
Інвестиції: практика та досвід № 22/201362

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
Перехід на інноваційний шлях розвитку є усвідомленим

і єдино можливим шляхом, що дозволяє розраховувати на

подолання економічного відставання України в міжнарод)

ному співтоваристві.

У роботах західних дослідників домінує думка про те,

що інновація є передусім, категорією економічною, соціаль)

ною і навіть особистісною, а не тільки інструментально)тех)

нологічною[1, с. 121]. Інноваційний процес у вигляді техні)

ко)організаційно)соціального завдання розуміється як

цілісна і комплексна проблема.

У пострадянській практиці інновація, в переважній

більшості розробок представляється не як соціально)еко)

номічна категорія, а швидше, як напрям науково)технічно)

го прогресу (передусім високотехнологічної його складо)

вої), пов'язаний з впровадженням результатів наукових дос)

ліджень і розробок у практику [9, с. 145]. Іншими словами,

будь)яка науково)технічна діяльність і усе, що її забезпе)

чує, визнається інноваційною з тієї лише причини, що її ме)

тою проголошено отримання результатів, які належить впро)

ваджувати у виробництво, продукти, процеси. В зв'язку з

цим, виникає необхідність визначити причинно)наслідкову

обумовленість і сутнісну природу інновації в її широкому ро)

зумінні, виходячи при цьому з економічної практики, а не з

окремих її складових.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Науковий базис та засади розвитку інноваційної

теорії заклали такі іноземні та українські вчені, як:

Л.І. Абалкін, Ю.М. Бажал, І.Т. Балабанов, С.Л. Брю, К.Р. Мак)

коннелл, А.І. Пригожин, З.П. Румянцева, П.Т. Саблук,

Б. Санто, Б. Твісс, Р.А. Фатхутдінов, В.Ф. Халіпов, Д.М. Чер)

ваньов, О.Г. Шпикуляк, Й.А. Шумпетер та ін.

Усвідомлення актуальності і значимості інноваційних

змін на сучасному етапі розвитку України привертає до цієї

проблеми інтерес багатьох науковців: І.Р. Бузька, О.І. Дація,

А.А. Пересади, В.А. Євтушевського, О.І. Пампури, С.Ф. По)

кропивного, П.С. Харіва та інших. В останні роки проблема)

тиці інноваційної діяльності приділяється все більше уваги

вітчизняних авторів, теоретиків та практиків: О.І. Волкова,

В.М. Гриньової, М.П. Денисенка, С.М. Ілляшенка, Р.М. Лепи,

П.Г. Перерви, А.А. Садєкова, А.І. Яковлєва, О.М. Ястремсь)

кої та інших.
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Розглянуто еволюцію теоретичної думки щодо визначення сутнісного змісту інновацій, ета�

пи розвитку інноваційної теорії та складові інноваційного процесу.

The evolution of theoretical idea is considered in relation to determination essence maintenance

innovations, stages development of innovative theory and constituents innovative process.

Віддаючи належне результатам досліджень вказаних

авторів щодо визначення сутнісного змісту інновацій, виді)

лення ознак їх класифікації, напрямів інноваційного розвит)

ку, необхідно зазначити, що критичний аналіз та узагаль)

нення наукових поглядів відносно змісту та економічної сут)

ності інновацій з метою реалізації інноваційного розвитку

потребує подальших наукових досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета статті полягає в аналізі наукових поглядів щодо

визначення категоріального змісту інновацій, виділення

етапів розвитку інноваційної теорії та складових інновацій)

ного процесу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Поняття "інновація" ввів в науковий обіг в 1911 році відо)

мий вчений Йозеф Шумпетер в роботі "Теорія економічно)

го розвитку". Він говорив про інноваційні процеси як про

нові комбінації, які формуються в результаті реорганізації

виробництва завдяки використанню нової техніки, появі

нової сировини, впровадженню нової продукції, виникнен)

ня нових ринків збуту [13, с. 31].

