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сво1и 1деолог11 1 ц1нн1сних ор1снтирах над короткосщоковими |1|-

лями максим|зац|| прибутку, стае. зрозум]лото- .об' сктивн|сть зна-
ходження прот{есу корпоратизац|| в ряду найб1льш значущих су-
часних економ1чних трансформац{й.
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ки' ((о'тно1пенческая) конщакция. - €[{б.: )1енинград, 1996' - 476 с.
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ресс, 1982. 
-455 

с.

€таттто подан0 до редакц|! 23.01 .|| р.

! [\{ 339.1 : зз2.01 2.з24
@. Б. &куруп!й, д-р екон. наук,

зав!дуван кафедри м!жнародно1 економ|ки,
[ . А. !ейнека , асистент кафедри м!жнародно] економ!ки

8Ё3 }коопсп!лки к[1олтавський ун!верситет економ!ки ! торг!в;:!п

!нновАц!йнд д:яльн!сть як чинник Ёволюц!| тнк
АннотАци!' Рассматривается процесс эволюции }[!(' происхс;
дящий под вл ия н ием инноватиз ации хозяйствен ной жизни общестн; т

ключЁвь!Б €[!Ф8А: транснациональная корпорация, трансна!{и
онализация' прямь|е иностраннь!е инвестиции' экономическое р!!
3витие' инновации.

АнотАц!я' Розглядасться .процес еволюц!| 1Ё(, який в!дбувасть-
ся п!д впливом !нноватизац!! господарського життя сусп|льства.

ключов! 6]1Ф8А: транснац!ональна корпорац|я, транснац!онал!-
зац!я, прям! !ноземн! !нвестиц!| економ!чний ро3виток, !нновац!|.

АшшотАт!о\. 1[:е ргосе55 о| 1[е 1\€'з еуо!ш1!оп' ъм[:!с[т 1а}<еэ р!асе
шп6ег {[е !п{!шепое о{ эос!е1у'э есопоп!с !!{е !ппоуа[!:а1!оп, !в
сопэ!0еге0.

кгу шок0$: 1гапзпа{!опа! согрога1!оп, 1гапзпа1!опа!!:а1!оп, 0!гес1
{оге!9п !пуеэ1пеп1э, есопоп!с 0еме!орпеп1, !ппоуа{!оп.

. |[остановка проблеми. 3м|ни. у. м|>кнародному под1л| лрац1,
! |!двищення 1нтенсивност1 процес1в 1нтернац1онал1зац11 господар-
ського )кит'|\ прискорення науково-техн|чного прогресу е тими
()сновними причинами, як| формутоть нов| умови св|тового б1з-
!{ес-середовища та.зумовл}о}оть потребу безперервно| актуал!за-
п(!| завдань з орган|зац!| ефективного та 1пвидко зроста1очого ви-
робництва. 3а тепер!тпнього насу одн|е}о з визнач€ш1ьних рупт|й-
!!их сил еволтоц1] 1Ё( с |нновац|йна д|яльн|оть, п|дгрунтя якот
утвор}ос чинник використання |нтелекту&'{ьних ресуро|в. €уиасн1
|'[{1{ волод1тоть ц|нними ресурсами, що безпосередньо зцатн|
сгимул1овати економ1чне зростання: технолог1ями, управл1нсь-
кими ноу-хау, квал1ф|ковано1о р_обочо}о сило}о' доступ0м до рин-
лс!в, товарними знаками тощо. {ей факт роб1{ть досл|дх<ення за
! 1азвано1о проблематико}о надзвичайно актуальними.

|{остановка завдання. 3 погляду на позитивний ефект мас1п-
;абу та мохслив1сть утворенн'{ на ц|й п|дстав| екоглом|| вр11рат, пе-
|)сваги 1Ё1{ досить часто пов'язу}оть !з розм|рами так}{х компатл|й.
![ей погляд с д|йсно аргументованим | таким' ]до д0 теглер!гшнього

'!асу не втратив сенсу, проте сл1д зазначити, що в умовах пос'1упо-
[]их пост1ндусщ]альних перетворень дом1нуточим отае 1нновац1и-
п:шй чинник. 3'ясування су{асних в|дм1нноотей у л|яльн0ст| тнк
'!умовл}о1оть необх|дн!сть досл]джень в]дпов|дного зм!сту.

