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Постановка проблеми в загальному вигляді. Прояви кризових явищ вітчизняної 

економіки та зниження ефективності інноваційної діяльності виробників під тиском 
імпорту іноземної продукції обумовлюють потребу у розробленні вітчизняної моделі 
управління інноваційним розвитком підприємств [1, с. 55-56; 2, с. 5-7; 3, с. 2-4; 4, с. 3], 
реалізація якої дозволить відновити й збільшити інноваційні можливості останніх. 
Створення такої моделі повинне базуватися на вирішенні комплексу питань, пов’язаних 
з розробленням концепції трансформацій інноваційних потенціалів національних 
виробників, а саме: 1) визначення стану інноваційних потенціалів з урахуванням дії 
внутрішніх і зовнішніх факторів; 2) виділення напрямів та етапів перетворень 
інноваційних потенціалів у ході побудови так званої нової економіки, яку найчастіше 
асоціюють з економікою знань; 3) формулювання критеріїв оцінки трансформацій 
інноваційних потенціалів (складових) останніх тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні питання щодо характеристик 
стану певних складових інноваційного потенціалу національних підприємств з 
виділенням результатів впливу внутрішнього і зовнішнього середовища набуло певного 
висвітлення у працях вітчизняних науковців: так, відзначалася провідна роль 
інтелектуального потенціалу; підкреслювалася значущість його оцінки на сучасному 
етапі ринкових трансформацій національної економіки [5, с. 34-35; 6, с. 6-8; 7, с. 4-14]; 
обґрунтовувалася необхідність розширеного відтворення людського капіталу в цілому, 
що має забезпечити зростання інноваційної активності вітчизняних підприємств [8, с. 7-
10; 9, с. 10-12]. Погоджуючись з цими висновками, інші автори прагнули з’ясувати 
питання щодо оцінки впливу певних груп факторів середовища на процес 
функціонування інноваційного потенціалу підприємств, дослідити механізм 
відтворення внутрішніх зв’язків його складових [10, с. 49-87; 11, с. 89-95; 12]. Подальші 
дослідження спрямовувалися на вивчення інституціонально-правових характеристик 
так званого «поля» інноваційної діяльності економічних суб’єктів; уточнювалися й 
доповнювалися, передусім виділені в науковій літературі інституціонально-правові 
механізми функціонування інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств: 
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адміністративно-правовий режим (формування правових засад регулювання 
інноваційної діяльності); податковий режим (використання податкової системи з метою 
стимулювання інноваційної активності); фінансово-інвестиційний режим (проведення 
амортизаційної політики, спрямованої на технологічний розвиток виробництва та 
надання субсидій спеціальним науковим організаціям); патентно-ліцензійний режим 
(проведення заходів патентно-ліцензійної політики з метою створення гнучкої політики 
реєстрації патентів і спрощення процедури розгляду заявок тощо) [13, с. 464-641; 14, 
с. 154-157; 15, с. 154-156; 16, с. 120-145]. Питання щодо визначення й систематизації 
інших, наприклад, соціально-культурологічних аспектів практично залишилися не 
розв’язаними. В комплексі соціально-культурологічних характеристик «поля» 
інноваційної діяльності вітчизняних підприємств економічна культура не вважається 
сучасним впливовим фактором середовища, хоча саме вона значною мірою обумовлює 
придатність адміністративно-правового, податкового, фінансово-інвестиційного та 
інших режимів для дієвого впливу на діяльність національних економічних суб’єктів. 

З урахуванням зазначеного метою даної статті є виділення характеристик 
економічної культури як значущого фактора «поля» інноваційної діяльності 
вітчизняних підприємств. Досягнення даної мети потребує вирішення таких завдань: 

– виділення функцій економічної культури вітчизняних підприємств у ході 
формування, адаптації та розвитку їх інноваційних потенціалів; 

– систематизація індикаторів економічної культури, що забезпечують виконання 
вказаних функцій.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Вивчення особливостей 
функціонування інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств дало підставу 
визначити, що [10, с. 40-45; 17, с. 19-23, 25-27; 18, с. 6-7; 19, с. 672-676]: 

