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УДК 001.895:330.3421

КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ 
У ФОРМУВАННІ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

В. П. Рибачук, аспірант
Науковий керівник – д.т.н., проф. Шебанін В.С.
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розкрито теоретико-методичні положення еволюції кон-
цепції інноваційної моделі у формуванні теорії і практики економіч-
них систем, зокрема, що стосується сутності й функціональних ознак 
інноваційних процесів, інновацій, інноваційної моделі та їх імпле-
ментації в загальнонаукову теорію розвитку суспільних формацій на 
засадах інноваційності. Висвітлено місце інноваційної моделі в орга-
нізаційно-економічних механізмах господарювання як системи упро-
вадження результатів науково-технічного прогресу на рівні окремих 
глобальних регіональних сукупностей країн-лідерів.

Ключові слова: інноваційна модель, інноваційна діяльність, 
інноваційний процес, інновації, економічна система.

Постановка проблеми. Сучасне й минуле в оцінках ево-
люції суспільних формацій на рівні зокрема господарських 
систем, так чи інакше позиціонується у контексті інновацій-
ного розвитку. Людство пройшло довготривалий шлях роз-
витку, а добробут конкретної людини, підприємства, галузі, 
території, регіону і, як наслідок – держави напряму залежить 
від інноваційної моделі, сконструйованої інтелектом. Це не 
аксіома, а об’єктивна реальність, яка супроводжує учасників 
господарського процесу в усіх сегментах його розвитку, тому 
вважаємо постановку питання у ракурсі висвітлення історич-
ності позиціонування концепцій інноваційної моделі – ключем 
до розуміння ролі інновацій у функціонуванні економічних 
систем, постійним злободенним завданням, вирішення якого 
завжди на часі.

Мета статті – висвітлення ролі та місця концепції іннова-
ційної моделі у формуванні теорії і практики розвитку еконо-
мічних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідницькі 
пріоритети у висвітленні піднятої проблеми не є чимось новим, 
адже економічна теорія й дослідження науковців акумулюють 
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у собі широке коло підходів до визначення ролі і місця інно-
ваційної моделі в економічній теорії та практиці господарю-
вання. Перші ідентифіковані у заданому аспекті науково і 
практично обґрунтовані ідеї з’явилися ще за часів древньо-
грецьких та древньоримських філософських трактатів – кон-
цепцій розвитку організованих економічних систем, адже 
філософія – це мати всіх наук, у тому числі економічної. Проте 
реально визнане споглядання на сутність і функції інновацій, 
а значить й інноваційної моделі, запропонували «батьки» теорії 
підприємництва Р. Кантільон та Й. Шумпетер [1, 6], а також 
науковці-першопрохідці в царині економічних досліджень, 
такі як: Д. Рікардо [2], А. Сміт [3], М. Туган-Барановський [4], 
М. Кондратьєв [5], Б. Санто [10] та інші. Саме їхня позиція про 
те, що підприємець – це головний інноватор, постала базисом 
у розбудові теорії інноваційних моделей суспільно-економіч-
ного розвитку, а інновації визнано визначальним чинником 
продуктивності. Надалі сформувалася значною мірою стала за 
інституційно-організаційним оформленням система наукових 
поглядів на інноваційну модель, яка постійно удосконалюєть-
ся в силу імплементації потреб людства у науково-практичну 
дійсність. Наукові трактати, концепції щодо інноваційної мо-
делі, системно вбудовані в економічну теорію, ми ж спробуємо 
їх систематизувати у історико-еволюційному контексті.