Анал1з останн!х д)керел ! публ!кац|й. Багомий внесок у тео-
|)стичне осмислення проблематики процес{в траътснац!онал!зап1|,
:;цо в|дбува1оться нин1 зробили так1 заруб1хсн| та в1тчизнян| нау-
:совц!: 1(. Акамацу, ,{' Берн, |1. Буряк, А. дс |'1ус, Б. [орбатов,
](:к. {анн|нг, Р. 1{апл|нски' й. 1{изим, Р. (очетов, Б. йунт1ян,
!}. Ёовицький, Р. Флл1о, |{.[{екар, \4. |{ортер, А. Рагман, }{.Ру-
,1с:тко-€ударсва, €. !аймер, Б. )(елпман, €.-!{кубовський та |н.

Биклад основного матер!алу досл!дэкення. Фц|нтото.ти зм|ст
с'п;олтоц!йного процесу, в якому перебуватоть нттн1 |Ё(, необх|д-

0' 3" 111куруп1}!, 1. А. .{сйнека' 2011 з66 з67
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но передус|м зазначити, що реал|зап& заход1в, пов'язаних з 1нно_
вац1ями, викликана прагненням ]Ё1{ задовольнити насамперс,(
власн| |нтереси б1знесу, що фактинно досягаеться через п!дви-
щення конкурентоспромо'кност|, розтширення сфер впливу на ри!!_
ках товар1в 1 ресурс1в, забезпечення сприятливих умов для просу-
вання продукц1| у зовн1тшньому -сер9довищ1 тощо. ! к1нцевому
п|дсумку це означас, що |нновац|] матоть забезпечити 1Ё1{ отр:т
мання прибутку. |1роте разом !з визнанням реальност1 ц1лпс<тм

прагматичного !нтересу великих корпорац|й необх|дно зазна!1и'!'!|
1онування 1н:по| сторони ц|с| проблеми' Будуни за принци|]()п1
класиф|кац!| ринкових структур в|днесеними здеб|льтпого до о.]||

гопол||' 1Ё-( с доотатньо ст1йкими ((щавцями)) на ринках с;;с>с']

продукц1|. 1х конкурентний стан та наявн|сть достатн|х ф|нансс:
вих ресурс1в дозволяе зд1йонтовати Ё{/{(Р, що зазвичай вихсг
дить за рамки мо)кливостей малих та середн|х п|дприемств) 2]'|';|

ко>к (у ряд1 випадк{в).уряд|в окремих кра|н. 1{р1м цього, в умо|!{!х
сучасних ринкових в|дносин, як| опосередкову1оться функц!япппп
|нститут|в наддерх(авного впливу' а тако}к 1нститут1в держав!!('| (|

регул}овання, 1Ё( моя(уть задов0льнити 1нтерес максим|'з;::|:!
прибутку ли1пе врахову}очи |нтереси сусп1.т:ьства. Фт>ке, 1нптк;:п;т

ц1йна д|яльн!сть 1Ё(, зумовлена зац!кавлен!стю в от'риман;:! кс;

мерш!йного |нтересу та спрямована на ефективн1сть б!знесу, ст'::

ночасно здатна сприяти розвитку. науки' технолог1чному пр()! |)(.
су, економ1чному зростанн}о сусп1льства в ц1лому.

|рансформаш1я пр|оритет1в у визначенн1 конкурентних |1ср(.!!.!!
1Ё1{, яка п0в'язана з нематер|!ш]ьними активами (техноло: !яп:о;.

