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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з проблем України на сучасному етапі розвит�

ку є те, що сьогодні наша національна економіка, не має

інноваційного механізму і ефективних якостей прийняття

інноваційних ідей. Слабкість розвитку інноваційного сере�

довища, що значно ускладнює, заважає створенню та про�

суванню комерційних інноваційних проектів. Недосконале

законодавство щодо забезпечення інноваційної діяльності

є перешкодою для розвитку інноваційної економіки.

 Сьогодні в більшості розвинених країн світу реалі�

зується державна політика щодо розвитку національ�

них інноваційних систем. Комерціалізація проривних

досліджень і розробок є ключовим елементом іннова�

ційної політики, оскільки результати управлінської

діяльності по створенню, упровадженню, просуванню

на ринок нових товарів і послуг безпосередньо вплива�

ють на ефективне функціонування економіки країни.

Для формування якісної інноваційної політики важли�

вим є визначення та розуміння сутності поняття "інно�

вації" та "інноваційного розвитку".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню сутності поняття "інновація" присвя�

чено роботи багатьох вітчизняних та закордонних вче�

них, серед яких: Антохов А.А. [1; 3], Мокир Дж. [9], Вла�

дыка М.В. [4], Тоффлер Е. [6], Форрестер Д. [7], Конд�

ратьев Н.Д. [5], Кузнец С. [8; 23], Juglar C. [9], Маркс К.

[10], Шумпетер Й.А. [11], Самуэльсон Г.�Ф. [12], Мит�

челл У. [13], Kitchin J. [14], Туган�Барановський М.І. [15],

Гобсон Дж. А. [16], Кейнс Дж.М. [17], Мальтус Т.Р. [18],

Хансен Э. [19], Хаберлер Г. [20], Freeman Chr. [21], Lu Xingqi
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[22], Mensch G. [24], Hirooka M. [25], Levitskaia A. [26], Гу�

риева Л.К. [27], Wey G. [28], Rogers E.M. [29], та ін. Згідно з

науковою літературою визначення сутності інновації є ак�

туальною проблемою економіки не лише в Україні, а й у

світі. У зв'язку з цим дане питання потребує подальшого

дослідження та опису в науковій літературі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті — визначити сутність інновації за хро�

нологічними та хорологічними підходами та взаємо�

зв'язок понять "інноваційна діяльність", "інноваційне се�

редовище", "економічне зростання", "інноваційна еко�

номіка", "інноваційний розвиток", "інноваційний про�

цес" з сутністю "інновація", а також уточнити визначен�

ня поняття "інновація".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Термін "інновація" походить від латинського

"novatio" (оновлення, зміна) і приставки "in" (лат. "У на�

прямку"). Дослівно "innovatio" — "у напрямку змін".

Поняття "інновації" з'явилося в наукових дослідженнях

ще в XIX ст., але широке поширення воно отримало в

XX в. завдяки роботам Й. Шумпетера. Саме Шумпетер

уперше застосував цей термін в економіці.

Слід зазначити, що суспільні та соціальні умови

істотно впливають на схильність до винаходів і реалі�

зації інновацій — "технологічну креативність суспіль�

ства" та формування "креативного класу суспільства"

за визначенням А. Антохова [1; 12].

Джоэль Мокир виділив три головні умови, що спри�

яють технологічній креативності суспільства:
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— Наявність "винахідливих і підприємливих нова�

торів, здатних і готових кинути виклик фізичному ото�

ченню заради поліпшення свого життя".

— Економічні та соціальні інститути повинні заохо�

чувати потенційних новаторів, створюючи для них по�

трібну структуру стимулів.

— Інновації вимагають різноманітності і терпимості

[2, с. 303].

Функціонування та наявність інноваційного середо�

вища веде до підвищення ефективності якісної взаємодії

основних елементів інноваційної діяльності в умовах

конкурентної боротьби на ринку.

