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MODELING OF THE INNOVATION POTENTIAL MANAGEMENT SYSTEM
AND THE FINANCIAL SYSTEM OF THE ECONOMY: COMPENSATORY
TOOLS OF STATE INFLUENCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

У статті розглянуто компенсаторні інструменти державного впливу в умовах глобалізації в системі моделюванL
ня системи управління інноваційним потенціалом та фінансової системи економіки. Доведено, що масштабність та
складність реалізації процесу впровадження ідей в інноваційному підприємництві вказує на необхідність дотриманL
ня певних взаємозв'язаних етапів його реалізації, виконання яких сприяє якнайшвидшій комерціалізації нововведень
на вітчизняному ринку. За такого процесу спостерігається тісний зв'язок між державною підтримкою та початковим
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Формування державної інноваційної
політики є ключовою рушійною силою еко&
номічного зросту та підвищення добробуту
населення. Нововведення, винаходи, ноу&
хау все більше визначають макроекономічні
показники держави, забезпечують нові мож&
ливості диверсифікації виробництва та
підвищують конкурентоспроможність про&
мисловості. Інноваційна економіка є основ&
ним джерелом або ключем формування кон&

плануванням бізнесу підприємця, який реалізує інноваційні ідеї. Відзначено, що інноваційний процес здійснюється
самостійно підприємцем за рахунок реалізації ініціативної, систематичної та високоризикованої діяльності, що пеL
реслідує мету освоєння та дифузії інновацій, а також досягнення ефективної комерціалізації продуктів інноваційноL
го процесу при розповсюдженні на ринку нових товарів і послуг. Інноваційний процес відтворюється стейкхолдераL
ми підприємництва з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку при найменL
ших витратах. Такий процес являє собою складну логічну діяльність, що включає сукупність послідовних циклів, які
відтворюються в межах життєвого циклу підприємства або інноваційного проєкту. Реалізація інноваційного процеL
су на макрорівні передбачає адаптивну комбінаторику чинників виробництва, комунікацію зі світовим суспільством,
ринком споживачів і засвоєння надбань науковоLтехнічного прогресу.

The article considers the compensatory tools of state influence in the context of globalization in the system of
modeling the management system of innovation potential and the financial system of the economy. The innovative
economy is the main source or key to the formation of the nation's competitive advantages, especially in an
unfavorable external environment, where technological breakthroughs and trade liberalization must be under
the close attention of state institutions. A particularly important issue of modernity in the process of state
formation is  to determine the determinants of state regulation in the period of exacerbation of political
contradictions, the COVIDL19 pandemic and the imbalance of the socioLeconomic system, which further determine
the manifestations of crisis in the national economy. It  is  proved that the scale and complexity of the
implementation of the process of implementing ideas in innovative entrepreneurship indicates the need to comply
with certain interrelated stages of its implementation, the implementation of which facilitates the rapid
commercialization of innovations in the domestic market. In this process, there is a close link between government
support and the initial business planning of an entrepreneur who implements innovative ideas. It is noted that the
innovation process is carried out independently by the entrepreneur through the implementation of initiative,
systematic and highLrisk activities that pursue the development and diffusion of innovations, as well as achieving
effective commercialization of innovation products in the market of new goods and services. The innovation
process is reproduced by business stakeholders in order to achieve economic and social results and make a profit
at the lowest cost. This process is a complex logical activity that includes a set of consecutive cycles that are
reproduced within the life cycle of the enterprise or innovation project. Implementation of the innovation process
at the macro level involves adaptive combinatorics of factors of production, communication with the world
community, the consumer market and the assimilation of scientific and technological progress.

Ключові слова: моделювання, система управління, інноваційний потенціал, фінансова си�
стема економіки, компенсаторні інструменти, державний вплив, глобалізація.

Keywords: modeling, management system, innovation potential, financial system of economy,
compensatory instruments, state influence, globalization.