знаннями' виробниним досв!дом' управл|нськими' маркети|!!])!!!|
ми ноу-хау, репутац|ето ф|рми, }1 маркото тощо), стае у на{ш (!1!(' !!|!

знач'ш1ьним мотивом у спрямуванн| вкладень кап1тату та у '![|!}!1

сщуктури спох(ивання |нвестиц|й. |{ри цьому ва}кливо з€шн[|'!|| ! ||,

що в умовах кризи велик| компан]1 не т]льки не змен1путоть с|г!::;;г:

сування нддкР' а й зб|льтпутоть його. Ёаприклад, компан!я !,:пн!

Аш1огпоб|1е $/ог1<в (РАш) 6гошр 
- 

найб|ль1ша автомоб1лсбу:ц:п:гг,а
компан|я 1{итато в 2009 р. зб|льтпила так| видатки на 6\ о%;3||| 1!;!!;|!;!

сума витрат компан|1 на Ё!{(Р окл€|'та близько 619 пдлн 2ц<':;:. ! ! !

3а даними Р&} йа9ат;пе серед дос;:|д>кених 39-ти кра|н (п::;т:1 :а

11риростом |нвестиц1й у н!!кР пос|дас пер1пе м1сце; на /1|)у!{!}!1

- 
с1пА (абсолтотний л1дер за сумо}о кап|таловкладень у |!1!у11\,

383,5 млрд до:л.); на третьому 1нд|я. 1{риза май>ке не заче!|||']!;! | }!!

товий сектор }{!{(Р: у 2809 р. св1тов| |нвестиц1| зб|.гтьтшг:::::ц г, :*а

з,2о^ 1 становили ||4з,3 млрд дол. 1з загально| к|лькост! пс1-т;т|:!' {п:,'

були обсте;кен| (ан;ш]з Р&} \4а9а:{пе), ф|нансування ||1|у!(!? { }!|!

|)отили т|льки Белика Бри1а91я, 1тат1я, 1спанй та Ё|плеччини, ш1е
|1есуттсво (з0--40 млн дол.) [2].

Факт того, що нин1 не просто продовх(уеться поступальний
|)озвиток високотехнолог!чних виробництв, а й в!дбува?ться оп-
:им!зац|я 1нвестування.(що проявлясться як д'*1"у','ййя |нвес-
; ит11й, спрямованих на |нновац|!) веде до розум1ння конвергенц{|
]]1]:р".1' пров!дних !нвестор1в (у_гол1 якйх виступа}оть т|+к; та
!!!терес1в розвитку сусп|льства. |1а ц|й основ] формусться особ-
1!}{!]е став]1ення сусп!льства до розвитку наукових, висок0техно-
о1!нних виробництв, до. пот]|ирення результат|в ЁддкЁ у прак-

!1!|{1 господар1о}очих суб'ект1в та у д|яльност| домогоспод{рств (у
::обут| |1ри спо)киванн|), 

''то зумой'тос загальний розвиток еконо-
ь:|тср: за |нновац1йним вектором.

Бзаемопов'язан! тенденй|| науково_техн|чнсг;.о розвитку та йо_
: с; |нвестиц1йного забезпечення у на|ш нас набул:'' "'''у'у визна-
::,.1'}_чу, 

3а е.кспертними оц{нками. св|товий рйнок науковот про_
(укц11, м1стк1сть якого в середньор|нному обчислегтн| становить

{)-]!изько 2,5 тртлн д0|.-на р1к, нерез_15 рок!в зб|-тть:литься до 3,5-
! ;'рл..н дол. [3, с..9з) Б перспектив|, за^цих у]!{ов, у систем1 г:тоба-
.пт'тто| конкуренц1| буду', вигравати компан]т та кра|ни' як| здатн1
;;:(тезпенувати г{ро{ресивний ёконом|чний розвиток (вглсокий тех-
;:т;;тог1чн1{й р1вень виробниних процес|в' продукування товар1в 1з
!|(].]1иким вм|стом |нтелектуально[ складовот, п!дйримку та розви-
!()|( наукосм]{их {]ослуг) талосднувати це з пос{.{ленням уваги д0
])(}]витку науки, оов|ти; тобто т|, що здатн| забезлтечитй |н.'о,а-
;; :!!гттдй тип суотт!льного в1дтворенг{я.

