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розвитку підприємств із врахуванням їх страте-
гічних можливостей; 2) загальну модель розроб-
ки і впровадження стратегії підприємства, що, 
на відміну від існуючих, містить систему кри-
теріїв вибору стратегії, які дозволяють оцінити 
основні характеристики майбутньої стратегії та 
встановити її переваги в порівнянні з іншими 
стратегіями і систему обмежень процесу реаліза-
ції стратегії, що відображає внутрішні критерії 
раціонального розподілу ресурсів. В структурі 
моделі розробки і впровадження стратегії під-
приємства лежить комбінація запланованих дій 
(намічена стратегія) та незапланованих страте-
гічних рішень, направлених на адаптацію до си-
туації, що склалась. 

Вважаємо, що подальші наукові дослідження 
слід проводити у напрямку виявлення характе-
ру взаємозв’язків фінансової стратегії із іншими 
функціональними стратегіями підприємства.
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THE INNOVATION CULTURE AS A LEADING FACTOR  
IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES 

IN NATIONAL ECONOMY

АнотАція
У статті обгрунтовано, що інноваційна культура є провід-

ним чинником розвитку інноваційних процесів у національній 
економіці. Доведено, що для збереження вектору інноваційно-
го розвитку національної економіки необхідна її орієнтація на 
принципово нові технології, причому не тільки виробництва, 
а й усієї системи управління соціально-економічними про-
цесами. З’ясовано, що якість виконання інноваційної функції 
визначається ступенем органічності інституціоналізованих ін-
новаційною культурою поведінкових моделей по відношенню 
до сформованої в даному суспільстві структури економічних, 
політичних, культурних та інших відносин.

Ключові слова: інновації, інновайна культура, інноваційні 
процеси, корпоративне управління, корпоративний сектор, на-
ціональна економіка.

АннотАция
В статье обосновано, что инновационная культура являет-

ся ведущим фактором развития инновационных процессов в 
национальной экономике. Доказано, что для сохранения век-
тора инновационного развития национальной экономики необ-
ходима её ориентация на принципиально новые технологии, 
причём не только производства, а и всей системы управле-

ния социально-экономическими процессами. Выяснено, что 
качество исполнения инновационной функции определяется 
степенью органичности институционализированных иннова-
ционной культурой поведенческих моделей касательно сфор-
мированной в данном обществе структуры экономических, по-
литических, культурных и других отношений.

Ключевые слова: инновации, инновационная культура, 
инновационный процесс, корпорация, корпоративное управ-
ление, корпоративный сектор, национальная экономика.

AnnotAtion
In article that innovation culture is a leading factor in the de-

velopment of innovative processes in the economy. Proved that, 
to preserve the vector of innovation development of the national 
economy requires its focus on radically new technologies, not only 
production, but also the entire system of socio-economic process-
es. Found that the quality of the innovation function is determined 
by the degree of the organic nature of institutionalized culture of 
innovation behaviors regarding formed in the community structure 
of economic, political, cultural and other relations.

Key words: innovation, innovation culture, innovation pro-
cess, corporation, corporate governance, corporate sector, nation-
al economy.
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взаємопов’язаних сегментів фінансового рин-
ку з використанням системного підходу необ-
хідне для активізації інноваційного розвитку 
національної економіки. Інноваційний розви-
ток національної економіки ми розуміємо в ди-
намічній єдності його провідних агрегованих 
учасників: суспільства, корпоративного секто-
ру і держави. Для формування здатності до са-
мовідтворювання та саморегуляції інноваційне 
середовище має бути насичене не тільки інно-
ваційними технологіями, але й інноваційною 
культурою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
При підготовці статті були використані праці 
українських та іноземних авторів у суміжних 
галузях науки, таких як дослідження техноло-
гій та стратегій корпоративного управління (О. 
Редькін [9], Г. Назарова [7], В. Коваль, Я. Квач 
[11]), дослідження корпоративних структур в 
національній економіці (П. Наймушин [6], Л. 
Федулова [5]), дослідження інституціонально-
го середовища функціонування корпоративного 
сектору національної економіки (Ю. Богояв-
ленська [3], Ю. Павленко [8]) та вивчення ін-
новаційних процесів у корпоративному секторі 
національної економіки (О. Амоша [1], Г. Ан-
дрощук [2], А. Гальчинський [3]).

