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MODELS OF MANAGING CHANGES IN CONSUMER PREFERENCES AND INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: THE FORMATION
OF AN INSTITUTIONAL SYSTEM OF TARGETED PUBLIC POLICY STRATEGY
У статті розглянуто моделі управління змінами споживчих переваг та інноваційним підприємництвом в умовах глобалM
ізації, зокрема формування інституціональної системи цільової стратегії державної політики. Відзначено методологічні імпеM
ративи, які охоплюють урахування темпоральності процесу державного регулювання інноваційним розвитком підприємM
ництва в межах загальновизнаної вітчизняної моделі соціальноMекономічного розвитку, конвергенції найбільш ефективного
європейського досвіду в систему національної економіки, формування позитивної синергії інституціональних зрушень у
трансформаційних перетвореннях, накопичення людського ресурсу, здатного здійснювати державне регулювання та керуM
вання інноваційними процесами на мікрорівні. В процесі інтерпретації траєкторії інституціонального розвитку середовища
інноваційного підприємництва запропоновано виділяти формальні, неформальні та спонтанні інституціональні рамки, реM
зультативність та дієвість яких в умовах національної економіки обумовлює накопичення позитивної або негативної сиM
нергії. Сформовано подальший вектор соціальноMекономічних зрушень еволюційної парадигми розвитку інноваційного
підприємництва на основі управління змінами споживчих переваг.
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The purpose of the article is to investigate the models of managing changes in consumer preferences and innovative entrepreneurship
in the context of globalization, in particular the formation of an institutional system of targeted public policy strategy. The following
special methods of scientific cognition were used in the research process: historicalMlogical method; method of systematization,
classification and theoretical generalization (when substantiating the basics of state regulation by innovative entrepreneurship); method
of system analysis; method of logical analysis and synthesis (in the study of synergetic approach in determining the methodological
foundations of state regulation of entrepreneurship). Methodological imperatives are noted, which take into account the temporality of
the process of state regulation of innovative development of entrepreneurship within the generally accepted domestic model of socioM
economic development, convergence of the most effective European experience into the national economy, formation of positive synergy
of institutional changes in transformational transformations. regulation and management of innovation processes at the micro level. In
the process of interpreting the trajectory of institutional development of the environment of innovative entrepreneurship, it is proposed
to distinguish formal, informal and spontaneous institutional frameworks, the effectiveness and efficiency of which in the national
economy determines the accumulation of positive or negative synergies. In determining the methodological approaches to state regulation
of innovative entrepreneurship, it should be borne in mind that the current state of the world economy is determined by the progress of
knowledge, characterized by rapid process and technological innovations, competition between innovative enterprises in the consumer
market and increased skills for employees or managers. The further vector of social and economic shifts of an evolutionary paradigm of
development of innovative business on the basis of management of changes of consumer preferences is formed.

Ключові слова: модель, управління інноваційним підприємництвом, глобалізація, управ
ління змінами, споживчі переваги, формування інституціональної системи, цільова страте
гія, державна політика.
Key words: model, management of innovative entrepreneurship, globalization, change
management, consumer preferences, formation of institutional system, target strategy, state policy.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Під чс визначення методологічних підходів
державного регулювання розвитком іннова&
ційного підприємництва слід враховувати, що
поточний стан світової економіки обумовлюєть&
ся прогресом знань, який характеризується на&
явністю швидкозмінних процесових і техноло&
гічних інновацій, конкуренцією між інновацій&
ними підприємствами на споживчому ринку та
підвищеними вимогами до кваліфікації праців&
ників або менеджерів державного управління.
Ефективність реалізації інноваційного регулю&
вання на світовому, національному або регіо&
нальному рівнях залежить від перегляду існую&
чого теоретичного підгрунтя та наукових до&
сліджень у даній сфері. Найважливішою метою
такого перегляду є пошук та подальше викори&
стання оновленої методології дослідження
явищ, які стимулюють розвиток інноваційного
підприємництва та у найліпший спосіб описують
причино&наслідкові зв'язки провалів інституці&
ональної матриці, які відбуваються в процесі
трансформації національної економіки.
