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ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙ 
В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Анотація. В статті наведено результати узагальнення та систематизації існуючих в економічних дослідженнях 
класичних та сучасних підходів до визначення сутності інновацій. За результатами змістовного огляду існуючих на-
працювань щодо розуміння сутності інновацій, встановлено їх атрибути (як невід’ємні, необхідні для забезпечення 
цілісності об’єкта ознаки) та сформовано їх перелік. Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив констатувати, 
що науковці по-різному трактують термін «інновація», використовуючи атрибути визначення, такі як процес, дія, но-
визна та результат. Це дозволило узагальнити та систематизувати існуючі підходи до визначення сутності інновацій: як 
процес (процесний підхід – всеохоплюючий процес розповсюдження нових знань та їх дифузії до всіх загально-значи-
мих областей діяльності людей); як дія (діяльнісний підхід – сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, 
проведення яких приводить до появи на ринку нових і поліпшених процесів і устаткування); як новизна (новаторський 
підхід – суттєва зміна кількісних та якісних характеристик сфер виробництва та споживання, що враховує принципову 
новизну продукту, послуги, підходу); як результат (результативний підхід – оформлений результат фундаментальних, 
прикладних досліджень або експериментальних робіт у будь-якій сфері діяльності з підвищення її ефективності або 
кінцевий результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді новітнього або вдосконаленого продукту, нових послуг, 
новітнього або вдосконаленого технологічного процесу). На основі такого узагальнення та систематизації, запропо-
новано комбінований підхід до визначення змісту інновацій, який полягає у поєднанні в єдине комбіноване визначення 
інновації окремих елементів з існуючих визначень змісту інновації, згідно таких атрибутів, як процес, результат, дія та 
новизна. За такого підходу, інновацію можна розглядати як кінцевий результат інноваційної діяльності, в якому відо-
бражено набуття економічного змісту винаходу або ідеї, завдяки проведенню сукупності заходів щодо процесу засто-
сування новітніх технологій, методів, організації виробництва, ресурсів або їх комбінацій, що призводить до створення 
нового об’єкту (продукту, послуги тощо). 
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Постановка проблеми. За даними провідних світових 
рейтингів (Звіт про глобальну конкурентоспроможність 
Всесвітнього економічного форуму, Індекс інноваційного 
розвитку агентства Bloomberg, Інноваційне табло ЄС, 
Глобальний індекс інновацій) наша країна, не зважаючи 
на наявність інноваційного потенціалу, на жаль, відно-
ситься до країн-аутсайдерів щодо інноваційного розвитку.  
До суто практичних аспектів такої ситуації (що в цілому 
відображається на рівні добробуту наших громадян), 
можна додати і теоретико-методологічні аспекти, які 
мають відобразити зміст інновацій, що дозволить погли-
бити розуміння їх сутності і на науковому рівні вста-
новити комплементарний характер взаємозв’язку між 
інноваційністю, конкурентоспроможністю та безпекою. 
Теоретичне опрацювання цих аспектів вимагає узагаль-
нення і формування підходів до визначення сутності інно-
вацій в економічних дослідженнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато 
досліджень закордонних та вітчизняних науковців при-
свячено дослідженню сутності інновацій, узагальненню 
підходів до трактування цієї сутності за певними най-
більш важливими, на думку цих науковців, аспектами, 
об’єктами, предметами та іншими критеріями. До таких 
праць, звичайно, слід віднести класичні праці П. Дру-
кера, Ж. Кондорсе, Ф. Котлера, П. Лелона, К. Маркса, 
Ф. Ніксона, М. Портера, Б. Санто, А. Сміта, М. Туган-
Барановського, К. Фрімена, В. Хартмана, Й. Шумпетера 

