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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

Анотація. Проаналізовано наукові погляди до ви-
значення понять «інноваційна діяльність» та «іннова-
ційний процес» вітчизняними та зарубіжними науков-
цями. Виявлено відмінності в трактовці даних понять. 
На основі термінологічного аналізу встановлено, що ін-
новаційна діяльність не включає наукові розробки, які 
не призводять до виникнення інноваційного продукту, а 
інноваційний процес пов'язаний із створенням, освоєн-
ням і реалізацією інновацій.
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Постановка проблеми. Інновації на сучасному етапі роз-
витку економіки стають головним засобом збереження конку-
рентоспроможності підприємств. Інноваційна діяльність під-
приємств здійснює вирішальний вплив на виробництво, так як 
нововведення забезпечують максимально можливий прогре-
сивний вплив на виробництво. Інноваційна діяльність супро-
воджується інноваційним процесом. У світовій економічній 
літературі немає однозначного визначення понять «інноваційна 
діяльність» та «інноваційний процес», так як вони перебува-
ють у постійному розвитку і доповнюються деякими аспек-

тами, які враховують особливості економічного розвитку кра-
їни. Потреба в подальшому обґрунтуванні теоретичних основ 
інноваційної діяльності та інноваційного процесу підприємств 
набувають особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням еко-
номічної сутності інноваційної діяльності підприємств при-
святили свої роботи такі вчені, як: Н.Я. Зінько [5], О.В. Тара-
сова [6], О.Г. Шпикуляк [7], С. Ілляшенко [8], Т.П. Близнюк 
[9], О.В. Чумак [10], Р.А. Фатхутдінов [11], О.М. Файчук [12], 
В.М. Мішина [13], І.А. Шейко [15], та ін. Поняття «інноваційний 
процес» достатньо широко знайшло своє відображення у працях 
вчених І.А. Шейко [15], Л.І. Федулової [32], Ю.А. Олійник [29], 
Ю.Ю. Бурєнніков [30], І.А. Жаріков [31], О.І. Грицай [33] тощо.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Проте результати наукового пошуку свідчать про 
відсутність однозначного трактування понять «інноваційна 
діяльність» та «інноваційний процес», що обумовлює необ-
хідність і поширює коло подальших наукових досліджень по 
даній проблематиці.

Мета статті полягає в аналізі та подальшому розвитку 
теоретичних підходів щодо визначення економічної сутності 
понять «інноваційний процес» та «інноваційна діяльність».

Таблиця 1
Визначення поняття «інноваційна діяльність» різними авторами

Джерело Визначення

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

Інноваційна діяльність – випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технологій; 
прогресивні міжгалузеві структурні зрушення; реалізація довгострокових науково-технічних програм 
з великими строками окупності витрат; фінансування фундаментальних досліджень для здійснення 
якісних змін стану продуктивних сил; розробка та впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, 
призначеної для поліпшення соціального та екологічного становища [2].

Закон України «Про 
інноваційну діяльність»

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових 
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [3].

Господарський кодекс 
України 

Інноваційна діяльність у сфері господарювання – діяльність учасників господарських відносин, що 
здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних 
програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у 
виробництво та інші сфери суспільного життя [4].

А.Я. Кузнєцова, 
Н.Я. Зінько та О.О. Другов Інноваційна діяльність – це діяльність щодо забезпечення здійснення всього інноваційного процесу [5].

О.В. Тарасова Інноваційна діяльність – це комплекс практичних дій, спрямованих на використання науково-технічних 
результатів для отримання нових або поліпшення існуючих виробів, технологій, методів управління та ін. [6].

О.Г. Шпикуляк 
Інноваційна діяльність – це такий вид діяльності, який на основі результатів наукових досліджень 
забезпечує створення принципово нової продукції, нової послуги, в результаті яких з’являється те, чого 
раніше не було [7].