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

Теоретичне підгрунтя досліджень іннова&
ційної діяльності у підприємництві характери&
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зується залученням не лише вибіркового дис&
циплінарного підходу, але й міждисциплінарно&
го. Під час використання якого у найбільш сис&
темний спосіб можливе визначення функ&
ціональних ознак та специфіки інноваційної
діяльності, деталізації ролі політичних, су&
спільних, соціально&економічних та інших де&
термінант які визначають шляхи удосконален&
ня інституціонального середовища розвитку
інноваційного підприємництва [1; 6; 8; 10]. Не&
обхідність залучення міждисциплінарного
підходу при дослідженні інноваційних процесів
у економіці, що трансформується, обумов&
люється тим, що будь&якій інноваційному про&
єкту, нововведенню або науковому відкриттю
необхідний спочатку детальний аналіз змісту
основних методик, методологій та дисциплін у
межах яких слід описувати дані явища. Завдяки
чому можливо у подальшому переглянути існу&
ючи та визначити нові механізми державного ре&
гулювання розвитком інноваційного підприєм&
ництва в умовах трансформації економіки.
Під час дослідження методологічних під&
ходів державного регулювання розвитком
інноваційного підприємництва слід використо&
вувати праці вчених, які підтвердили свою важ&
ливість у контексті визнаної проблематики [2;
3; 7; 9]. Основи використання структурного, си&
нергетичного, системно&функціонального
підходів під час оновлення державного регулю&
вання у підприємництві та виявленні концепту&
альних засад реалізації інноваційної політики
в ринкових умовах відображено у багатьох пра&
цях. Розгляд досліджень перелічених науковців
засвідчує, що вони зазвичай намагалися знай&
ти вирішення проблематики ефективного дер&
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жавного регулювання тільки з використанням
окремої або декількох дисциплін. Водночас
розгалуженість та мінливість інноваційної
діяльності у підприємництві позначає необхід&
ність застосування арсеналу міждисциплі&
нарних методологічних підходів. Розвиток су&
часного інноваційного підприємництва перед&
бачає використання різноманітних видів еконо&
мічної діяльності та реалізації розгалужених
комунікацій з інфраструктурними елементами
і інститутами [4; 5]. За такого розуміння знач&
не коло проблемних завдань, пов'язаних з за&
безпеченням перспективного зростання інно&
ваційної діяльності, постають як системні
міждисциплінарні проблеми. Еволюція розвит&
ку, організація управління і специфічність ви&
робничого процесу інноваційного підприємниц&
тва доводять те, що державне регулювання не
може розглядатися виключно як проблема "дер&
жавного управління" або "макроекономіки".
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — дослідити моделі управлін&
ня змінами споживчих переваг та інноваційним
підприємництвом в умовах глобалізації, зокре&
ма формування інституціональної системи
цільової стратегії державної політики.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Застосування арсеналу міждисциплінарних
методологічних підходів дозволяє у найліпші
способи запропонувати концептуальні орієнти&
ри, механізми, стратегії або моделі державно&
го регулювання інноваційним підприємництвом
на теоретико&методичному, методологічному,
прикладному рівнях з урахуванням сьогоден&
ня. Обрання методологічного підходу до ви&
значення ефективного державного регулюван&
ня інноваційних процесів передбачає інтегра&
цію концепцій, функцій, задач, технологій та на
основі їх розгляду, доповнення необхідними
методами наукового пізнання, які у найліпші
способи здатні описати причини інертності ево&
люційного розвитку підприємництва, ключові
перешкоди реалізації інноваційних ідей.
Міждисциплінарні методологічні підходи доз&
воляють вирішити проблематику забезпечення
дифузії інновацій в національній економіці,
обрати необхідні для цього моделі, функції,
принципи, методи. Онтологічний синтез
міждисциплінарних підходів залучених з інших
дисциплін виносить на порядок денний більш
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широке коло прикладних проблем вирішення
яких необхідне для забезпечення ефективного
державного регулювання у підприємництві.