та інших. Серед сучасних дослідженням інновацій займа-
лися Х. Барнет, І. Бланк, А. Бутнік-Сіверський, В. Гунін, 
Р. Ґріфін, М. Денисенко, С. Ілляшенко, В. Євтушевський, 
М. Йохна, Н. Лапін, В. Мединський, О. Немчин, В. Нові-
ков, І. Перлакі, А. Пригожин, Ф. Пфітч, Я. Риженко, 
Л. Скамай, Д. Соколов, В. Стадник, Б. Твіс, Ю. Яковець 
та багато інших. Віддаючи належне і базуючись на попе-
редніх дослідженнях, все таки виникає необхідність уза-
гальнення та систематизації підходів до визначення сут-
ності інновацій в економічних розвідках з метою розробки 
комбінованого підходу до визначення змісту інновацій, 
який полягає у поєднанні в єдине комбіноване визначення 
інновації окремих елементів з існуючих визначень змісту 
інновації згідно певних атрибутів.

В перекладі з англійської мови «innovation» означає 
нововведення, ноу-хау, нове наукове, науково-технічне 
досягнення. Відповідно до міжнародних стандартів, інно-
вація – це кінцевий результат інноваційної діяльності, яка 
знайшла своє втілення у вигляді нового або значно удо-
сконаленого продукту, впровадженого на зовнішньому та 
внутрішньому ринках, нового або значно удосконаленого 
технологічного процесу, які використовуються в діяль-
ності суб’єктів господарювання. Найвідоміші тлумачні 
словники Заходу визначають інновацію як нову ідею 
чи метод, які впроваджено для виготовлення будь-чого  
(пер. з англ.); те, що ґрунтується на нових ідеях, техноло-
гії тощо. 
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Як зазначено у філософському словнику Г. Шмідта 
[28] інновація «означає, на противагу традиційному 
навчанню та поводженню з відомими, повсякденними 
предметами і законами природи, здатність орієнтуватися 
навіть у нових ситуаціях. Це відбувається завдяки онов-
ленню і розширенню мислення, завдяки специфічному 
розумінню нових проблем, які дійсно усвідомлюються і 
вирішуються щонайменше частково. Часте потрапляння 
в такого роду ситуації і їх подолання призводить до появи 
інноваційного навчання, внаслідок якого активізуються 
творчі можливості: створюються і застосовуються нові 
структури мислення, удосконалюються нові специфічні 
можливості для розуміння причин і взаємозв’язків і для 
оволодіння ними» (переклад автора).

Вважається, що вперше інноваційну складову в тео-
рію конкуренції було включено завдяки напрацюванням 
Йозефа Алоіза Шумпетера, зокрема науковець показав 
взаємозв’язок між інноваціями і конкуренцією, а також 
вплив інноваційної політики на ефективність розвитку кон-
курентних відносин. Проте, ще у роботах видатних попе-
редників Й. Шумпетера, таких, як А. Сміт, Ж. Кондорсе, 
К. Маркс та М. Туган-Барановський, також було підкрес-
лено значущість інновацій в тому чи іншому вигляді.

Біля витоків інноваційної теорії серед українських нау-
ковців стояв видатний учений М. Туган-Барановський, який 
акцентував увагу на тому, що інвестування капіталу в нові 
технології та виробництво впливає на споживання [25].

Розвиваючи економічну теорію в цьому напрямку 
Й. Шумпетер виступає засновником слова «інновація» та 
вкладає до нього наступний зміст: інновація ‒ це комерці-
алізація наукових відкриттів, комерціалізація нової інфор-
мації [31].

Теорія інновацій Й. Шумпетера дістала свій подаль-
ший розвиток у роботі німецького вченого Г. Менша 
«Технологічний пат: інновації долають депресії», який 
стверджував що інновації призводять до виникнення кон-
куренції за ресурси [3]. 

В роботі К. Фрімена «Економічна теорія промислових 
інновацій» було акцентовано на тому, що широке розпо-
всюдження технологій стає можливим у результаті конку-
ренції між підприємствами [2].

Ф. Ніксон вважає, що інновація – це сукупність вироб-
ничих, технічних і комерційних заходів, які ведуть до 
появи нових та вдосконалених промислових процесів і 
обладнання [16]. 