С.М. Ілляшенко та ін. Інноваційна діяльність – це процес створення, провадження та поширення інновації [8].
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Т.П. Близнюк

Інноваційна діяльність – це складна динамічна система заходів з використання результатів закінчених 
науково-технологічних досліджень, організаційно-економічних розробок або інших науково-
технологічних досягнень, яка функціонує під впливом факторів середовища усіх рівнів (зовнішнього та 
внутрішнього) з метою задоволення мінливого індивідуального попиту і потреб суспільства в цілому в 
конкурентоспроможній продукції (товарах, роботах, послугах) [9].

О.В. Чумак Інноваційна діяльність – це діяльність, в результаті якої народжується щось нове (новація), яке 
відзначається неповторністю та оригінальністю і якого до того не існувало в природі, суспільстві [10].

Р.А. Фатхутдінов
Інноваційна діяльність – процес по стратегічному маркетингу, НДДКР, організаційно-технологічної 
підготовці виробництва, виробництву й оформленню нововведень, їх впровадження (або перетворення в 
інновацію) і поширенню в інші сфери (дифузія) [11].

О.М. Файчук, О.В. Файчук 
Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на оновлення існуючого, створення і використання 
нового конкурентоспроможного продукту (товару, технології способу виробництва) з метою кращого 
задоволення суспільних потреб (підвищення продуктивності праці, якості продукції, зниження її 
собівартості тощо) [12].

В.П. Баранчеєв, 
Н.П. Месленнікова, 
В.М. Мішин

Інноваційна діяльність – наукові, технологічні, організаційні, фінансові та комерційні дії, які реально 
призводять до здійснення інновацій або задумані з цією метою [13].

Статистичний офіс 
Європейських 
Співтовариств і 
Організація економічного 
співробітництва та 
розвитку (ОЕСР)

Інноваційна діяльність – це всі наукові, технологічні, організаційні, фінансові та комерційні дії, які 
дійсно призводять до практичної реалізації інновацій чи задумані з цією метою [14].

П.М. Коюда, І.А. Шейко

Інноваційна діяльність підприємства – це діяльність, що націлена на розробку, використання та 
комерціалізацію науково-техніко-технологічних результатів (інновацій) інноваційного процесу для 
виробництва продукції, розширення номенклатури (асортименту), впровадження новітньої технології 
(організація управління чи удосконалення тощо) та реалізації конкурентоспроможного товару (робіт, 
услуг) з метою отримання економічної ефективності [15].

О.В. Коваленко
Інноваційна діяльність – процес, спрямований на реалізацію результатів закінчених наукових досліджень 
і розробок або інших науково-технічних досягнень в новий або вдосконалений продукт, реалізований на 
ринку, в новий або вдосконалений процес, використовуваний в практичній діяльності, а також пов'язані з 
ними додаткові дослідження і розробки [16].

О.В. Тичинський
Інноваційна діяльність – це процедура створення і впровадження нових товарів та послуг, розробки 
та впровадження нових промислових технологій, які будуть основою виробничої діяльності фірми в 
майбутньому, а комерційна реалізація знов створених виробів (послуг) забезпечить майбутні доходи і 
сформує конкурентну позицію компаній [17].

О.О. Поліщук

Інноваційна діяльність – це процес, спрямований на розробку інновацій, реалізацію результатів 
завершених наукових досліджень або певних науково-технічних досягнень в новий чи вдосконалений 
продукт, що реалізується на ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що 
використовується в практичній діяльності, а також пов’язані з цим процесом наукові розробки та 
дослідження [18].

В.О. Коюда, Л.А. Лисенко
Інноваційна діяльність – це системна діяльність, спрямована на наукові дослідження, розробку (або 
залучення), впровадження та комерціалізацію інновацій з метою отримання економічного та (або) іншого 
ефекту, підвищення конкурентоспроможності підприємства та забезпечення його розвитку [19].