Виклад основного матеріалу. Оцінюючи минуле і сучас-
ність концепції інноваційної моделі у формуванні теорії еко-
номічних систем, вважаємо за необхідне визначитися щодо її 
змістовних позицій. Разом з цим зазначимо, інноваційна мо-
дель – це не аксіома, а об’єктивна вимога науки й практики, 
базис для руху вперед, підвищення продуктивності, зростання 
добробуту і як результат – забезпечення сталості. З цього при-
воду наука гласить, що усе нове, сприйняте й використовуване 
на практиці, убезпечує людство від деградації, надаючи мож-
ливості ефективного використання ресурсів на благо сучасних 
поколінь, надаючи перспективу майбутнього для наступників. 
Саме таким є наше бачення рольових характеристик концеп-
ції інноваційної моделі, яке підтверджується спогляданнями 
науковців-імплементаторів теорії інновацій.
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Відомо, що інновації є запорукою технічного прогресу і 
зростання продуктивності виробничих систем, які зокрема ін-
ституціоналізуються в ринок через підприємництво. На кож-
ному етапі їх розвитку формується певна інноваційна модель, 
базисом для якої постає рівень розвитку науки й техніки. Про це 
говорить наука й дану наукову позицію підтверджує практика.

Зокрема, Д. Рікардо [2] вказував на таку об’єктивну ре-
альність в інноваційному розвитку, як прямий його зв'язок 
зі створенням нових технічних засобів виробництва; Адам 
Сміт [3] надавав перевагу економічним інноваціям як запо-
руці розбудови ефективного ринку; М. Туган-Барановський 
[4] наголошував на тому, що безпосередньо-актуальний вплив 
на розвиток економіки здійснює науково-технічний прогрес, з 
чим не можна не погодитися, тому ми закономірно імплемен-
туємо дані ідеї і висновки у фундамент власного авторського 
бачення місця концепції інноваційної моделі у розвитку еко-
номічних систем.

Проте першим з науковців, хто конкретизував систем-
не бачення сутності і функціональних ознак інновацій, був 
Й. Шумпетер [1, 6], розуміючи під інновацією зміни з метою 
впровадження і використання нових видів споживчих това-
рів, нових виробничих і транспортних засобів, ринків і форм 
організації у промисловості, а ці зміни, на його думку, з чим 
ми безумовно погоджуємося, зумовлюють кількісні зміни про-
дукту, забезпечуючи таким чином якісні зміни продуктивності 
праці, а також динаміки підприємницького процесу в аспекті 
зростання конкурентоспроможності підприємницького това-
ру [1, 6]. Існує також думка, що інновація – це процес, в якому 
матеріалізується час – фактор якісного переходу системи з од-
ного стану до іншого [7].

Концептуальні моделі інноваційного процесу, який з 
функціональної точки зору позиціонується нами як інновацій-
на модель, вбудовані в еволюційний контекст теорії економіч-
них систем у вигляді: класичної теорії інновацій (Й. Шумпетер, 
В. Зомбарт); теорії довгих хвиль (М. Кондратьєв); неокласич-
ної теорії інновацій (Г. Менш, М. Калецкі); теорії прискорення 
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(П. Друкер, Б. Твісс); соціально-психологічної теорії (Х. Барнет, 
Е. Денісон). З погляду на змістовні характеристики наукових 
позицій згаданих наукових шкіл, можна погодитися з думкою 
вітчизняних науковців про те, що «інновації виникають в ре-
зультаті появи нових знань і їхнього втілення в інноваційний 
продукт, інновація також комплексний соціокультурний про-
цес формування інституцій якісно нового механізму задово-
лення потреб соціуму» [8], що, у свою чергу, дає підстави для 
висновку про «глибинне» значення концепції інноваційної мо-
делі у формуванні теорії економічних систем, зокрема її упро-
вадження у практичну інноваційну дійсність.

На практиці сьогодення інноваційна модель упроваджена 
у формі відповідного організаційно-економічного механізму, 
який дає можливість державі і господарським структурам са-
моорганізовуватися, а також об’єднувати усі можливі ресурси 
та інтелект для створення зрозумілого для усіх учасників рин-
кового обміну підходу до забезпечення всезагального науково-
технічного прогресу. Тобто, інноваційна модель – це певний 
організаційно-економічний механізм забезпечення зв’язку 
науки із практикою підприємницької діяльності й такий ви-
сновок дає підстави наголошувати на винятковому позиціо-
нуванні концепції інноваційної моделі у формуванні теорії і 
практики розвитку економічних систем. Також з практи-
ки відомі кілька моделей інноваційного розвитку економіки, 
які розрізняються за територіальним принципом глобального 
масштабу (табл.).

