментарій державного регулювання інноваційних проєктів
розвитку інфраструктури транспорту.
Основні положення і рекомендації використані центральними і місцевими
органами державної влади, громадськими організаціями, підприємствами, які
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спеціалізуються на наданні транспортних послуг, що підтверджено довідками
про впровадження авторських розробок у діяльність: Кам’янської районної
державної адміністрації (довідка № 14/19 від 28.02.2020 р.); Транспортної
академії України (довідка № 2713-н від 19.03.2020 р.); Департаменту
інфраструктури Харківської міської

ради

(довідка

№

01.04.2020 р.); ДК «Укроборонпром» (довідка № РОЕ

3/04/17-08

від

241-1/08-41

від

08.04.2020 р.); Київського обласного центру зайнятості Державної служби
зайнятості (довідка № 1877/002/01-36 від 02.07.2020 р.); Департаменту
економіки

і

міжнародних

відносин

Харківської

обласної

державної

адміністрації (довідка № 05-30/2546 від 03.07.2020 р.); ТДВ «АТП 16363»
(довідка № 314 від 08.07.2020 р.); АТ «Харківське підприємство автобусних
станцій» (довідка № 11/191 від 08.07.2020 р.).
Теоретичні

та

використовуються

в

практичні

розробки,

навчальному

процесі

запропоновані

в

Харківського

дисертації,

національного

автомобільно-дорожнього університету при викладанні дисциплін «Економіка
транспорту»,

«Транспортне

підприємництво»,

«Державне

регулювання

економіки», «Державне і регіональне управління», «Економіка та організація
інноваційної діяльності», «Інноваційний розвиток підприємства» (довідка
№ 01-09/81 від 17.02.2020 р.).
Зареєстровані авторські права на науково-практичні твори: «Оцінювання
інноваційного розвитку транспортної інфраструктури» (свідоцтво № 98164 від
16.06.2020 р.); «Оцінка інноваційного потенціалу транспортної інфраструктури»
(свідоцтво № 98162 від 16.06.2020 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно
виконаною працею, у якій викладено авторський підхід до формування
теоретичного базису та інструментарію модернізації державного регулювання
інноваційного

розвитку

транспортної

інфраструктури

відповідно

до

трансформаційних змін світової економіки.
Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано автором
особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві [38; 121; 319; 328;
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336; 465; 467], у дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є
результатом особистих наукових пошуків і вказані в роботі в переліку
публікацій.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дослідження протягом 2011−2020 рр. пройшли апробацію на 16 Міжнародних
науково-практичних

конференціях:

«Проблеми

і

перспективи

розвитку

підприємництва» (Харків, 2011 р.); «Проблеми і перспективи розвитку
підприємництва» (Харків, 2014 р.); «Проблеми і перспективи розвитку
підприємництва» (Харків, 2019 р.); «Економіка, фінанси, облік та право:
аналіз тенденцій та перспектив розвитку» (Полтава, 2020 р.); «Modern
approaches to the introduction of science into practice» (San Francisco, USA,
2020); «Scientific achievements of modern society» (Liverpool, United Kingdom,
2020); «Сучасний рух науки» (Дніпро, 2020 р.); «Модернізація економіки:
сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку» (Херсон, 2020 р.);
«Modern science: problems and innovations» (Stockholm, Sweden, 2020); «Сорок
восьмі економіко-правові дискусії» (Львів, 2020 р.); «Світ економічної науки»
(Тернопіль, 2020 р.); «Modern science: problems and innovations» (Stockholm,
Sweden, 2020); «Theoretical and practical foundations of social process
management» (San Francisco, USA, 2020); «Topical issues of development of
modern science» (Sofia, Bulgaria, 2020); «Dynamics of the development of word
science» (Vancouver, Canada. 2020 р.); «Стан та тенденції розвитку економіки,
обліку, фінансів і права» (Полтава, 2020 р.).
Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи
викладено в 42 наукових працях, серед яких: 1 одноосібна і 1 колективна
монографії; 23 статті у наукових фахових виданнях, з них 22 статті,
опубліковані

у

наукових

виданнях,

які

входять

до

міжнародних

наукометричних баз даних, у т.ч. 1 стаття – у науковому виданні, внесеному
до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science; 1стаття

у

науковому виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз даних, у
т.ч. до міжнародної наукометричної бази даних Scopus; 16 тез доповідей на
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науково-практичних конференціях. Загальний обсяг наукових праць становить
37,5 друк. арк., з них особисто автору належать 35,8 друк. арк.
Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти
розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних

джерел.

Загальний обсяг роботи становить 525 сторінок, у т.ч. основний текст займає
376 сторінок. Матеріали дисертації проілюстровано 106 рисунками, 48 таблицями
і містять 8 додатків. Список використаних джерел налічує 508 найменувань.
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