О.П. Коюда, 
В.Ф. Колісниченко 

Інноваційна діяльність – це діяльність, спрямована на використання та комерціалізацію наукових, 
техніко-технологічних досліджень та розробок учасниками інноваційного процесу для випуску та 
реалізації нових конкурентоспроможних товарів (послуг, робіт), технологій, організації управління, 
гнучкої структури, механізму прийняття рішень й координації науково-інноваційного процесу [20].

Джерело: сформовано авторами на основі [2–20]

Закінчення таблиці 1

Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційна 
діяльність підприємств тісно пов'язана з функціонуванням еко-
номіки держави і тому повинна враховувати відповідні законо-
давчі та інші нормативно-правові акти. Інноваційна діяльність 
висвітлена в наступних актах: Закон України «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні» [1]; Закон Укра-
їни «Про інвестиційну діяльність» [2]; Закон України «Про 
інноваційну діяльність» [3]; акти, що регулюють різноманітні 
внутрішньо-економічні відносини і передбачають здійснення 
інноваційної діяльності у сферах підприємницької, фінансової, 

науково-технічної, інформаційної та іншої економічної діяль-
ності; акти, які регулюють зовнішньоекономічні відносини та 
іноземне інвестування тощо.

У таблиці 1 представлені визначення поняття «інноваційна 
діяльність» з різних джерел.

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», інно-
ваційна діяльність – діяльність, що спрямована на викори-
стання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздат-
них товарів і послуг [2].
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Згідно посібника OSLO, інноваційна діяльність – це всі 
наукові, технологічні, організаційні, фінансові та комерційні 
дії, які дійсно призводять до практичної реалізації інновацій чи 
задумані з цією метою [14].

У 2006 р. на Міжпарламентській асамблеї держав – учас-
ниць СНД був прийнятий Модельний закон про інноваційну 
діяльність, де інноваційна діяльність – діяльність, що забез-
печує створення й реалізацію (уведення в цивільний оборот) 
новацій (нововведень) і одержання на їхній основі практичного 
результату (нововведення) у вигляді нової продукції, нового 
способу проведення (технології), а також реалізованих на прак-
тиці заходів організаційного, виробничо-технічного, соціаль-
но-економічного й іншого характеру, що виявляють позитив-
ний вплив на сферу проведення, суспільні відносини й сферу 
керування суспільством [21].

Міжнародна програма інноваційної співпраці країн – учас-
ниць СНД на період до 2020 р. дає також ґрунтовні визначення 
термінології стосовно інноваційної діяльності.

Інноваційна діяльність – вид діяльності, пов’язаний із 
трансформацією ідей у технологічно нові або вдосконалені 
продукти або послуги, впроваджені на ринку, у нові вдоско-
налені технологічні процеси або способи проведення (пере-
дачі) послуг, використані в практичній діяльності. Інноваційна 
діяльність припускає цілий комплекс наукових, технологічних, 

організаційних, фінансових і комерційних заходів, і саме у 
своїй сукупності вони приводять до інновацій [22].

Ряд вчених визначають інноваційну діяльність як «діяль-
ність, спрямовану на використання і комерціалізацію резуль-
татів наукових досліджень і розробок для розширення і онов-
лення номенклатури і поліпшення якості продукції (товарів, 
послуг), вдосконалення технології їх виготовлення з наступним 
впровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому і 
зарубіжному ринках» [11; 20].

При цьому інноваційна діяльність розглядається як комплекс 
наукових, технічних, організаційних, фінансових, комерційних 
заходів, які у своїй сукупності призводять до здійснення інновації.

У працях Р.А. Фатхутдінова інноваційна діяльність розу-
міється як діяльність, спрямована на використання й комер-
ціалізацію результатів наукових досліджень і розробок для 
розширення й відновлення номенклатури та поліпшення 
якості продукції, що випускається (товарів, послуг), удо-
сконалювання технології їхнього виготовлення з наступним 
упровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому й 
закордонному ринках (це стосується також інноваційно-інвес-
тиційної діяльності) [11].