Окрім того, такий синтез допомагає визначити
методологічні конструкти з урахуванням
різноманітних наукових поглядів для проєкту&
вання інноваційної ідеї, її експертизи, реалі&
зації й моніторингу відповідно етапів життєво&
го циклу виробництва. Важливе значення при
визначенні арсеналу міждисциплінарних мето&
дологічних підходів державного регулювання
підприємництвом належить системному підхо&
ду. Його інструментарій передбачає широке
коло вже розроблених методичних засад,
цілей, задач, які засновуються на теоріях на&
ціональних систем, синергетиці заходів дер&
жавного впливу, принципах економічного мо&
делювання, надбаннях шкіл економічної теорії
та політекономії, математичних алгоритмів
економічної кібернетики, моделей поведінки у
психології та інших загальновідомих приклад&
них науках. Забезпечення інноваційного шля&
ху розвитку інноваційного підприємництва ви&
магає формування потужної інституціональної
системи, що потребує включення в методичний
інструментарій основних концепцій теорій, що
вивчають інноваційні системи, інноватику, мак&
роекономіку, технологічно&інноваційні уклади
і таке інше. Системний підхід під час обгрунту&
вання методологічних основ державного регу&
лювання інноваційним підприємництвом засно&
вується на принципах єдності, цілепокладання,
синергетичності. Принцип єдності грунтуєть&
ся на визначенні пріоритетів державного регу&
лювання з позицій деталізації наукових зако&
номірностей в макросередовищі, узагальнення
параметрів інноваційної системи як єдиного
цілого та здійснення висновків або пропозицій
з урахуванням зазначеного. Під принципом
цілепокладання розуміється моделювання
ефективного шляху розвитку інноваційного
підприємництва за рахунок задоволення впо&
добань усіх зацікавлених учасників інновацій&
ного підприємництва та використання цільової
стратегії при розробці державної політики.
Принцип синергетичності передбачає розумі&
ння чинників розвитку інноваційного підприє&
мництва, його інституціонального забезпечен&
ня, інструментарію державної політики як ок&
ремих синергій, які діючи на основі узгодже&
ної цілі, місії, завдань здатні принести більший
ефект для національної економіки. При визна&
ченні методологічних підходів державного ре&
гулювання розвитком інноваційного підприє&
мництва слід враховувати: поточний еволюцій&
ний стан національної економіки та особли&
Передплатний індекс 21847
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вості сучасної моделі соціально&економічного
розвитку; зарубіжний досвід інноваційно роз&
винутих ринкових економік світу в процесі виз&
начення методологічного підгрунтя державно&
го регулювання; постійно зростаючі тренди
міждержавної конкуренції за інноваційне
лідерство на ринку нововведень; необхідність
оновлення ринку праці та накопичення на ньо&
му інноваційно активних, творчих та компетен&
тних державних службовців та підприємців
здатних критично мислити та оцінювати поточ&
не становище; важливість створення державою
умов для реалізації політики кластеризації еко&
номіки заснованої на паритетній співпраці
бізнесу, науковців та влади. Зазначені вище
ключові позиції можливо реалізувати виключ&
но з використанням системного підходу.
Під час розроблення методологічних основ
державного регулювання інноваційним під&
приємництвом, слід враховувати, що інструмен&
тарій державного впливу складається з множи&
ни елементів, об'єднаних синергетичних взає&
модій, які залежать одне від одного. Множинна
елементів інструментів державного впливу — це
взаємодоповнююча сукупність компонентів або
стимулів, які вимагають систематизації шляхів
їх впровадження, визначення найдоцільніших
моделей комунікацій, що у сукупності форму&
ють вектор ефективного розвитку інноваційно&
го підприємництва, наділяючи його виключни&
ми властивостями і ментальними характеристи&
ками, що різняться за країнами світу. Тож за&
лучення зарубіжного досвіду передбачає не
сліпе копіювання заходів державного регулю&
вання, а їх синтез відповідно умов та середови&
ща розвитку інноваційного підприємництва.
