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INVESTING IN INNOVATIVE DEVELOPMENT

Статтю присвячено розгляду теоретичних засад інноваційного розвитку та інвестування, їх
взаємозв'язку.

Встановлено, що метою інноваційного розвитку економічної системи на макрорівні є досяг�
нення високого рівня соціального розвитку суспільства на базі активного використання досяг�
нень науки, суттєвого, постійного оновлення всіх складових та аспектів функціонування систе�
ми.

Обгрунтовано, що інноваційний розвиток підприємства являє собою цілеспрямовану
діяльність господарюючого суб'єкта, що супроводжується якісною трансформацією його станів,
внутрішніх та зовнішніх зв'язків, удосконаленням форми і моделей функціонування задля до�
сягнення визначених місії та цілей. При цьому однією із сфер діяльності підприємства висту�
пає інноваційна, що забезпечує реалізацію різних видів суттєвих інновацій, які охоплюють всі
компоненти внутрішнього середовища. Результат синергетичного ефекту від поєднання онов�
лених факторів виробництва виявляється у підвищенні інноваційного потенціалу підприємства.

Доведено, що інвестування є невід'ємним компонентом системи в інноваційній моделі роз�
витку економіки.

The article is devoted to the consideration of the theoretical foundations of innovative development
and investment, their relationship.

It is established that the goal of innovative development of the economic system at the macro level
is to achieve a high level of social development of society on the basis of active use of scientific
achievements, significant, constant updating of all components and aspects of the system.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ринкових умовах господарювання конкуренто�

спроможність країни, галузі економіки, підприємства чи

виду продукції визначається наявністю певних конкурен�

тних переваг, отримання яких спонукає до впроваджен�

ня інновацій.

Враховуючи європейську орієнтованість України та

з огляду перспектив її вступу до Європейського Союзу,

слід зазначити, що країнами�членами цієї співдружності

під впливом чинників глобалізації визнається модель

інноваційного розвитку, в основі якої — пріоритетність

у суспільстві цілей розвитку людини, а всі інші є похідни�

ми і спрямованими на реалізацію ключової мети. А отже,

нашій країні слід орієнтуватися на зазначений напрям

розвитку. Важливою причиною підвищеної уваги в Ук�

раїні до інноваційної моделі розвитку є також те, що

економічно розвинені країни до 90% приросту ВВП от�

римують за рахунок інноваційного чинника, тоді як в

нашій країні цей показник не досягає й 1% [1, с. 76—82].

Водночас впровадження будь яких видів інновацій

потребує суттєвих вкладень коштів з метою отримання

прибутку, тобто інвестування. Зазначене потребує об�

грунтування відповідного категоріального апарату.

Innovative defines the scope of the enterprise to implement innovations, which must be significant,
significant, covering all components of the internal environment and cause a synergistic effect of a
combination of updated factors of production, which is manifested in increasing innovation potential
and competitiveness of the business entity.

It is proved that development should be understood as a purposeful activity of an economic entity,
accompanied by a qualitative transformation of its states, internal and external relations,
improvement of the form and models of functioning to achieve certain missions and goals.

It is substantiated that the innovative development of the enterprise is a purposeful activity of the
business entity, accompanied by a qualitative transformation of its states, internal and external
relations, improvement of the form and models of functioning to achieve certain missions and goals.
At the same time, one of the spheres of the company's activity is innovation, which ensures the
implementation of various types of significant innovations that cover all components of the internal
environment. The result of the synergetic effect of the combination of updated factors of production
is to increase the innovative potential of the enterprise.

A comparison of the main characteristics of innovation and investment allows us to conclude that
there are a number of common features. In particular, it is the connection with the risk, the duration
of the implementation period, commercial orientation and the like.

It is proved that investing is an integral component of the system in the innovative model of economic
development.

Ключові слова: інновації, розвиток, інноваційний розвиток, інвестиції, інвестування.

Key words: innovation, development, innovative development, investment, investment.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання сутності інноваційного розвитку та інвес�

тування є досить актуальними в сучасних наукових до�

слідженнях, однак наявні визначення здебільшого при�

свячені висвітленню різних їх аспектів залежно від кон�

кретної мети дослідження, а отже, однозначного загаль�

ноприйнятого визначення не існує.