Можна погодитися з думкою М.П. Денисенко та 
Я.В. Риженко, що інноваційна діяльність пов’язана з перетво-
ренням наукових досліджень і розробок, а також винаходів та 

Таблиця 2
Визначення поняття «інноваційний процес» різними авторами

Джерело Визначення

І. Висоцька [24]
Соціально-техніко-економічний процес, що через виявлення суспільних потреб приводить до розробки науково-
технічної продукції, практичне використання якої сприяє розвитку соціально-економічної системи, підтримує 
намічений режим її функціонування. 

І. Воловельська 
[25] Процес якісного відновлення або перетворення елементів системи, що веде до появи нововведення. 

Л. Мельник [26]
Сукупність етапів з формування нових знань про предмет або явище та їх застосування на практиці з метою 
отримання цільового результату (збільшення обсягу та диверсифікування джерел отримання прибутку, зниження 
рівня витрат та ін.), що супроводжується затратами праці, коштів і часу.

О. Тивончук [27] Послідовність робіт від проведення наукових досліджень до реалізації й поширення створених на основі нового 
знання інновацій.

Є. Монастирний 
[28]

Процес створення, розгортання та вичерпання науково-технічного, виробничо-економічного та соціально-
організаційного потенціалу нововведень.

Ю. Олійник [29]
Система узгоджених і послідовних дій уповноважених суб'єктів, спрямованих на поетапну реалізацію процесу 
створення та реалізації інновацій, яка базується на перетворенні наукового знання на продукт з метою отримання 
економічного ефекту від реалізації такого продукту.

П. Коюда, 
І. Шейко [15]

Створення, освоєння, використання й дифузія інновацій (нових удосконалених) за відповідними етапами, що доз-
воляє задовольнити або створити нові суспільні потреби. На основі системного підходу інноваційний процес – це 
система, яка функціонує та вдосконалюється на постійній основі з урахуванням відмічених особливостей.

Ю. Бурєнніков 
[30]

Сукупність основного процесу (від появи інноваційної ідеї до її практичної реалізації) і супутнього 
(забезпечення основного процесу фінансовими, матеріальними, трудовими, інформаційними ресурсами тощо), 
які спрямовані на досягнення кінцевого результату – отримання інноваційного продукту.

І. Жаріков [31] Процес якісного відновлення або перетворення елементів системи, що веде до появи нововведення.

І. Федулова [32]

Спосіб організації комплексу взаємопов’язаних між собою напрямів наукової, технологічної, організаційної, 
фінансової і комерційної діяльності, який спрямований на створення і впровадження на ринку нового або 
удосконаленого продукту, створення нового або удосконаленого технологічного процесу, використання в 
практичній діяльності нової або удосконаленої організаційно-економічної форми для забезпечення прибуткової 
роботи підприємця, забезпечення його конкурентоздатності і досягнення визначеної мети.

О. Грицай [33] Процес представляє собою цілеспрямований ланцюг подій по ініціації інновацій, їх розробці, реалізації на ринку 
та подальшій дифузії.

Н. Краус [34] Комплекс дій, необхідних для підготовки та практичного використання нових технічних, організаційних, 
економічних, соціальних та інших рішень.

Джерело: сформовано авторами на основі [15; 24–34]
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до освоєння безпосередньо у виробництві з метою здобуття 
якісно нової продукції. 

Тобто автори стверджують, що інноваційний процес можна 
представити в такому технологічному ланцюзі: «дослідження – 
створення об'єкту техніки і технологій – реалізація інновацій». 

Такий підхід розглядає інноваційний процес на рівні під-
приємства, в цілому не враховуючи його особливості в межах 
внутрішнього середовища.

Також інноваційний процес – це послідовність подій, під 
час яких інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, 
технології, структури або послуги і розповсюджується у госпо-
дарській практиці й суспільній діяльності. Інноваційний про-
цес є безперервним і за рахунок розповсюдження нововведення 
удосконалюється, стає більш ефективним, набуває нових спо-
живчих якостей [31].