Окрім Й. Шумпетера схоже трактування поняття "інно)

вація" властиве і іншим західним дослідникам (Е. Менс)

філд, Р. Фостер, Б. Твісс, М. Е. Портер). Згідно з класични)

ми визначеннями, "інновації є комплексним процесом, що

об'єднує різних учасників, таких, як фірми, виробники но)

вих знань, технологічні центри, аналітичні центри, які спо)

лучені безліччю взаємозв'язків, що створюють таким чином

інноваційну систему" [3, с. 12].

Американський дослідник Б. Твісс визначав поняття

інновація як "технічна, виробнича і маркетингова діяльність,

спрямована на комерційне використання нового (чи по)

ліпшеного) продукту або перше комерційне використання

нового (чи вдосконаленого) виробничого процесу або ус)

таткування" [4, с. 26].

Е. Саудер і А.С. Нашар, наслідуючи міжнародні стан)

дарти, визначають інновацію як результат діяльності, втіле)

ний в нові або вдосконалені продукти, затребувані ринком,

нові або удосконалені технологічні процеси, використову)

вані в практичній діяльності, нові послуги і нові підходи до

задоволення соціальних потреб. В економічному енцикло)

педичному словнику інновація визначається як "процес ство)
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рення, розробки нової техніки, технології, наукових дослі)

джень (інновацій), що включає і процес інвестування, ство)

рення, розробки і її практичного впровадження" [2, с. 399].

Д.І. Кокурін говорить про інновацію, як про резуль)

тат діяльності по оновленню, перетворенню попередньої

діяльності, що призводить до заміни одних елементів

іншими, або доповненню вже наявних новими. Окремо

автором використовується категорія "нововведення", під

яким розуміється перехід речі в новий стан або нову якість

[6, с. 119].

М.І. Крупка зауважує, що "інновація, як і інформація,

єдиного визначення не має, а конкретне тлумачення інно)

вацій залежить від методу конкретної науки, мети дослід)

ження або просто від наших життєвих уявлень" [8, с. 20].

У сучасній літературі можна виділити два підходи до

визначення інновацій:

1. Процесний (відтворювальний) підхід. Інновації розг)

лядаються як процес реалізації ідеї і її перетворення на го)

товий результат (зарубіжні дослідники Б. Твісс, Д. Тісс, Т.

Іорд, В. Н. Лапін, С. Ю. Глазьєв, В. Г. Мединський та ін.) або

як окремі стадії процесів — освоєння, впровадження, ко)

мерціалізації, використання (Кр. Фримен, X. Хартманн, С.

В. Валдайцев та ін.). У руслі цього підходу дано і визначен)

ня інновації як зміни (Ф. Валента, В. Водачек) і як сукуп)

ності заходів (Ф. Ніксон).

За визначенням Д.М. Черваньова та Л.І. Нейкова, інно)

вація — це техніко)економічний процес, який, завдяки прак)

тичному використанню продуктів розумової праці — ідей і

винаходів, призводить до створення кращих за властивос)

тями нових видів продукції та нових технологій, які, з'явив)

шись на ринку як нововведення, можуть дати додатковий

дохід [11, с. 25]. Угорський економіст Б. Санто також вва)

жає, що інновація — це такий суспільно)техніко)економіч)

ний процес, який через практичне використання ідей і вина)

ходів приводить до створення кращих за своїми властивос)

тями виробів, технологій, і у випадку, якщо інновація зоріє)

нтована на економічну вигоду, прибуток, її поява на ринку

може дати додатковий дохід [11].

2. Об'єктний підхід. Інновації представлені як кінцевий

результат, впроваджений об'єкт (С. Менделл, Д. Енніс, Ф.