Ро.гть 1[{{{ в |нновац]но-|нвестиц|йних процесах (як суб'скт|в
' .|ц'!€1\4[1 м!жнародних економ!чних в{дносин. зац!гсавлених у зм!ш-
!!('!!!{1 свого п0ло)кення та як власник|в великого кап1т::лу) 

- 
над-

:пч:;'гай]но велика. Бизнача.гтьно}о для на1пого насу в|дм!йн!стто в
:пя';:ьност{ ?[{( с виробництво |нтелектуального продук,гу на ос_

'п<;:з1 
Ё{{1{Р за мея<ами кра'т'ни 

-9азуванйя. притсладом 
'"'*" "''у-|\ !!а'1'и практика найб1льтпих 1Ё( [1!меччинй, як1 за 10 рок1в, що

!!|)!|11ада}оть на по!|аток 90-х рок{в 
- 

початок ь1ового'""".''''|"',
' .!]()рили б1льтше закордонних п!дрозд|л1в для г{роведе}{н" 

"^у*Б,,::х досл|джень, н|:к за 50 попередн{х рок{в; ".ё"., закордонних
1()(']!1д)кень 111ведських_корпорац|й за той самий ттер1од зб'льтпи-
''лст' 

з 22 до 43 %, |4, с.21)'
3а ,цаними опиц-вання 

'800 европейських компан1й, проведеного
! ,! \' (<<Бглз1 ап0 !ошп9>), найб|льтп приваблцвими 

'й нйкр_
,,' :1тс;зд|л1в запи1па}оться розвинен1 кра':й 

- с1пА, Ё!меинина, Бе-
;:;п';т Бр!'{танй; разом з цим все бйьший |нтерес Биштикатотъ нов1
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г крат{{и, зокре[,1а т|, сконом1ка яких 1пвидко зростас - 1нд|я, 1(и':'::|!

[5, с. 33]. 1нтерт*ац1онац{зац|я нддкР, зумовлена дйльн!стто 1Ё(, у
на1п час по!]ал;т набувати специф|ки, яка прояв]{'{сться у тому' !!ц{)

найб|льтп| [!11( з щ:а|н, що розвива}оться (зокрема поход}кенням '!

тих ща'й, щ0 згадува-'1ись 
- 

(итай, 1ндй та деяк| |нтл1) все ак'г!||!
н1тпе сам| ор!ен'туготь б|знес, а тако)к нддкР назовн1.

1Ё( з кра|н-економ|чних л|дер|в ма}оть розгалу)кену мерс)(у
дон!рн1х комттан|й' розта1пованих за межами кра|ни походже|!|!'!,
як! утворто}оть систему каншт|в передан1 технолог|й, н0у-хау'|'(|
що. Б1д дон1рн!х п!дрозд|л|в до го]{овних компан|й €|1!{$Ф3}€'!'!'{'}|
блтизько 70']% ллатс>к|в за передання технолог|й. Разом з тим' !!