Таким чином, системний підхід при визна&
ченні методологічних основ державного регулю&
вання інноваційним підприємництвом передбачає
аналіз не лише окремих фрагментів і аспектів те&
оретичної бази, що формують інструменти дер&
жавного впливу, а розгляд міждисциплінарного
комплексу дій, які визначають таке регулювання
як мультисистемний структурований складний
захід організований на державному рівні.
Важливе значення при визначенні методоло&
гічних основ державного регулювання підприє&
мництвом належить функціональному підходу.
Його урахування є вкрай необхідним, бо кожен
етап розробки, реалізації та контролю держав&
ного регулювання передбачає виконання певних
функцій, зокрема: державне регулювання має
значну кількість економічних, політичних, су&
спільних, регулятивних функції, які як дублюють&
ся відповідно до різних інструментів державно&
го впливу, так і є суто індивідуальними та таки&
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ми, що не властиві іншим; заходи державного ре&
гулювання базуються на певній ієрархічній дифе&
ренціації відповідно свого впровадження або роз&
робки, така ієрархічність розподіляється на мак&
ро&, мезо&, мікрорівнях, яким також притаманні
свої функції в межах державної політики; орга&
нізація державно&приватного партнерства перед&
бачає мережеву взаємодію, яка реалізується вик&
лючно через функціональний розподіл прав та
обов'язків між усіма стейкхолдерами ринку інно&
вацій; основні тенденції, які відбуваються в інсти&
туціональній матриці інноваційного під&
приємництва, доцільно розподіляти за функ&
ціональною ознакою, з урахуванням того, що усі
інститути мають власне функціональне оформ&
лення, яке може з часом змінюватися. Таким чи&
ном, визначення методологічних основ держав&
ного регулювання підприємництвом з викорис&
танням функціонального підходу передбачає ро&
зуміння національного середовища підприємниц&
тва, як сукупність об'єднаних компонентів, інсти&
тутів, елементів зі щільними взаємовідносинами
і персональними функціональними зв'язками. У
такому середовищі комунікують стейкхолдери
ринку, різні інститути, у яких визначені конкретні
стратегічні цілі, принципи, персональні функції,
види інноваційної діяльності.
Варто зауважити, що використання функціо&
нального підходу обумовлюється швидкою
зміною організації інститутів, наявних в інститу&
ціональній матриці національної економіки, що
трансформується. Досить розповсюдженим у на&
уковому світі є розгляд інституту як складно
організованого функціонального комплексу. В
його середовищі формуються та розповсюджу&
ються формальні і неформальні комунікації, нор&
ми, закони, функції, принципи, правила, які чинять
вплив на різні сфери інноваційної діяльності, ви&
робничі і невиробничі відносини. Такі комунікації
обумовлюються великою кількістю ролей та фун&
кціонально&компетентністних властивостей в ме&
жах діючих в інституціональній матриці економіч&
них, соціальних, юридичних, наукових і техноло&
гічних інститутів (інфраструктурних елементів,
органів державної влади, вищих навчальних зак&
ладів, інвестиційних або кредитних установ). Фун&
кціонально&компетентністні властивості інсти&
тутів проявляються у виконанні функцій контро&
лю, розподілу, регулювання, покарання, мотиву&
вання і примусу. Реалізація функціонального
підходу в інституціональній матриці в процесі дер&
жавного регулювання інноваційним підприємниц&
твом може характеризуватися у позитивному та
нормативному аспекті. Позитивний аспект перед&
бачає таку модель опису та обгрунтування окре&
мого явища або процесу, що відбувається інсти&
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туціональній матриці, яка заснована на поточно&
му стані розвитку національної економіки. За та&
ких умов оцінювання тенденції інституціонально&
го середовища інноваційного підприємництва і
властивих йому еволюційних процесів відбуваєть&
ся переважно із залученням до аналізу дескрип&
тивно&описових моделей. Нормативний аспект
грунтується на визначенні доцільного зразку, який
є еталоном для повторення та наслідування інши&
ми інститутами або учасниками ринку. Такі моделі
містять у своєму арсеналі інструментарії штучно&
го інтелекту, прогнозування, планування, оптимі&
зації окремих процесів. Концептуальне значення
при визначенні методологічних основ державно&
го регулювання підприємництвом належить си&
нергетичному підходу. За допомогою зазначено&
го підходу можливо сформувати евристичні мо&
делі державного регулювання засновані на
підтримці ринкової самоорганізації та адаптації
відкритих систем підприємництва. Синергетичний
підхід уможливлює використання припущень
щодо незворотності, спонтанності, випадковості,
неврівноваженості інноваційного процесу. За його
дії відбувається синтез керованого і дезорганізо&
ваного, свідомого й несвідомого, організованого
й самоорганізованого, хаотичного та упорядко&
ваного, передбачуваного й непередбачуваного. З&
поміж іншого, він є одним з небагатьох підходів,
що поєднує позиції вчених різних економічних
шкіл у процесі наукового пізнання інноваційних
явищ та усуває фрагментарність в оцінюванні соц&
іально&економічних тенденцій, які подекуди наявні
нині у сучасній науці під час дослідження склад&
них систем.