курентних переваг нації, особливо в умовах
несприятливого зовнішнього середовища, де
технологічні прориви та лібералізація
торгівлі повинні знаходитися під пильною
увагою державних інституцій. Особливо
важливим питанням сучасності в процесі
державотворення є визначення детермі&
нантів державного регулювання в період за&
гострення політичних протиріч, пандемії
COVID&19 та порушенні рівноваги соціаль&
но&економічної системі, які ще більше обу&
мовлюють прояви кризових явищ у націо&
нальній економіці. Зазначені факти обумов&
люють актуальність цього дослідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ

НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проведення ООС на Сході України, експан&

сія окремих східних та південних регіонів, не&
ефективна державна регуляторна політика у
сфері інноваційної діяльності призвели до ско&
рочення умов екстенсивного економічного зро&
стання, що терміново вимагає формування дер&
жавної стратегії засобами повного оновлення
та перезавантаження державної системи управ&
ління. Причому таке оновлення повинно грун&
туватися з урахуванням того, що перспектив&
ний сталий економічний розвиток держави
буде прямопропорційно залежати від наявно&
го інноваційного потенціалу та оптимізації
фінансової системи, а не від донорської фінан&
сової підтримки [2; 3; 10].

Детермінанти державного регулювання
інноваційним підприємництвом в умовах транс&
формації національної економіки особливо під
час криз національної системи досліджували
закордонні та вітчизняні вчені: П. Друкер,
М. Крупка, М. Кондратьєва, А. Кляйнкнехта,
О. Лапко, Д. Львов, П. Майєрс, X. Менш, К. Оп&
пенлендер, О. Пригожин, П. Ромер, Б. Санто,
В. Семиноженко, М. Скиба, Р. Солоу, Б. Твісс,
М. Хаммер, П. Хоувітт, К. Фрімен, Й. Шумпе&
тер, Юхновський, А. Яковлєв та інші [1; 4; 5; 8;
9]. Ми маємо значну дослідну теоретичну базу
для формування детермінантів державної
підтримки інноваційної діяльності та підвищен&
ня потенціалу підприємництва в період криз.
Одночасно із зазначеним багато аспектів цієї
проблематики потребують систематичного пе&
реусвідомлення та удосконалення з урахуван&
ням сьогодення. Слід враховувати, що кризи в
трансформаційній економіці України можна
обернути, як основу майбутнього зростання та
ключову можливість прогресивного розвитку

Рис. 1. Еволюційні цикли системи трансформації національної економіки
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вітчизняної промисловості, заснованої на інно&
ваційних знаннях. Зазначене можливо досягти
при вірно обраних детермінантах державного
регулювання інноваційним підприємництвом
[6; 7]. Таким чином, нова державна посткризо&
ва парадигма розвитку інноваційного підприє&
мництва повинна формуватися з урахуванням
інноваційних стимулів, компенсаторних стра&
тегій особливо в часи хаотизації та реформу&
вання старих неефективних інститутів в націо&
нальній економіці.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження компенсатор&

них інструментів державного впливу в умовах
глобалізації у процесі моделювання системи
управління інноваційним потенціалом та фінан&
сової системи економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Впровадження компенсаторних стратегій
державою досить часто призводить до гістере&
зису та незадоволень суспільства від непопу&
лярних адміністративних дій. Досвід формуван&
ня еволюційної парадигми інноваційного
підприємництва доводить, що розвиток іннова&
ційних зрушень за різних типів економічних
систем держав відбувається нерівномірними
циклами або спіралями розвитку. На вихідних
спіралях спостерігається формування нових
підприємств, які комунікують та конкурують
між собою. Деформації інституціонального
середовища збуджують зовнішнє оточення
підприємництва та сприяють наближенню
підприємства до точки біфуркації, що підвищує
турбулентність і організаційну дезорганізо&
ваність внутрішньої системи, призводить до на&
копичення імпліцитних проблем або протиріч,
флуктуація яких наближує стейкхолдерів до
системної кризи через низьку компенсаторіку
супротиву. У такому контексті, інноваційну
діяльність підприємництва слід розглядати під
кутом просторових циклів еволюційної систе&
ми трансформаційної економіки, а плануван&
ня такої діяльності повинне здійснюватися
відповідно фазової моделі саморозвитку еко&
номіки, що трансформується (рис. 1).

Відповідно до рисунка 1 еволюція транс&
формаційної економіки відбувається в часово&
му асинхронному циклічному режимі. По осі
абсцису зображена часова асинхронність
трансформаційної економіки, що визначаєть&
ся ресурсним потенціалом та інституціональ&

ним середовищем. По осіб ординат — відпові&
дно ресурсний потенціал та інституціональне
середовище національної економіки. А1... А4
— траєкторія зросту параметричної системи,
що трансформує економіку та переводить її на
новий стан розвитку.

