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ЗМІСТ ТА ІМПЕРАТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Стаття присвячена дослідженню контенту інноваційної культури, яка представляє собою інструмент 

стратегічного управління соціально-економічним розвитком підприємства, регіону, країни в процесі 

побудови їх системних конкретних переваг, створений в результаті синтезу культури, економіки та 

науки, наслідком якого є нова якість життєдіяльності людей та функціонування економічних систем. 

Містить інтегрований комплекс культур (технологічної, інформаційної, культури  креативу, управління 

інноваціями та поведінки на ринках) та базується на принципах інтерактивності, системності, 

стратегічності, поліваріантності, перманентності. 
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Постановка проблеми.
 ©

Суттєвою рисою 

сучасного економічного життя провідних країн 

та розвинених регіонів є стратегічне 

відторгнення  матеріального виробництва як 

основного джерела та сфери формування 

національного доходу в минулому та сучасному 

на користь економіки знань та послуг, що мають 

швидкі темпи розвитку та отримують все більш 

вагоме фінансово-економічне значення у 

найближчому майбутньому. При цьому, як 

товари, так й послуги, щоб бути ефективними та 

конкурентоздатними, стають все більш 

інноваційними та науково місткими, що надає їм 

нові якості та додаткову вартість. 

Інновації, крім вказаного, впливають 

суттєвим чином на всі види діяльності та їх 

професійне наповнення, змінюючи їх контент, 

кінцевий продукт та продуктивність. Особливо 

зміни зачепили  саму інноваційну діяльність, 

зміст якої вимагає від суспільства нових знань, 

навичок, управлінських підходів, інжиніринго-

вих реконструкцій. Неможливо не погодитися з 

думкою відомого угорського економіста Санто 
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Б., що «інновація пройшла у другій половині 

минулого століття через всі свої дитячі хвороби 

від ярлика до стратегічного фактору, щоб на 

початку третього тисячоліття перетворитися в 

поняття, що відображає суть людської діяльності 

і прояви унікальної здатності людини творчо 

втручатися в хід розвитку суспільства і, в першу 

чергу, в розвиток самого себе».[15] 

Інновації стають основним фактором 

формування конкурентоспроможності еконо-

мічної системи, що доповнюється її перехрестям 

з культурою, і це надає культурі та інноваціям 

додаткового імпульсу. Конвергенція інновацій та 

культури створює нові механізми взаємодії 

людей, організацій, регіонів та країн, які 

дозволяють формувати не лише креатив (який є 

сутністю культури), але й трансформувати його у 

економічні вигоди. Такий симбіоз перетворився 

в інноваційну культуру, дослідження якої 

дозволяє її використовувати економічною 

системою в якості стратегічного фактору 

розвитку. Інноваційна культура, створена на 

стику культури та економіки, суттєво 

відрізняється від інших видів культури, особливо 

від масової, яка є віддзеркаленням 

індустріалізації. Шилс Є. стверджує, що 

індустріалізація забезпечує інтенсивний 

розвиток засобів масової інформації, що в свою 

чергу сприяє об’єднанню індивідуумів в 

соціальне і культурне ціле – масове 

суспільство.[1] Інноваційна культура сьогодення 

спрямована на підвищення значення індивідуума 

в соціально - економічному житті в цілому та 

забезпеченні конкурентоспроможності еконо-

мічних акторів зокрема. 

Розвиток науки, індивідуалізація потреб, 

підвищення якості життя, перетворення 

інформації та знань на провідну виробничу силу 
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створюють попит на отримання принципово 

нових продуктів, які суттєвим чином змінюють 

стиль та організацію життя, наповнюючи його 

розширеним і принципово новим культурним 

контентом. У підтвердження висловленої думки 

можливо навести висвітлену в публікації 

Кастельса М. ідею: «В умовах інформаційної ери 

домінуючи функції та процеси все більше 

виявляються організованими за принципом 

мережі…Мова іде про початок нового буття, про 

перехід нового, інформаційного століття, 

відміченого самостійністю культури по 

відношенню до матеріальної основи нашого 

існування».[7] Все це актуалізує питання 

інноваційної культури та спонукає на їх 

теоретичні дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми культури в контексті розвитку 

економіки та суспільства знаходяться в центрі 

уваги науковців різноманітного фаху та 

інтересів, що обумовлює диверсифікацію 

підходів до визначення сутності культури та її 

інноваційного контенту. Разом з тим, неможливо 

не відмітити, що, поширеними є ціннісний підхід 

та з  позиції діяльності. 