– по-перше, функціонування інноваційного потенціалу підприємств відбувається 
циклічно; при цьому вихідним є етап формування, що започатковує процес становлення 
потенціалу, коли його певний рівень забезпечується на основі особливого підбору 
інноваційних ресурсів. На подальшому етапі адаптації інноваційного потенціалу 
підприємств виявляється його здатність взаємодіяти із зовнішнім середовищем, коли 
відбувається накопичення позитивних змін інноваційної діяльності. Ці процеси 
складають основний зміст акумулювання «нових якостей» інноваційного потенціалу, 
забезпечуючи його перехід до етапу розвитку, пов’язаного з прискоренням розроблення 
і впровадження підприємством нових підходів, методів і схем оптимізації структури 
інноваційних ресурсів, їх оцінки і використання. Розвиток інноваційного потенціалу на 
«старих засадах» має скласти умови для його переходу до наступного циклу 
функціонування, ознаками чого можуть бути: підвищення значущості інтелектуального 
потенціалу; зменшення інноваційного лага (часу між розробленням і впровадженням 
інновацій); зростання рівня спеціалізації і кооперування суб’єктів інноваційної 
діяльності; збільшення науково-технічного рівня виробництва тощо; 

– по-друге, зміни рівня інноваційного потенціалу на різних етапах функціонування 
супроводжуються диференціацією значущості його певних складових. Так, на етапі 
формування інноваційного потенціалу особливого значення набувають елементи 
першого рівня, управління якими має забезпечити оптимальну структуру ресурсів для 
створення і впровадження інновацій. На етапі адаптації підвищене значення мають 
складові другого рівня (інтелектуальна, інвестиційно-фінансова та складова 
матеріальних активів), які формують додаткові можливості пристосування 
інноваційного потенціалу до впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, сприяють 
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утіленню в життя ідеї розвитку підприємства на інноваційних засадах. На етапі 
розвитку дуже важливою стає науково-технічна складова третього рівня, яку вважають 
імпульсом і критерієм подальшого розвитку інноваційного потенціалу; 

– по-третє, спостерігається значний вплив факторів середовища на якість створення 
й використання інноваційного потенціалу підприємств. Важливе місце посідає дія 
інституціонально-економічних форм, поява яких змінює всі напрями господарської 
діяльності підприємств. У комплексі трансформацій інноваційного потенціалу 
підприємств вирішальним чинником стають так звані трансформи і деформи [20, с. 6]. 
Під трансформами розуміються такі особливі інституціонально-економічні форми, 
через які явища, властиві «старій» економічній системі, перетворюються у ті, що 
притаманні «новій». Якщо формальні перетворення економічних відносин 
випереджають їх реальну перебудову, то трансформа перетворюється на деформу, яка 
«спотворює» та руйнує сутність нового економічного явища, виступаючи 
ірраціональною інституціонально-економічною формою. В сукупності цих форм можна 
також виділити так звані проміжні форми, характер впливу яких на інноваційний 
розвиток підприємств може бути як негативним, так і позитивним залежно від ситуації, 
що склалася [21, с. 195]. Отже, коли в господарській практиці посилюється дія деформ, 
то погіршуються умови зростання інноваційного потенціалу підприємств через 
несприятливі інституціонально-правові характеристики «поля» інноваційної їх 
діяльності. Навпаки, збільшення активності трансформ позитивно впливає на 
інноваційні можливості підприємств та уможливлює перехід до циклу функціонування 
їх інноваційного потенціалу на якісно «нових засадах». 

Слід відзначити, що створення цих «нових засад» функціонування інноваційного 
потенціалу вітчизняних підприємств неможливе без відповідної економічної культури, 
під якою, як відомо, розуміється якісна характеристика загальноприйнятих форм 
взаємодії економічних суб’єктів; система правил і норм побудови економічних 
відносин, реалізації інтересів; сукупність духовних і економічних цінностей певних 
моделей поведінки [22, с. 7; 23, с. 10-24; 24, с. 195-197]. 

