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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Стаття присвячена науково-теоретичним основам інноваційної діяльності підприємств. 

Наведені основні поняття, пов’язані з інноваційною діяльністю, концепція інновацій, приоритетні напрямки 

інноваційної діяльності.
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Summary. The article is dedicated to scientific theoretical bases of innovative activity of enterprises. In the articles 
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Постановка проблеми. Сучасний шлях розви-

тку як національної економіки України, так і про-

відних країн світу значною мірою визначається 

ефективною роботою їхнього інноваційного меха-

нізму та результативністю реалізованих нововве-

день. Особливої актуальності набувають питання 

більш глибокого вивчення шляхів і можливостей 

ефективного використання інноваційної діяль-

ності як основи економічного зростання, пошук 

методів, розв’язання низки теоретичних і прак-

тичних завдань у тих сферах господарювання, що 

виступають каталізатором розвитку економіки. На 

сучасному етапі розвитку промислових підпри-

ємств України характерною є серйозна криза в ін-

новаційній сфері, що вимагає вживання активних 

заходів щодо її подолання як із боку держави, так 

і з боку підприємств. Для вирішення зазначених 

питань необхідно системно досліджувати сутність 

ефективності інноваційної діяльності підприєм-

ства та його складових, особливості їх взаємодії у 

процесі розвитку підприємства для ефективної ре-

алізації заходів інноваційного розвитку в контексті 

створення сучасної інноваційної моделі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-

тичним і практичним аспектам ефективності ін-

новаційної діяльності присвячені праці зарубіж-

них та українських вчених: Т. Брайана, Б. Санто, 

К. Фрімена, Й. Шумпетера, Л. Водачека, О. Алі-

мова, О. Ареф’євої, В. Александрової, Ю. Бажала, 

С. Гуткевич, Б. Данилишина, П. Завліна, О. Сав-

чука, А. Гальчицького, В. Гейця, В. Герасимчука, 

С. Ілляшенка, Г. Кіндрацької, О. Кириченко, 

С. Козаченка, А. Кузнєцова, О. Кузьміна, О. Лап-

ко, В. Новицького, В. Соловйова, Л. Федулової, 

Д. Черваньова, Н. Чухрай, Ю. Яковця, Г. Ялового, 

С. Ямпольського та інших.

Незважаючи на велике різноманіття наукових 

проблем, пов’язаних з інноваціями, та глибину їх 

дослідження, окремі аспекти у сучасній економіч-

ній науці залишились маловивченими і невиріше-

ними. Так, очевидна недостатність комплексних 

економічних розробок питань створення й ефек-

тивного використання інноваційного підприємни-

цтва в машинобудуванні; потребує удосконалення 

механізм управління інноваціями галузі. Зокрема 

потребують поглибленої теоретичної розробки пи-

тання аналізу й оцінки ефективності інноваційної 

діяльності та визначення пріоритетних напрямів 

підвищення ефективності цієї діяльності.

Метою дослідження є розгляд науково-теоре-

тичних основ інноваційної діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу. За роки ринкових 

реформ в Україні відбулося зниження виробництва 

продукції промислових підприємств, знизились 

темпи розробок та освоєння нових видів продукції. 

Все це свідчить про недоліки діючих економічних 

механізмів і перш за все тих, що стосуються інно-

вацій. Інноваційний тип розвитку в сучасній еко-

номіці визнаний основоположним, навіть єдино 

можливим при опануванні міцних позицій в умо-

вах збільшення міжнародної конкуренції.

Активізацію інноваційного процесу на вітчиз-

няних підприємствах необхідно супроводжувати 

ретельним формуванням їх інноваційних стратегій.

Життєздатність економіки будь-якої краї-

ни визначається масштабами та якістю накопи-

чення інновацій, а саме: нових ідей, технологій, 

продуктів, управлінських систем, які є результа-

том розвитку науки.

Найважливішим чинником економічного 

розвитку всього світу є науково-технічний про-

грес, який все більше пов’язується з поняттям 

інноваційної діяльності. Цей процес об’єднує 

підприємництво, менеджмент, науку, техніку, еко-

номіку і полягає у створенні інновації та, як пра-

вило, її комерційній реалізації. Для характерис-

тики соціально-економічного розвитку країни 

на базі інновацій слід глибоко розібратися у самій 

категорії «інновація» і з’ясувати закономірнос-

ті інноваційного розвитку. Визначення й сутність 

поняття «інновація» перебувають у постійному 

розвитку і доповнюються певними аспектами, що 

враховують особливості та вимоги певного стану 

розвитку. Для переходу економіки України на ін-
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новаційний шлях розвитку необхідний безперерв-

ний і цілеспрямований процес пошуку, підготовки 

та реалізації нововведень — це дасть змогу підви-

щити ефективність виробництва, що особливо 

актуально для розвитку пріоритетних галузей про-

мисловості. Розгляд інноваційної діяльності в про-

мисловості відкриває можливості для вирішення 

широкого спектру економічних завдань.

