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Тема: ІННОВАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 

Мета: ознайомити з поняття інновації та похідними від нього, зрозуміти 

сутність інноваційної діяльності 

Предметом дисципліни є сукупність форм та методів управління 

інноваційними процесами, а також взаємодії організаційних структур та 

персоналу при цьому. 

Метою інноваційного підприємництва є визначення основних напрямків 

науково-технічної й виробничої діяльності організації. Це насамперед розробка 

й впровадження нової продукції та технології (інноваційна діяльність), 

модернізація й удосконалення випущеної продукції й технології, подальший 

розвиток виробництва традиційних видів продукції й знятті з виробництва 

застарілої продукції. 

Інноваційному підприємству властиві ті ж самі функції управління, що й 

будь-якому іншому підприємству:. 

1. Планування - складання плану й реалізація стратеги. 

2. Визначення умов і організація - визначення потреби в ресурсах для 

реалізації різних фаз інноваційного циклу, постановка завдань перед 

співробітниками, організація роботи. 

3. Виконання - здійснення дослідження й розробок, реалізація плану. 

4. Керівництво - контроль і аналіз, коректування дій, нагромадження 

досвіду.  

5. Оцінка ефективності інноваційних проектів, інноваційних управлінських 

рішень, застосування нововведень. 

На рис. 1 наведена схема управління інноваційним підприємством як 

системою. 

Опанування механізму управління інноваційними процесами є 

передумовою суттєвих радикальних рішень у сфері господарського, політичного 
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і в цілому суспільного життя держави в цілому й окремих її підприємницьких 

структур. 

 

Рис. 1. Схема управління інноваційним підприємством як системою 

Завданнями інноваційного підприємництва є вирішення проблем 

організацій при адаптації їх до нових умов господарювання, до змін, що постійно 

відбуваються в оточуючому їх середовищі з метою досягнення ними 

економічного зростання. 

Термін «інновація» в економічній літературі трактується переважно як 

перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний результат 

діяльності шляхом втілення його в нових товарах, продуктах, технологіях. 

«Інновації», зміни, нововведення - терміни, які почали широко 

застосовуватися в транзитивній економіці України як самостійно, так и для 

характеристики споріднених понять: інноваційна діяльність, інноваційний 

процес, інноваційний менеджмент, інноваційне рішення та інше. 

Слід зазначати, що в літературі налічується велика кількість визначень цих 

понять, тлумачення цих категорій. 

Так, одним із перших сформулював визначення інновацій австрійській 

вчений Й. Шумпетер ще на початку 20-го сторіччя як нову науково- 
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організаційну комбінацію виробничих факторів, яка мотивована 

підприємницьким духом. Американський вчений Ф.Ніксон вважає, що інновація 

- це сукупність технічних, виробничих та комерційних заходів, які зумовлюють 

появу на ринку нових та покращених промислових процесів та обладнання. 

На думку відомого американського вченого в галузі управління наукою й 

технікою Б. Твісса, нововведення - процес, у якому винахід або ідея набуває 

економічного змісту. 

Німецький спеціаліст Ф. Хаберланд вважає, що «нововведення охоплює 

науково-технічні, технологічні, економічні й організаційні зміни, які виникають 

у процесі відтворення. Його основними характеристиками є: якісна новизна 

виробів, способів виробництва і технологій у порівнянні з попередніми, темпи 

реалізації, динаміка циклу нововведень, економічна ефективність, соціальні 

наслідки». 

Д.В. Соколов, А.Б. Титов та М.М. Шабанова під інновацією розуміють 

кінцевий результат, але вони ставлять такі вимоги як задоволення конкретних 

суспільних потреб та створення низки ефектів (економічного, науково- 

технічного, соціального, екологічного). В словнику “Науково-технічний 

прогрес” інновація (нововведення) означає теж результат творчої діяльності, 

націленої на розробку, створення та розповсюдження нових виробів, технологій, 

впровадження нових організаційних форм і т.д. 

Дещо інше тлумачення цієї категорії наводить П.Т. Саблук, який визначає 

інновацію як нове досягнення в галузі технологій чи управління, призначене для 

використання у виробничій, інвестиційній чи фінансовій діяльності 

підприємства. 