Усвідомлення окремих властивостей держав&
ного регулювання в умовах трансформації еконо&
міки серед яких: гнучкість, здатність до змін,
збільшує розуміння природи адаптації інновацій&
ної політики до реальних, специфічних, нестандар&
тних або несприятливих умов зовнішнього оточен&
ня. Державне регулювання інноваційним підприє&
мництвом з використанням синергетичного підхо&
ду змушує розглядати таке регулювання як не&
лінійний процес, за якого біфуркаційні періоди
невизначеності характеризуються альтернативою
вибору, за яких можливі не однозначні, а альтер&
нативні вектори майбутніх трансформацій дер&
жавного впливу. Саме завдяки зазначеному дер&
жавне регулювання позбавлене лінійності й має
цілий комплекс нелінійних процесів. За таких умов
стратегічно важливим є вчасне державне реагуван&
ня на середовище інноваційного підприємництва
саме в точці змін (біфуркації). Водночас необхід&
но розуміти, що в процесі державного регулюван&
ня інноваційним підприємництвом існують окремі
стадії атрактивності, які можливо описати як на&
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явність відносно сприятливих чинників розвитку
інноваційної діяльності. Стадії атрактивності доз&
воляють ефективно здійснити рефлексивний
вплив на інноваційне підприємництво та його се&
редовище, достеменно визначити результат тако&
го впливу й прогнозувати можливі шляхи перспек&
тивних змін системи інноваційного підприємниц&
тва. З&поміж іншого, синергетичний підхід дозво&
ляє ураховувати усіх учасників інноваційного про&
цесу як елементів системи, що також перебувають
у стані самоадаптації та саморозвитку. Учасникам
інноваційного процесу властива рефлексія і само&
оновлення, завдяки їх прагненню до оптимізації
своєї діяльності. Кожен з них обирає власну стра&
тегію індивідуального зросту, позиціонування на
ринку й методи задоволення особистісних цілей.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Відзначено методологічні імперативи, які
охоплюють урахування темпоральності проце&
су державного регулювання інноваційним роз&
витком підприємництва в межах загальнови&
знаної вітчизняної моделі соціально&економі&
чного розвитку, конвергенції найбільш ефек&
тивного європейського досвіду в систему націо&
нальної економіки, формування позитивної
синергії інституціональних зрушень у транс&
формаційних перетвореннях, накопичення
людського ресурсу здатного здійснювати дер&
жавне регулювання та керування інноваційни&
ми процесами на мікрорівні. В процесі інтерп&
ретації траєкторії інституціонального розвит&
ку середовища інноваційного підприємництва
запропоновано виділяти формальні, нефор&
мальні та спонтанні (випадкові) інституціо&
нальні рамки, результативність та дієвість яких
в умовах національної економіки обумовлює
накопичення позитивної або негативної си&
нергії, що формує подальший вектор соціаль&
но&економічних зрушень та відзначає еволю&
ційну парадигму подальшого розвитку іннова&
ційного підприємництва.
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