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Тема: ЕВОЛЮЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ 

Мета: розглянути еволюцію інновацій та оцінити їх вплив на розвиток 

суспільства 

Одним із перших вчених, який досліджував інновації як фактор 

економічного зростання, є австрійський економіст Й.Шумпетер. У своїй праці 

«Теорія економічного розвитку» (1911) від виділяє п’ять типів інновацій, вперше 

наводить визначення інновацій. При цьому Й.Шумпетер розглядає інновацію як 

фактор, що, з’явившись на ринку, може забезпечити додатковий доход. В цьому 

разі деякими авторами ведеться мова про економічні інновації, які зорієнтовані 

на прибуток. 

Професор Нью-Йоркського університету Д. Сахал серед комплексу 

проблем і закономірностей розвитку науки й техніки розглядає особливості 

формування інноваційних циклів. Його розрахунки вказують на можливість 

здійснення деяких розбіжностей у якостях продуктових і технологічних 

інновацій. 

Концепція нерівномірності інноваційної активності займає важливе місце 

у сучасних дослідженнях НТП у високорозвинених країнах. Основні положення 

цієї концепції були висловлені в 1930-і рр. Й Шумпетером, а потім подальший 

розвиток концепція одержала в 1970-х - початку 1980-х рр. у роботах 

західноєвропейських дослідників - Г. Менша, X. Фримера, Я. Ван Дейна, А. 

Кляйнкнехта. 

Гіпотезу про те, що інновації з'являються в економічній системі 

нерівномірно, а вигляді кластерів (більш-менш одночасно освоєних об'єднаних 

новацій) уперше висловили Й. Шумпетер і Г. Менш. 

Кластер - це сукупність базисних інновацій (цілісна система продуктів і 

технологій), сконцентрованих на певному відрізку часу й у певному 

економічному просторі. Я. Ван Дейном різні фази соціально-економічного й 
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науково-технічного розвитку представлені у вигляді «довгої хвилі». Теорії 

«довгих хвиль» акцентують увагу на визначенні довгострокових 

квазиперіодичних коливаннях. Із цією метою Я. Ван Дейн розробив типологію 

інновацій, розділивши їх на групи: 

 основні продуктові інновації (які формують нові ринки й лежать в 

основі нових галузей); 

 продуктові інновації, що доповнюють (розширюють ринок в 

існуючих галузях); 

 основні технологічні інновації (складовий базис великих 

технологічних систем); 

 технологічні інновації, що доповнюють. 

X. Фример ввів категорію нові технологічні системи (комплекс інновацій, 

зв'язаний загальною технологічною базою, поширення яких сильно впливає на 

багато чого, навіть безпосередньо не пов'язане з іншими галузями економіки) і 

технологічної революції (її зміст полягає в зміні техніко- економічної парадигми, 

а розширення пов'язане з рухом «довгих хвиль» економічної кон'юнктури). 

Інноваційна «довга хвиля» складається із двох «гребенів» («хвилі» 

відкриттів і «хвилі» інновацій), які в міру її поширення зближаються (лаг між 

відкриттями й інноваціями зменшується з розвитком «хвилі»). Однак відстань 

між послідовними «хвилями» (як відкриттів, так і інновацій) відрізняється 

стабільністю й становить близько 55 років. Це було відзначено Г. Меншем і 

пов'язане з Кондратьєвським великим циклом у економічному розвитку. Г. 

Менш пояснює нерівномірність інноваційної активності особливостями 

функціонування ринкової економіки. Орієнтуючись на поточний прибуток, 

підприємці керуються економічною кон'юнктурою, упускаючи з поля зору 

довгострокові альтернативи технічного розвитку. До впровадження радикальних 

інновацій вони приступають тільки внаслідок різкого падіння ефективності 

інвестицій у традиційних напрямках, коли вже накопичені значні зайві 

потужності, і уникнути спаду економіки у фазі глибокої затяжної депресії не 

вдається. У фазі депресії впровадження базисних інновацій є єдиною 
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можливістю прибуткового інвестування й, в остаточному підсумку, інновації 

перемагають депресію. Г. Менш вважає, що депресія відіграє роль генератора 

умов для прояву інновацій, які становлять технологічний базис нової довгої 

хвилі. 