Найбільш широко представлений в 

різноманітних публікаціях є підхід з позиції 

результатів людської діяльності. Закович М.М. 

доводить, що «культура є похідною від людської 

діяльності у тому загальному сенсі, в якому 

діяльність творить людський світ…Власне 

культура (подібно до мови, суспільної організації 

укладу життя та інших суспільних форм взагалі) 

не виробляється у вигляді безпосереднього 

продукту певної діяльності. Її створює вся 

сукупність суспільної життєдіяльності, 

циклічний і повторюваний характер якої (історія 

людства) в кінцевому рахунку утворює ряд 

стійких і загальнозначущих станів».[4]  Автором 

пропонується узагальнене визначення культури 

та її роль у розвитку суспільства. Разом з тим, її 

наповнення та принципи, що забезпечують 

розвиток людства та  його економічних 

перетворень, залишаються поза увагою. 

Наступним в публікаціях підходом до 

сутності інноваційної культури є ціннісний 

підхід як продовження ціннісного підходу до 

культури в цілому. Так, Носков В. та інші 

українські дослідники стверджують, що 

«інноваційна культура – це система цінностей, 

що відповідають інноваційному розвитку 

суспільства, держави, регіонів, галузей 

економіки, підприємств, установ, організацій і 

відображають індивідуально-психологічні якості, 

інші найважливіші соціальні цінності людини, 

які сприяють формуванню та розвитку 

інноваційно активної особистості» [14] 

Гусева М.В. також підтримує ціннісний підхід, 

стверджуючи, що «інноваційна культура є 

системою цінностей що відповідають 

інноваційному розвиткові суспільства, держави, 

регіонів, галузей економіки, підприємств, 

установ, організацій, і відображають 

індивідуально-психологічні якості, інші 

найважливіші соціальніцінності людини, що 

сприяють формуванню та розвиткові 

інноваційно-активної особистості»[2]. 

Вказаний методприсвячений визначенню 

морально-етичної складовій інноваційної 

культури, що страждає деякою фрагментарністю 

та заважає досліджувати інноваційну культуру у 

фактор випереджального розвитку економічної 

системи. 

Формулювання цілей статті.  Зв'язок між 

культурою та інноваціями, а особливо їх синтез і 

перетворення на інноваційну культуру, 

залишаються до сьогодення мало дослідженими 

внаслідок різноманітних причин. 

По-перше, культура як категорія філософії в 

цілому та філософії розвитку регіону вкрай 

важко піддається теоретичному аналізу 

внаслідок різноманітності суб’єктивних підходів 

до її компонентної структури та теоретико-

сутнісного контенту. 

По-друге, культура, навіть при консенсусі 

теоретико-методологічних позицій в кожній 

практичної екзистенції отримує індивідуальне 

наповнення не лише механізмів управління нею, 

але й наслідків управлінських рішень. Культура 

при всій її технологічності є сугубо 

індивідуальною як для окремої людини, так й 

для кожного підприємства, а особливо регіону. 

По-трете, інновації є результатом системних 

дій, серед яких крім культурної сфери, вони (дії) 

відбуваються в економічній, управлінській, 

політичній і інших сферах життєдіяльності 

економічного суб’єкта. 

По-четверте, інновації та культура 

зароджуються та реалізуються як ірраціональні 

процеси, і визначення їх сутності та імпульсів 

виникнення, їх оцінка є складною задачею.  

По-п’яте,  методики оцінки інноваційної 

культури підприємства, регіону або країни, так 

саме як й культури як факторів розвитку 

фактично не відповідають сучасним вимогам, 

тому що пов’язані головним чином з 

результатами обсягів або інноваційної продукції 

або різноманітних інноваційних технологій. 

Тобто рівень інноваційної визначається за 

результатами впровадження інноваційної 

продукції, технологій і т.д., а подальші 

можливості  потенціал інноваційного розвитку 

знаходиться поза межами уваги як практиків-

аналітиків так й дослідників. 
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 Тому метою даного дослідження покладено 

розглянути сутність та обґрунтувати її системні 

компоненти, які у взаємодії дозволяють 

інноваційній культурі виступати фактором 

економічного зростання. Для досягнення мети 

вирішені наступні завдання:  

1. Окреслити контент інноваційної культури.  

