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ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП ВІДТВОРЕННЯ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Прискорення науково-технічного прогресу, що обумовлює прин-
ципові перетворення економічного розвитку і озвучує нові вимоги до
способів використання ресурсів, факторів виробництва, становлення
нових типів організації виробничої діяльності, формування адекват-
них розподільчих відносин супроводжується глибокою трансформа-
цією економічних систем і має резонансний вплив на вітчизняну еко-
номіку. Процес трансформації вітчизняної економіки передбачає
суттєво покращити параметри відтворення як макроекономічних по-
казників розвитку, так і якість соціально-економічних досягнень еко-
номічної системи. Тому сутність і глибина трансформації вітчизняної
економіки залежать від ефективності використаного типу відтворен-
ня, його домінантних сучасних ознак, що обумовлюють подальший
прогнозований розвиток. Контури майбутнього постіндустріального
соціально-економічного устрою вітчизняної економіки передбачають
принциповий новий підхід і перезавантаження відтворювальних ди-
намік з урахуванням інноваційних складових, посилення інформацій-
но-технологічних і науково-інтеграційних аспектів у структурі еко-
номічного становлення. На перший план успішного та конкурентного
існування економічної системи все актуальнішим стає концепт щодо
інноваційного типу її відтворення, який є безальтернативним шляхом
перспективного і прогресивного руху до горизонтів постіндустріаль-
них економічних відносин.

Вітчизняна економіка, прямуючи до постіндустріальної цивіліза-
ції, має максимально використати переваги інноваційного типу від-
творення, що створює додаткові сприятливі умови формування засад
модернізації економічного простору України у вимірі осучаснення
економічного розвитку. Зокрема це стосується подолання протиріч,
що обумовлені становленням нових цінностей та ідеалів постіндуст-
ріальних економічних відносин, які мають як об’єктивний, так і
суб’єктивний характер. Об’єктивні протиріччя виникають у зв’язку з
появою нових видів техніки та технологій, збільшенням швидкості
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інформаційного обміну, ростом горизонтальних зв’язків мережевих
відносин, реструктуризації виробництва та зайнятості, зміни попиту
та пропозиції, стану ринків тощо. Суб’єктивні – у зв’язку з форму-
ванням нового феномену сучасного господарського життя – мере-
жевих спільнот електронного простору, які змінюють функціону-
вання господарської системи на мікро-, мезо-, макро- і мегарівнях.
Змінюється поведінка суб’єктів щодо формування і використання
правил взаємодії з привласненням інформації в процесії її виробни-
цтва, обміну й споживання [1, с. 7]. Інноваційний тип відтворення, в
цих умовах, забезпечує зміну форм існування економічних відносин,
що пов’язані з розмиванням відмінностей між фізичною та юридич-
ною особою, підприємництво набуває форми окремої «особистості»,
що знімає з фірми певні соціально-політичні та економічні обме-
ження, тим самим відкриваючи перед нею нові економічні перспек-
тиви [2, с. 42].

Процеси відтворення інноваційного типу створюють основу со-
ціально-економічного зростання, а їхня активізація сприяє глобалі-
зації економічного розвитку та трансформації суспільства в цілому.
Питання трансформації суспільства є вкрай актуальним оскільки
воно містить у своїй основі перетворення всього соціуму та його
функціональних складових (демографічних, екологічних, технологі-
чних, економічних, державно-політичних, соціокультурних) і тери-
торіально-просторових підсистем (місцевих, регіональних, націона-
льних, глобальних). Сам процес трансформації розглядається як
результат циклічного розвитку, який у своїй основі містить іннова-
ційну складову. Тобто, трансформація суспільства відбувається
шляхом його інноваційного оновлення через систему економічного
відтворення з використанням результатів інновацій, їхніх соціально-
економічних наслідків. Світовий досвід засвідчує, що від рівня та
темпів інноваційного типу відтворення залежить характер та якість
трансформаційних процесів у цілому та адекватна відповідь на нові
суперечності і виклики: ненадійність існування економічних систем,
переривчастість сталого розвитку, тимчасовість конкурентних пере-
ваг, ризик інтеграційних об’єднань, які на сучасному етапі супрово-
джують будь-яку національну економіку [3, с. 17].

Інноваційний тип відтворення надає трансформаційним проце-
сам можливість виходу на траєкторію економічного зростання адек-
ватного інноваційно-технологічному розвитку сучасного прогресу
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людської цивілізації і в той же час вирішує глобальне питання подо-
лання нееквівалентного обміну, обмежує боротьбу за контроль над
доходами і ресурсами між розвинутими та нерозвинутими країнами,
сприяє становленню нової моделі світового господарства з відтво-
ренням узгодженості, а не протистояння економічних інтересів різ-
них суб’єктів, у тому числі і на терені вітчизняної економіки.

Парадигмальною установкою інноваційного типу відтворення в
трансформаційних процесах вітчизняної економіки має стати адап-
тація до викликів сучасних світогосподарських тенденцій стосовно
конвергенції, взаємопроникнення різних типів господарювання еко-
номічних систем, здатних ефективно розв’язувати поточні та перс-
пективні внутрішні і зовнішні суперечності, а від так забезпечувати
позитивну динаміку поступального розвитку.
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Практика ринкових трансформацій, особливо в пострадянських
державах, свідчить, що соціалізація економіки у транзитивних еко-