Протилежна точка зору X. Фрімена, який вважає, що депресія швидше 

придушує ніж прискорює впровадження інновацій. Більш придатним 

поясненням ролі депресії буде її непряме значення. Під час депресії наростає 

соціальна напруга. її зняття вимагає різного роду змін, що створює у свою чергу 

сприятливі можливості для організаційних інновацій. Останні створюють замови 

зміни технологічної структури економіки, «розчищаючи ґрунт» для 

технологічних інновацій. Тому, вважає X. Фрімен, шторм інновацій трапляється 

під час пожвавлення чи буму. 

А. Кляйнкнехт підкреслює, що інновації ризиковані, і під час депресії 

стратегія максимізації прибутку змінюється стратегією мінімізації втрат і 

невизначеності. Але ризик - поняття відносне. Під час підйому існують 

можливості поліпшуючих інновацій у швидко розвинених напрямках техніки, 

що під час депресії стають безперспективними, внаслідок чого менш 

ризикованими виявляються радикальні продуктові інновації. Він вважає, що в 

період підйому економіки більша увага звертається на поліпшуючі і технологічні 

інновації. 

Загальновизнано, що в основі механізму інноваційної діяльності лежить 

прибуток. Здійснення первинних і вторинних інновацій має свої особливості. Що 

стосується конкретного механізму первинних інновацій, то тут є два підходи, 

розходження між якими стосується того, на яку стадію загальноекономічної 

кон'юнктури приходиться основна маса базисних інновацій. 

Перший підхід представлений у дослідженнях Г. Менша й А. Кляйнкнехта. 

Вони думають, що погіршення стану фірми породжує стимул до інновацій. І 

навпаки, коли справи фірми процвітають, у неї немає необхідності що-небудь 

серйозно змінювати у вже налагодженому виробництві. М. Менш вказує, що 

кінець процвітання старих галузей збільшує схильність власників капіталу до 
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інвестування в нову продукцію і технологію, незважаючи на те, що прибуток у 

фазі депресії малий, власники бачать у внеску капіталу в інновації менше ризику, 

ніж у внеску в стару продукцію і технологію чи боргові зобов'язання. 

А. Кляйнкнехт, у свою чергу, підкреслює, що в період тривалих 

економічних криз і відбувається перехід фірми від стратегії максимізації 

прибутку (якої вона дотримується в період процвітання) до стратегії мінімізації 

відносного ризику. Доти, поки вже існуюча продукція і технологія приносять 

істотний прибуток, схильність до інновацій невелика, оскільки інноваційна 

діяльність завжди пов'язана з ризиком. Коли ж настає тривала криза і 

перспективи в традиційних галузях погіршуються, ризик інновацій уже не є 

нездоланною перешкодою, тому що будь-які інші інвестиційні альтернативи 

можуть показатися ще більш ризикованими. Загальний висновок з цієї схеми - 

найбільша кількість базисних інновацій приходиться на важкі і тривалі депресії. 

Другий підхід відстоюють X. Фрімен, Дж. Кларк, Л. Суте. На їх погляд, 

саме процвітаюча фірма, впевнена в перспективах розширення ринку і росту 

прибутків, виявляє підвищену інноваційну активність. У випадку ж утруднень 

фірмі стає вже не до технологічних новацій, оскільки виростає ступінь ризику, 

пов'язаного з інноваціями. Звідси висновок: основна маса первинних інновацій 

реалізується в період довгострокового погіршення кон'юнктури. 

Протиріччя між двома підходами зводиться до того, як оцінюється період 

внутріфірмового планування. Прихильники другого підходу думають, що цей 

період відносно малий. Прихильники першого підходу цей період, навпаки, 

вважають відносно великим, відповідно фірми заздалегідь враховують 

можливості майбутнього росту обсягу продажів і прибутків і здійснюють 

інновації, не чекаючи дійсного початку цього росту. Саме в момент переходу від 

стратегії максимізації прибутку до стратегії мінімізації ризику і відбувається 

розширення обрію внутріфірмового планування, тому що фірма буде заздалегідь 

планувати ризик і збитки, якщо тільки не розглядає їх як тимчасові. Механізм 

вторинної інновації тісно пов'язаний з теорією життєвого циклу інновацій. 

Відповідно до цієї теорії кожна базисна інновація приводить до створення нової 
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галузі виробництва, що послідовно проходить цикл свого розвитку від 

початкового періоду різкого росту через стадію зрілості до поступового спадку. 