Найбільш детальне розкриття економічної сутності даного 
поняття відображено в монографії П. Коюди та І. Шейко і 
трактується як створення, освоєння, використання й дифузія 
інновацій (нових удосконалених) за відповідними етапами, що 
дозволяє задовольнити або створити нові суспільні потреби. На 
основі системного підходу інноваційний процес – це система, 
яка функціонує та удосконалюється на постійній основі з ура-
хуванням зазначених особливостей [15].

Інноваційний процес являє собою комплекс дій, необхідних 
для підготовки та практичного використання нових технічних, 
організаційних, економічних, соціальних та інших рішень. 
Мова в цьому випадку йде про процес послідовного перетво-
рення ідеї в інновацію [34].

Інноваційний процес потрібно розглядати як процес пере-
творення наукових знань в інновацію, її освоєння і впрова-
дження, що являє собою сукупність послідовних етапів робіт 
від зародження ідеї і створення нововведення до його освоєння 
і виробництва самої інновації. Тобто інноваційний процес 
виступає, як визначеним чином побудована система, всередині 
якої виконується інноваційна діяльність, а результатом іннова-
ційного процесу повинна бути інновація для практичного вико-
ристання і розповсюдження.

Незважаючи на те що в науковій літературі зустрічається 
багато різноманітних підходів до визначення інноваційного 
процесу, суть їх зводиться до одного висновку, а саме: інно-
ваційний процес пов'язаний із створенням, освоєнням і реа-
лізацією інновацій.

Економічні взаємовідносини ставлять підприємства перед 
необхідністю не тільки приймати участь в цьому процесі, але й 
вивчати досвід інноваційного розвитку, який вже склався. При 
цьому особливе значення має вивчення механізмів, які скла-
лися, реалізація дифузії наукової ідеї в прикладну розробку, 
дослідний зразок та серійне або масове виробництво [36].

Проаналізувавши теоретичні підходи різних авторів, можна 
зробити висновок, що основою розвитку економічної струк-
тури будь-якого рівня складності є саме інноваційний процес, 
який формує якісні та кількісні зміни в системі суспільного 
виробництва та створює суттєві наслідки, які визначають міс-
цезнаходження національної економіки в світовому господар-
стві. Отже, світова наука ще не виробила єдиного підходу до 
визначення терміну «інноваційний процес». Некоректний під-
хід до економічної сутності інноваційного процесу в певній 
мірі може стримувати розвиток економіки.

Висновки. Таким чином, у даному дослідженні проаналі-
зовано наукові погляди різних авторів до визначення понять 
«інноваційна діяльність» та «інноваційний процес». На основі 

відкриттів у новий продукт, або новий технологічний процес, 
що впроваджуються у виробничий процес [23].

Інноваційна діяльність – це процес, спрямований на роз-
робку інновацій, реалізацію результатів завершених наукових 
досліджень або певних науково-технічних досягнень в новий 
чи вдосконалений продукт, що реалізується на ринку, у новий 
або вдосконалений технологічний процес, що використову-
ється в практичній діяльності, а також пов’язані з цим проце-
сом наукові розробки та дослідження [18].

Такі різні підходи щодо тлумачення поняття «інноваційна 
діяльність» обумовлені багатоаспектністю цього економічного 
терміну, його складністю та різноманітністю сфер застосу-
вання.

Розглянуті вище визначення інноваційної діяльності в най-
більш загальному вигляді розглядають її як вид діяльності, 
спрямованої на одержання інновацій. Тобто науковий, винахід-
ницький та інші види сфер, без яких неможлива поява іннова-
цій, не відносяться до інноваційної діяльності.

Така трактовка звужує рамки даного поняття, так як виклю-
чає діяльність, що забезпечує здійснення інновацій, але безпо-
середньо не ведуть до їх появи. Якщо ті чи інші результати нау-
кової, винахідницької діяльності не використовуються в даний 
момент для здійснення інновацій, то це не означає, що вони не 
будуть затребувані через деякий час. 

