УДК 330.341.2
ПРО МЕХАНІЗМ УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ
МАКРОЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
Н. В. Рябцева, к. е. н., доцент, Національна металургійна академія України, raum@i.ua
О. О. Алсуф’єва, асистент, Національна металургійна академія України, alsufjeva@i.ua
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів:
матеріалістичної діалектики та абстракції – при визначенні сутності категорії «економічний
інтерес суб’єкта інноваційної діяльності» та виявленні протиріч за стадіями життєвого
циклу економіко-інноваційного інтересу; функціонального синергетично-рольoвого підходу
та абстракції при диференціації форм економічних інтересів суб’єктів інноваційної
діяльності.
Результати. Виявлено складну систему економічних інтересів суб’єктів інноваційної
діяльності, основу якої складають відносини власності (привласнення), включаючи як
виробників, так і споживачів інновацій (інноваційних благ). Показано змістовне
навантаження привласнення, що відіграє роль складової процесу формування та реалізації
економічного інтересу суб’єкту інноваційної діяльності, супроводжує інноваційну діяльність
до-, паралельно та після її закінчення, набуває різних форм прояву в залежності від суб’єкта,
об’єкта та способу привласнення. Виділено особливості форм привласнення та характерні
протиріччя за стадіями життєвого циклу економіко-інноваційного інтересу. Встановлено, що
механізм узгодження інтересів в інноваційній макроекономічної системі вимагає врахування
нових принципів і форм сучасного регулювання, таких як ефективна взаємно-узгоджена
реалізація економічних інтересів, врахування синергетичних ефектів їх взаємодії, розвиток
інституту медіаторів, розширення соціального діалогу.
Новизна. Уточнено визначення категорії «економічний інтерес суб’єкта інноваційної
діяльності» як об’єктивний прояв, з одного боку, сукупності економічних відносин з приводу
привласнення вигід від продукування (засвоєння) нового блага, з іншого, – коригованих
потреб, які актуалізують подальшу інноваційну діяльність. Визначаються особливості
привласнення та виділяються характерні протиріччя за стадіями життєвого циклу економікоінноваційного інтересу.
Практична значущість. Запропоновано орієнтири для врахування в економічній
політиці держави процедур цивілізованого узгодження економічних інтересів суб’єктів
інноваційної діяльності, що передбачають підвищення прозорості правового підґрунтя та
покращення інноваційного клімату в країні для досягнення консенсусу у напрямку реалізації
загальнонаціональних пріоритетів економічного розвитку.
Ключові слова: інноваційна діяльність, економічний інтерес, узгодження інтересів,
привласнення, модель узгодження інтересів
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