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ANNOTATION. According to the system-process method is highlighted in
the article the structure of factors stimulating innovative model of eco-
nomic development. The author argues the necessity for implementation
of the innovation-oriented society.

KEY WORDS: innovative development, institutions, innovation demand,
human capital, innovative sphere, the innovation-oriented society

Постановка проблеми. Населення України потребує перехо-
ду на інноваційну модель розвитку задля покращення свого доб-
робуту та оптимізації використання природного середовища.
Технологічно відстала економіка є політично залежною, що за-
кріплено в нееквівалентному зовнішньоторговельному обміні.
Інноваційна модель розвитку є, з одного боку, наслідком розвит-
ку продуктивних сил, а з іншого — чинником суспільних змін.
Тому потрібен ґрунтовний аналіз чинників, що будуть стимулю-
вати підприємців до ризикованої, але продуктивної інноваційної
діяльності.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Структура чинни-
ків стимулювання інноваційної моделі розвитку здебільшого
проводиться відповідно до ситуаційного підходу, натомість сис-
темний підхід залишається малопоширеним. Й. Шумпетер,
Р. Лукас, П. Друкер, К. Фрімен, Е. Денісон, Ф. Янсен, Ю. Яко-
вець, Ю. Пахомов, В. Геєць, О. Амоша, В. Семиноженко, І. Фе-
дулова, Р. Фатхутдинов та багато інших дослідників спирались
переважно на фінансові та управлінські чинники, як на «каталіза-
тори» інноваційного розвитку. У даній статті ми абстрагуємось
від методу детермінізму при дослідженні системи чинників сти-
мулювання інноваційної моделі.

Мета дослідження. Метою дослідження є характеристика
структури чинників стимулювання інноваційної моделі економі-
чного розвитку. Особливе значення надається питанню комплек-
сності структури.

Виклад основного матеріалу дослідження. Більшість учених
поняття фактор і чинник вживають як синоніми, в тому числі і ті,
котрі досліджують рушійні сили, що стимулюють інноваційний
розвиток. Поняття чинника стимулювання інноваційного розвит-
ку ширше за поняття фактору. Слово фактор походить від латин-
ського «facere» — «виробляти», «примножувати», відповідно як
поняття, фактор — умова будь-якої дії, без якої сам процес
«примноження» не відбувається. Поняття чинника похідне від
«здійснювати певний вчинок, дію». Тобто, будь-який фактор є
завжди чинником, бо є умовою певного процесу, проте не всі
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чинники проявляють себе як фактори, а їх вплив є очевидним та
дослідженим.

Першим чинником стимулювання інноваційного розвитку є
сама людина. А основним фактором економічного розвитку є
людський капітал. Й. Шумпетер вказував на прихильність тради-
ційному мисленню, яка стримує інновації, і писав з цього приво-
ду «всі знання й звички, отримані колись, твердо вкорінюються в
нас, як залізничний насип у землі» [6, с. 54]. Варто погодитись з
австрійським вченим, щодо біологічної відсутності у людини не-
формальних норм, що сприяють поширенню інновацій. Таким
чином, втручання держави в інноваційні процеси необхідне для
створення у ринковій економіці стимулів для приватного сектору.

Стимулювання інноваційного розвитку передбачає створення
системи моральних і матеріальних заохочень для всіх агентів ін-
новаційного процесу. Для співробітників організацій ці заохо-
чення полягають у поліпшенні професійного та фінансового ста-
ну, для підприємця — у підвищенні продуктивності та
прибутковості, для держави — конкурентоспроможності націо-
нальної економіки та підвищенні рівня добробуту її громадян
тощо. За ознаки класифікації взято стратегічні цілі стимулювання
інноваційної діяльності: скорочення часу необхідного на повний
цикл «дослідження — розробка — впровадження»; якісне збіль-
шення пропозиції інноваційної продукції; стимулювання праців-
ників до формування людського та інтелектуального капіталу,
формування інноваційної культури.