З поняттям «інновація» тісно пов’язані такі поняття, як «новація», 

«нововведення», «винахід» і «відкриття». 

Новація - кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий 

продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом 

інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок. Цей 

термін вживається до всіх новин як у виробничій, науковій, навчальній, 
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соціальній сферах, стосовно будь-яких удосконалень, які забезпечують 

збільшення витрат або створюють умови для зміни способу життя. 

Нововведення - це результат практичного освоєння новації, задіяної у 

динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним 

ефектом. 

На думку А.І. Пригожина, саме нововведення є своєрідною «клітиною» 

розвитку цілеспрямованих змін. В умовах прискореного суспільного розвитку 

нововведення в різних сферах життя (техніці, економіці, управлінні, культурі) 

стають дедалі частішими і неперервними. Тенденція до зростання нововведень 

тісно пов’язана з розвитком наукомістких виробництв, у створенні яких є 

важливими людські ресурси, знання, навички, ноу-хау. 

Не всі зміни є нововведеннями, тільки ті, котрі вносять у середовище нові 

елементи. Вони можуть бути соціальні, духовні і матеріальні, кожна з яких є 

новацією, тобто предметом нововведення. 

Процес введення новацій на ринок прийнято називати процесом 

комерціалізації. Комерційний аспект визначає інновацію як економічну 

необхідність, яка перетворює її у джерело доходу. Наявність попиту на 

інновацію свідчить про її конкурентоспроможність, що є результатом 

інноваційної діяльності. Інновація - це матеріалізований результат науково- 

технічної діяльності. 

Винахід - це нове технічне вирішення конкретної задачі, яке дає 

позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці. Тобто це 

нові прибори, механізми, інструменти, інші обладнання, створені людиною. 

Відкриття є процесом одержання раніше невідомих даних або 

спостереження раніше невідомого явища природи, що сприяє накопиченню 

теоретичних знань. 

Відкриття відрізняється від інновації наступними ознаками: 

1. Відкриття, може бути зроблено винахідником-одиночкою, а інновація 

розробляється колективами (лабораторіями, відділами, інститутами) і 

впроваджується в формі інноваційного проекту. 
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2. Метою відкриття не є одержання прибутку, а інновація завжди ставить 

ціль - одержати велику суму прибутку, підвищити продуктивність праці 

знизити собівартість виробництва за рахунок застосування якого-небудь 

нововведення в техніці і технології. 

3. Відкриття може відбутися випадково, а інновація завжди є результатом 

пошуку. 

Інновація знаходиться з одного боку у протиріччі з консервативним, 

направленим на збереження існуючого положення, а з іншого боку - направлено, 

в межах стратегії змін, на «імітацію», на моделювання існуючого. 

Інновація є елементарною обов’язковою складовою підприємництва, вона 

завжди притаманна конкуренції та ринковій економіці. Одночасно вона є в рівній 

мірі поєднанням раціональності та ірраціональності. Творчість є, можна сказати, 

двигуном інновацій та “первинним ресурсом” підприємництва в ринковій 

економіці. 

Інновація по своїй суті це нововведення у виробництво або застосування у 

тій чи іншій сфері суспільної діяльності результатів науково-технічного 

прогресу, інтелектуальної праці, технологічних розробок з метою її 

вдосконалення та підвищення результатів. 

В інноватиці використовується поняття «життєвий цикл», що означає 

стадійність процесу, єдність його початку і кінця. 

Життєвий цикл - це період від зародження ідеї до розробки, створення, 

поширення, використання та утилізації(занепаду) продукту, рис. 2. 