МЕТА СТАТТІ
Метою нашого дослідження є критичний аналіз

підходів вчених до трактування сутності та взаємо�

зв'язку основних категорій інноваційного розвитку та

інвестування, їх узагальнення та обгрунтування власно�

го визначення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Переслідуючи мету дослідження сутності категорії

"інноваційний розвиток", передусім варто застосувати

класичний прийом — проаналізувати наявні досліджен�

ня вчених стосовно інноваційного розвитку на макро�

та мікрорівні.
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На макрорівні інноваційний розвиток економічної

системи в наукових публікаціях розглядають як такий,

що грунтується на системних та безперервних у часі

нововведеннях, які стосуються всіх сторін функціону�

вання організації (системи), оновлення компонентів її

внутрішнього середовища відповідно до змін науково�

технічного прогресу (НТП) з метою виробництва нової

сучасної продукції та зміцнення своєї конкурентоспро�

можності на ринку [2].

Автори Аналітичної доповіді "Перспективи іннова�

ційного розвитку України" стверджують, що інновацій�

ним розвитком є структурне удосконалення економіки

країни, яке є процесом втілення інновацій в практику з

метою збільшення обсягу та поліпшення якості про�

дукції, підвищення рівня конкурентоспроможності та

соціального розвитку суспільства [3].

Отже, інноваційний розвиток економічної системи

на макрорівні передбачає суттєві, постійні нововведен�

ня всіх складових та аспектів функціонування системи

на базі активного використання досягнень науки з ме�

тою досягнення високого рівня соціального розвитку

суспільства.

Стосовно наукового визначення інноваційного роз�

витку на мікрорівні можна зауважити, що вченими зде�

більшого акцентується увага на різних його аспектах

за відсутності єдиного, загальноприйнятого трактуван�

ня.

Так, Л.Е. Никифорова розглядає інноваційний роз�

виток підприємства в період нестабільного середовища

як такий напрям руху суб'єкта господарювання, коли

його конкурентоспроможність на ринку визначається

комплексом інновацій різного роду: товарів та послуг,

технологій, сегментів ринку, управління тощо. До того

ж слід розуміти відмінності між підприємством, що ре�

алізує окремі інновації та підприємством, для якого інно�

вації є сферою діяльності та пріоритетною функцією,

адже тільки у останньому випадку підприємство харак�

теризується інноваційним типом розвитку [4, с. 143—

148].

О.Г. Кураленко при формулюванні сутності іннова�

ційного розвитку підприємства акцентує увагу на синер�

гетичному ефекті поєднання виробничих факторів, що

є результатом інноваційних трансформацій і забезпе�

чують інноваційний потенціал підприємства, і розглядає

його як послідовне, еволюційне просування економіч�

ної системи до стійкого стану [5, с. 127—130]. Хоча вва�

жаємо, що стійкість підприємства в ринковому середо�

вищі господарювання може бути лише відносною, ко�

роткочасною, адже науково�технічний прогрес змушу�

ватиме його до постійного впровадження інновацій і

супроводжуватиметься порушенням досягнутої стій�

кості.

С.М. Ілляшенко особливостями інноваційного роз�

витку вважає безперервний пошук та наукову творчість

у сфері формування та використання потенціалу під�

приємства в нестабільних умовах ринку з метою реалі�

зації місії та цілей організації [6].

О.В. Марченко, досліджуючи передумови іннова�

ційного розвитку суб'єкта господарювання [7, с. 158—

164], стверджує, що такий тип розвитку вимагає пере�

ходу до застосування виключно принципово нових видів

інновацій — в продукції, технологіях, управлінських

рішеннях та інтелектуалізацію всіх видів діяльності під�

приємства.

Грунтовними дослідженнями сутності інноваційно�

го розвитку на мікрорівні, проведені В.С. Найдюк,

підтверджується той факт, що здебільшого вченими

часто використовується дана категорія, однак пояснен�

ня її сутності, як правило, відсутні [8, с. 251—263].

Тому вважаємо за необхідне здійснити аналіз кате�

горій "інноваційний" та "розвиток" з метою формулю�

вання сутності досліджуваного терміну. Доречним при

цьому є вислів Гегеля, який вважав, що жодне визна�

чення не можна вважати змістовним, якщо є незрозу�

мілим зміст окремих категорій, які входять до його скла�

ду [9, с. 19—23].