Система чинників стимулювання інноваційного розвитку має
такий вигляд:

1. Чинники, що стимулюють до інноваційної діяльності окре-
му господарську одиницю. Це чинники мікрорівня, що діляться
на внутрішні та зовнішні чинники по відношенню до активного
суб’єкта інноваційного процесу.

2. Чинники, що стимулюють побудову інноваційної сфери та
інноваційно-орієнтованого суспільства. Це чинники і мезо-, і ма-
крорівня відповідно. Чинники мезорівня впливають на взаємодію
суб’єктів господарської діяльності в процесі регіонального та га-
лузевого співробітництва з метою імплементації результатів ін-
новаційних розвідок. Ефективна система чинників мезорівня
стимулює самовідтворення інноваційного процесу.

Всі чинники стимулювання інноваційної активності підприєм-
ства можна поділити на ті, що стимулюють підприємство зсере-
дини (внутрішні) та чинники поза організацією, що тим не менш
стимулюють підприємця шукати інноваційні рішення (зовнішні).
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Внутрішні чинники стимулювання інноваційної діяльності:
1. В інновації міститься значна частка успіху, якщо сам про-

дукт задовольняє певну потребу або навіть імітує її задоволення.
2. Організаційні та стратегічні чинники, як і міжособистісні

відносини всередині господарської одиниці, дають змогу ефекти-
вно використовувати можливості цілепокладання та кооперації
працівників.

3. Фінансово-інвестиційні можливості є визначальними для
проведення інноваційного оновлення основних фондів підприєм-
ства, тому будь-яке господарство відштовхується від співвідно-
шення ресурсних потреб та інноваційних можливостей відповід-
ної одиниці.

4. До управлінських і мотиваційних чинників відносяться
умови праці, структуру та ефективність існуючих систем управ-
ління та винагородження працівників, узгодження функціональ-
ної діяльності та комунікацій між підрозділами підприємства, си-
стема навчання та перепідготовки персоналу.

5. Інформаційні чинники визначають особливості діяльності
підприємств на основі використання інформаційних ресурсів.
Поштовхом до інноваційного ведення бізнесу може стати лише
можливість вийти на зв’язок з науковими інститутами з відповід-
ною базою.

6. Ціллю техніко-технологічних чинників стимулювання інно-
ваційного розвитку є узгодження всіх господарсько-технологічні
процесів в єдиному алгоритмі. Ця група чинників мотивує до по-
глиблення спеціалізації підприємництва, та впливає на вартість
інновації.

Запорукою соціально-економічного розвитку є конкурентнос-
проможність сектору малого і середнього підприємництва
(МСП), що залежить від процесів інвестування. Суб’єкти МСП є
активнішими у створенні та впровадженні інновацій, незважаючи
на обмеженості у фінансованні. Окрім того, МСП сприяє розвит-
ку економічної конкуренції, роширенню пропозиції інноваційної
продукції; продукує і генерує новітні ідеї та стає «лабораторією»
для великого бізнесу; сприяє подоланню безробіття; є запорукою
міцного середнього класу; згладжує вплив циклічних коливань на
національну економіку і т.д.

Група зовнішніх чинників стимулювання інноваційної діяль-
ності розрахована на формування системи ефективного пошуку
внутрішньонеобхідних елементів у зовнішньому середовищі з
метою створення конкурентного середовища продукування,
освоєння та поширення інновацій.
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Зовнішні чинники стимулювання інноваційної діяльності під-
приємств:

1. Результативність інноваційного розвитку напряму залежить
від дії науково-освітніх чинників.

2. Політико-правові чинники (наприклад: антимонопольне за-
конодавство, захист прав власності, тарифна політика, законода-
вче регламентування) впливають на формування сприятливого
клімату для залучення іноземних інвестицій, розвитку інновацій-
ного підприємництва, як такого, та загалом є найбільшою групою
серед чинників стимулювання інноваційного розвитку за своїм
інструментарієм.