Кожна з цих інноваційних моделей (див. табл.) позиціону-
ється як особлива інституційна система, в межах якої іденти-
фікуються можливі та наявні характеристики певної країни 
за територіальним, галузевим принципом, а також за сферою 
спеціалізації. Таким чином, можна стверджувати, що ви-
окремлення концепції інноваційної моделі у формуванні те-
орії і практики розвитку економічних систем дає нам вагомі 
підстави стверджувати, що вона посіла чільне місце в дослі-
дженнях науковців та продовжує розвиватися, а практичне її 
значення є неоціненним.
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Таблиця
Моделі інноваційного розвитку економіки*

Назва Інституційно-економічні характеристики 
функціонування

Територіальні 
ознаки 

поширення

Модель 
повного 

інноваційного 
циклу

Включає: фундаментальну і прикладну науку, 
дослідження й розробки, виробництво дослідного 
зразка і масове виробництво, а також структури 
експертизи, фінансування і відтворення кадрів

Країни євро-
атлантичного 

регіону

Модель 
освоєння 
досягнень 
нових 

технологічних 
укладів

Включає: освоєння досягнень нових технологічних 
укладів, через генерування інноваційних ідей на всіх 
етапах інноваційного циклу, а їхні проміжні та кінцеві 

результати, одержувані на всіх етапах, можуть 
реалізуватися на ринку, забезпечує залучення 

науково-інноваційних фахівців високої кваліфікації на 
всіх етапах інноваційного процесу

США і країни 
ЄС

Модель 
пріоритетного 
генерування 
перспективних 

напрямів 
науково-

інноваційної 
діяльності 

Включає: генерування інновацій за вибором 
національних пріоритетів і напрямів науково-

технічного прогресу, за активної державноїпідтримки 
нагромадження знань, накопичення 

інтелектуальногокапіталу, стимулювання приватно-
державних інвестицій тощо

Японія, 
Південна 

Корея, Гонг-
Конг, Китай

*Систематизовано на основі вивчення літературних джерел

Насамкінець зазначимо, що в науці з приводу рольових 
характеристик інновацій, як базисного чинника усвідомлення 
місця концепції інноваційної моделі у формуванні теорії еко-
номічних систем, значиться таке словосполучення як «ступінь 
технічного динамізму економіки», запропоноване Колдором. 
Цей ступінь окреслює рівень динамічності функціонування 
системи «наука – виробництво», у якій відбувається процес 
створення–упровадження інновацій з виходом на відповідну 
інноваційну модель. У даному механізмі задіяні усі суспільні 
інститути – наука, підприємництво, держава, які відповідним 
чином детермінують якість продуктивних сил і виробничих 
відносин, вбудованих через свої «функціональні обов’язки» у 
ринковий механізм. Інноваційна модель – це «спеціалізована» 
інституційна система, в межах та за рахунок якої упорядкову-
ються відносини з приводу виробництва суспільного продукту 
за найменш можливих на певному етапі витрат. Дослідження 
місця і ролі концепції інноваційної моделі у наукових трактатах
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дослідників, а також функціональних характеристик інно-
вацій показали, що інноваційна модель по-суті є: баченням 
оцінки критеріальних характеристик «якості» розвитку на-
уково-технічного прогресу суспільних формацій; рівнем про-
яву підприємницької та інноваційної активності економічних 
агентів; організаційно-економічним механізмом стимулюван-
ня науково-технічного прогресу; модератором державної по-
літики інноваційного розвитку та підприємницької діяльності.

Висновки. Зазначене дає нам підстави стверджувати 
про неоціненність і вельми вагому значимість конкретно-
спрямованих й дотичних до піднятої проблеми дослідницьких 
напрацювань, які дають можливість сучасникам інституціо-
налізувати моделі інноваційного розвитку. Концепція іннова-
ційної моделі не є чимось сталим, вона еволюціонує разом з 
наукою та суспільством, упорядковуючи минулі дослідження 
і торуючи дорогу до майбутніх інновацій, враховуючи можли-
вості, а також реалії, об’єктивні потреби, технологічні прориви.

