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У статті проаналізовано деякі історичні та сучасні аспекти інновацій в економіці.

ВСТУП
Інновації в житті соціуму пов’язані з внесенням змін у

традиційну масову практику, особливо тоді, коли тра(
диційні системи життєдіяльності будь(якого соціуму заго(
стрюють існуючі суперечності, призводять до певних криз.
Вiдповiдно до мiжнародних стандартiв iнновацiю позна(
чають як кiнцевий результат iнновацiйної дiяльностi, який
утiлено у виглядi нового чи вдосконаленого продукту, уп(
ровадженого на ринку, нового чи вдосконаленого
технологiчного процесу, застосовуваного в практичнiй
дiяльностi. Термiн "iнновацiя" у вiтчизнянiй лiтературi по(
чали застосовувати пiзнiше, нiж за кордоном. Його змiст
розкрито, зокрема, у вiтчизняних словниках лише в 90(ті
роки ХХ ст.; за кордоном це поняття виникло на початку
ХХ ст. й отримало подальший розвиток i аналiз у 30(ті роки.
Найiнтенсивнiше проблема iнновацiй i їх оцiнки почала
розвиватись у 60(ті роки минулого сторiччя у зв’язку з
рiзким зростанням масштабу та складностi виконуваних
науково(дослiдних розробок i дослiдно(конструкторських
розробок, особливо в авiакосмiчнiй, атомнiй i
радiоелектроннiй промисловостi, а також з розвитком
бiотехнологiй.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Зауважимо, створювачi iнновацiї керуються такими

критерiями, як життєвий цикл виробу й економiчна
ефективнiсть. Їх стратегiю спрямовано на отримання пе(
реваг перед конкурентами за допомогою створення
новацiй, унiкальних у певнiй галузi. Невiд’ємна властивiсть
iнновацiї — науково(технiчна новизна та можливiсть прак(
тичного застосування у виробництвi. Можливiсть
комерцiйної реалiзацiї задуму можна розглядати як
потенцiйну властивість, для досягнення якої потрібнi певнi
зусилля.

В сучасній ринковій економіці основна складова
iнновацiйної дiяльностi — це нововведения, новацiї й
iнвестицiї. Зазначимо, на ринку новацiй продукт — це ре(
зультат наукової роботи. При цьому розрiзняють науко(
во(дослiдницькi та дослiдно(конструкторськi (експе(
риментальнi) роботи. Ринок новацiй утворюють розробки
науково(дослiдницьких i проектно(конструкторських
iнститутiв, бюро та лабораторiй, промислових пiдприємств,
вищих навчальних закладiв, окремих винахiдникiв i
рацiоналiзаторiв.

Сьогодні існує ряд рiзних класифiкацiї iнновацiйних
процесiв, розроблених вiтчизняними та зарубiжними ав(
торами. Як найважливiшi ознаки розглядають: ступiнь но(
визни, сферу застосування, характер використання, при(
значення та iн.  Рiзнi фахiвцi видiляють неоднаковi типи
iнновацiй навiть за однiєю ознакою.  Так, за сферою зас(

тосування розрiзняють економiчнi, органiзацiйнi, техно(
логiчнi, товарнi та суспiльнi iнновацiї. Залежно вiд глиби(
ни змiн деякi автори розрiзняють радикальнi (базовi),
полiпшувальнi, модифiкацiйнi (окремi) iнновацiї. З ураху(
ванням сфер дiяльностi iнновацiї можуть бути техно(
логiчними, виробничими, економiчними, торговельними,
соцiальними, органiзацiйними тощо.

Варто зазначити, за причинами виникнення iнновацiї
подiляють на реактивнi та страгегiчнi. Реактивними нази(
вають iнновацiї, якi забезпечують виживання фiрми в умо(
вах конкуренцiї; вони з’являються як реакцiя на новi пере(
творення з боку конкурентiв, щоб бути в змозi продовжу(
вати існування на ринку. Стратегiчнi iнновацiї — це новацiї,
упровадження яких має упереджений характер для отри(
мання визначальних конкурентних переваг у перспективi.

