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Предмет цієї книги відноситься до тих фундаментальних явищ нашого буття, 

справжня природа яких пізнається наукою далеко не відразу і протягом тривалого часу. 

Хрестоматійний приклад такого явища: знадобилось десь 150 років для того, щоби вчені 

відмовились від геоцентричної планетарної системи Клавдія Птолемея (яка була 

канонічною більше 1300 років) на користь геліоцентричної системи Ніколауса Коперника. 

Сьогодні, на наш погляд, схожа ситуація існує стосовно теорії економічного розвитку, 

розробленої Йозефом Шумпетером, де ключовим фактором економічного розвитку є 

феномен, відомий усім під назвою інновації.  

Кожен день всі спостерігають явища, відомі як інновації. Про це  постійно дають 

інформацію підприємства, університети, урядові структури, медіа, написано багато книг 

тощо, але фундаментальна економічна наука фактично ігнорує це явище. Використовуючи 

наведений історичний приклад, можна запропонувати алегорію: всі бачать і відчувають 

сонце (інновації), але фундаментальна наука не показує його адекватно у своїй 

категорійній картині економічного світу (мейнстрім економічної теорії). Напевно, перша 

реакція читача на таке твердження буде дуже критичною: «Це не так!», «Цього не може 

бути!». Але книга саме і написана для того, щоби спробувати довести слушність  цього 

нашого висновку і звернути увагу теоретиків і практиків на реальність існування 

зазначеного парадоксу. Більше того, показати загрози і негативні наслідки від існування 

цієї контроверсійності, як для економічної теорії, так і для економічної політики.          

Вже пройшло більше 100 років, як Йозеф Шумпетер запропонував нову теорію 

економічного розвитку. Проте, як ми зазначили, і до тепер мейнстрім економічної теорії 

не розглядає явища інновацій в якості окремого і вирішального фактору розвитку. Ці 

явища визнаються окремими інгредієнтами традиційних агрегатних факторів виробництва 

(у виробничій функції): капітал (К), праця (L), загальний фактор продуктивності (TFP). 

Але Шумпетер науково довів, що інновації стають ключовими чинниками економічного 

розвитку, ізольованим від існуючих факторів K, L, TFP. 

У першому представленні своєї піонерної теорії в 1911 році в фундаментальній 

класичні книзі «Теорія економічного розвитку: дослідження щодо прибутків, капіталу, 

кредитів, відсотків та бізнес-циклу», виданою німецькою мовою, Йозеф Шумпетер 

називає явища, які пізніше отримали канонічну назву інновації, як “нові комбінації”. В 

процесі аналізу він описує ці явища у двох іпостасях: 1) як специфічну категорію 

економічної теорії, яка відрізняється від існуючих тим, що розкриває сутність окремого 

феномену «економічний розвиток», який, за Шумпетером, можна пояснити тільки появою 

змін, які самостійно створюють нову додану вартість без перерозподілу або збільшення 

продуктивності існуючих ресурсів (виробничих факторів); та 2) як видимі на практиці 

форми існування цієї специфічної категорії. 

Друга іпостась інновацій Шумпетера є більш відомою і поширеною в науковій та 

прикладній літературі. Він виділяє п’ять зовнішніх форм проявів інновацій (нових 

комбінації): нова користь або нова якість товару, новий спосіб виробництва, відкриття 

нового ринку, застосування нової сировини або напівфабрикатів, а також нову організацію 

будь-якої галузі. Ця класифікаціє і сьогодні є базовою для статистики інновацій і 

відповідної аналітики на базі цієї статистики, але для концептуальної основи 
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фундаментальної теорії ця класифікація зовнішніх форм інновацій не представляє чітко 

родову сутність категорії Інновації Шумпетера (перша іпостась. 

 Домінування в літературі та в аналітиці сприйняття інновацій переважно через 

прояв їхніх зовнішніх форм є, на наш погляд, однією з важливих причин, чому в 

неокласичній теорії інновації  розглядаються тільки як специфічні інгредієнти 

традиційних факторів економічного зростання K, L, TFP, а не як окреме явище. У даній 

книзі ми намагаємось привернути увагу саме до концептуальної значущості явища 

Інновації Шумпетера як окремого фактора економічного розвитку, який створює нову 

додану вартість і який може, як це передбачав Шумпетер, стати ніби стовбуровою 

клітиною нової теорії економічного розвитку. Роз’єднання вказаних двох іпостасей явища 

інновацій і призвело, на нашу думку, до утворення дивного розриву між фундаментальною 

економічною теорією, представленою її мейнстрімом, і реальними інноваційними 

процесами сучасного економічного життя.  