Янсен, А.Н. Фоломьєв, Е.А. Гейгер, Н.Н. Молчанов, Л.М. Гох)

берг та ін.). Також, в межах даного підходу, під інновацією

розуміється творчий процес реалізації ідеї, що отримала

практичне втілення і впровадження у вигляді нового това)

ру, послуги, технології, форми організації, методу управлі)

ння.

Аналіз різних визначень інновації (нововведення) при)

зводить до висновку, що "специфічний зміст інновації скла)

дають зміни, а головною функцією інноваційної діяльності

є функція зміни" [5, с. 127].

За різними ознаками виділяються наступні види інно)

вацій [4, с. 26]:

1. За сферою застосування інновацій: управлінські,

організаційні, соціальні, промислові та інші.

2. За етапами науково)технічного прогресу, результа)

том яких стали інновації: наукові, технічні, технологічні, кон)

структорські, виробничі, інформаційні.

3. За мірою інтенсивності інновацій: "бум", рівномірні,

слабкі, масові.

4. За темпами здійснення інновацій: швидкі, упо)

вільнені, затухаючі, зростаючі, рівномірні, стрибкоподібні.

5. За масштабами інновацій: трансконтинентальні,

транснаціональні, регіональні, великі, середні, дрібні.

6. За ефективності інновацій: економічні, соціальні,

екологічні, інтегральні.

7. За мірою новизни: абсолютні, відносні, умовні, при)

ватні.

8. За інноваційним потенціалом: радикальні, комбіно)

вані, модифікаційні.

9. За рівнем розробки і поширення: державні, респуб)

ліканські, регіональні, галузеві, корпоративні, фірмові.

10. За сферою розробки і поширення: промислові,

фінансові, послуги, торгово)посередницькі, науково)педа)

гогічні, правові.

11. За сферою застосування: для внутріфірмового зас)

тосування, для накопичення на фірмі, для продажу.

12. За частотою застосування: разові, такі, що повто)

рюються (дифузія).

13. За формою: відкриття, винаходи, раціоналізаторські

пропозиції, ноу)хау, товарні знаки, нові документи і т. д.

14. За видом ефекту, отриманого в результаті впровад)

ження інновації: науково)технічні, соціальні, екологічні, еко)

номічні (комерційні), інтегральні.

Життя інновації з певним наближенням описується 8)

образною траєкторією: виникнення і початок реалізації за)

думу; втілення задуму в розгорнуті організаційно)структурні

рішення; існування нового рішення, досягнення стану

зрілості. Як правило, реалізація нового рішення на почат)

ковій стадії приносить економічний ефект набагато менший

у порівнянні із вже наявними традиційними рішеннями. Ця

різниця і визначає міру ризику [3, с. 167]. Нове рішення да)

леко не завжди означає ліквідацію старого продукту. Інно)

вацію породжує також прагнення продовжити життєвий цикл

продукту. Тут треба розрізняти власне інновацію і субінно)

вацію. Остання пов'язана з вдосконаленням характеристик

старого продукту, доля якого виявилася під знаком питан)

ня в результаті появи тієї або іншої інновації. Субінновація

не завершується становленням нової функції, виробленого

продукту, часто вона зводиться до модифікації вже існую)

чого.

У число основних елементів теоретичної концепції інно)

вацій можна включити наступні:

а) інновація виникає як результат рішення і дій підприє)

мця, які орієнтовані на формування нової (удосконаленої)

продукції (нової функції продукції);

б) в основі інновації лежать технічні, соціальні і органі)

заційні зміни (нові рішення);

в) важлива ознака інновації — дискретність;

г) у рамках кожної функції продукції спостерігаються

в різній мірі субінновації, що коригують її форму, носять

безперервний характер;

д) інноваційний процес — це не елемент науково)техн)

ічного прогресу, швидше, це його стимулюючий чинник і

споживач. Фундаментальні дослідження — це не частина

інноваційного процесу, а потенційне джерело найважливі)

шого ресурсу інноваційної діяльності  [7, с. 58].