3. Екологічні регламентації впливають на розробку нових тех-
нологій, матеріалів, нових видів енергії, інструментів з метою
зменшення антропогенного тиску на довкілля в процесі госпо-
дарської діяльності.

4. Фінансові-інвестиційні чинники інноваційного розвитку
стимулюють підприємства до інноваційної діяльності з позицій
грошово-кредитних, бюджетно-податкових, амортизаційних ва-
желів держави.

5. Організаційні чинники — форми та методи організації держа-
вою співпраці в науково-освітній та інноваційно-технологічній сфері.

6. Вільний доступ до інформації, завдяки участі державних
органів у інфраструктурі та правовому забезпеченні, стимулює
економічних агентів до нових видів діяльності, в першу чергу,
завдяки зменшенню асиметрії інформації та вартості інформацій-
них послуг.

Соціально-економічні фактори тісно співвідносяться з освіт-
німи чинниками і є формою прояву громадянського суспільства
та соціального партнерства, стану продуктивних сил. Ефективна
система чинників стимулювання потребує певним чином органі-
зовану інноваційну сферу — як середовище, вільне для поши-
рення інформації та творчого підприємництва; як сукупність
конкретних інституційних, інфраструктурних та інформаційних
компонентів у межах ринкової економіки.

За Й. Шумпетером, існування інноваційної сфери полягає в
комерційному аналізі потенційних споживачів інновацій; пошуку
перспективних ідей, джерел функціонування; організації впрова-
дження нововведення; тиражуванні; підтримці і утилізації. На
нашу думку, даний перелік можна доповнити страхуванням від
ризиків інноваційної діяльності, законодавчими засадами захисту
прав власності та контрактів, інфраструктурним забезпеченням
НДДКР.
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Інноваційно-орієнтоване суспільство теж є необхідним елеме-
нтом інноваційної сфери, адже ефективність інноваційних ідей у
неготовому до цього суспільстві є сумнівною. Під інноваційно-
орієнтованим суспільством більшість дослідників має на увазі
сукупність таких елементів, як: інтелектуальний потенціал, оріє-
нтація на інвестиційно-інноваційну активність, дотримання прин-
ципів соціальної відповідальності бізнесу. З огляду на окреслені
вище координати, визначимо чинники побудови інноваційно-
орієнтованого суспільства:

• культурно-релігійні, ми відносимо до цієї групи чинників
також традиції та морально-правову оцінку інновацій;

• система середньої та вищої освіти, що напряму впливає на
рівень інтелектуального розвитку та грамотності населення;

• політична та економічна незалежність держави;
• система первинного та вторинного розподілу і перерозподі-

лу доходів;
• рівень державних замовлень;
• державна соціальна політика;
• стан маркетингових комунікацій та комп’ютерних мереж;
• конкурентоспроможність країни в світовому науково-

технічному розвитку та відкритість національного ринку;
• стан свободи слова та розвитку громадянського суспільства

загалом.
За соціологічною теорією аномії Е. Дюркгейма і Р. Мертона,

стан соціальної дезорганізації не може тривати довго, на зміну
приходять нормативні та ненормативні реакції. Тут варто пого-
дитись з думками вчених про те що намагаючись подолати над-
звичайну невизначеність, суб’єкти виявляють і використовують
ресурси, розмиваючи при цьому межі між легальним та нелега-
льним. Відсутність мотивації господарюючих суб’єктів захищати
власні інтереси зумовлює нестачу соціальної енергії для іннова-
ційної активності.