На думку Б. Санто, інновація – це такий суспільно-тех-
ніко-економічний процес, який через практичне викорис-
тання ідей та винаходів приводить до створення кращих 
за своїми якостями виробів, технологій та дає прибуток (у 
разі, коли інновація орієнтована на економічний зиск) [21]. 

І. Перлакі розуміє інновацію як «процес виникнення, 
розробки і реалізації нововведень» [18]. У процесуаль-
ному значенні поняття «інновація» вживається також 
Б. Твіссом і служить для позначення процесу, у ході якого 
винахід або ідея набувають певного (у першу чергу еконо-
мічного) значення [24]. Для фіксації однієї із фаз процесу, 
що розглядається, інновація використовується Ф. Пфітч 
як «технічна і технологічна реалізація новації» [4].

В. Хартман говорить про інновацію у вузькому сенсі як 
«промислове освоєння новації, тобто нових елементів» [29]. 

В українському термінологічному словнику іннова-
ція визначена як  результат інноваційної діяльності, який 
може представляти собою новий або удосконалений про-
дукт, технологічний процес чи новий підхід до соціаль-
них послуг.

Деякі дослідники, зокрема П. Лелон, надає трак-
тування інновації як новому виду продукції, методу, 

технології [12]. У наукових дослідженнях вітчизняних 
економістів переважає думка, що «інновація ‒ це техніко-
економічний процес, який, завдяки практичному вико-
ристанню продуктів розумової праці – ідей і винаходів, 
призводить до створення кращих за властивостями нових 
видів продукції та нових технологій» [30]. 

На сучасному етапі увага дослідників переміщується 
у бік аналізу різних типів інноваційних ситуацій. Як під-
сумковий результат створення і освоєння (впровадження) 
принципово нового або модифікованого засобу (новації), 
що задовольняє конкретні суспільні потреби в конкретній 
ситуації і дає ряд ефектів (економічний, науково-технічний, 
соціальний, екологічний) інновація розуміється Д. Соколо-
вим [22]. Ю. Яковець зводить інновацію до якісних вироб-
ничих змін, які відносяться як до техніки і технології, так і 
до форм організації виробництва і управління [32]. 

Як об’єкт, впроваджений в виробництво в результаті 
проведеного наукового дослідження або зробленого від-
криття, якісно відмінний від попереднього аналогу, визна-
чають інновацію В. Мединський, Л. Скамай [14].

Як нове явище, новаторство або будь-яка зміна, яка 
вноситься суб’єктом господарювання у власну діяльність 
із метою підвищення своєї конкурентоспроможності, як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, визнача-
ють інновацію в своїй монографії Л. Антонюк, А. Поруч-
ник та В. Савчук [5].

О. Немчин і А. Бутнік-Сіверський визначають іннова-
цію як використання нових ідей, науково-технічних розро-
бок та будь-яких нових творчих досягнень з метою отри-
мання більш значущих, ефективних і корисних результатів 
в інтересах людини і суспільства в цілому [15].

Ф. Котлер трактує інновацію як будь який товар, 
послугу, що сприймається як нова [10], а І. Бланк – як 
нове досягнення у галузі технології чи управління, що 
призначене до використання на підприємстві [6].

Більш широко за змістом інновацію тлумачить А. При-
гожин, який визначає її як цілеспрямовану дію, яка вно-
сить у середовище нові відносно стабільні елементи [19]. 

В. Новіков наголошує, що інновація є конкретний 
результат будь-якої творчої, пов’язаної з ризиком, діяль-
ності [17].

С. Ілляшенко та В. Євтушевський при дослідженні 
інновацій  трактують їх як кінцевий результат впрова-
дження результату наукової діяльності з отриманням 
комплексу ефектів [13; 27]. Також як результат упрова-
дження новацій з метою змін у об’єкті діяльності й одер-
жання економічного, соціального або іншого виду ефекту 
трактують інновацію М. Денисенко, Я. Риженко [8].