Сучасні умови переходу економіки України на інно�

ваційний шлях припускає формування такого іннова�

ційного середовища, яке б могло задовільнити всі по�

треби, що виникають при змінах нестабільного і не�

визначеного соціально�економічного середовища з

можливістю його перспективного розвитку.

Досліджуючи інноваційне середовище з різних

сторін, можна з упевненістю сказати, що воно збільшує

взаємозв'язок між інститутами, сприяє створенню ко�

мунікацій між елементами інноваційної системи та при�

скорює процес щодо формування інноваційної еконо�

міки та формування інноваційної політики держави.

Важливе значення в розумінні інновацій та іннова�

ційної діяльності виступає емпіризм, певний досвід, втіле�

ний у різних звичаях, традиціях, переказах. У зв'язку з

цим поняття "інновація" вперше з'явилося в наукових

дослідженнях культурологів у XIX ст. і означало взаємоп�

роникнення елементів різних соціокультур. Тільки на по�

чатку ХХ ст. економічна теорія інновацій почала транс�

формуватися та перетворюватися на специфічну теорію

про життєво�розумову діяльність суспільства та індивідів.

Виникнення, становлення і розвиток інновацій та іннова�

ційної діяльності можна визначити як процес зароджен�

ня, розвитку і трансформацію економічного досвіду інно�

вацій, економічних знань про інновації, вивчення еконо�

мічної думки інновацій та економічної теорії інновацій.

У сучасній економічній теорії інновації розглядають�

ся як найважливіший чинник соціально�економічного роз�

витку та є невід'ємною складовою частиною формування

суспільства XXI ст. та формування інноваційного суспіль�

ства. Загальносвітовою тенденцією є загострення конку�

ренції інноваційних систем з "традиційними" виробничи�

ми системами за необхідні ресурси. Економічний розви�

ток країн містить у собі певні специфічні особливості: по�

перше, розвиток породжується посиленням

науково�технічного прогресу та інновацій�

ної діяльності; по�друге, результат розвит�

ку інновацій призводить до підвищення

рівня технологічного розвитку країни.

Згідно з визначенням, у монографічно�

му досліджені "Регіональна економіка та

інтелектуалізація суспільства: інноваційні

аспекти взаєморозвитку", сутність іннова�

ційної діяльності — у використанні досяг�

нень людського розуму (нових ідей,

відкриттів, винаходів, удосконалень і тощо)

для підвищення ефективності діяльності в

тій чи іншій сфері — у виготовленні нових

засобів або продуктів праці, застосуванні

більш ефективних технологій, джерел

енергії, створення нової зброї і засобів захисту від неї,

освоєння нових архітектурних і художніх стилів, пол�

іпшення форм організації праці, фінансових, торгових

або соціально�політичних інститутів, форм міжнародно�

го співробітництва тощо. Перелік можливих інновацій та

сфер їх застосування невичерпний — як невичерпні ви�

нахідливість людського розуму і різноманітність сфер

діяльності, багатогранності інтересів людини" [3, с. 244].

У своїх роботах М.В. Владика, Ю.А. Дорошенко роз�

глядають "Інноваційне середовище економіки та іннова�

ційну діяльність, як такі, що беруть свою основу в еко�

номіці знань та формуванні інформаційного суспільства"

[4, с. 169] і вказують, що "найважливішою передумовою

становлення розвитку сучасної економіки можна назва�

ти зрілість і стійкість стану інституційного середовища.

Окрім цього, необхідно побудувати механізм впливу на

розвиток інститутів, що стабілізують і регулюють госпо�

дарське середовище сучасної трансформаційної еконо�

міки. До цього можна віднести інтелектуальну власність,

ефективне використання стандартних прав власності в

сфері нематеріальних активів, що існують лише в інфор�

маційно�цифровій діяльності".

