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ЕКОНОМІЧНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ 

СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ 
Заходи,  які  вживаються  в  нашій  країні  для  переведення  економіки 

на  інноваційний  шлях   розвитку,   повинні   бути   прийняті   негайно,   так  

як відбувається значне зношення основних фондів, спостерігається старіння  

висококваліфікованих кадрів, зниження виробництва високотехнологічних 
товарів і зростаюча переорієнтація економіки на імпортну технологічну базу. 

Решта науково-виробничого потенціалу все ще дозволяє нам реалізувати 

задекларовану нашою країною стратегію інноваційного розвитку [1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15; 17; 18]. 

Сучасний     розвиток     характеризується     процесами      глобалізації 

та пріоритетом визнання інноваційного типу розвитку економіки, заснованого 

на науково-технічних факторах. Нині людство живе в епоху інновацій, про що 

вперше повідомив науковому співтовариству Й. А.Шумпетер [2; 3]. Як відомо, 

актори, які ідентифікують  та  впроваджують  інновації,  щоб  перетворити 

їх на інновації, є підприємцями. Зростає підприємницька діяльність в умовах  

глобалізації. Слід зазначити, що деякі вчені в своїх наукових роботах 
висувають твердження про те, що науково-технічний розвиток і процеси 

глобалізації призводять до протилежного результату – вимирання підприємця 

як фізичної особи, і в результаті, внаслідок значного ускладнення завдань, 

що виникають перед підприємством в сучасних умовах, місце підприємця 

займає так звана технологічна структура [1; 3; 7; 12]. 
Результати наукових досліджень інноваційних процесів на промислових 

підприємствах привели нас до подібних висновків. Теорія інновацій пропонує  
розглянути два сценарії інноваційного розвитку, які можуть з’явитися в рамках 

глобалізаційних дій багатьох країн світу в результаті більш інтенсивного 

розвитку і прискорення науково-технічного прогресу. 

Перший сценарій інноваційного розвитку характеризується таким рівнем 

розвитку техніки, науки, виробництва, при якому подальші технологічні 

вдосконалення стають неможливими через вичерпання технічних можливостей 

і відсутності стимулів для подальшого вдосконалення в результаті повного  

задоволення потреб людини. 
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Інтеграція елементів 

внутрішнього хаосу на 

центральному ринку 

Vpliv na zmina 

institutsiynogo 

seredovishcha 

Ремонт 

ринкових 

рівнових 

Другий    сценарій    інноваційного    розвитку    визначається    змінами  

в інноваційному процесі. Інновація як основна діяльність підприємця втрачає  

свою індивідуальність і перетворюється в рутинну справу. В таких умовах  

технічний і технологічний прогрес все частіше стає справою команд 

висококваліфікованих фахівців, які видають необхідне і роблять його 

функціонувати в установленому порядку. Романтика комерційних пригод 

відходить у минуле, оскільки багато з того, що могло дати тільки блискуче 

розуміння, можна отримати сьогодні в результаті точних розрахунків [1; 2; 3]. 

Аналіз ситуації, що склалася, приводить нас до наступного висновку: 

обидва сценарії інноваційного розвитку призводять до згасання 

підприємницької функції, як рушійної інноваційної сили розвитку, в умовах 

глобалізації. 

Вивчення теорії і практики сучасного підприємництва [2; 3; 7; 9; 12; 17] 

дозволяє зробити висновок, що поява першого сценарію інноваційного 

розвитку підприємництва неможлива. Потреби людини в нормальних умовах 

не обмежені.  Таким  чином,  основна  функція  підприємця,  сформульована 

в теорії інновацій, з цих причин не може зникнути (рис. 1). 
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Рис. 1. Значення і роль сучасного підприємця на ринку і виробничих 

процесах впровадження і використання інновацій 

Джерело: розроблене авторами 

з використанням пропозицій [1; 12; 14; 17] 

 
Що стосується другого сценарію інноваційного розвитку, то це правда, 

що сучасний технологічний розвиток світу такий, що для вирішення складних 

питань необхідно залучати цілі команди фахівців, причому в різних напрямках. 
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Підприємці   –   це  суб’єкти   господарювання,   функція  яких   полягає  

в реалізації нових комбінацій і виступати в якості активних суб’єктів 

підприємства. Підприємець визнає тільки суб’єкт господарювання, який 

здійснює нововведення (нове поєднання), і цей суб’єкт перестає бути 

підприємцем, як тільки заснований ним бізнес починає функціонувати далі 

як стабільна система. До підприємців відносяться всі, хто виконує цю функцію, 

в тому числі співробітники організації, а також особи, які реалізують функцію  

комбінації імпульсивно, спорадично: економісти, юристи, консультанти і т. д. 

Ідентифікація підприємців як класу також вважається умовною – така група 

не має свого класового положення, але ця група має особливий спосіб життя: 

- особливий погляд на речі (головну роль відіграє не стільки інтелект, 

скільки вміння виділяти конкретні моменти реальності і бачити їх в реальному 

світі); 

- здатність йти вперед в приватному порядку, не побоюючись пов'язаної 

з цим невизначеності і можливого опору; 

- здатність впливати на інших людей [3, с. 257]. 

Мотиви поведінки підприємця на думку І.Шумпетера «принципово 

відрізняються від суто економічних. Вони не знайомі з економічним 

співвідношенням та їхніми законами» [2; 3] (табл. 1). 

Таблиця 1 

Три групи ділових мотивів 

 

1. Мрія і воля заснувати 

власну імперію – свою династію 

(свобода, умови для розвитку 

особистості, жага панування над 

іншими) 

«... Власна імперія дає простір і відчуття 

сили... бути повноцінним власником на 

власному підприємстві, контролювати і 

будувати підприємство, яке повністю 

відповідає потребам, цінностям, 

потребам підприємця». 

 

2. Воля до перемоги 

«... з одного боку, жага боротьби, з 

іншого боку, прагнення до успіху заради 

успіху. В обох випадках економічна 

сторона самої справи абсолютно байдужа 

до підприємця». 

3. Радість творчості «... Визначальний момент поведінки» 

Джерело: складено на основі [1, с. 60; 2, с. 192] 
 

Економічна ірраціональність «підприємця Шумпетера» полягає в тому, 

що прибуток відіграє для нього другорядну роль: «... економічна сторона речей 

сама по собі для підприємця абсолютно байдужа. Сума прибутку тут є лише 

показником успіху – зазвичай тільки тому, що іншого немає – і символом 

перемоги. Економічна діяльність розглядається як вид спорту: свого роду 
фінансова гонка або, скоріше, боксерський поєдинок» [2, с. 195]. 

Згідно з аналізом науково-технічного розвитку, проведеним рядом 

сучасних вчених [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18], 

більшість великих винаходів останніх десятиліть ХХ ст. в США були зроблені 
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або самотніми ентузіастами, або невеликими фірмами, де успіх зазвичай 

визначається окремою людиною. Тому стимулювання інновацій на великих 

підприємствах і корпораціях є надзвичайно важливим і нагальним завданням. 
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