Х. Барнет вважає інновацією будь-яку ідею, що є 
новою за своїми якісними ознаками порівняно з наяв-
ними формами [1]. Професор Р. Ґріфін трактує інновацію 
як організацію розробки і впровадження нового продукту, 
послуги або запропонування нового використання існую-
чого продукту [7].

В. Гунін розглядає інновацію як результат практич-
ного (науково-технічного) освоєння нововведення (нова-
ції) [26], а М. Йохна та В. Стадник як кінцевий результат 
інноваційної діяльності [23]. 

Інтегративно інновація визначається М. Лапіним як 
комплексний процес поширення і використання нового 
практичного засобу для повного або кращого задоволення 
вже відомої потреби; як процес змін, у середовищі, у 
якому здійснюється життєвий цикл [11]. 

Багато сучасних дослідників користуються визначен-
ням інновації, яке належить П. Друкеру, якого вважають 
автором концепції підприємницької природи інновацій. 
Більше того, деякі сучасні науковці стосовно базового 



175

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

визначення інновації обирають саме П. Друкера, оскільки 
у запропонованому ним варіанті знайшли своє відобра-
ження ті моменти, які роз’яснюють прихід інновації у 
якості поняття, що найчастіше вживається, практично в 
усіх сферах життєдіяльності людини. А саме, він розуміє 
інновацію не просто як разове, чергове нововведення, а 
як добре організовану, раціональну, систематичну роботу, 
наслідком якої є формування нової якості, що дозволяє 
побачити в інновації потенціал для формування конку-
рентних переваг [9]. 

Таким чином, як бачимо, загалом нараховується не 
один десяток визначень поняття «інновація». Вищенаве-
дені трактування інновації частково або певною мірою 
відповідають змісту термінології, що застосовується в 
українському законодавстві, зокрема в Законі України 
«Про інноваційну діяльність», в якому зазначено, що 
«інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдоско-
налені конкурентоспроможні технології, продукція або 
послуги, а також організаційно-технічні рішення – вироб-
ничі, адміністративні, комерційні та інші, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соці-
альної сфери» [20]. 

Постановка завдання. За результатами вивчення під-
ходів до розкриття сутності інновацій в економічних 
дослідженнях, виникає необхідність узагальнення та сис-
тематизації численних думок, з визначенням атрибутів 
визначення, відповідних підходів, їх переваг та недоліків 
з точки зору розкриття такого багатогранного поняття, як 
інновації. На основі такого узагальнення передбачається 
формування комбінованого підходу до визначення змісту 
інновацій з урахуванням виявлених атрибутів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Форму-
вання підходів до визначення сутності будь-якого поняття 
починається з виявлення атрибуту як невід’ємної, необхід-
ної для забезпечення цілісності об’єкта ознаки та їх пере-
ліку. Як відомо, сутність – це просте або комбіноване відо-
браження або характеристика, деяка абстракція реально 
існуючого об’єкта за допомогою певних атрибутів.

При проведені систематизації багатоваріантних 
визначень інновації та підходів в економічних дослі-
дженнях, ми дійшли висновку, що в них присутні такі 
атрибути визначення, як процес, дія, новизна та резуль-
тат. Це дозволило узагальнити та систематизувати існу-
ючі підходи (табл. 1).

Проведені теоретичні дослідження дозволили існуючі 
визначення інновації систематизувати таким чином:

– як процес (процесний підхід). Передбачає, що це є 
всеохоплюючий процес розповсюдження нових знань та 
їх дифузії до всіх загально-значимих областей діяльності 
людей; це такий суспільний техніко-економічний про-
цес, який через практичне використання ідей і винаходів 
приводить до створення кращих за своїми властивостями 
виробів, технологій і т.д.;

– як дія (діяльнісний підхід). Сукупність технічних, 
виробничих і комерційних заходів, проведення яких при-
водить до появи на ринку нових і поліпшених промисло-
вих процесів і устаткування;