Дослідниками з’ясовано, що основними функціями економічної культури є такі [25]: 
– кумулятивна: вона зберігає притаманні минулому цінності й норми, що 

становлять основу праці, споживання розподільних та інших економічних дій і відносин 
(наприклад, традиції взаємної допомоги всередині колективів або прагнення до 
особистого лідерства; демократичний, авторитарний або ліберальний стилі управління 
тощо); 

– селективна: змінюючись під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього 
середовища, економічна культура забезпечує відбір принципів і норм поведінки, 
необхідних для подальшого розвитку й господарської активності економічних суб’єктів; 

– інноваційна: відібрані цінності і норми утворюють принципово нові або частково 
залучені еталони економічної поведінки останніх. 

Розглядаючи виділені функції економічної культури в аспекті вдосконалення 
управління трансформаціями інноваційного потенціалу національних підприємств, слід 
відзначити, що кожна функція активізується на певних етапах його функціонування. 
Так, на етапі формування інноваційного потенціалу на перший план виступає 
кумулятивна функція економічної культури, створюючи специфічну національну 
модель накопичення інноваційних ресурсів, передусім інвестиційно-фінансових 
(залучення іноземних інвестицій). На етапі адаптації інноваційного потенціалу 
активізується селективна функція економічної культури, коли підприємства здійснюють 
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засвоєння прогресивних техніки і технологій іноземної розробки; етап розвитку 
відзначається підсиленням значущості інноваційної функції культури, оскільки 
вітчизняні підприємства починають продукувати інновації на базі власного 
інтелектуального потенціалу (найважливішої складової інноваційного потенціалу).  

Вочевидь, ідентифікація функцій економічної культури за етапами функціонування 
інноваційного потенціалу підприємств вітчизняної економіки є наразі актуальною 
проблемою забезпечення їх готовності до інноваційних трансформацій. З цього приводу 
доцільно встановити співвідношення між функціями економічної культури та її 
індикаторами (табл.1). 

 
Таблиця 1 – Співвідношення між функціями й індикаторами економічної культури 

в процесі управління формуванням, адаптацією й розвитком  
інноваційного потенціалу підприємств 

 
Функції економічної 

культури Індикатори економічної культури 

1. Кумулятивна 
Автономність /залежність підприємства від інших економічних суб’єктів.  
Декларативність /конструктивність інноваційних рішень, що приймаються. 
Авторитарність /демократичність або ліберальність управління 

2. Селективна 

Інтегрованість /дезінтегрованість економічних інтересів працівників 
підприємства та його партнерів. 
Колективізм /індивідуалізм як основні характеристики соціально-
психологічного клімату підприємства. 
Правова регламентованість /нерегламентованість процесу управління 

3. Інноваційна 

Інноваційність /консерватизм управління інноваційним потенціалом. 
Залучення /відторгнення прогресивних норм і принципів інноваційної 
поведінки. 
Цінність інноваційної діяльності для центральних, місцевих органів влади 
/гальмування інноваційних процесів. 
Раціональність /імпульсивність управлінських рішень 

 
У табл. 1 наведено результати дослідження функцій економічної культури та їхніх 

відповідних індикаторів, що має підштовхнути подальші розробки теоретико-
методичних засад кількісного аналізу дії специфічних соціально-культурологічних 
характеристик «поля» на інноваційний потенціал національних підприємств. Наведені 
індикатори, незважаючи на їх узагальненість, дозволятимуть поглибити порівняння 
різних моделей управління інноваційним потенціалом національних підприємств, 
враховуючи комплекс соціально-культурологічних відмінностей їх господарської 
поведінки. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. У процесі управління 
інноваційним потенціалом підприємств, крім впливу інституціонально-економічних 
форм, повинна бути врахована дія соціально-культурологічних факторів, до яких слід 
віднести економічну культуру. Конкретизація індикаторів певної функції економічної 
культури може стати першим «кроком» створення теоретико-методичної бази більш 
досконалого управління інноваційним потенціалом підприємств, що відповідатиме 
вимогам активізації ринкових трансформацій вітчизняної економіки та передусім 
прискореного подолання її кризових явищ. Подальші дослідження у цьому напрямку 
можуть бути пов’язані із розробленням математичних моделей оцінки визначених 
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індикаторів економічної культури та її впливу на інноваційну активність і потенціал 
вітчизняних підприємств. 
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