умовах сучасних св1тогосподарських в1дносин стас показовим '|(,,

що звор0т1{е с11ря]\71уваглня поток!в !нтелекту€|]]ьних продукт!в ( т; :,л:

ттергтфер|| до центру управлт|ттня корпорац|сто) набувае дедал| б!:::,
1|!ого значе*тня. Ё:тттриклад' у 6111А (зокрема у фармацевти,пл:!!!
пром}{с.|1овост!, електронн1й, транспортному ма1пинобудува:::::)
значсння наук0вих :таборатор1й закорАонних ф1-гт1й ?Ё1{ дос;::ь
часто с б|льтшим, н|>к знанення наукових п!дрозд|л|в матерг:::с':,
ких к0п,11тан1й' йаточи вагом| досягнення науки 1 техн|ки 1& !]!!!ц(}

ристову}очи з усгт|хом м!>кнародну мерея{у виробниних (:|;::[},
1Ё1( !стотн[1[,1 чином заьп|щутоть кан.1!!1и обм{ну технолог!яй}.| ]\!!;|+

кра|нами на канали внутр1тпньоф|рмово| кооперац||.
!ля сунаснр:х 1111{ з найб|лльшл прогресивно утворено}о с!|с'!с

мо1о орган{зац1| б|знесу всс б|льшт притаманн!.{м стас п!дх!,(' *,г

яко{'о :цос:т1ддн| центри та г'руп11 науковц1в с географ|нно нез1!.|!(.'{
ними | розтатшован].{ми за принципом зд|йснення функц!й ':;:п'

щоб нов! технолог1чн! гтроцеси | продукц1я оперативно в1!|)(|!!.}

д)кувались у вс!й мерехс| 1Ё(' }1апри|{лад' так' як це орган|'зс;;т;:;:;,
в корпорац|ях \41стозо*, !а};оо!, 6оо31е.

3на,:нопо ч|!но|\! ]авдяки наявност! внутр|шньо| мереж!. !::п:,'

вац!|, що створен| у рамках д|яльност1 ?Ё1{, гтерероста}оть у !|!1

ког{ичення техяо.ттот'|чно| компетентност1. ?ому все б1льш;:т :':,::,
к!сть ь:алп:х. сере.цн!х ! досить великих компан!й !нтернаг1!сл::;:,::
зу!оть свое вгтробництв0 та Ё{{(Р у ранн|х стад1ях перетв()|)с!!'!'
на ?Ё1{. 1{е зокрема !11вид!(о зростагот| компан1| (<<газел1>), с'с'1т,,,1

яких б|льш1а ча}ст1(а середн1х за обсягом д|яльност| компалг!!|. :::,:

прагнуть досягти штасшлтаб]в крупного б1знесу. 1{р{м т<т:'с>, ,:,,

|1!в!!д|(0 зрос-гаю'!!'х компан!й в!дносяться тако)к ! велик! !((}|)!!!!

раш!|, так| як 6оо9|е, }е11, \о[!а та ]н.
3а |снуюними критер1яп,ти ({. Берт [6]) до швидкозр0с'|';|!{)|!|'!

комт;агт|й в],цносяться татс] компан||, що зроста]оть темт1ами, 
'!!(! 

!|!-

ревищу}оть 29 %у на р|к упродов>к 4-х рок|в. Ёасамперед цс !}!|('| ,.||

'тех}{о.]1ог1чн: комлан!|, д)ксре.]1ом зростання 
'{ких 

с |нновац|[, досяг_
г{ення ]]ауково*техн|.тного прогресу. 1ак| компан]| д|тоть у межах
1шост0го тех*то"т:ог!чного ук^]1аду. Бони добре представлен! у гатузях
}{анотехно-цог!й (наприклад, А!|а|г }\{апо{ес]]ло1о9|ез), б!отехнолог1й 1

г'ел+но| |н;кснер!| (наприклад, 6епеп1ес1т)' |нформап!йних систем (на-
}1рр1к-]|ад, 6оо31е) та |н. |ак| комттан|| в1др|зняе висотсий сцп|нь |н-
гловац{йглост1, зт-танг:| в|4трат\4' пов'язан1 з Ё/[/{(Р (близько 20оА ва-
:;ово| вирунктт), високий р|вень ква-гл!ф|кац|| персонату.