Таким чином, відомі різні позиції щодо визначення 
сутнісно-рольових характеристик інновацій, інновацій-
ного розвитку, інноваційної моделі та інших котегорійно-по-
нятійних дефініцій, які еволюціонували разом із суспільством 
і суб’єктами господарської діяльності. Таким чином, еволю-
ціонуючи, теорія інновацій сформувала систему понять, які 
вписуються у відповідні ідентифікаційні ознаки інноваційної 
моделі та є наслідком здійснення відповідних інноваційних 
практик.
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В. П. Рыбачук. Концепция инновационной модели в формировании 
теории и практики разивития экономических систем.

В статье раскрыты теоретико-методические положения эволюции 
концепции инновационной модели в формировании теории и практики 
экономических систем, в частности, в отношении сути и функциональных 
признаков инновационных процессов, инноваций, инновационноймодели и 
их имплементации в общенаучную теорию развития общественных форма-
ций на инновационных основах. Освещено место инновационной модели в 
организационно-экономических механизмах хозяйствования как системы 
внедрения результатов научно-технического прогресса на уровне отдельных 
глобальных региональных сообществ стран-лидеров.

V. Ribachuk. Conception of Innovative Model in Formation of Theory 
and Practice of the Development of Economic Systems.

In article the theoretical and methodical provisions for evolution of innovative 
model’s concept in formation of the theory and practice of economic systems, in 
particular, concerning an essence and functional signs of innovative processes, 
innovations, innovative model and their implementation in the general scientifi c 
theory of public formations’ development on innovative bases are disclosed. The 
place of innovative model in organizational and economic mechanisms of managing 
as systems of introduction of results of scientifi c and technical progress at the level 
of separate global regional communities of the leading countries is shown.



202 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4.

ЗМІСТ
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
М. В. Дубініна, О. І. Лугова. Значення трансакційних 
витрат у формуванні економічного потенціалу 
сільськогосподарського підприємства.....................................3
В. В. Клочан. Інфраструктура інформаційного 
обслуговування агробізнесу ...................................................12
І. В. Гончаренко, К. В. Коноваленко, Ж. В. Сокровіщук. 
Необхідність розвитку агротуризму на території 
Миколаївської області ............................................................20
О. В. Аверчев, Н. О. Аверчева. Сучасний стан та 
перспективи розвитку галузі рослинництва в Херсонській 
області ...................................................................................27
S. Zaskaleta, K. Matveyeva. The Main Trends of Professional 
Training of Specialists for Agrarian Industry in Western 
European Countries ................................................................35
А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. Інвестування аграрного 
сектора економіки України ...................................................41
І. В. Баришевська. Теоретичні аспекти формування 
маркетингової стратегії розвитку аграрних підприємств .....47
С. О. Малюк. Маркетинговий підхід до трактування сутності 
товару й товарного асортименту підприємства .....................55
Н. В. Цуркан. Щодо доповнення показників оцінки 
ефективності вирощування багаторічних трав ....................61
О. І. Мельник. Методичні засади побудови та оцінки 
науково-інноваційного профілю аграрного сектора 
економіки ..............................................................................67
Р. В. Данильченко. Тенденції розвитку інфраструктури 
зернового ринку ....................................................................76
К. В. Якушова. Стан сільськогосподарських угідь у 
Миколаївській області: екологічний аспект ...........................84
В. П. Рибачук. Концепція інноваційної моделі у формуванні 
теорії і практики розвитку економічних систем ...................92



203Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4.