Постановка завдання. Створення інновацій-
ної системи, котра продукує і технологізує но-
вації, перетворює їх на інновації (тобто на регу-
лярно використовувані новації), слід розглядати 
з точки зору соціально-економічного підходу. 
Для нової економіки з постійно зростаючою рол-
лю людського фактору технократичний підхід 
до інноваційного процесу на початкових стадіях 
неефективний: якщо техніка інертна до новацій, 
а людина сприйнятлива, то інноваційний процес 
можна ініціювати, якщо ж людина не сприйнят-
лива до інновацій, то навіть високі технологічні 
нововведення не дадуть очікуваного позитивного 
ефекту. Отже, інноваційний процес є феноменом 
не стільки технологічного, скільки соціально-
го характеру. Тому для плекання інноваційної 
економічної системи необхідним є розвиток ін-
новаційної культури. Метою даної статті є об-
грунтування інноваційної культури як провід-
ного чинника розвитку інноваційних процесів у 
національній економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційну культуру слід розуміти як сукуп-
ність знань, умінь та компетенцій, використо-
вуваних і придбаних у процесі всебічного ви-
вчення та виробництва нововведень в різних 
галузях людської діяльності при збереженні в 
системі динамічної єдності традицій, інновацій 
та нововведень [1; 2; 4; 10]. Саме інноваційна 
культура об’єднує в собі нематеріальні активи, 
необхідні для ефективного функціонування фі-
нансового сектора в умовах нової економіки.

Модель неконтрольованого олігархічного ка-
піталізму характеризується високою часткою 
соціального цинізму, кризою недовіри бізнесу 

і влади, дезінтеграції суспільства та соціальної 
ентропії [1; 6]: економісти-практики не вияв-
ляють прагнення до конструктивної взаємодії, 
оскільки впевнені, що оточені ворожими, его-
їстичними і владними індивідами, групами та 
інститутами. В умовах такої дестабілізації реа-
лізація інноваційних програм з використанням 
технократичного підходу вбачається нам сум-
нівною. Необхідний системний розвиток інно-
ваційної культури з використанням інновацій-
них інструментів управління – інноваційного 
менеджменту й управління інноватикою.

Конкурентоспроможність і рентабельність 
сучассних мережевих корпоративних та фі-
нансових структур базується на розвиненій 
корпоративній культурі [8; 9 – 11]. Сьогодні 
необхідна трансформація архітектоніки кор-
поративного середовища на користь інновацій-
ної культури. Трансформація корпоративної 
культури в культуру інноваційну відбуваєть-
ся шляхом формування і досягнення цільової 
установки створення, освоєння та просування 
інновацій. Інноваційна корпоративна культура 
дозволяє не лише швидко адаптуватися до змін 
внутрішнього і зовнішнього середовища, але й 
отримувати позитивний ефект від цих змін. 

Без інноваційної культури реалізація масш-
табної державної інноваційної стратегії при-
речена на стагнацію, що означає прийняття 
позиції аутсайдера національною економікою. 
Формування інноваційної культури має стати 
як одним з першочергових завдань держави та 
бізнесу, так і провідним інструментом моделю-
вання нової інфраструктури відносин «бізнес-
влада».

Для фінансових інститутів питання розви-
тку інноваційної культури стає визначальним в 
сучасних умовах. Інновації в фінансовому сек-
торі, використовувані комплементарно опорту-
ністичній поведінці привели світову фінансову 
систему до колапсу. А оскільки залежність від 
фінансових потоків корпоративного сектору не 
зменшилась, необхідно виробити інструмента-
рій формування інноваційної культури в галузі 
формування і розподілу фінансових потоків. У 
цьому випадку фінансова система стане тран-
слятором інноваційної культури на всі елемен-
ти фінансового середовища.

Моделювання інноваційної культури багато 
в чому визначається її факторно-компонентним 
складом [6; 8]: інфраструктурою корпоративної 
(рівень технологій; джерела і якість матеріаль-
них ресурсів; структура і якість фінансових 
ресурсів), якістю нематеріальних активів кор-
порації (якістю менеджменту; компетенціями 
персоналу; якістю людського капіталу; якіс-
тю процесного капіталу; лояльністю персона-
лу компанії), рівнем інноваційного потенціалу 
(рівнем сприйнятливості до інновацій, інстру-
ментами мотивації та розвитку людського по-
тенціалу; ініціативністю розвитку).