!3 огляду на 1ш'{р0ке сприйняття |нновац|й як феномену сучао_
т*ого б|знесу, розум|н:тя 1нновац|й -- це не т|льки питання тех}{о_
;ог]й. 1{" Ё{орлстрсм, ||{. Рттддерстр2ш{е зазнача}оть) що |нновац1й-
:1]сть стосу€]ться буАт'-якого асг!екту д1яльност! орган!зац||:
::;1шт!;т|с'гративно? сферт.т, ш1арке'1'ингу, ф|нанс|в' дизайну, управ-
,{;ння кадра]\'1р1,'лропозит{!1 нових 

-послуг тощо. 1-{е тотальна {нно-
тзатизаг1!я на вс|х р|внях |7, с.201)' 3ваэкаточи на це, компан||, як!
г]1БФ!}Ф}Ф'|1' ун1ка":тьн1 ц|нност| для спо}(иват!в, зд!йснтотони б|знес
]г традиц|йнр{к галузях (мере:ка кав'ярень та постач;ш1ьник кави
$игбшс[з' ав1ац|йн1 л|:т!| 5оц11ттмез1 А1г1|пез та }е1 Бгте А|т-:маув)
птотр!бн.о виз}1ати такими' !цо вшровад)ку}оть |нновац||. ?ак само
г:.;т|д оц1нити д!яльн|оть компан|й, як1 користутоться б|знес моде_
:!яй*а, що !_{е ма}оть аналог|в (1нтернет-аукц!он еБау, |нтернет_
!1 а1'азин Атпа;аоп), ефективними лот']сттлчнр{ми система1\{и (ое|1 

-:'с)мп'тотертт, |тт0|{ех - текстильна промислтов1сть) та 1н.
[[рис:<орснг.:я всссв!тнього тсхнолог!чного прогрссу змушус

!'[}1{ нарощувати |нвестиц1| в 1нт*овац|йтту сферу д|яльност|'
!(;!говад)!(ува:и нов! тсхнолог!] в ус! сунасн! функш!онштьн! лан-
]1!{_}{'и. як| забезпсчу{оть розвиток транснац|онал|зац|]. 1ьтновац1й-
п;ттй т<0шт;тонент стае тим основним чинником' ш{о детерм1т-тус д1ов_
!{}ст'рокову перс!тективу розвр{тку 1'Ё(. Б]н визначас с,тратег!то
!{' );1110ра-ц!й як у т.1|лому' так 1 у гтайб1льшт значимих для глобаль-
п::;г'о б|знесу сфсрах --_ ф1нансов!й, |нвестигт!йн|й, антикризов|й
:;; гн. Б1д 1нноващ!йн0го компоненту залс)китт, динам|ка, с1рукту-

! 
}|!,, 1}|вень конкурентоспром0жност| 

- 
корлорац[! на св|товому рт.тн-

!'\7' а тако)к гтрир1ст ф1нансового ка:т1талу за рахунок |нтелектуаль-
!!\)' }}енти у вартост| готово[ продукц||.

3а сунасного тиг{у св1т0г0спо/)1арських в1дносин, в|дм|нн|сть яких
::' ' 

,'!! 3(' у 3а!!оча !куванн| та посгуповому розвитку пост!нлусщ!а:ь-
!{'':' с|!сге]\!!' !оспод3р!овання. д0дана варт!сть, ощимана у виг.пял|
!!] 1 |.:лс10'уа,1ьтто? ренти ста€] визнач;|,,11ьно}о у},1ов0Ёо усп|птност| ?Ё(.
|т;|'[0&1?, у вартост| нос1]в !нфорпаац1? (со, )уо, тощо) вона отано_
:::,гт" 70 о%, к0пс:т'готерно[ техн|ки - 63--_65, автомоб|л:1в -- 50, по-
п' .. 8с)1'г("хн,!(и (пгт;:ососи. пральн! пта::л:гни)- 40-50. рал!о-:овар|в
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- 35. Бахсанття ощип{увати щотпов| надходя{ен}1'{ за рахунок цього
д}{ерела прит\.гу1шуе 1Ё1{ пост1йно оновлтовати товарн1 властивост!
продукц1| та 1пвидко реагув€ши на кон'тонкт1рн| зм1нй.