Також ми хочемо звернути увагу читача на існуюче концептуально несправедливе 

становище, коли сучасний мейстрім економічної теорії фактично не розглядає теорію 

економічного розвитку Шумпетера як системну доктрину. Тому окремий розділ нашої 

книги присвячено розкриттю специфіки цієї доктрини.   

У даній книзі представлено докази, які засвідчують, що сучасні основні 

університетські підручники з Політичної економії та Макроекономіки практично не 

містять докладний системний виклад Теорії економічного розвитку Шумпетера, в якій 

категорія інновацій представлена як окремий головний фактор економічного зростання. З 

іншого боку, ми вказуємо на очевидний факт, що сьогодні інноваційна політика є 

центральним компонентом економічної стратегії усіх успішних бізнесових структур на 

мікрорівні та передових і динамічних країн - на макрорівні. Видано тисячі наукових і 

популярних книг з інноваційного менеджменту і маркетингу, опубліковано десятки тисяч 

дослідницьких статей з прикладних проблем інноваційної діяльності, де представлений 

різноплановий емпіричний аналіз інноваційних процесів в різних країнах (враховуючи 

очевидність цього для читача, ми просто посилаємось на основні джерела). Але студенти 

університетів не побачать цього сучасного попиту практики щодо інновацій, студіюючи 

фундаментальні базові підручники з економічної теорії. 

Чому ж утворився та існує такий величезний концептуальний розрив між 

фундаментальною економічною наукою і реальною практикою стосовно пояснення і 

сприйняття явища інновацій Шумпетера? Які загрози і негативні наслідки для 

економічної теорії і практики несе існування такого розриву? Які позитивні впливи на 

економічну теорію і практику буде мати усвідомлення явища інновацій Шумпетера як 

ключової категорії нового мейнстріму економічної теорії? Дана книга намагається дати 

відповіді на ці питання в концептуальних рамках фундаментальної теорії Політичної 

економії. У цьому полягає її специфіка і оригінальність.  

На скільки нам відомо (частково це продемонстровано у тексті), такий ракурс 

теоретичного аналізу має високу ступінь новизни і тому природно є відкритим для 

критики і подальшого розвитку. Тим паче, що формат серії  «Palgrave pivot” передбачає 

стислу презентацію основних нових ідей, які далі в наступних публікаціях будуть розкриті 

докладніше. 

Основні новели цієї книги пов’язані з розглядом тих парадигмальних положень 

теорії економічного розвитку Шумпетера, які надають їй статус окремої економічної 

доктрини, концептуально відмінної від традиційної пануючої неокласики. Ці положення 

теорії Шумпетера можуть претендувати на статус концептуальних фундаментальних 

блоків нової Політичної економії інноваційного розвитку і які, на наш погляд, пропущені 

в мейнстрімі економічної теорії.  
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Враховуючи формат книги, ми зосереджуємо головну увагу на тих концептуальних 

блоках теорії Шумпетера, які мало чи недостатньо  розкриті в літературі. Тому певним 

здобуткам цієї теорії, які ґрунтовно розвинено і представлено у наукових публікаціях, ми 

приділили менше уваги. Перш за все це стосується досягнень нових "heterodox theories", 

особливо Evolutionary political economy щодо аналізу ролі інновацій для нерівноважного 

економічного розвитку, а також Complexity economics and Information economy щодо 

політики в умовах невизначеності та врахування сучасних економічних особливостей 

інноваційних високих технологій. 

Які ж ці менш відомі, але критично важливі для економічної теорії і практики, 

концептуальні блоки теорії Шумпетера, що ми розвиваємо у цій книзі для обґрунтування 

правомірності вести мову про нову доктрину  Політичної економії інноваційного 

розвитку? 

Перш за все, - це евристичне відкриття Шумпетером такої властивості інновацій як 

створення нової доданої вартості: це відбувається тому, що інновації створюють "нову 

купівельну спроможність", що далі трансформується у прибуток інноватора. Цей 

прибуток не є результатом перерозподілу загального доходу країни попереднього періоду, 

а є абсолютно новою доданою вартістю, яка і віддзеркалює власне економічне зростання, 

тобто збільшення ВВП країни. Саме тому у стані "ефективності по Парето" інновації 

Шумпетера можуть збільшити валову додану вартість країни без збільшення наявних 

ресурсів K, L, TFP. 