2. Визначити принципи функціонування 

інноваційної культури в сучасних економічних 

системах. 

В процесі дослідження застосовані методи 

наукової абстракції, причино-наслідкового 

аналізу, моделювання та інші. 

Опис основного матеріалу дослідження.  

Закон України «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні» розглядає 

інноваційну культуру як складову інноваційного 

потенціалу, що характеризує рівень освітньої, 

загальнокультурної та соціально-психологічної 

підготовки особистості і суспільства в цілому до 

сприйняття і творчого втілення в життя ідеї 

розвитку економіки країни на інноваційних 

засадах.[5] Правова інституалізація інноваційної 

культури означає її активне просування у 

соціально-економічні відносини в країні та, 

відповідно, в управління економічними 

системами. 

Будь-яке явище в соціально-економічній 

сфері не виникає без причин та вимагає певної 

процедури впровадження й управління.  

Причинами появи інноваційної культури є 

об’єктивні процеси в соціально-економічній та 

технологічній сферах, для ефективного 

протікання яких необхідно застосовувати 

широке коло інструментів, в тому числі 

інноваційну культуру. Серед таких процесів в 

даному дослідженні неможливо не відмітити 

конкуренцію між суб’єктами різних рівнів, від 

підприємства до міжнаціональних регіональних 

об’єднань.  

Інноваційна культура може бути представлена 

як інструмент корпоративної, регіональної або 

національної конкурентоспроможності, який 

може бути застосовано в стратегічному 

управлінні соціально-економічним розвитком 

підприємства, регіону, країни при побудові їх 

системних конкретних переваг.  

Інноваційна культура представляє собою 

синтез культури, економіки та науки, 

результатом якого є нова якість життєдіяльності 

людей та функціонування економічних систем 

(рис.1). 

 

 
Рис.1. Системні, утворюючі складові інноваційної культури* 

*  Розроблено авторами 

 

Від культури даний феномен отримує набір 

правил та традицій, які визначають спосіб 

діяльності, а інновації передбачають наукове та 

економічне навантаження. Наукове 

навантаження означає, що інноваційна культура 

базується на досягненнях науки, містить 

результати досліджень та креативу. Економічна 

сторона інноваційної культури передбачає 

створення конкретного продукту, якій має 

споживчу та фінансову вартість. Комбінація 

трьох складових інноваційної культури створює 

потенціал розвитку суспільства в цілому та його 

економічного сегменту. 

Поєднання культури та інновацій як 

стратегічної переваги представлено 

Кубіній Н.Ю. в її дослідженні успіху Олександра 

Македонського, який активно застосовував 

інновації у різноманітних сферах життя армії та в 

економічному управлінні захопленими країнами. 

Сукупність стратегічних інновацій отримала 

назву Зірки інновацій Олександра 

Македонського. Разом з тим, вважаємо 

доцільним вдосконалити Зірку інновацій 

Македонського на основі внесення культури як 

центрального її елементу. Саме врахування 

регіональних культур та застосування інновацій 

дозволило стратегу отримати вагомих 

конкурентних переваг, а його Зірка інновацій 

набуває вигляду, представленому на рис. 2. 
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Рис. 2. Зірка інновацій Олександра Македонського (за ідеєю Кубіній Н.Ю)[9] 

 

Інформаційне суспільство дозволяє кожній 

особистості проявити свій суб’єктивний характер 

через можливості індивідуального пошуку та 

отримання інформації або доступу до 

культурних цінностей. При тому, що масова 

культура все ще панує у світі, все більше 

можливостей задовільнити індивідуальний попит 

через сучасні комунікації виникає при наявності 

сучасних технологій. 

На наш погляд, інноваційна культура 

підприємства, регіону або країни складається з 

елементів, які повинні бути присутні на всіх її 

рівнях та етапах, і це відображено на рис 3. 