На думку М. Портера, "за винятком дуже невеликого

числа випадків інновації є результатом незвичайних зусиль"

[10, с. 132]. Це співзвучно з положенням, що інновація най)

частіше є процесом ірраціональним, в якому, передусім,

виникає ідея конкретного задуму, яке завершується закін)

ченим продуктом тільки в результаті проходження тривало)

го і "петляючого" шляху розвитку. Раціональні досліджен)

ня часто використовуються тільки на пізніх етапах або для

сприяння в вирішенні частини конкретних проблем. Прав)

да, тут разом з лінійною моделлю інновацій треба бачити і

такий шлях їх становлення, при якому наукові дослідження

і виробнича діяльність представляють незалежні між собою

майже автономні процеси.

Наукові дослідження справляють на інноваційну

діяльність, як правило, лише непрямий вплив. Наука не виз)

начає динаміку інноваційного процесу і не є його першою

ланкою. Вона повинна мати в розпорядженні потенціал,

адекватний потребам розвитку, і тільки. Інноваційна ідея

народжується не в науковій сфері, а у сфері громадського

споживання (від громадських потреб). Тому інноваційний

процес не лише завершується на ринку (у його широкому

розумінні), але і починається (породжується) на ньому.



Інвестиції: практика та досвід № 22/201364

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВИСНОВКИ
Виходячи з проведеного аналізу і перерахованих влас)

тивостей, якнайповнішим і узагальнюючим видається, на наш

погляд, наступне визначення категорії інновація — це ком)

плексна діяльність, за участю різних взаємозв'язаних один

з одним суб'єктів, кінцевим результатом якої є практичне

впровадження нововведення, наукових досліджень, нової

техніки, технології, — з метою отримання економічного,

соціального, екологічного, науково)технічного або іншого

виду ефекту. Поняттю інновація характерні наступні влас)

тивості: комплексність; послідовність; новизна; ефек)

тивність.

 З поняттям інновації тісно пов'язані категорії іннова)

ційної діяльності і інноваційного процесу.

Суть інноваційного процесу, полягає в тому, що його

слід розглядати як низку подій, в ході яких нововведення

визріває від ідеї до конкретного продукту, технології або

послуги і поширюється в господарській практиці, або задо)

вольняє потреби людини.

Основні етапи і характеристики інноваційного процесу

можна представити наступним чином. На першому етапі про)

водяться фундаментальні дослідження (у академічних інсти)

тутах, вищих навчальних закладах і галузевих спеціалізова)

них інститутах, лабораторіях). Фінансування здійснюється

в основному з державного бюджету на безповоротній ос)

нові.

На другому етапі проводяться дослідження приклад)

ного характеру. Вони здійснюються в усіх наукових уста)

новах і фінансуються як за рахунок бюджету, так і за ра)

хунок замовників. Оскільки результат прикладних дослід)

жень далеко не завжди передбачуваний, пов'язаний з

більшою долею невизначеності, на цьому етапі і далі вели)

ка вірогідність отримання негативного результату. Саме з

цього етапу виникає можливість ризику втрати вкладених

коштів, тому інвестиції в інновацію носять ризиковий ха)

рактер і називаються ризикоінвестиціями, а комерційні

організації, що займаються ризикоінвестиціями, — ризи)

кофірмами (венчурними).

На третьому етапі здійснюються дослідно)конструк)

торські і експериментальні розробки. Вони проводять)

ся як в спеціалізованих лабораторіях, КБ, дослідних ви)

робництвах, так і в науково)виробничих підрозділах ве)

ликих промислових підприємств. Джерела фінансуван)

ня ті ж, що і на другому етапі, а також власні засоби ор)

ганізацій.

На четвертому етапі здійснюється процес комер)

ціалізації  від запуску у виробництво і  виходу на ри)

нок і  далі по основних етапах життєвого циклу про)

дукту.
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