За характером потреб, які задовольняються, iнновацiї
можуть бути зорiєнтованi на наявнi потреби чи на форму(
вання нових.

Аналiз лiтературних джерел з iнновацiй дає змогу ви(
явити найважливiшi їх класифiкацiйнi ознаки та запропо(
нувати варiант класифiкацiї, наведений на рис. 1 [1].

В умовах розбудови української державності для Ук(
раїни велике значення має розв’язання суспiльних
iнновацiйно(iнвестицiйних проблем. Тiльки це може да(
вати позитивнi результати, якi зумовлюють пiдвищення
економiчної ефективностi в державі. Звичайно, важливий
фактор — це обсяг iнвестицiй, що визначає вирiшальну
роль ринку капiталу в iнновацiйному процесi. На практицi
можна фiнансово забезпечити iнновацiї з кiлькох джерел:
бюджетних асигнувань, банкiвського, приватного, обо(
ротного капiталу фiрми тощо. При цьому в iнновацiйнiй
сферi найважливiшу роль вiдiграють довгостроковi та
середньостроковi iнвестицiї, бо iнновацiйний процес до(
статньо тривалий.

РЕЗУЛЬТАТИ
Отже, розглянувши складовi iнновацiйної сфери, мож(

на сформулювати основнi, пов’язанi з нею поняття.
Інновацiйна сфера являє собою систему взаємодiї
виробникiв iнновацiйної продукцiї, iнвесторiв i споживачiв.
Інновацiйна дiяльнiсть — це комплекс практичних дiй, спря(
мованих на використання науково(технiчних результатiв
для отримання нових або полiпшення наявних виробiв,
технологiй, методiв управлiння та iн. Iнновацiйний процес
— об’ємнiше поняття. Його можна означити як сукупнiсть
етапiв, стадiй i дiй, пов’язаних з iнiцiюванням, розробкою
та виготовленням продукцiї, технологiй з новими власти(
востями, якi ефективнiше задовольняють наявнi потреби
й такi, що з’являються чи можуть з’явитися. Як зазначав
американський економiст Д. Брайт, це єдиний процес, що
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поєднує науку, технiку, економiку, пiдприємництво й
управлiння.

Сьогодні Україна перебуває на стадiї трансфор(
мацiйного розвитку ринкової економiки, що позначається
на ставленнi до iнновацiйних процесiв. Вiтчизнянi автори
часто орiєнтуються на простiшу модель "технологiчного по(
штовху". Значною мiрою це зумовлено об’єктивною
ситуацiєю та визнанням того факту, що застосування су(
часної "iнтегрованої" моделi потребує розвиненої ринко(
вої iнфраструктури, достатнiх фiнансових ресурсiв,
стабiльної фнансової системи, наявностi вже сформова(
них ринкiв новацiй тощо.

Останнім часом конкуренцiя на мiжнародному та
внутрiшньому ринках загострюється, тому потрiбно
пiдвищити увагу керiвникiв корпорацiй i фiрм до
iнновацiйної дiяльностi, бо тiльки результати дають змогу
створювати продукцiю, яка б задовольняла все
рiзноманiтнiші вимоги ринку та забезпечувала корпорацiям
високий рiвень прибуткiв. Бiльше того, щоб пiдвищити
ефективнiсть використання фiнансових ресурсiв i отриму(
вати вищi доходи, провiднi виробники цiлеспрямовано
створюють новi потреби в покупцiв, а також принципово
новi вироби та технологiї. Усе це потребує прискорення
iнновацiйних процесiв, а також їх поєднання в багатьох
випадках з виробничими процесами.