Ключовими ознаками плідної та ефективної інноваційної дія-
льності має бути масштабність і результативність у виробництві
знань і створенні конкурентоспроможної продукції, швидкість
трансферу знань. Проте академік НАН України Ю. Пахомов за-
стерігає щодо очікувань швидких успіхів від стратегії нарощу-
вання частки доданої вартості високотехнологічної продукції [3].
Ми погоджуємось з думкою академіка, адже на початкових ета-
пах реалізації стратегії інноваційного розвитку темпи зростання
знижуються, але з часом обраний курс забезпечує стійке зростан-
ня, хоч і ривками.
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Українська інноваційна система (її зародок) будується на за-
садах безвідповідальності та на основі «кола пасивності»: під-
приємці не хочуть пробувати відкривати інноваційні підприємст-
ва через те, що уряд не допомагає та проводить пасивну правову
діяльність; держава, в свою чергу, не допомагає, тому що коштів
немає; наукова спільнота бастує в умовах фінансового голоду.
Прорив даного кола можливий лише за умови серйозної корекції
стимулів одного з учасників кола. Підприємствам і науковій спі-
льноті тяжко нав’язати інноваційну поведінку, простіше здійсни-
ти прорив починаючи з держави, через цільове покладання і фі-
нансування, перспективне законодавче регламентування.

Проте діалектика розвитку вказує нам на факт, що запит на
інноваційний розвиток формується і знизу також. Доки українсь-
ким підприємцям вигідніше орієнтуватись на екстенсивний роз-
виток і неринкові методи ведення конкуренції (корупція, кримі-
нал, залякування, «кумівство»), до тих пір буде панувати еконо-
міка диспропорцій. Реальний попит на інноваціне законодавство і
на професійні послуги є елементом сформованого громадянсько-
го суспільства.

Слід визначити існуючі в національній економіці галузі вироб-
ництва та окремі товарні групи, що відзначаються достатньою гло-
бальною конкурентоспроможністю. Такими на сьогодні є високоте-
хнологічні галузі: літакобудування, ракетно-космічна техніка,
електрозварювання, верстатобудівна та інструментальна промисло-
вість, приладобудування, біотехнологія та виробництво медичної
техніки, хіміко-фармацевтична, порошкова металургія та поліграфі-
чна промисловість. Ці галузі є традиційно цариною української ін-
женерної думки, що мають стати пріоритетними точками розвитку.

Висновки та прогнози щодо подальших досліджень. З ме-
тою становлення інноваційної моделі розвитку економіки необ-
хідна національна інноваційна система, змінювати яку потрібно
негайно, розуміючи причинно-наслідковий зв’язок суспільно-
економічних трансформацій. У статті сформовано тезу, що сти-
мулювання інноваційного розвитку передбачає створення систе-
ми моральних і матеріальних заохочень для всіх агентів іннова-
ційного процесу. Відповідно, ієрархічна побудова системи чин-
ників стимулювання інноваційної моделі економічного розвитку
має такий вигляд: на першому рівні перебувають чинники, що
стимулюють до інноваційної діяльності окрему господарську
одиницю (мікрорівень); на другому — побудову інноваційної
сфери (мезорівень); на третьому — інноваційно-орієнтоване сус-
пільство (макрорівень).
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Позитивний вплив чинників стимулювання інноваційно-
орієнтованого суспільства допоможе сформувати інституції, що
притаманні «новій економіці», в якій інновація та інформація є
ключовими факторами розширеного відтворення. Першочерго-
вими та найбільш дієвими у короткостроковому періоді, по від-
ношенню до інших, заходами стимулювання інноваційного роз-
витку є запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій, побудова національної інноваційної інфраструктури,
цілеспрямована державна фінансова та кадрова підтримка прові-
дних секторів економіки, що мають потенціал кластерного розви-
тку. Не слід забувати, що держава в значній мірі впливає на інте-
реси суб’єктів діяльності через грошово-кредитну та податкову
політику. Однак, більшість чинників стимулювання інноваційної
моделі економічного розвитку мають довгостроковий і непрямий
характер впливу на поведінку економічних суб’єктів, тому стра-
тегічне мислення і виваженість є двома ключовими принципами,
якими мають керуватися дослідники цієї проблеми.
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