Отже, здійснивши понятійно-термінологічний аналіз 
даного поняття, можна зробити висновок, що під інновацій-
ною діяльністю слід також розуміти і ті види діяльності, які 
зумовлюють і передують появі інновацій, хоча і не націлені 
на їх отримання.

Як відомо, інноваційна діяльність охоплює практично усі 
сфери життя і діяльності підприємства, включаючи найрізно-
манітніші інноваційні процеси, що відбуваються у виробничій 
і невиробничій системах. Огляд наукових публікацій стосовно 
визначення поняття «інноваційний процес» не надав чіткого 
роз’яснення змісту цієї категорії. Кожен автор вкладає у цей 
термін власне бачення та тлумачення, що іноді є доволі склад-
ним й суперечливим. 

Визначення інноваційного процесу, які у цей час найбільш 
вживані в економічної літературі, проаналізовані та відобра-
жені в таблиці 2.

За висновками І. Федулової, інноваційний процес – це 
спосіб організації комплексу взаємопов’язаних між собою 
напрямів наукової, технологічної, організаційної, фінансової 
і комерційної діяльності, який спрямований на створення і 
впровадження на ринку нового або удосконаленого продукту, 
створення нового або удосконаленого технологічного процесу, 
використання в практичній діяльності нової або удосконаленої 
організаційно-економічної форми для забезпечення прибутко-
вої роботи підприємця, забезпечення його конкурентоздатності 
і досягнення визначеної мети [32]. 

Існує твердження, що інноваційний процес визначається 
інноваційними чинниками, абсолютно необхідними для його 
здійснення, такими як правовий, технічний, соціальний, еконо-
мічний і культурний, конкретними умовами, в яких розгорта-
ється інноваційний процес, а також інноваційним менеджмен-
том, який пов’язав інноваційні чинники й діє в цих конкретних 
умовах і в конкретному середовищі [35]. 

Група авторів у роботі [29] вважає, що інноваційні процеси 
є постійним і безперервним потоком перетворення конкретних 
технічних або технологічних ідей на основі наукових розробок 
в нові технології або окремі її складові частини і доведення їх 
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термінологічного аналізу встановлено, що при визначенні 
поняття «інноваційна діяльність» необхідно враховувати нау-
кові розробки, які не призводять до виникнення інноваційного 
продукту. Проаналізовано особливості при визначенні понять 
«інноваційна діяльність» та «інноваційний процес». Розкрито 
економічну сутність інноваційного процесу. Перспективами 
подальших досліджень може бути аналіз теоретико-методич-
них підходів до оцінки ефективності інноваційної діяльності 
підприємства та управління інноваційним процесом.
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Полозова Т.В., Кривцун Д.Ю. Инновационная де-
ятельность предприятия и экономическая сущность 
инновационного процесса

Аннотация. Проанализированы определения поня-
тий «инновационная деятельность» и «инновационный 
процесс» отечественными и зарубежными учеными. 
Выявлены различия в трактовке данных понятий. На 
основе терминологического анализа установлено, что 
инновационная деятельность не включает научные раз-
работки, которые не приводят к возникновению инно-
вационного продукта, а инновационный процесс связан 
с созданием, освоением и реализацией инноваций.

Ключевые слова: инновация, инновационная де-
ятельность, инновационный процесс, экономическая 
сущность, инновационный продукт.

Polozova T.V., Kryvtsun D.Y. Innovative activity 
of the enterprise and economic essence of innovative 
process

Summary. Scientific views of scientists to the defi-
nition of innovative activity and process are analyzed. 
Differences in the definition of innovative activity are an-
alyzed. Based on terminological analysis found that inno-
vative activity does not include research and development, 
which do not give rise to an innovative product. And in-
novative process related to the creation, development and 
implementation of innovations.

Keywords: innovation, innovative activity, innovative 
process, economic essence, innovative product.