Вихідною сферою, де народжуються най-

більш революційні інновації і доводяться до стадії 

практичного впровадження у виробництво, є нау-

ка. Від моменту зародження ідеї до її практичного 

застосування наукова розробка проходить низку 

стадій. Процес створення й освоєння нової техно-

логії починається з фундаментальних досліджень, 

спрямованих на одержання нових наукових знань 

і виявлення найбільш істотних закономірностей, 

корисних для задоволення суспільних потреб.

Інновація як економічна категорія є винятко-

во важливою для сьогодення. Однак із часу її появи 

минув не один десяток років. Як вітчизняній, так 

і світовій науковій літературі властива багатогран-

ність поглядів на сутність поняття «інновація». 

Вперше термін «інновація» було використано відо-

мим австрійським економістом Й. Шумпетером, 

хоча сутність зазначеного явища розглядалася ще 

його попередниками: видатним українським уче-

ним-економістом М. Туган-Барановським та його 

учнем і послідовником М. Кондратьєвим [1].

Й. Шумпетер запропонував концепцію інно-

вацій, в основу якої поклав ідею про «нові комбі-

нації» [2]. У його подальших працях термін «нова 

комбінація» замінено терміном «інновація», що й 

стало науковою категорією. Він запропонував ви-

значення інновацій, відповідно до якого інновація 

вважається не тільки нововведенням, а є також но-

вою функцією виробництва, «новою комбінацією» 

[3]. На думку відомого вченого-економіста Ю. Ба-

жала, вона означає іншу якість засобів виробни-

цтва, яка досягається не шляхом незначних змін 

старого устаткування чи наявної організаційної 

схеми, а через введення нових засобів виробництва 

чи систем його організації [4]. Причому такі вве-

дення не імплантуються у стару систему, а вводять-

ся дискретно, нарівні з ними. Це дає можливість 

зробити таке уточнення: інновації поширюються 

лише на принципово нові продукти і процеси, а 

також їх суттєві технологічні удосконалення [5].

Поняття «інновація» походить від англій-

ського слова «innovation», що в перекладі означає 

«введення новацій». Однак поняття «новація» та 

«інновація» потребують розмежування. Під но-

вацією розуміють новий порядок, новий процес, 

новий метод, нову продукцію або технологію — 

це оформлений результат фундаментальних, при-

кладних досліджень, розробок або експеримен-

тальних робіт у будь-якій сфері діяльності, що 

супроводжується підвищенням її ефективності 

[6]. У подальшому, в залежності від об’єкта і пред-

мета дослідження, різні вчені по-своєму характе-

ризують інновації.

Ряд авторів інновацію розглядають як зміну 

стану певного об’єкта. Наприклад, Й. Шумпетер 

трактує це поняття як зміни з метою впроваджен-

ня і використання нових видів споживчих товарів, 

нових виробничих і транспортних засобів, ринків і 

форм організації в промисловості [2]. Ю. Яковець 

стверджує, що це якісні зміни у виробництві, які 

можуть належати як до техніки та технології, так 

і до форм організації виробництва [7]. А. Бобров-

ський трактує інновації як сукупність технічних, 

виробничих і комерційних заходів, що сприяють 

виходу на ринок нових і поліпшених продуктів, 

у тому числі використання нових і поліпшених 

процесів і обладнання. Інновація також розгля-

дається як результат наукової праці, спрямований 

на поліпшення суспільної практики.

В економічній літературі можна виділити два 

підходи до трактування інновації на підприємствах: 

вузький і широкий. Ряд учених-економістів із тех-

нічної точки зору (вузький підхід) порівнюють ін-

новацію з промисловим виробництвом, особливо 

з його новою технікою, технологією, виробами [8]. 

Це зумовлено, по-перше, великим значенням на-

уково-технічного прогресу в економічному зрос-

танні будь-якої країни та технологічних зрушень 

у виробництві, недооцінкою прогресивних явищ і 

процесів, що відбуваються в організації, управлінні 

й соціальних умовах у суспільстві; по-друге, досить 

швидко досягнутими вагомими економічними ре-

зультатами технологічних інновацій (порівняно з 

іншими видами) та можливістю їх обчислити.