Інноваційна діяльність існує багато тисячоліть, але

предметом спеціального наукового вивчення інновації ста�

ли лише в XX столітті. Формування теоретичної концепції

інновацій відбувалося в рамках загальної теорії циклів і

криз в економічній і технологічній сферах. Важливе зна�

чення в формуванні теорії інновацій заклав Н.Д. Конд�

ратьєв. Російський економіст пов'язував технологічні та

економічні інноваційні хвилі з радикальними змінами в

інших сферах життя суспільства: "... війни і соціальні по�

трясіння включаються в ритмічний процес розвитку вели�

ких циклів і виявляються не вихідними силами цього роз�

витку, а формою його прояву" [5, с. 322].

"Великі цикли Кондратьєва" мають приблизно

піввікову тривалість і складаються з двох стадій — підви�

щувальної і знижувальної, і чотирьох фаз — пожвавлен�

ня, підйом, спад, депресія, як показано на рисунку 1.

Існування таких великих циклів Н.Д. Кондратьєв по�

в'язував із прогресом техніки і технології, який зумов�

лює зростання продуктивності праці і зниження реаль�

них витрат виробництва і транспортування товарів. Ці

фактори зумовлюють тривале зниження цін. Низький

рівень цін стимулює заощадження і довгострокові інве�

стиції, які акумулюються в розпорядженні потужних

фінансових та підприємницьких центрів.
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Рис. 1. Чотирьохфазні великі цикли Н.Д. Кондратьєва
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Розвиток будь�яких систем, включаючи інновацій�

ну, відбувається циклічно. У кожної системи є свій цикл

формування і розвитку, що охоплює період часу від за�

родження системи до її руйнування. Власне таке існу�

вання систем та ступінь їх стійкості до впливу різноман�

іних факторів, обумовлюється тим, що кожна з них має

властивість самовідтворення. Якщо новоутворена сис�

тема не буде відрізняється від попередньої, цикл роз�

витку прийнято називати симетричним або конформним,

а відповідно розвиток — екстенствним.

Якщо в системі або з'являються нові властивості, то

такий цикл буде мати назву — асиметричним. Він набу�

ває так званого дисбалансу властивостей: цикл містить

елементи зі "старими" властивостями і елементи з но�

вими. Як наслідок, система стає більш досконалою, а її

розвиток — інтенсивним.

Більш детально в таблиці 1 ми систематизували

знання про цикли, а саме: їх структуру, основні власти�

вості, чинники, характеристику, тривалість тощо.

Аналізуючи таблицю 1, можна стверджувати, що кожен

із науковців по�різному визначає об'єкт дослідження цикліч�

ності економіки. Досліджуючи циклічність за різними вчени�

ми в хронологічній послідовності, можна зробити висновок,

що в мірі поглиблення вивчення циклічності та розвитку сус�

пільства тривалість економічного циклу скорочується. На

нашу думку, це пов'язано із зростаючим значенням науки та

інновацій у житті людей та виробництві товарів та послуг.

Досліджуючи теоретичні положення інноваційного

розвитку та вплив довгих циклів на інноваційний розви�

ток китайські дослідники Lu Xingqi, Zhang Hongle ствер�

джують, що в інноваційне середовище повинні входити

такі основні елементи: освіта, політика, економіка, куль�

тура, наука і відносини між даними елементами.

При цьому дані елементи зобов'язані мати центра�

лізоване оточення поблизу виробничої сфери. На їхню

думку, інноваційне середовище складається з декіль�

кох рівнів: жорсткого оточення (відчутного) — це об'єк�

ти матеріального характеру: споруди, обладнання, вит�

рати на дослідницьку діяльність тощо) і м'якого (невло�

вимого) оточення — це дух наукового колективу, сере�

довище академічної науки, стилі і атмосфера навчання;

гнучкий напрямок досліджень і система оцінювання. Ці

Таблиця 1. Систематизація економічних циклів

Автори Загальна характеристика циклу Чинники впливу на 
динаміку циклів Тривалість циклів Кількість 