При цьому β1 … β7 — точки біфуркації, які
обумовлюють трансформацію та визначають
найоптимальніший період державного впливу
на інноваційне підприємництво. Цикл І1... І7
вказує на оберненість системи економіки та
перехід її на новий стан розвитку. Розглянемо
один з циклів системи трансформації націо&
нальної економіки, з метою визначення най&
оптимальнішого часу впровадження держав&
них заходів на інноваційне підприємництво.
Так, перехід системи у точки біфуркації β1…
β7 актуалізують необхідність якнайшвидшого
активного державного впливу та регулювання
інноваційного підприємництва. Точки біфур&
кації — це "революційні етапи", коли під час
хаотичної або недосконалої національної сис&
теми підприємництва на руїнах неефективних
інституцій постає потреба оновлення держав&
ної політики відповідно кон'юнктурних змін.
Компенсаторними інструментами державного
впливу на інноваційну діяльність є відокремлен&
ня в інституціональному середовищі окремих
тенденцій: негентропії та ентропії; креатив&
ності та акцепторності; узгодженості та розба&
лансованості; випадковості та синхронності
тощо. Вірне визначення зазначених тенденцій
та оцінювання їх результатів у процесі держав&
ного регулювання потребує урахування наяв&
них внутрішніх ресурсів і резервів перетворен&
ня державної політики для досягнення ефек&
тивного результату інноваційної діяльності у
проміжку І1.

Під час трансформації національної еконо&
міки та її наближення до точок біфуркації ак&
тивно збільшується ентропія системи, що при&
зводить до її хаотичності або наближення до
неврівноваженого стану, саме цей період є най&
більш сприятливим для флуктацій, тобто уп&
равлінських рішень зорієнтованих на карди&
нальне перетворення державної політики. При&
чому найліпший термін для реалізації держав&
ної політики є відрізок часу — І1, в якому зна&
ходиться система. Чим більш наближена сис&
тема до точки біфуркації тим ризиковані дер&
жавні заходи впливу на підприємницьке сере&
довище за рахунок мінімізації часу на їх реалі&
зацію, що може при низькій швидкості їх впро&
вадження призвести до повної деградації та
руйнації системи підприємництва. Тобто онов&
лення системи підприємництва і перехід остан&
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ньої до нового циклу розвитку або самоонов&
лення вимагає часу та швидкості реакції на ек&
спліцитні та імпліцитні проблеми розвитку
інноваційної діяльності.

Складність державного регулювання і від&
повідно визначення його детермінантів, з ог&
ляду еволюційних циклів системи трансфор&
мації національної економіки позначається
тим, що незадовільний результат від впровад&
ження державних заходів при наближенні до
точки біфуркації особливо підвищується, бо
ентропія системи викликає ще більший супро&
тив та опортуністичну поведінку стейкхол&
дерів підприємництва, внаслідок недостат&
ності часу реагування на таку поведінку може
призвести до низької ефективності державних
регуляцій. Вчасний державний вплив у період
І1, дозволяє адаптуватися інституціонально&
му середовищу до впроваджених державних
заходів. Лише окремі більш адаптовані
підприємства виживають та, відповідно, допо&
магають стейкхолдерам пристосуватися до
впроваджувальних змін, що мінімізує гістере&
зис.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Акцентовано увагу на тому, що масш&
табність та складність реалізації процесу впро&
вадження ідей в інноваційному підприємництві
вказує на необхідність дотримання певних
взаємозв'язаних етапів його реалізації, вико&
нання яких сприяє якнайшвидшій комерціалі&
зації нововведень на вітчизняному ринку. За
такого процесу спостерігається тісний зв'язок
між державною підтримкою та початковим
плануванням бізнесу підприємця, який реалі&
зує інноваційні ідеї. Відзначено, що інновацій&
ний процес здійснюється самостійно підприє&
мцем за рахунок реалізації ініціативної, систе&
матичної та високоризикованої діяльності, що
переслідує мету освоєння та дифузії інновацій,
а також досягнення ефективної комерціалі&
зації продуктів інноваційного процесу при роз&
повсюдженні на ринку нових товарів і послуг.
Інноваційний процес відтворюється стейкхол&
дерами підприємництва з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одер&
жання прибутку при найменших витратах. Та&
кий процес являє собою складну логічну
діяльність, що включає сукупність послідовних
циклів, які відтворюються в межах життєвого
циклу підприємства або інноваційного проєк&
ту. Реалізація інноваційного процесу на мак&

рорівні передбачає адаптивну комбінаторику
чинників виробництва, комунікацію зі світовим
суспільством, ринком споживачів і засвоєння
надбань науково&технічного прогресу.
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