Інновації можна розглядати як прибуткове ви-

користання ідей та винаходів. Тобто ця категорія 

властива інтелектуальній та виробничій практиці 

людини і являє собою діяльність, у процесі якої:

— формуються явища і нові продукти, послуги, 

які комерціалізуються в господарську діяльність;

— удосконалюються вже створені людиною 

об’єкти матеріальної сфери;

— розробляються методи, засоби, форми ор-

ганізаційного, економічного, соціального та юри-

дичного характеру [9].

Поряд із терміном «інновація» широко вико-

ристовуються такі терміни, як «новація», «ново-

введення». На практиці ці поняття нерідко ото-

тожнюються, хоча між ними є певні розходження. 

Нововведення означає, що новизна використову-

ється. Новизна набуває нової якості і стає інно-

вацією з моменту прийняття до розповсюдження. 

Аналізуючи наведені визначення понять «нова-

ція», «інновація», «нововведення», які трапля-

ються найчастіше, доходимо висновку, що під 

терміном «нововведення», «інновація» деякі авто-

ри розуміють об’єкти впровадження, інші — про-

цес, що веде до появи чогось нового — «новації».
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Новацією може бути будь-який винахід, 

спосіб, порядок, метод, пропоновані автора-

ми. Цю точку зору поділяє зарубіжний вчений 

Е. Менсфілд, котрий вважає, що коли винахід 

починає використовуватися, він стає науково-

технічною новацією. П. Лелон розмежовує по-

няття «нововведення» та «новація»: новація — 

це «новий вид продукції, метод, технологія», 

а нововведення — це «впровадження новації в 

економічний виробничий цикл» [10].

У наукових дослідженнях вітчизняних уче-

них-економістів переважає думка, що «інновація 

являє собою техніко-економічний процес, який 

завдяки практичному використанню продуктів 

розумової праці — ідей та винаходів, призводить 

до створення кращих за властивостями нових 

видів продукції та нових технологій», а «ново-

введення — це процес доведення наукової ідеї до 

технічного винаходу, до стадії практичного вико-

ристання, що приносить доходи» [11].

Якщо ця новація використовується, вона стає 

нововведенням. Якщо нововведення отримало 

широке розповсюдження, воно набуває нової 

якості і стає інновацією.

Інновація — найбільш довгий з усіх бізнес-

процесів, таких як реальне інвестування, вироб-

ництво, реалізація тощо [12].

На нашу думку, під терміном «інновація» слід 

розуміти новизну, яка є найвищим досягненням 

науково-технічного процесу, що гарантує отри-

мання додаткового економічного ефекту. Таке 

трактування дає змогу розкрити характер ново-

введення й визначає вибір напряму застосування 

інновації. Інновація виступає саме результатом 

впровадження новацій. Поряд із необхідністю 

правильного визначення поняття «інновація», 

«новація», «нововведення» не менш важливим є 

уточнення поняття «інноваційна діяльність».

Інноваційна діяльність — діяльність, що 

спрямована на використання і комерціалізацію 

результатів наукових досліджень та розробок і зу-

мовлює випуск на ринок нових конкурентоспро-

можних товарів і послуг [13].

На відміну від поняття «інноваційна ді-

яльність», викладеного у Законі України «Про 

інноваційну діяльність», у світовій практиці 

прийняте таке формулювання: інноваційна діяль-

ність — це діяльність, спрямована на використан-

ня і комерціалізацію результатів наукових дослі-

джень і розробок для розширення і відновлення 

номенклатури і поліпшення якості продукції, що 

випускається (товарів, послуг), удосконалення 

технології їх виробництва з наступним впрова-

дженням і ефективною реалізацією на внутріш-

ньому чи зовнішньому ринках.

Комплекс наукових, технологічних, вироб-

ничих, організаційних, фінансових та інших за-

ходів являє собою інноваційну діяльність. Су-

купність цих заходів призводить до інновації у 

вигляді нового або удосконаленого продукту. Ін-

новаційна діяльність головним чином орієнтова-

на реалізувати здатність економіки до розвитку 

на ґрунті вдосконалення технологічних процесів 

і товарів, модернізацію методів організації ви-

робництва. Переорієнтація на нові соціально-

економічні пріоритети обумовлює необхідність 

узгодженого регулювання інноваційної діяль-

ності на всіх рівнях управління.