О. Ю. Скоромна. Удосконалення методу ланцюгових 
підстановок при аналізі факторів формування прибутку 
підприємства .........................................................................99

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Л. К. Антипова. Водний режим у посівах люцерни 
насіннєвого призначення .................................................... 106
Р. А. Вожегова, М. А. Мельник. Особливості накопичення 
сирої маси та сухої речовини, фотосинтетична діяльність 
сої при вирощуванні в умовах Півдня України .................. 114
Ю. О. Лавриненко, В. Б. Рубан. Динаміка листової поверхні 
рослин кукурудзи та фотосинтетичні показники посівів при 
краплинному способі поливу в умовах Півдня України ......122
В. М. Ловинська, С. А. Ситник, Г. П. Думинський. 
Ретроспективний аналіз динаміки лісових ресурсів 
Дніпропетровської області ................................................... 129
В. В. Розенфельд. Технологічні особливості комплексного 
захисту газонів від фітопатогенів у ландшафтному 
озелененні ............................................................................ 135
В. І. Ратошнюк. Вплив елементів технології вирощування 
на насіннєву продуктивність люпину вузьколистого .......... 142
О. Л. Туріна, С. В. Дідович, Р. О. Кулініч. 
Високопродуктивні рослинно-мікробні системи 
в агроценозах бобових культур Криму ................................ 151
Н. С. Пальчук. Формування врожайності різними сортами 
пшениці озимої при вирощуванні після сої в умовах 
північної частини Степу України ........................................ 156
С. В. Чернобай. Формування показників якості зерна 
ячменю ярого за впливу норми висіву та позакореневих 
підживлень .......................................................................... 163
В. С. Топіха, С. М. Галімов, О. О. Стародубець. 
Досвід створення промислового свинарства в умовах 
СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області ........................... 170
Г. А. Данильчук. Економічна ефективність вирощування 
цьоголіток підвищеної маси ................................................ 178



204 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4.

Л. О. Стріха. Використання ферментативно обробленого 
гірчичного порошку при виробництві сирокопчених 
ковбас .................................................................................. 184
М. Г. Тищенко. Пошук ефективних шляхів адаптації тварин 
при інтродукції їх в умовах глобального потепління ...........189

В ПОРЯДКУ ОБГОВОРЕННЯ
В. О. Ханстантинов. Дотримання академічних 
стандартів – запорука якісного підручника ........................ 194



205Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають ви-

могам ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка 
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень 
і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; форму-
лювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових ре-
зультатів; висновки з даного дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний 
варіант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора 
наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною ан-
глійською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, 
графіками тощо.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 
30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редак-
тора Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, 
через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекват-
но відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної науко-
вої проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі 
слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», 
«Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) на-
бирати курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має 
бути стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати 
синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: 
«Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, 
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«Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні ре-
зультати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) 
та ключові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба 
надати професійний переклад анотації статті англійською мо-
вою (завірений печаткою бюро перекладів або відділу кадрів 
підпис викладача кафедри іноземних мов вашого ВНЗ). Бажа-
но надати цю розширену анотацію українською (російською) 
мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурова-
ною (слідувати логіці опису результатів у статті), інформатив-
ною (не містити загальних слів); оригінальною (не може бути 
калькою російськомовної анотації); змістовною (відображати 
основний зміст статті та результати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дуж-
ках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки 
наводити після номера джерела, потім через кому сторінку 
(маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде 
інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в 
тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мо-
вою Вісника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на 
джерело і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дуж-
ках безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі 
рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписа-
ми, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомо-
гою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх 
тексту. Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word 
з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні 
виправлення. У разі використання інших програм для створен-
ня рисунків надавати редакції на кожний рисунок окремий файл 
фотмату TIFF (незжатий – uncompressed) або формату JPG (най-
кращої якості – best quality).
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Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допо-
могою функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна за-
ймати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES 
тексту таблиці не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формуль-
ному редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термі-
нології (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також 

скорочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писа-
ти без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при 
першому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, пови-
нна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті 
статті й бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Но-
мер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список використаних джерел повинен містити не менше 
10 посилань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Само-
цитування – не більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мо-
вою (не виключає списку літератури мовою статті). Літерату-
ру не обов'язково перекладати англійською мовою. Її можна 
транслітерувати. Офіційна транслітерація українського алфа-
віту латиницею регламентується постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіційний трансліт 
онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація росій-
ського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

http://translit.kh.ua/?passport
http://www.translitor.net/
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