Корпорації виступають концентраторами но-
сіїв інноваційного потенціалу – певного типу 



128 Серія Економічні науки

Випуск 3. 2013

людей, іменованих пасіонаріями, які є джере-
лом формування нової бізнес-еліти. У цьому 
контексті підтримка державою розвитку інно-
ваційної культури корпорацій є потужним дже-
релом оновлення кадрового потенціалу націо-
нальної економіки. Формування інноваційної 
культури корпорації багато в чому залежить від 
топ-менеджменту та його лідерського потенці-
алу. Креативні якості топ-менеджменту реалі-
зуються у певному типі мислення, властивого 
для управлінців економіки знань [3; 6; 9; 11]: 
високий інтелектуальний потенціал, який пе-
ребуває в єдності з інноваційною лояльністю. 
Модель управління, на чолі якої стоїть такий 
менеджер, набуває ефекту синергії в інновацій-
ному процесі, оскільки інноваційні технології 
не тільки тиражуються, але і приростають за-
вдяки механізму креативного коучингу і парт-
нерства.

Найважливішою складовою частиною ресур-
сів корпорації є людський капітал у виглядi 
запасу знань, навичок, здібностей та прагнень 
працівника, якi обумовлюють результативність 
його праці і тим самим можуть впливати на 
зростання його доходів. Технократичний підхід 
до управління поступово поступається місцем 
людиноцентристському. Важливим при цьому 
є те, що управління має спиратися на систему 
цінностей персоналу й формувати спільні цін-
ності інноваційної культури, які будуть вну-
трішнім ресурсом розвитку корпорації. При 
цьому необхідно поєднати дві системи моти-
вації: економічну і соціально-психологічну. В 
інноваційній економіці нематеріальні стимули 
виходять на перший план, однак недостатня 
економічна зацікавленість персоналу призведе 
до позширення опортунізму та розвитку ренто-
оріентованності у відносинах.

Стимулюючі чинники, лояльні інноваційній 
культурі, повинні бути спрямовані на розвиток 
особистісного потенціалу співробітників. При 
цьому вони мають відповідати якості людсько-
го капіталу і рівню його людського потенціалу, 
в іншому випадку нівелююча система премію-
вання, котра вже стала традиційною, пригнічує 
ініціативу до розвитку. Заохочуватися повинні 
ті співробітники, які створюють навколо себе 
інноваційне поле, моделюючи нові стандарти 
діяльності, обумовлені цілями корпорації. Ін-
новаційний заряд таких «ядер» корпоративних 
підсистем транслюється через соціальну мере-
жу і перетворюється на стандарт. 

Оцінюючи досвід «токсичних» або «вірус-
них» інновацій [2; 8; 10], слід зазначити, що 
для самоорганізації та саморозвитку елементів 
інноваційної культури необхідна висока заці-
кавленість. Велика частина інновацій в ході ін-
новаційного процесу втрачає свою ефективність 
саме через відторгнення менеджментом. Тільки 
висока особиста зацікавити може стати базисом 
для формування інноваційної культури.

Інноваційний процес в макромасштабі реа-
лізується в динамічній єдності трьох секторів: 

державного, корпоративного і приватного. По-
тік інновацій не може бути дискретним, оскіль-
ки загальний рівень розвитку інновацій скла-
дається з рівнів цих підсекторів. Для успішної 
реалізації політики формування інноваційної 
культури необхідний тристоронній вплив на 
інновації, необхідні для знаходження джерел 
саморозвитку.

Інновативний та інноваційний менеджмент 
сьогодні реалізується як взаємодія в соціаль-
ній мережі, а інноваційна культура виступає в 
ролі надсистеми в будь-якій формі організації 
бізнесу. Інноваційна культура повинна стати 
іманентною властивістю корпоративної струк-
тури, оскільки саме ідейне наповнення управ-
лінського процесу є його потужним драйвером. 
Інноваційна культура корпорації – це перш за 
все система цінностей, що дозволяє поєднати 
цілі стейкхолдерів корпорації в реалізації ін-
новаційного процесу. А оскільки корпорація є 
учасником соціальних та бізнес-мереж, то інно-
ваційна культура транслюватиметься, перетво-
рюючись на інститут.

