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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Об’єктивна дійсність говорить про те, що інновації найчастіше виникають 

локально, там, де сконцентровані ресурси, зібрані люди та створені сприятливі 

умови. Водночас, не можна не враховувати переваги партнерства і 

співробітництва, в тому числі міжнародного, і глобальних інноваційних мереж 

(які найчастіше побудовані так, щоб забезпечувати локальну продуктивність). 

Для сучасної інноваційної економіки характерні множинність, висока 

інтенсивність і поновлювані інноваційних процесів. Це говорить про зміну 

характеру науково-технічного прогресу (НТП), його емерджентність 

(несподіваній появі інновацій). Інноваційні процеси різної спрямованості та в 

різних сферах в сукупності розглядаються на макрорівні: в рамках 

національних і міжнародних економічних систем. Узагальнивши методологічні 

засади його дослідження, можна виділити ряд особливостей сучасної 

інноваційної моделі економічного розвитку [1]. 

По-перше, визнання інновацій найважливішим фактором (складової) 

економічного зростання. Як відомо, раніше домінували моделі зростання з 

екзогенним НТП, потім з’явилися моделі з ендогенним НТП, визнають 

внутрішній характер НТП як рушійної сили та визначальну важливість 

інвестицій в людський капітал і технології. Сьогодні величина інноваційної 

складової (роль інноваційного сектора) визначає не тільки темпи, а і якість 

економічного зростання, особливо в довгостроковій перспективі. Це ще більше 

актуально, враховуючи, що сьогодні говорять про необхідність того, щоб 

зростання було інклюзивним, стійким, «зеленим» і т.п., що засноване на 

інноваціях. Не тільки знання, а й інші властивості людини, такі як талант, 

креативність, поступово стають об’єктом в макроекономічних моделях. 

По-друге, у другій половині XX століття стався перехід від науково-

технічного до інноваційного типу виробництва, в якому «виробництво», 

«наука» і «ринок» (споживання) знаходяться в постійній взаємодії, 

орієнтованому на розробку інновацій (рис. 1). 

В результаті інновації виникають не стільки в системі «наука-

виробництво» і нав’язуються споживачеві, а ініціюються на основі сигналів 

ринку. В результаті визнання ринків стає визначальним в експертизі інновацій, 

а підхід «від ринку» стає панівним (це не виключає розробки принципово 

нового продукту, на який реальний попит відсутній). 

По-третє, визначає роль людського капіталу, що підкреслює важливість 

інвестицій і діяльності по його розвитку. 
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Рис. 1. Схема інноваційного типу виробництва [2] 

По-четверте, становлення інноваційної економіки пов’язане з 

структурними змінами. Перш за все, це стосується змін виробництва – в останні 

десятиліття з визначальною значущістю розвивалися високотехнологічні галузі 

промисловості та наукомісткі підсектори сфери послуг. 

По-п’яте, в сучасній економіці переважає інноваційний характер 

конкуренції. 

По-шосте, визначальною ознакою й особливістю сучасної економіки є 

зародження і розвиток інноваційного підприємництва починаючи з XVIII-XIX 

ст., Що визначило масштаби та роль бізнесу в економіці. Інноваційне 

підприємництво стало виділятися, враховуючи особливу значущість інновацій, 

вже на індустріальній і особливо на постіндустріальної стадії [3]. 

Досвід всіх сучасних країн-лідерів (особливо Південна Корея, Сінгапур, 

Китай) показує, що в основі їх економічних проривів багато в чому лежало 

підвищення якості освіти (паралельно з розвитком виробництва, НДДКР та ін.) 

[1; 4]. 

Висновок: У зв’язку з цим особливу увагу приділяти освіті як сфери 

діяльності, яка має відповідати розвитку науки та технології,  якісних змін 

економіки. Така відповідність охоплює якісні та кількісні вимоги щодо 

підготовки фахівців, що зачіпає весь спектр питань, включаючи інтенсивність, 

моделі навчання та ін. Кількість висококваліфікованих фахівців стала 

найважливішим аспектом в умовах інноваційних перегонів, результат якої 

вирішується у сфері прогресу знань і людського розвитку. Тому обґрунтування 

нових форм освітньої діяльності, яка б ґрунтувалася на методологічній основі 

сучасної інноваційної моделі економічного розвитку є проблематикою 

подальших досліджень. 
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