Ключовим поняттям інноваційного розвитку висту�

пає категорія "інновація". У міжнародних стандартах ця

дефініція подається як логічне завершення інновацій�

ної діяльності, причому відображується у вигляді ново�

го чи оновленого продукту на ринку, нової чи оновле�

ної технології, яка довела свою новизну на практиці.

Підгрунтям для формування такого визначення висту�

пили два основоположні документи. Першим є "Керів�

ництво Фраскаті", що є рекомендаціями зі збирання,

оброблення та узагальнення даних про науку й інновації,

прийняті експертами Організації економічного співро�

бітництва та розвитку в м. Фраскаті у 1963 р. Другий

(Керівництво Осло) — це методичні рекомендації по

збиранню інформації про інновації в технологіях, прий�

няті в м. Осло у 1992 р.

В Україні, відповідно до Закону України "Про інно�

ваційну діяльність", статтею 1, під інноваціями розумі�

ють те, що удосконалено або створено нове, а саме види

продукції, технологій, різні види рішень (виробничі, ад�

міністративні, комерційні тощо), причому такі, що спри�

яють істотному вдосконаленню як виробничої, так і со�

ціальної сфер життя суспільства [10].

Водночас поняття "інновація" характеризується ба�

гатьма аспектами розгляду залежно від методів і зав�

дань досліджень, від суб'єктів наукової діяльності тощо.

Критично аналізуючи та систематизуючи існуючі визна�

чення сутності інновацій, можна визначити такі основні

характеристики інновацій:

— наявність науково�технічної новизни ідеї, оскіль�

ки вона є результатом творчості людини;

— реалізація новації на практиці у формі нової про�

дукції, що надходить на ринок і знаходить свого спо�

живача або впровадженої нової технології;

— задоволення певних конкретних потреб людей;

— комерційна спрямованість;

— пов'язаність з ризиком.

Інноваційною доцільно вважати одну із сфер діяль�

ності підприємства по впровадженню інновацій, які по�

винні бути суттєвими, значними, такими, що охоплюють

всі компоненти внутрішнього середовища та зумовлю�

ють синергетичний ефект від поєднання оновлених фак�

торів виробництва, який виявляється у підвищенні інно�

ваційного потенціалу та рівня конкурентоспроможності

господарюючого суб'єкта.

Розвиток — це філософське поняття, що не знайш�

ло однозначного трактування в працях вчених. У науко�

вому світі спостерігається значна чисельність поглядів

на сутність терміну "розвиток". Спільним для багаточи�
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сельних пояснень цього поняття є розуміння розвитку

як процесу [11—14].

Однак сам зміст розвитку як процесу в науковій літе�

ратурі розглядається неоднозначно. Так, в окремих ви�

значеннях процес розвитку пов'язується з перетворен�

ням внутрішніх і зовнішніх зв'язків існуючих систем [15],

перехід у нову якість, досконалішу форму [11], якісній

зміні складу, структури і способу (моделей) функціону�

вання системи [13; 14] та інше.

Проте далеко не всі існуючі визначення категорії

"розвиток" містять власне цілі розвитку, а якщо й

містять, то вони є різними. Так, одні вчені до цілей роз�

витку відносять структурні зрушення [14], другі —

збільшення потенціалу підприємства та підвищення жит�

тєздатності підприємства [12], або ж досягнення гло�

бальних цілей підприємства [13].

Підкреслюючи суттєву роль інновацій у розвит�

ку економічної системи, вчені наголошують про

інноваційний характер різних аспектів розвитку та

визначають інновації — основою розвитку підприє�

мства [16].

Отже, розвиток слід розуміти як цілеспрямовану

діяльність господарюючого суб'єкта, що супровод�

жується якісною трансформацією його станів,

внутрішніх та зовнішніх зв'язків, удосконаленням фор�

ми і моделей функціонування задля досягнення визна�

чених місії та цілей.