Ми розглядаємо це як парадигмальне відкриття в економічній науці, бо воно 

дозволяє пояснити багато сучасних загадкових для традиційної неокласики явищ 

економічної реальності та надати теоретичне обґрунтування інноваційній моделі 

економічного зростання. До цих загадкових явищ можна віднести: існування «життєвого 

циклу» головних економічних теорій, тобто їхній обов’язковий занепад після тимчасового 

панування (теперішній неокласичний мейнстрім також сьогодні переживає кризу); 

непояснену природу такого специфічного доходу, як зростання вартості акцій підприємств 

(equity), який сьогодні швидко створює мільярдні статки і народжує тисячі нових 

мільйонерів; генерацію нової доданої вартості знаннєвим капіталом; неінфляційне 

зростання реальної заробітної плати без підвищення продуктивності наявних (до появи 

інновацій) ресурсів капіталу і праці, але в умовах впровадження інновацій; економічну 

природу виробництв з високою доданою вартістю (без специфіки інновацій Шумпетера 

це важко пояснити тільки через високу ступінь обробки товарів); домінування галузей 

послуг у GDP розвинених країн, тощо.         

Інший важливий концептуальний блок теорії Шумпетера, на який не звертає уваги 

неокласика – це пояснення економічної природи періодичних економічних криз і 

механізмів їх подолання через особливості протікання інноваційних процесів в 

історичному контексті.  

Ще одним важливим концептуальним блоком теорії Шумпетера є безкомпромісне 

розмежування існуючого стану економіки країни і майбутнього, який утворюється 

внаслідок появи інновацій Шумпетера. 

У книзі ми показуємо, що перевірка слушності цього висновку особливо показово 

відбулась (і відбувається) в перехідних економіках. 

Безумовно у читача виникне питання про практичну значущість нашого аналізу і 

висновків, які представлені у цій книзі. Чи мають вони сьогодні прикладне застосування і 

яке саме? У тексті ми постійно намагаємось давати відповіді на це питання. Тут, у вступі, 

стисло позначимо головні положення, які, на наш погляд, надають книзі, як теоретичну, 

так і практичну актуальність. 
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Проведений аналіз показав, що відсутність у головних течіях економічної теорії 

інновацій Шумпетера не дозволяло їм адекватно пояснювати економічні процеси, які 

виникали внаслідок зміни технологічної парадигми економічної системи. Перш за все це 

було пов’язано з не вірною ідентифікацією причин глобальних економічних криз, які 

періодично виникали у рецесійній фазі технологічної парадигми (довгої хвилі 

Кондратьєва). В результаті такі теорії не тільки втрачали свою пояснювальну функцію і, 

відповідно, занепадали, але й ставали реакційним гальмом на шляху економічного 

розвитку, передрікаючи крах ринкової економічної системи.  

Сьогодні ми також можемо чітко спостерігати подібні процеси. Економічна 

політика, яка побудована за лекалами пануючої неокласичної теорії, не демонструє свою 

ефективність перш за все у контексті забезпечення економічного розвитку країн. Рецепти 

цієї теорії у відповідь на кризу пов’язані не з активізацією інноваційних процесів, а з 

проведенням політики економії (austerity policy) зі зниженням фінансування науки, освіти, 

інноваційної інфраструктури. Це все одно призводить до утворення фінансових 

бульбашок, бо борги породжують нові борги, до загрозливого зростання соціальної 

нерівності та бідності, наростання безробіття, невпевненості у майбутньому, особливо 

серед молоді, та інше.  

Брак уваги до інструментів інноваційної політики у зазначених рецептах 

неокласики, на наш погляд, обумовлений відсутністю концептуальної візії, що інновацій 

Шумпетера самостійно створюють нову додану вартість, якою бюджет може приростати, 

а не бути об’єктом перерозподілу існуючої доданої вартості на користь нових статей і 

обсягів витрат. Тому така політика не забезпечує бажаний економічний розвиток країни, 

особливо у контексті інклюзивного зростання.  