У сучасних умовах розвитку економіки Укра-

їни і науково-технічного прогресу забезпечення 

високого рівня інноваційної активності промис-

лових підприємств належить до числа головних 

пріоритетів, як зазначено у Законі України «Про 

пріоритетні напрямки інноваційної діяльності». 

Роль інновацій на підприємствах зростає, а інно-

ваційні процеси на підприємствах з часом стануть 

перманентними, що охоплюють усі структурні 

елементи виробничої системи і виробничі проце-

си, оскільки основна мета нововведень — забез-

печити рентабельне функціонування виробничої 

системи (тактичне і стратегічне) в умовах постій-

ної та об’єктивної зміни елементів. Отже, система 

управління інноваційним процесом у ринкових 

умовах стає багаторівневою: на державному і регі-

ональному рівнях визначаються його пріоритети, 

на мікрорівні управління інноваціями забезпечує 

поступове оновлення номенклатури продукції та 

виробничого апарату, організації виробництва, 

що врешті-решт забезпечує зростання прибутку, 

отримання соціального або екологічного ефекту.

Для досягнення своїх цілей із створення й ви-

робництва інновацій підприємство здійснює ін-

новаційну діяльність. Під інноваційною діяльніс-

тю розуміється діяльність колективу, спрямована 

на забезпечення доведення науково-технічних 

ідей, винаходів (новацій) до результату, придат-

ного до практичного застосування та реалізації 

їх на ринку з метою задоволення потреб суспіль-

ства в конкурентоспроможних товарах і послу-

гах [14]. Проте слід зазначити, що в економічній 

літературі не існує однозначного розуміння суті 

інноваційної діяльності. У результаті проведеного 

аналізу головних визначень інноваційної діяль-

ності з’ясувалися значні розбіжності в терміно-

логії. У статті Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» інноваційна діяльність визначається 

як «одна з форм інвестиційної діяльності», що 

здійснюється з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво і со-

ціальну сферу. Ця діяльність охоплює:

— випуск і поширення принципово нових 

видів техніки і технології;

— прогресивні міжгалузеві структурні зру-

шення;

— реалізацію довгострокових науково-техніч-

них програм з великими строками окупності витрат;
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— фінансування фундаментальних дослі-

джень для здійснення якісних змін у стані про-

дуктивних сил;

— розробку і впровадження нової ресурсозбе-

рігаючої технології, призначеної для поліпшення 

соціального й екологічного становища.

Інноваційний процес не обмежується пер-

шою появою на ринку нового продукту, послуги 

або доведенням до проектної потужності нової 

технології. За мірою розповсюдження інновація 

вдосконалюється, стає більш ефективною, набу-

ває раніше невідомих споживчих властивостей. 

Це відкриває для неї нові сфери застосування, 

ринки, нових споживачів. Сукупний суспільний 

результат інновації є позитивним саме завдяки 

механізму дифузії інновацій. Інновація внаслідок 

свого комплексного розгортання утворює нову 

технолого-соціально-економічну підсистему сус-

пільства, яка складається [10]:

— із галузей, що здійснюють інновацію;

— із галузей, що поширюють нову технологію 

та поглиблюють її економічні переваги;

— із галузей, що виникають у «шлейфі» роз-

витку нового технологічного стилю.

Слід зауважити, що інноваційний процес в 

економічній літературі розглядається з різних по-

зицій і з різним ступенем деталізації:

— паралельно-послідовне виконання науко-

во-технічної інновації, виробничої діяльності і 

маркетингу;

— у вигляді тимчасових етапів життєвого ци-

клу інновації — від виникнення ідеї до її розробки 

на впровадження;

— як процес фінансування й інвестування 

розробки на впровадження і розповсюдження но-

вого виду продукції або послуги.

Висновок. Таким чином, інноваційний процес 

полягає в одержанні комерціалізації винаходів, но-

вих технологій, видів продукції та послуг, рішень 

організаційно-технічного, економічного, соціаль-

ного й інших результатів інноваційної діяльності.

Тому інноваційна діяльність підприємства є ці-

леспрямованою та орієнтованою діяльністю підпри-

ємства, що складається із сукупності різних видів 

робіт, взаємопов’язаних у єдиний процес створення 

і виробництва інновацій, і включає такі етапи, як: 

ідея; концепція; розробка і проектування; виробни-

цтво та його оновлення; маркетинг, збут, сервіс.
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