Ефективна реалізація інноваційної стратегії 
національної економіки в якості соціального 
базису припускає формування та стійке відтво-
рення інноваційної суспільної культури [3; 6; 
8]. Людина як учасник соціально-економічної 
дійсності в процесі діяльності перетворює на-
вколишнє середовище, переносячи частину сво-
го людського капіталу на процес виробництва 
і на сам продукт. Таким чином, в економіці 
знань інноватику не слід вузько трактувати як 
науку про процес створення нових технологій, а 
слід також враховувати соціальні, економічні, 
психологічні й інші фактори, що визначають 
ефективність та якість інноваційного процесу.

Для збереження вектору інноваційного роз-
витку національної економіки необхідна її орі-
єнтація на принципово нові технології, причому 
не тільки виробництва, а й усієї системи управ-
ління соціально-економічними процесами. За-
стосування старих технологій в нових умовах 
конгруентне застосуванню нових технологій без 
модернізації інфраструктурної складової, що 
унеможливлює досягнення поставленої мети, 
створюючи зайве адміністративне та фінансо-
ве навантаження на економіку. Нові техноло-
гії повинні стати «проривними» інноваціями, 
які виведуть економічну систему і підсистеми 
на принципово новий рівень резистентності до 
деструктивних віртуальних процесів. Проривні 
інновації можуть забезпечити самодостатність 
національної економіки, не виключаючи її інте-
грацію до світової економічної системи. Причо-
му такого роду інновації повинні відбуватися у 
середовищі, котре стало джерелом кризи, тобто 
у фінансовій системі.

Цільове середовище для впровадження інно-
вації може істотно, а іноді й діаметрально, змі-
нити ефект нововведення. Це пояснюється тим, 
що при імплікації інновації відбувається кон-
флікт традиційних закономірностей і нових, 
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поки ще чужорідних, процесів. Трансляційна 
функція інноваційної культури пов’язана з ча-
совою та просторовою транслітерацією устале-
них типів інноваційної поведінки, які пройшли 
апробацію в корпоративному секторі і набули 
ціннісного забарвлення в соціумі [5-7].

Селекційна функція інноваційної культури 
розкривається в процесі відбору новостворених 
або запозичених інноваційних поведінкових 
моделей, які найбільшою мірою відповідають 
потребам суспільства на певному етапі його 
розвитку. У процесі реалізації інноваційною 
культурою своєї «стрижневої» (власне іннова-
ційної) функції розкриваються креативні мож-
ливості соціокультурного механізму.

Вони проявляють себе у виробленні нових 
типів інноваційної поведінки на основі зразків 
інноваційної діяльності, які виникли всередині 
самої культури або були щеплені ззовні. Якість 
виконання інноваційної функції визначається 
ступенем органічності інстітуціоналізованих 
інноваційною культурою поведінкових моделей 
по відношенню до сформованої в даному сус-
пільстві структури економічних, політичних, 
культурних та інших відносин.

При високому рівні інноваційної культури 
суспільства в силу кореляції, взаємозалежнос-
ті її частин, зміна однієї складової викликає 
швидку зміну інших. Значну роль відіграє та-
кож розвиток освітніх технологій в їх тісному 
зв’язку з науково-дослідною діяльністю. Необ-
хідно через систему виховання та освіти створи-
ти потребу до інновацій у економічних агентів, 
прагнення до пошуків. Потрібно стимулювати 
інноваційний запит від виробничої сфери до на-
уки, але не розгортати науку в бік виробництва. 
Слід розробити механізм формування конструк-
тивного ставлення до нововведень в суспільстві, 
закласти основи для здорової конкуренції. Важ-
ливу роль тут могли б зіграти засоби масової 
інформації.

Висновки з проведеного дослідження. Інно-
ваційна культура як особлива форма людської 
культури припускає щільний взаємозв’язок з 
іншими її формами, перш за все з правовою, 
управлінською, підприємницькою, корпоратив-
ною. Через інноваційну культуру можна домог-
тися істотного впливу на всю культуру профе-
сійної діяльності і виробничих відносин. При 
інтернаціональній сутності інноваційної куль-

тури, зусилля щодо її розвитку мають спирати-
ся на культурні традиції країни і певної сфери 
діяльності. Вона може озброїти практику мето-
дами оцінки та способами використання ново-
введень, здатних заподіяти шкоду людині, сус-
пільству, природі. З урахуванням викладеного 
видається, що інноваційна культура володіє як 
могутнім антибюрократичним, так і творчим 
зарядом для розвитку креативного лідерства. 
Стратегічний ресурс нової економіки – це інно-
ваційна культура.
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