Розрізняють повний життєвий цикл продукту і життєвий цикл продукту у 

сфері виробництва і споживання. У практичній діяльності найчастіше оперують 

поняттям життєвого циклу продукції у сфері виробництва. Цей цикл складається 

з кількох фаз. Перша фаза - дослідження і розробка нововведення продукту. Ця 

фаза не завжди закінчується успішно. Існує велика ймовірність невдач, ризиків і 

відстрочки одержаних результатів. Спочатку, коли кошти вкладаються в науково 

- дослідницькі і конструкторські розробки, успіхи дуже скромні. Це сфера 

збитків. Закінчується фаза передавання опрацьованої документації у 
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виробництво. На другій фазі відбувається технологічне освоєння масштабного 

виробництва нової продукції. Третя фаза характеризується стабілізацією обсягів 

виробництва, а в четвертій фазі відбувається поступове зниження обсягів 

виробництва і продукція виводиться зі сфери реалізації. 

 

Рис. 2. Характеристика етапів ЖЦТ 

Інноваційна сфера являє собою систему взаємодії: 1) інноваторів, 2) 

інвесторів, 3) товаровиробників конкурентоздатної продукції (послуг) і 

розвинутої інфраструктури. 

Основними складовими інноваційної сфери є: 

Ринок нововведень. Основним товаром ринку є науковий і науково 

технічний результат тобто продукт інтелектуальної діяльності, на який 

поширюються авторські й аналогічні права, оформлені відповідно до діючих 

міжнародних, національних, корпоративних та інших законодавчих і 

нормативних актів. У світовій практиці прийнято розрізняти: наукову (науково- 

дослідну), науково-технічну діяльність, а також експериментальні розробки. 

Інтелектуальна власність - це право автора на винахід, наукову ідею, 

розробку, новий виріб чи нову технологію. Інтелектуальна власність 

охороняється державою. Механізм захисту передбачає систему економічних, 
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соціальних і правових методів та засобів підтримки інновацій. У сучасному світі 

використовуються основні типи захисту інтелектуальної власності: патенти, 

авторське право, товарний знак. 

Патент - це документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет 

винаходу і виключне право на його використання. Ніхто не може використати 

винахід без дозволу (ліцензії) патентовласника. 

Авторське право - це сукупність норм права, які регулюють 

правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного 

інтелектуального продукту. авторське право належить автору довічно і діє не 

менше 50 років після його смерті. Воно поширюється на будь-які творчі 

результати незалежно від форми, призначення і якості інтелектуального 

продукту. 

Наукова діяльність спрямована на одержання, поширення і застосування 

нових знань. 

Під експериментальними розробками розуміється систематична робота, 

заснована на знаннях, придбаних у результаті проведення наукових досліджень 

чи на основі життєвого досвіду, і спрямована на забезпечення життя і здоров’я 

людини, одержання нових матеріалів, продуктів та приладів, введення нових 

технологій і їх подальше удосконалення. 

Ринок нововведень формують наукові організації, ВНЗи, об’єднання 

науковців тощо. 

Ринок чистої конкуренції - сукупність продавців і покупців, які укладають 

угоди щодо подібного товару в ситуації, коли жоден покупець або продавець не 

робить великого впливу на рівень поточних цін. 

Головна дійова особа конкурентних відносин на ринку - інноваційна фірма. 

Основним товаром ринку є продукти інтелектуальної діяльності, науковий і 

науково-технічний результат. Ринковою конкуренцією називається боротьба 

фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживача на доступному 

сегменті ринку. 



Основи інноваційного підприємництва 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

Ринок капіталу (інвестицій) - це сфера обертання капіталу, де суб’єктом 

виступають, з одного боку, організації та особи, які зайняті в науковій сфері, а з 

іншого - організації й особи, які здійснюють інвестиції. 

Ринок капіталу формують інвестиції. У найзагальнішому вигляді 

інвестиції являють собою довгостроковий вклад коштів у розвиток інноваційної 

бази. В інноваційній сфері визначну роль відіграють довгострокові інвестиції, бо 

інноваційний процес, як правило, триває 3-5 років і більше. 

Основними факторами розвитку ринку капіталу є: 

 макроекономічна політика; 

 обсяг приватизації; 

 податкова політика; 

 розвиток фінансового сектора; 

 ринкове ціноутворення; 

 інформаційні технології; 

 професійні стандарти і т.д. 