Цей процес відбувається в двох вимірах: по вертикалі (від більш істотних 

інновацій до менш істотних) і по горизонталі (від малої поширеності інновації 

до повного насичення нею ринку). 

Вертикальна складова життєвого циклу інновацій описується в 

дослідженні Я. Ван Дейна чотирма фазами розвитку нової галузі. У першій фазі 

(впровадження) існує велика розмаїтість потенційних продуктових інновацій, 

але їхній вибір утруднений недоліком інформації про майбутній 

платоспроможний попит. У другій фазі (ріст) характер попиту в основному 

визначився і кількість продуктових інновацій різко скорочується. Одночасне 

збільшення обсягу продажів і стандартизація технології стимулюють 

технологічні інновації, що зменшують витрати виробництва. У третій фазі 

(зрілість) темпи росту випуску продукції знижуються, загострюється 

конкуренція в результаті диференціації продукції. Інновації зводяться до 

окремих поліпшень уже працюючої технології, причому зони починають 

зміщатися від матеріало- і енергозберігаючих технологій до працезберігаючих. 

І. нарешті, у четвертій фазі (занепад) обсяг продажів знижується, і насичення 

ринку компенсується працезберігаючими технологічними інноваціями. Таким 

чином, у процесі життєвого циклу галузі відбувається поступове витіснення 

продуктових інновацій технологічними. 

Горизонтальна складова життєвого циклу інновацій описується схемою, 

розробленою С. Девісом, Е. Менсфілдом, А. Ромео. Темп приросту кількості 

фірм, що споживають інновацію, прямо пропорційний частині фірм, які поки що 

не споживають її, у загальній кількості потенційних споживачів. Швидкість 

дифузії інновації зростає з ростом її прибутковості і падає зі збільшенням її 

капіталоємності. Дифузія інновацій відбувається швидше в наукомістких 

галузях. Швидкість дифузії залежить також від кваліфікації вищого 

менеджменту, розподілу сукупності фірм даної галузі за розмірами і т.п. 
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Завершальною ланкою розглянутої теорії інновацій є аналіз взаємозв'язків 

між нерівномірністю інноваційної діяльності, з одного боку, і довгостроковими 

тенденціями зміни загальноекономічної кон'юнктури - з іншої. 

Дослідження "просторового" аспекту нерівномірності інновацій ведеться 

на двох рівнях - галузевому і регіональному. На галузевому рівні виділяється 

лідируючий сектор чи група галузей на підставі двох критеріїв: 

 лідируючий сектор, по-перше, являє собою фазу росту життєвого 

циклу базисних інновацій; 

 по-друге, демонструє більш високі темпи росту. 

Лідируючий сектор - це галузі, яким властиві загальні ознаки: 

 більш високий рівень кваліфікації управлінського персоналу; 

 більш великі розміри окремих галузей виробничих одиниць; 

 більш істотна економія на масштабах виробництва; 

 велика «незахищеність» від конкуренції з іноземними фірмами. 

Відповідно до досліджень А. Ван дер Цвана, лідируючий сектор у значній 

мірі збігається з виробництвом інвестиційної продукції. На його думку, це 

пояснюється тим, що в даному секторі промисловості галузі мають відносно 

короткий життєвий цикл у результаті постійного і сильного тиску субінститутів 

(замінників). 

Регіональний розріз «просторового» кластера пов'язаний з аналізом 

міждержавних розходжень і розроблений у дослідженнях Лж. Вея. Ці 

розходження виражаються в тім, що країна, у якій кожна з прийнятих інновацій 

поширюється швидко й у великих масштабах, розвивається швидше, ніж ті 

країни, у яких аналогічний процес почався пізніше і йде повільніше. 

Перехід від однієї базисної інновації до їхнього об'єднання у вигляді 

кластера - це не просто формальна процедура, а перехід до якісної категорії, що 

відноситься до макрорівня. 

Заслуговує на окрему увагу оригінальне дослідження відомого російського 

вченого М.Д. Кондратьєва, присвячене інноваціям, інноваційному процесу, 

проведене ще в 1920 рр. Він обґрунтував ідею циклічного розвитку суспільства, 
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точніше, циклічності оновлення. Кондратьєв відмічає, що НТП розвивається у 

вигляді коливання хвиль з циклами протяжністю приблизно в 50 років. Головну 

роль він відводив науково-технічним інноваціям. 