Інноваційний розвиток економічної системи на

мікрорівні слід розуміти як діяльність господарюючого

суб'єкта, орієнтовану на досягнення чітко визначених

місії та цілей, що супроводжується якісною трансфор�

мацією його станів, внутрішніх та зовнішніх зв'язків,

удосконаленням форми і моделей функціонування. При

цьому однією зі сфер діяльності підприємства визнаєть�

ся інноваційна, тобто реалізація інновацій, які повинні

бути суттєвими, значними, такими, що охоплюють всі

компоненти внутрішнього середовища та зумовлюють

синергетичний ефект від поєднання оновлених факторів

виробництва, який виявляється у підвищенні інновацій�

ного потенціалу та рівня конкурентоспроможності гос�

подарюючого суб'єкта.

Оскільки метою, як і результатом інноваційного

розвитку виступає додатковий прибуток, причому ре�

гулярний і на довгострокову перспективу, то саме цим

визначається доцільність здійснення вкладень коштів

за рахунок інвестування. Адже, щоб впровадити в

життя певний, той чи інший вид інновацій, а саме реа�

лізувати комплекс робіт щодо дослідження ринку,

розробки та проєктування робіт, організації вироб�

ництва та збуту тощо, вимагаються певні фінансові

засоби. Тобто інвестування в інноваційний розвиток

як на макро�, так і на мікрорівні є нагальною необхі�

дністю.

В наукових працях термін інвестиції трактується нео�

днозначно, здебільшого охоплюють не всі аспекти, а

лише окремі з них. Влучним, на нашу думку, є визначен�

ня, згідно з яким, інвестиціями називають вкладення

капіталу на певний термін, з певною ціллю, у різній

формі, у різні об'єкти чи інструменти [17, с. 29].

Джерелом інвестицій виступають заощадження, що

являють собою надлишок доходу над споживанням. Час

формування вільних коштів (заощаджень, які потенцій�

но можуть бути інвестиціями) є початком інвестиційно�

го процесу, а закінчення знаменується формуванням

активів, використання яких принесе додаткову вартість.

Інвестиціями виступають вже реалізовані заощаджен�

ня. Проте, якщо інвестиціями передбачається наявність

заощаджень, то далеко не всі з останніх можуть висту�

пити інвестиціями.

Згідно з положеннями Закону України "Про інвес�

тиційну діяльність" від 18.09.1991 р., інвестиціями ви�

значаються майнові та інтелектуальні цінності, як вкла�

даються в підприємницьку та інші види діяльності, а ре�

зультатом цих вкладень є певний прибуток або соціаль�

ний ефект [18].

Опрацювання низки наукових праць дозволило нам

сформулювати ряд основних характеристик інвестицій:

це кошти, які не зберігаються, а вкладаються у вироб�

ництво, тобто виступають реалізованими заощадження�

ми; це вкладення на тривалий термін; форма вкладень

може бути різною; вкладення завжди пов'язані з ризи�

ком; вкладення здійснюються з метою отримання до�

ходу.

Порівняння основних характеристик інновацій та

інвестицій дозволяє зробити висновок про наявність

ряду спільних ознак. Зокрема, це пов'язаність з ризи�

ком, тривалість терміну реалізації, комерційна спрямо�

ваність тощо.

ВИСНОВКИ
Отже, метою інноваційного розвитку економічної

системи на макрорівні має бути досягнення високого

рівня соціального розвитку суспільства на базі актив�

ного використання досягнень науки і передбачає суттєві,

постійні нововведення всіх складових та аспектів функ�

ціонування системи.

Інноваційний розвиток підприємства як економі�

чної системи на мікрорівні являє собою цілеспрямо�

вану діяльність господарюючого суб'єкта, що супро�

воджується якісною трансформацією його станів,

внутрішніх та зовнішніх зв'язків, удосконаленням

форми і моделей функціонування задля досягнення

визначених місії та цілей, що грунтується на визнанні

однією із сфер діяльності підприємства інноваційної,

тобто реалізації інновацій, які повинні бути суттєви�

ми, значними, такими, що охоплюють всі компоненти

внутрішнього середовища та зумовлюють синергетич�

ний ефект від поєднання оновлених факторів вироб�

ництва, який виявляється у підвищенні інноваційного

потенціалу та рівня конкурентоспроможності госпо�

дарюючого суб'єкта. В той же час інноваційний роз�

виток неможливий без належного інвестування інно�

ваційної діяльності. Інвестування є невід'ємним ком�

понентом системи в інноваційній моделі розвитку еко�

номіки.
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