Варто зазначити, провiднi промислово розвиненi
країни розробляють i виконують iнновацiйнi програми в
прiоритетних наукових i технологiчних напрямах (бiо(
технологiї, мiкроелектронiцi, комп’ютерних технологiях,
геннiй iнженерiї тощо), якi можуть забезпечити високі
норми прибутку. На цiй основi змiнюється структура ви(
робництва, безперервно збiльшується обсяг i частка
наукомiсткої продукцiї. Трудомiсткi, технологiчно
застарiлi, "невигiднi" й такi, що забруднюють довкiлля,
виробництва лiквiдують або переводять у країни, що роз(
виваються. Усе це перетворює iнновацiйний процес у го(
ловний фактор економiчного эростання найрозвиненiших
країн. За даними Б. Санто, 25 % приросту виробництва в
розвинених країнах зумовлено прямими матерiальними
інвестицiями капiталу, приблизно 35 % — пiдвищенням

квалiфiкацiї робочої сили; бiльше 40 % еко(
номiчного зростання цих країн — це результат ви(
користання i наукових знахiдок i винаходiв, засто(
сування технологiчних iнновацiй. Розробка сучасних
технологiй продукцiї дасть змогу пiдприємствам
збiльшувати прибуток i тим самим полiпшує
економiчне становище та конкурентоспроможнiсть
як самих пiдприємств, так i країн, де їх розмiщено.
У цьому зв’язку прискорення iнновацiйних процесiв
— важлива складова державної полiтики в усiх роз(
винених країнах. Науково(технологiчний, технiчний
рiвень тепер значною мiрою визначає мiжнародне
становище країни, положения на свiтовому ринку,
сталiсть нацiональної економiки в цiлому.
Iнтенсивне науково(технологiчне суперництво
останнiм часом існувало не тiльки мiж країнами з
рiзними соцiальними й iдеологiчними системами,
але й мiж країнами з розвиненими економiками:
США, Японiєю, країнами ЄС тощо. Усi вони прово(
дили й нинi проводять продуману iнновацiйну
полiтику, що дає значнi економiчнi результати. Так,
рiвень технологiчного розвитку Японiї з 60(х рокiв ХХ
ст. пiдвищився (порiвняно з технологiчним рiвнем США)
з 22 % до бiльше нiж 60 %. Значно збiльшилися масш(
таби пiдготовки кадрiв науково(технiчних працiвникiв i
кiлькiсть працiвникiв, зайнятих у сферi НДР i ДКР.
Швидко зростала кiлькiсть виданих патентiв. Позитив(
не сальдо в торгiвлi наукомiсткою продукцiєю в Японiї

досягло 27 млрд дол., у США — 12 млрд дол.
Без сумніву, важливий аспект у проведеннi

iнновацiйних процесiв — забезпчения захисту права авто(
ра на винахiд, наукову iдею чи розробку. Механiзм захис(
ту iнтелектуальної власностi включає систему економічних,
соцiальних, правових методiв i засобiв пiдтримки iновацiй.
У сучасному свiтi застосовують кiлька способiв захисту
iнтелектуальної власностi: патенти, авторське право, то(
варний знак, різноманiтнi лiцензiї. За кордоном поява па(
тенту — це сигнал для всiх зацiкавлених осiб про те, що
створено нову технологiю чи пiдготовлено випуск нової
продукцiї. На практиці патент мобiлiзує спiльнi ресурси та
стимулює розвиток науково(технiчного прогресу підвищує
ефективнiсть виробництва. Звісно, до iнтелектуального
продукту вiдносять також i ноу(хау — сукупнiсть технiчних,
комерцiйних та iнших знань, оформлених у вигляді
технiчної документацiї, навичок i виробничого досвiду,
потрiбних для органiзацiї того чи iншого виду виробницт(
ва, але не запатентованих. Змiст цього поняття надзвичай(
но широкий; воно може охоплювати будь(яку iнформацiю,
потрiбну для ефективної органiзацiї виробництва та збуту
певної продукцiї. До ноу(хау можуть належати й технiчнi
рiшення, виконанi на рiвнi винаходiв, якi через рiзноманiтнi
причини не було запатентовано.

ВИСНОВОК
Таким чином, звернення до аналізу деяких історичних і

сучасних аспектів інновацій в економіці дає змогу стверджу(
вати, що інновації є невід’ємною і пріоритетною складовою
перетворень та змін в сучасному економічному просторі.
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Рис. 1. Класифiкацiя iнновацiй