фаз 
Тоффлер Е. [6] Розвиток цивілізацій - 1000-2000 років - 
Форрестер Д. [7] - Розвиток матеріалів та джерел 

енергії 
200 років -

Кондратьев Н.Д. [5] Розвиток науково-технічного 
прогресу та зміна в структурі 
капіталу 

Ставка позичкового відсотка.
Ціни. Банківські активи. 
Об’єми виробництва. 
Факторна множинність 

40-60 років 2

Кузнец С. [8] Зміни в структурі виробництва Дохід. Імміграція. 
Будівництво. 
Сукупний попит. Сукупний 
дохід. Продуктивність праці 

15-25 років - 

Жугляр К. [9] Вплив зміни ВНП, інфляції, 
зайнятості та інвестицій 

Факторна множинність: 
інфляція, зайнятість, рівень 
інвестицій 

7-12 років - 

Карл Маркс [10] Протиріччя між споживанням і
виробництвом. Зміна в темпах і 
розмірах накопичення капіталу 

Норма прибутку. Обсяг
виробництва. 
Ставка відсотка 

7-10 років 4

Шумпетер Й.А. [11] 
  

В основу покладені принципи 
технологічного детермінізму, 
ринковий 
дисбаланс, що виникає 
під впливом нововведень та 
інновацій 

Норма прибутку. Накопичення 
капіталу 

11 років 4

Самуэльсон П.,  
Нордхаус В. [12] 

Зміна в сукупному попиті Зайнятість. Дохід 2-10 років 2

Митчелл У. [13] Зміна перспектив у отриманні 
прибутку 

Ціни 3-7 років 2

Китчин Дж. [14] Динаміка величини запасів 
товарно-матеріальних цінностей на 
підприємствах 

Величина запасів. Інфляція. 
Зміни в ВНП. Зайнятість. 
Зміни цін 

3-5 років 

Туган-Барановський М. І. [15] Зміна темпів і розмірів 
накопичення капіталу. Порушення 
пропорційного розподілу 
суспільного виробництва 

Факторна множинність до 1 року 4 

Гобсон Дж. А. [16] Зміни обсягів виробництва Зміна цін. Факторна 
множинність 

- - 

Кейнс Дж. [17] Зміна граничної ефективності 
капіталу. 
Зміна граничної схильності до 
споживання. Зміна в інвестиціях 

Норма відсотків
Обсяг виробництва. 
Зайнятість  

- 2

Мальтус Т. [18] Теорія недоспоживання - - -
Хансен Э. [19] Технічний прогрес. Інновації.

Зміна обсягів інвестицій в 
основний капітал 

Факторна множинність - -

Хаберлер Г. [20] Зміна в економічному розвитку Дохід. Виробничий дохід. 
Споживання 

- 4

Freeman Chr. [21] Грошовий обіг та його порушення - - -
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вчені оцінюють рівень розвитку інноваційного середо�

вища через індикатори, що характеризують рівень

якості життя населення [22, с. 534].

Американський економіст австрійського походження

Й. Шумпетер, який досліджував проблеми ринкової кон'�

юнктури, історію економічних вчень та економічної сис�

теми, стверджував, опираючись на теорію великих циклів

Н.Д. Кондратьєва, що саме інновації призводять до фор�

мування та розвитку довгих хвиль та сприяють пожвавлен�

ню ділової активності. Він розглядав їх як "прояв техно�

логічної революції та її наслідків", коли інновації впровад�

жуються в економіку, має місце так званий "вихор творчо�

го руйнування", що підриває рівновагу колишньої еконо�

мічної системи, викликає відхід з ринку застарілих техно�

логій і віджилих організаційних структур та беззаперечно

призводить до появи нових життєздатних галузей, у ре�

зультаті чого і відбувається небувале зростання економі�

ки і добробуту людей. "Інновація — це акт зміни виробни�

чих функцій" [11, с. 186].