Разом з цим у на1]] час активно формуеться нова тенденц1я.
Ё{ауковц1, пк| доол|дя<утоть фундаментальн1 системн1 перетворен-
ня, що в|дбуватоться нин| в сусп{льств|, констатутоть: якщо ран!-
1ше нововведення <<перевт|лтов'!|!ися) в основному -в товари та
технолог1{ !хнього виготовлення, то нин| дедал1 б|льтше виробни_
цтво новац|й стае самост!йним видом д|яльност1, що зумовлюе
появу нових креативних галузей [8, с. 40].

3начипл1сть виробниних | маркетингових 1нтелектуальнто( &(.
тив1в' як1 створ}о1отьоя та впровад}ку}оться ?Ё(, полягас у тому.
що пр|оритет 1нновац|йного компоненту зумовл}ое у рамках св!-
тово| системи господар}овання такий рух кап!талу, а тако:к обся.
ги 1 спрямування |{11, як1 с адекватними вимогам1<ново| економ|.
ки>>. {е, у сво}о чергу' активно вплива€ на р|вень економ1чного
розвитку сусп1льства в ц1лому. 3авдяки виробниним | ф|нансовим
мо)кливостям |Ё1{ розроблятоть найнов|тп1 види продукц|| з най.
б|льтп затребуваними споя{ивними властивост ями та зосереджу.
тоть найб{льт|1 науковоемн| виробництва' сприя}очи тим самим|
по-пер!ше, задоволеннто потреб спо}кива}{ня вищого р1вня ?8, !|().
друге, створ|о1очи умови для техн!нного прощесу.

Бисновки. 9 натш час ооновний еконой!чний |нтерес '1"!!(
знаходиться. в сфер{ |нновац1й. |{ост1йне нарощува}1ня 1йтезтет<.г,у.
€ш|ьного кап!талу, у тому нисл|, на основ1 в]!асних мас:штабши:(
г!ддкР' ст€ш|о для 1Ё( осново}о стратег1|, що забезпе.т}0 ко!||0.
рац1ям позиц|| л|дер1в у св|товому господарств|. !обре-розум!:о.
ч}' цо використання |нновац1й (у б|льтш шир0кому розум1нн| г:о.
в1тн|х знань) для 1Ё( передус!м означае продукуваЁЁ9 кФ|||(}.
рентоспромо,кного продукту' затребуваного сучаоним ринком'гв
здобутгя за рахунок отримано| ун|кальноот1 нерез |нтелектуш:ь::у
ренту прибутку, ми все-таки вва}ка€мФ, !{Ф 1сйуе достатн!о пг!]|.
став вва}кати реальним позитивом для розвитку сусп|льотва !пдп|о'
ватизац1}о господарських процес!в, яка по1пир}осться зав/(як!{
транснац1онал1зац|. Ёин! 1Ё1{ фактиино щан1формува-г|ис|' у
структури, як!. оперативно реагу1оть на зростання складнос:.! .:,-Ё

науком!сткост! виробництва. Бони д|йсно перетворились на (!|'
нансову' техн1ко-економ1чну та орган{зац1йно-економ|ину 0с| !(}н,
1нновац1йних процес|в_. Бикористову1очи м1я<народну коог:с р:: п а| й
в отриманн! знань, |Ё{( зумовл}о}оть створення ново| сус::!.::п,:!0|
т1родукгивно| сили, а отже сприя!оть створенн!о умов про]'рсс}!|+
ного розвитку в економ|ц| та соц{ум|.
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