– як новизна (новаторський підхід). Як суттєва зміна 
кількісних та якісних характеристик сфер виробництва та 
споживання, що враховує принципову новизну продукту, 
послуги, підходу;

– як результат (результативний підхід). Як оформ-
лений результат фундаментальних, прикладних дослі-
джень або експериментальних робіт у будь-якій сфері 
діяльності з підвищення її ефективності або кінцевий 
результат інноваційної діяльності, втілений у вигляді 
новітнього або вдосконаленого продукту, нових послуг, 
що мають ринковий попит або соціально-економічну 
значимість для суспільства, новітнього або вдоскона-
леного технологічного процесу, що використовується у 
практичній діяльності. 

Отже, на основі вищенаведеного, можна запропону-
вати комбінований підхід до визначення змісту інновацій, 
який полягає у поєднанні в єдине комбіноване визначення 
інновації окремих елементів з існуючих визначень змісту 
інновації, згідно таких атрибутів, як процес, результат, дія 
та новизна, що дозволяє поглибити розуміння сутності 
інновацій (рис. 1). 

Висновки і перспективи подальших досліджень у 
даному напрямі. Узагальнення та систематизація існую-
чих в економічних дослідженнях підходів до визначення 
сутності інновацій дозволило встановити їх атрибути 
(процес, результат, дія та новизна), а також переваги та 
недоліки цих підходів при розкритті такого багатогран-
ного поняття, як інновації. Завдяки поєднанню існуючих 
підходів та встановлених атрибутів запропоновано комбі-
нований підхід до визначення сутності інновації як кін-
цевого результату інноваційної діяльності, в якому відо-

Таблиця 1
Формування підходів до визначення сутності інновацій в економічних дослідженнях

Атрибут 
визначення Автори Підхід Переваги підходу Недоліки підходу

Процес Б. Санто, Ф. Пфітч, І. Перлакі,  
Б. Твіс, Н. Лапін процесний підкреслено особливості 

виробництва інновації 

не визначає конкретний 
результат інноваційної 
діяльності

Дія А. Пригожин, Ф. Ніксон,  
П. Друкер, Р. Ґріфін діяльнісний

зроблено акцент на 
вирішенні практичних 
завдань від втілення 
інновацій

не визначає конкретний 
результат інноваційної 
діяльності

Новизна

Х. Барнет, О. Немчин,  
А. Бутнік-Сіверський,  
В. Хартман, П. Лелон,  
Ф. Котлер, І. Бланк,  
Ю. Яковець, В. Мединський,  
Л. Скамай

новаторський враховує наявність нової 
ідеї, продукту тощо

не відзначено, на що 
спрямовано та результат 
від впровадження

Результат

В. Новіков, Д. Соколов,  
С. Ілляшенко, В. Євтушевський, 
М. Денисенко, Я. Риженко,  
В. Гунін, М. Йохна, В. Стадник

результативний
розглянуто як інструмент 
отримання певного 
ефекту

не простежено проміжні 
результати від ідеї до її 
реалізації на ринку
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бражено набуття економічного змісту винаходу або ідеї, 
завдяки проведенню сукупності заходів щодо процесу 
застосування новітніх технологій, методів, організації 
виробництва, ресурсів або їх комбінацій, що призводить 
до створення нового об’єкту (продукту, послуги тощо).