Й. Шумпетер уперше у своїй теорії інновацій обгрунту�

вав центральну роль підприємця�інноватора як творця но�

вих комбінацій факторів виробництва, нових ринків і тех�

нологій. У класичну теорію трьох факторів виробництва

(праця, земля, капітал) він, таким чином, додав четвертий

фактор — підприємницькі здібності. Під "підприємництвом"

він розумів не стільки впорядковану діяльність самостійних

господарюючих суб'єктів ринкової економіки, скільки

діяльність тих з них, які реально, на свій страх і ризик фор�

мують нові комбінації чинників виробництва, використову�

ючи винаходи і відкриття, тобто формують інновації.

Таким чином, ми можемо стверджувати, що інновації

виступають в ролі каталізатора економічного зростан�

ня, стверджуючи його ефективність та зростання про�

дуктивності праці. Вихід із глибокої економічної кризи

пов'язаний з формуванням та розвитком інноваційних

ідей, формуванням економіки знань та креативного кла�

су суспільства, які формують становлення нового еко�

номічного піднесення.

Проблеми взаємозв'язку інновацій з економічним зро�

стання були досліджені лауреатом Нобелівської премії

Саймоном Кузнецом. У своїх працях він сформував та роз�

крив низку нових підходів до теорії інновацій, які розви�

вають дослідження та ідеї Й. Шумпетера [23, с. 118]:

1. Уперше введено поняття епохальних нововведень,

що формують перехід від однієї історичної епохи до іншої.

"Значні прориви в розвитку людського знання, ті, що вста�

новили домінуючі джерела тривалого зростання на три�

валому відрізку часу і покрили значну частину світу, мо�

жуть бути названі епохальними інноваціями. А мінливий

курс економічної історії, можливо, допускає підрозділ на

економічні епохи, кожна з яких характеризується епохаль�

ної інновацією і породжені нею відмінними рисами".

2. Прискорений розвиток науки, на думку С. Кузнє�

ца, є основною причиною економічного зростання в

індустріальну епоху.

3. Автор вказує, що інновації та нововведення можуть

мати як позитивні, так і негативні наслідки для людства.

4. С. Кузнец зазначає, що економічна функція дер�

жави насамперед полягає в стимулюванні економічно�

го зростання, аналізі, відборі або відкиданні правових

та інституційних новацій, необхідних для формування

нового потенціалу виробництва.

5. Технологічні інновації взаємопов'язані з іннова�

ціями в інших сферах суспільства.

Потрібно відзначити, розвиток інновацій та іннова�

ційна діяльність набирає найбільші темпи розвитку на

фазі депресії, яка спонукає до розвитку економіки, по�

шуку нових підходів виходу з кризи та пошуку можли�

востей для виживання бізнесу.

У працях Г. Менша цей факт має назву "тригерний

ефект депресії". Автор зазначає, що депресія запускає

інноваційний розвиток та пошук створення інноваційно�

го продукту, який є нерівномірно�циклічним і закінчуєть�

ся утворенням кластерів інновацій [24, с. 170].

К. Фрімен вказував, що формування таких кластерів

не відбувається під час пожвавлення в процесі дифузії, а

дифузія і є процесом поширення і зщеплення новацій в

одну систему, що утворює єдиний кластер — інноваційної

діяльності [21, с. 232]. Звичайно становлення інновацій�

ного процесу займає значний час, що охоплює окрім фази

депресії також фазу пожвавлення. Зовсім нещодавно М.