У той же час ми можемо спостерігати успішність економічних політик, які де-

факто реалізують інноваційну модель економічного розвитку Йозефа Шумпетера. Це 

динамічні країни Південно-Східної Азії, США, Канада, Скандинавські країни, Німеччина, 

Великобританія, Швейцарія, Данія, Нідерланди, Естонія, Ізраїль та ін. Вони витрачають 

значні фінансові ресурси перш за все на розвиток людського капіталу країни, на 

розбудову національних інноваційних систем. Такі правильні дії були скоріше обумовлені 

емпіричними спостереженнями за ефективними діями успішних бізнесів та країн, ніж 

положеннями базових університетських підручників чи рекомендаціями наукових центрів, 

які залишаються на теоретичних позиціях неокласики.      

Таким чином, ми вважаємо, що причиною того факту, що далеко не всі країни 

сьогодні стають на шлях інтенсивного інноваційного розвитку, є, не в останню чергу, 

відсутність у політиків цих країн адекватного теоретичного усвідомлення ролі інновацій 

Шумпетера як головного фактору економічного розвитку. Зосереджуючись на активізації 

традиційних факторів економічного зростання і не приділяючи уваги інноваціям як 

окремому унікальному фактору розвитку, вони «економлять» на освіті, науці, на 

інститутах підтримки інноваційних процесів, на соціальному захисті населення, 

розраховуючи на іноземні інвестиції та фінансові позичання для розвитку традиційних 

галузей економіки, не надаючи належної уваги необхідності утворення передових 

інноваційних виробничих структур. В результаті такі країни не тільки не отримують 

бажаний розвиток, а й часто політики не можуть пояснити причини невдач, бо ніби все 

роблять правильно за рекомендаціями, наприклад, Міжнародного валютного фонду, який 

жорстко стоїть на позиціях неокласики. 

Особливо рельєфно ця колізія проявилась у транзитивних економіках. У нашому 

аналізі особливості цієї групи країн ми у багатьох випадках розглядаємо факти і 

матеріали, які стосуються України. З одного боку, це обумовлено тим, що, проживаючи в 

Україні, автор оперує тим досвідом і даними, які він дуже добре знає не тільки через 

статистику і літературні джерела, а й через активну участь в дискусіях, що 
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супроводжували формування економічної політики і оцінці її результатів. Це дозволяє 

більш глибоко сприймати і розуміти концептуальну природу думок політиків і експертів, 

включаючи іноземних консультантів, які впливали на прийняття рішень. Але, наводячи 

українські дані, автор не мав за мету висвітлити специфіку економіки України у якості 

окремої теми.  

Основною причиною оперування українським досвідом у даному дослідженні є те, 

що Україна стала головною економічною жертвою серед Європейських транзитивних 

країн від застосування рецептів ортодоксальної неокласичної теорії. Сьогодні Україна 

опинилась на останньому місці в Європі за рівнем ВВП на душу населення, рівнем 

зарплат, пенсій, соціального захисту населення. Ми вважаємо, що це відбулось через 

ігнорування інноваційного фактору економічного розвитку. Вирішальне значення цього 

фактору для зростання ми намагаємось довести як доктринальне положення універсальної 

економічної теорії всією нашою книгою. Але найбільш явно продемонструвати слушність 

цього твердження можна за допомогою  крайніх протилежних ситуацій, тобто методом 

«від супротивного», коли в країні фактор інноваційного розвитку практично не 

застосовується.  

Ще один український аспект докладно представлений у книзі не тому, що автор 

бажає спеціально виділити свій регіон, а через важливе значення цього питання для 

розкриття основного предмету книгу, який стосується будь-яких країн. Мова йде про 

необхідність введення в сучасні наукові дискусії теорії економічних криз 

всесвітньовідомого українського економіста М.І.Туган-Барановського. Ця теорія була 

сформульована у 1894 році і її справедливо вважають першою науковою теорію 

економічних криз. Але для нашого аналізу вона важлива тим, що стала плідним 

концептуальним підґрунтям для теорії економічного розвитку Йозефа Шумпетера (через 

Артура Шпітгофа). Це стосується доведення гіпотези про існування внутрішніх 

об’єктивних чинників економічних криз. Важливим тут є те, що ці чинники прямо 

пов’язані з інноваційними процесами. Теорія М.І.Туган-Барановського менш відома 

широкому загалу, але знання її є дуже важливим для кращого розуміння, як самої теорії 

економічного розвитку Й.Шумпетера, так і Нео-шумпетерівських концептуальних 

підходів.       