Інновація виконує наступні функції: 

 відтворювальну (інновація є важливим джерелом фінансування 

розширеного відтворення, тобто грошова виручка, одержана від продажу 

інновації на ринку може бути направлена на розширення обсягів виробничо-

торгівельної, інвестиційної, інноваційної і фінансової діяльності); 

 інвестиційну (прибуток одержаний за рахунок реалізації інновації може 

використовуватись в різних напрямках, в тому числі і як капітал, тобто 

використання прибутку від інновації для інвестування нових інновацій); 

 стимулююча (одержання підприємцем прибутку за рахунок реалізації 

інновації, що є для нього стимулом і спонукає його постійно вивчати попит, 

вдосконалювати організацію маркетингової діяльності, застосовувати більш 

сучасні прийоми управління фінансами). 

Сучасна економічна теорія виділяє п’ять основних типів інновацій: 
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 запровадження випуску нового продукту (товарна інновація), 

наприклад, вирощування нової сільськогосподарської культури: 

амарант, соя, рапс чи інше; 

 введення нового методу виробництва (технологічна інновація), 

наприклад, технологія утримання худоби у відкритих легких 

приміщеннях; 

 створення нового ринку товарів чи послуг ( ринкова інновація); 

 освоєння нового джерела постачання сировини чи напівфабрикатів 

(маркетингова інновація); 

 реорганізація структури, методів та стилів управління (управлінська 

інновація). 

Таким чином, впровадження інновації може стосуватися різних сторін 

господарської діяльності організації.  

Управління змінами та інноваціями в сучасних умовах адаптації до 

ринкових відносин є складовою та однією із важливих частин менеджменту 

організацій. Якщо організація хоче устояти на ринку продукції, бути 

конкурентоздатною, її менеджмент повинен бути орієнтованим на постійну 

адаптацію, пристосування до змін, що відбуваються у навколишньому 

середовищі. Хто відслідковує ці процеси, хто приймає рішення про їх освоєння, 

запровадження у виробництво: безпосередньо керівник, окремий відділ чи 

менеджер з управління інноваціями - це не є важливим, але однозначно є 

необхідним. Таким чином, управління змінами та інноваціями - це сукупність 

принципів, методів та форм управління інноваційними процесами, інноваційною 

діяльністю, суб’єктами реалізації нововведень та їх персоналом. 
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Питання для контролю (знайти відповідність, дорівнює 1 бал): 

Питання Відповідь 

1. Під 

експериментальними 

розробками розуміється 

а) сукупність продавців і покупців, які укладають угоди щодо 

подібного товару в ситуації, коли жоден покупець або 

продавець не робить великого впливу на рівень поточних цін 

2. Ринок чистої 

конкуренції це   

б) сукупність норм права, які регулюють правовідносини, 

пов’язані зі створенням і використанням певного 

інтелектуального продукту 

3. Авторське право це  в) документ, що засвідчує авторське право на винахід, 

пріоритет винаходу і виключне право на його використання 

4. Патент  це  г) право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий 

виріб чи нову технологію 

5. Інтелектуальна 

власність  це  

д) процес одержання раніше невідомих даних або 

спостереження раніше невідомого явища природи, що сприяє 

накопиченню теоретичних знань 

6. Відкриття це  е) нове технічне вирішення конкретної задачі, яке дає 

позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови 

праці 

7. Винахід це  ж) матеріалізований результат науково- технічної діяльності. 

8. Інновація це  з) процес введення новацій на ринок 

9. Комерціалізація це и) результат практичного освоєння новації, задіяної у 

динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки 

економічним, а й соціальним ефектом 

10. Нововведення це к) до всіх новин як у виробничій, науковій, навчальній, 

соціальній сферах, стосовно будь-яких удосконалень, які 

забезпечують збільшення витрат або створюють умови для 

зміни способу життя 

11. Поняття новація 

застосовується  

л) кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий 

продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, 

що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених 

наукових досліджень і розробок 

12. Новація це м) систематична робота, заснована на знаннях, придбаних у 

результаті проведення наукових досліджень чи на основі 

життєвого досвіду, і спрямована на забезпечення життя і 

здоров’я людини, одержання нових матеріалів, продуктів та 

приладів, введення нових технологій і їх подальше 

удосконалення 

 