 

 
Рис. 3. «5К» інноваційної культури* 

* Розроблено авторами 

 

Практичне функціонування інноваційної 

культури як комплексу вказаних елементів 
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На наш погляд, імперативи інноваційної 
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складових стратегічного розвитку економічних 

систем: культури як створення нового, плоду 

людської діяльності, покладеної на економічну 

основу. Тобто, даний соціально-економічний 

феномен передбачає наявність двох складових 
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(культури та комерціалізації новацій) та їх 

взаємодію. Впровадження та функціонування 

інноваційної культури як фактору регіонального 

розвитку базується на імперативах, що 

полягають в наступному (рис.4): 

 

 
Рис.4.  Імперативи інноваційної культури* 

* Складено авторами 

 

1. Інтерактивність передбачає взаємодію всіх 

елементів інноваційної культури та її взаємодію 

з іншими складовими соціально-економічної 

системи. В даному дослідженні доцільно 

підкреслити значення інтерактивності як 

здатності інноваційної культури реагувати на 

потреби суспільства у інноваціях певного 

культурного контенту. Наприклад, нові товари 

не повинні наносити шкоду людині чи 

навколишньому середовищу навіть при їх 

високій економічності або технологічності. 

2. Системність як принцип інноваційної 

культури передбачає її функціонування та 

розвиток як цілісного комплексу 

взаємопов’язаних складових. Системність як 

принцип  обумовлює можливість  виникнення в 

інноваційній культурі точки біфуркації, яка 

передбачає можливість зміни шляху розвитку 

економічної системи та її інноваційної 

культури.В свою чергу до системних принципів 

віднесено холізм, емерджентність, ієрархічність, 

структурованість
i
 (с.82) 

3. Стратегічність. Інноваційна культура 

повинна бути спрямована на вирішення 

довгострокових, стратегічних завдань розвитку 

регіональної економіки. Стратегічність полягає в 

тому, що створені в сучасний період інноваційні 

цінності забезпечують бекграунд, основу для 

отримання майбутніх стратегічних переваг. 

4. Поліварінтність розуміється як можливість 

різноманітних шляхів поведінки економічної 

системи та її інноваційної культури під впливом 

різноманітних факторів або з метою досягнення 

певних рівнів. Прикладом поліваріантності як 

принципу інноваційної культури може бути 

багатонаціональний склад регіону, що дозволяє 

проявитися різноманітності підходів до культури 

та  способів і напрямків інноваційного розвитку. 

5. Перманентність. Інноваційна культура 

функціонує і розвивається безперервно, але  

різними темпами. Особливість принципу 

перманентності інноваційної культури полягає у 

поєднанні еволюційного шляху, який 

характерний більшою мірою для культури як 

складової частини процесу, так й революційного, 

що притаманний для наукових досягнень, що 

забезпечують створення радикальних інновацій. 

Дотримання вказаних принципів дозволить 

забезпечити ефективне впровадження 

інноваційної культури. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Інноваційна культура має 

інтернаціональний характер, і її розквіт припадає 

на період глобалізації. Саме відкритість 

економіки та соціуму регіону та країни надають 

можливість а) обміну знаннями як основи 

креативного процесу; б) розповсюдженню 

інформації про інноваційні тенденції в цілому та 

в певних сферах та галузях діяльності; 

в) опанування сучасними методами 

трансформації інформації в знання; г) трансферу 

технологій через науково-технічний, 

економічний та соціальний шляхи наукових, 

політичних, ділових та людських комунікацій. 

Все це дозволяє використовувати інноваційну 

культуру як фактор економічного розвитку. 

Інноваційна культура представлена як 

комплексний феномен, який може бути 

представлений як: 

1) інструмент корпоративної, регіональної або 

національної конкурентоспроможності, 

щоповинен застосовуватися в стратегічному 
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управлінні соціально-економічним розвитком 

підприємства, регіону, країни при побудові 

їхсистемних конкретних переваг; 

2) синтез культури, економіки та науки, 

результатом якого є нова якість життєдіяльності 

людей та функціонування економічних систем; 

3) інтегрований комплекс культур 

(технологічної, інформаційної, культури  

креативу, управління інноваціями та поведінки 

на ринках). 

Принципами формування та застосування 

інноваційної культури як фактору розвитку є 

наступні: інтерактивінсть, системність, 

стратегічність, поліваріантність, перманентність. 

В подальшому дослідженні заплановано 

визначити вплив інноваційної культури на 

ефективність діяльності економічної системи. 
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