Хіроока, на основі аналізу емпіричних даних, вказує та

доводить існування кореляційних взаємозв'язків інновацій

і великих циклів Кондратьєва. Дифузія інновацій вибірко�

во формує потужний інноваційний кластер за допомогою

механізму самоорганізації впродовж всього циклу Конд�

ратьєва [25, с. 350]. Для забезпечення та формування кон�

курентоспроможності країни і її регіонів на сучасному етапі

розвитку економіки особливого значення набуває роль

трансферу технологій. Для цього необхідний відповідний

розвиток елементів ринкової інфраструктури, формуван�

ня і розширення ринку інтелектуальної власності, а також

навчання фірм основних форм перенесення технологій [26,

с. 43]. Дифузія інновацій може виступати однією з форм

перенесення технологій. Можна виділити два основні на�

прями дослідження механізму дифузії: по�перше, як за�

кономірності виміру швидкості, масштабу, основних

ефектів і результатів від упровадження інновацій та інших

системних закономірностей інновацій; по�друге, як про�

цес просторової дифузії нововведень у рамках галузевих

або регіональних кластерів [27; 25].

Найбільш детально описані особливості процесу

перенесення інновацій з точки зору міждержавних

відмінностей в дослідженнях Дж. Вея [28]. На думку

автора, країни, в яких процес дифузії протікає швидко і

масштабно, розвиваються краще, ніж ті, в яких анало�

гічний процес почався пізніше і відбувається повільніше.

Значний внесок у дослідження процесу дифузії інно�

вацій також вніс Е. Роджерс, який писав, що "дифу�

зія — це процес, під час якого інновації з плином часу

поширюються по певних каналах серед членів соціаль�

ної системи" [29, с. 254].

Для подальшого розуміння інноваційної діяльності

та значення ролі інновацій у розвитку України важливо

визначити поняття "інноваційний розвиток". Термін, у

першу чергу, передбачає не тільки основний процес ос�

воєння інновацій, а й формування системи чинників і

умов, необхідних для його успішного здійснення, тобто

наявність інноваційного потенціалу та забезпечення

його стійкого розвитку. Одним із головних умов фор�

мування інноваційного потенціалу є соціально�еконо�

мічна адаптація суб'єктів господарювання до необхід�

ності розроблення і використання обгрунтованих інно�

ваційних рішень в інноваційно�технологічному процесі.
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У науковій економічній літературі приділяється

значна увага дослідженню економічної сутності понят�

тя "інновації". Але, у публікаціях вітчизняних і зарубіж�

них учених на цей час не існує єдиної думки щодо їхньо�

го визначення. Спільним є те, що поняття інновації" тісно

пов'язане з термінами "інноваційна діяльність", "інно�

ваційна економіка", "інноваційний розвиток", "іннова�

ційний процес", "науково�дослідні та дослідно�конст�

рукторські розробки". Аналізуючи праці вітчизняних і

зарубіжних учених, можемо запропонувати таке визна�

чення поняття "інновації": організаційно�технічні, еко�

номічні, виробничі, адміністративні, комерційні рішен�

ня щодо впровадження нового методу виробництва,

форм організації виробництва та підприємництва, ви�

робничих процесів, технологій і техніки, більш доско�

налого продукту, послуги, використовуючи винаходи,

відкриття, досягнення науково�технічного прогресу для

здобуття нових конкурентних переваг на ринку.

ВИСНОВКИ
Отже, інновація за хронологічними та хорологіч�

ними підходами перебуває у тісному зв'язку з циклічн�

істю економіки. Коли певна група інновацій повністю

використовує свій потенціал у виробництві та життєді�

яльності людей, тоді спостерігається зменшення рос�

ту або спад основних економічних показників. У цій

ситуації здійснюється пошук нових інновацій або по�

шук резервів діючих інноваційних ресурсів для розвит�

ку економічних відносин.

Інновації змінюють світ, однак вивчатися вони по�

чали порівняно недавно й сьогодні є низка невиріше�

них питань як теоретичних: визначення сутності цього

феномену, їхньої класифікації, так і практичних: оцінка

реалізації інноваційних проектів, прогнозування мож�

ливих ефектів від їх реалізації тощо. Дослідження інно�

вацій та інноваційної діяльності є актуальним та потре�

бує глибокого вивчення та обговорення.
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