Опрацювання результатів наукових розвідок за інно-
ваційною тематикою показало, що багато дослідників в 

своїх працях поряд з поняттям «інновація» використову-
ють поняття «інноваційність» та «інноваційна діяльність». 
Подальші дослідження будуть присвячені розгляду цих 
понять, їх сутності з метою виявлення і систематизації їх 
атрибутів з наступним встановленням взаємозв’язку між 
інноваційністю, конкурентоспроможністю та економіч-
ною безпекою підприємства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ИННОВАЦИЙ  
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация. В статье приведены результаты обобщения и систематизации существующих в экономических иссле-
дованиях классических и современных подходов к определению сущности инноваций. По результатам содержатель-
ного обзора существующих наработок относительно понимания сущности инноваций, установлено их атрибуты (как 
неотъемлемые, необходимые для обеспечения целостности объекта признаки) и сформирован их перечень. Анализ 
последних исследований и публикаций позволил констатировать, что ученые по-разному трактуют термин «иннова-
ция», используя атрибуты определения, такие как процесс, действие, новизна и результат. Это позволило обобщить и 
систематизировать существующие подходы к определению сущности инноваций: как процесс (процессный подход – 
всеобъемлющий процесс распространения новых знаний и их диффузии ко всем обще-значимых областей деятель-
ности людей); как действие (деятельностный подход – совокупность технических, производственных и коммерческих 
мероприятий, проведение которых приводит к появлению на рынке новых и улучшенных процессов и оборудования); 
как новизна (новаторский подход – существенное изменение количественных и качественных характеристик сфер про-
изводства и потребления, учитывающий принципиальную новизну продукта, услуги, подхода) как результат (результа-
тивный подход – оформленный результат фундаментальных, прикладных исследований или экспериментальных работ 
в любой сфере деятельности по повышению ее эффективности или конечный результат инновационной деятельности, 
воплощенный в виде нового или усовершенствованного продукта, услуг, нового или усовершенствованного техноло-
гического процесса). На основе такого обобщения и систематизации, предложен комбинированный подход к опреде-
лению содержания инноваций, который заключается в сочетании в единое комбинированное определение инновации 
отдельных элементов из существующих определений содержания инновации, согласно таких атрибутов, как процесс, 
результат, действие и новизна. При таком подходе, инновацию можно рассматривать как конечный результат иннова-
ционной деятельности, в котором отражены вступления экономического содержания изобретения или идеи, благодаря 
проведению совокупности мер по процесса применения новейших технологий, методов, организации производства, 
ресурсов или их комбинаций, что приводит к созданию нового о'объекта (продукта, услуги и т.д.).

Ключевые слова: предприятие, инновация, подход, атрибут, процесс, действие, результат, новизна.

FORMATION OF APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE OF INNOVATION  
IN ECONOMIC RESEARCH

Abstract. The results of generalization and systematization of existing classical and modern approaches to determining the 
essence of innovation in economic research have been presented in this article. Based on the results of a meaningful review of 
existing theories in understanding the essence of innovations, their attributes have been established (as necessary to ensure the 
integrity of the object features) and a list of them has been formed. An analysis of recent research and publications has revealed 
that scientists interpret the term «innovation» differently, using attributes of definition, such as process, action, novelty, and 
outcome. This allowed to generalize and systematize the existing approaches to defining the essence of innovation: as a process 
(process approach – a comprehensive process of dissemination of new knowledge and its diffusion to all areas of human acti-
vity); as an action (activity approach - a set of technical, production and commercial measures, the implementation of which 
leads to the emergence of new and improved processes and equipment); as novelty (innovative approach – a significant change 
in quantitative and qualitative characteristics of the spheres of production and consumption, taking into account the fundamental 
novelty of the product, service, approach); as a result (effective approach – a formalized result of fundamental, applied research 
or experimental work in any field of activity to improve its efficiency or the end result of innovation, embodied in the form of 
the latest or improved product, new services, latest or improved technological process). Based on such generalization and sys-
tematization, a combined approach to determining the content of innovation has been proposed, which is combining individual 
elements from existing definitions of innovation content, according to attributes such as process, result, action and novelty into 
a single definition of innovation. In this approach, innovation can be seen as the end result of innovation activity, which reflects 
the acquisition of economic content of the invention or idea, through a set of measures for the application of new technolo-
gies, methods, organization of production, resources or its combinations which lead to the creation of a new object (product,  
service, etc.).

Key words: enterprise, innovation, approach, attribute, process, action, result, novelty.