Так, перша хвиля (1785-1835 рр.) циклі вирішальне значення мали інновації 

та зрушення в текстильній промисловості та виробництві чавуна, використання 

енергії води. 

В період другої хвилі (1830-1890 рр.) важливим було будівництво 

залізничного транспорту і механічного виробництва у всіх галузях на основі 

парового двигуна. 

Третя хвиля (1880-1940 рр.) базується на використанні у промисловості 

електричної енергії, розвитку важкого машинобудівництва, нові відкриття в 

галузі хімії. Були впроваджені радіозв’язок, телеграф, автомобілі, літаки, також 

розпочате застосування кольорових металів, алюмінію. Здійснюється 

концентрація банківського і фінансового капіталу. 

Четверта хвиля (1930-1990 рр.) сформувала уклад, оснований на 

подальшому розвитку енергетики із використанням нафти і нафтопродуктів, 

газу,засобів зв’язку, нових синтетичних матеріалів. Це ера масового виробництва 

автомобілів, тракторів, літаків. З’явились і розповсюдились комп’ютери і 

програмні продукти для них, радари. 

П’ята хвиля (1985-2035 рр.) характеризується досягненнями в галузі 

мікроелектроніки, інформатики, біотехнології, освоєння космічного простору. 

Здійснюється на основі Інтернету тісний зв’язок в області технології, контролю 

якості продукції, організація поставок. 

Так, Кондрат’єв показав, що нововведення розподіляються за часом 

нерівномірно, з’являючись групами, чи, по сучасному, кластерами. 

Висновки його досліджень можуть бути використані при опрацюванні 

інноваційних стратегій. 

Колишній канцлер ФРН Хельмут Шмідт сформулював завдання науки і 

виробництва в такий спосіб: У промисловості варто робити продукти і вироби, 

виробництво яких для інших недоступне і не буде доступним протягом 
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найближчих 10 років. Це означає, що необхідно прагнути до розробки нових 

технологій і завоювання нових ринків. Чого можна досягти тільки шляхом 

прискорення інноваційних процесів? 

Зростаючий вплив нововведень на розвиток економіки і бізнесу вже стали 

усвідомлювати більшість господарських керівників і підприємців України. 

Тільки з інноваціями сьогодні пов'язуються найбільші успіхи в бізнесі і 

підприємництві, а тому необхідно вивчати і застосовувати сучасні методи і 

форми інноваційного менеджменту. 

У рамках інноваційної теорії розробляються і практичні рекомендації з 

подолання затяжної економічної депресії. 

Найбільш надійний засіб, з погляду розглянутої концепції, - масове 

здійснення базисних інновацій. Засоби для цього можуть бути різними: 

 пасивне чекання "природного" закінчення депресії (Г. Менш), 

 штучне стимулювання інновацій (Х.Фрімен), 

 здійснення інсталяційних змін. 

Це може відбуватися з метою не тільки прискорення виходу з кризи, але й 

недопущення поглиблення кризи для того, щоб забезпечити економіці 

можливість самій використовувати стимулюючу роль депресії для активізації 

інноваційної діяльності (А. Кляйнкнехт). Варто підкреслити, що всі положення 

сучасної теорії інновацій відносяться до ринкової економіки, тобто обов'язковою 

умовою дії механізму інновацій є наявність ринкового середовища. Тільки в 

такім середовищі можливий природний процес виникнення і поширення 

економічно ефективних інновацій. 

При цьому необхідно відзначити складність проведення досліджень у 

розглянутій галузі, тому що поки ще недостатній досвід інноваційної діяльності 

вітчизняних промислових підприємств в умовах ринкових відносин. Тому 

сьогодні вкрай важливо, вивчаючи і використовуючи досвід країн з розвинутою 

ринковою економікою, розробляти власні науково-практичні рекомендації для 

організації менеджменту інноваційною діяльністю в окремій організації й 

економіці країни в цілому. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (12 балів) 

1. Узагальнити основні теоретичні підходи еволюції інновацій у таблиці 

(6 балів) 

Період Автор Сутність Основні положення 

    

    

    

 

2. Навести характеристику основних технологічних укладів: які 

технології з’явились в яких країнах, що почало розвиватися як це 

вплинуло на розвиток суспільства (6 балів) 

 


