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у тому числі сільськогосподарських; підвищенню конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках шляхом 

сприяння залученню інвестицій в усі сектори агропродовольчої сфери та 

впровадженню на цій основі сучасних технологій і менеджменту, розвитку 

кооперації, горизонтальної та вертикальної інтеграції; збільшенню обсягів 

виробництва і постачання на зовнішній ринок агропродовольчої продукції з 

високим ступенем доданої вартості; залученню коштів міжнародних 

фінансових організацій для розвитку аграрного сектора (у контексті 

подолання світової продовольчої кризи) та еколого-безпечного розвитку 

сільських територій, що й буде предметом наших подальших досліджень [4]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА 

 

Об’єднуючим елементом у формуванні цілісної системи «наука-техніка-

виробництво» виступає інноваційна діяльність. Інновації виступають 

важливою зв’язуючою ланкою доведення отриманих наукових результатів до 

їх використання у виробництві з метою підвищення ефективності діяльності. 

Термін «інновація» нині активно використовується як самостійно, так і для 

позначення низки близьких понять: «інноваційна діяльність», «інноваційний 

процес», «інноваційний потенціал» тощо.  

Вчені-економісти визначають інновацію в залежності від об’єкта і 

предмета свого дослідження. Можна привести цілий ряд варіантів визначення 

сутності інновацій. Базове визначення інновацій було дано австрійським 

вченим Й. Шумпетером в книзі «Теория экономического развития», де ця 

категорія мала назву «нова комбінація», під якою він розумів іншу якість 
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засобів виробництва, яка досягається внаслідок введення нових засобів 

виробництва або його організації [7]. Автор виділяє п’ять типів інновацій: 

виробництво продукції з новими властивостями; впровадження нового методу 

виробництва; відкриття й освоєння нового ринку збуту товарів; зміни 

організації виробництва та його матеріально-технічного забезпечення; 

введення нових організаційних та інституційних форм. Але ми вважаємо, що 

перераховані типи інновацій, більш характеризують типи інноваційного 

процесу.  

Ю. Морозов під інноваціями розуміє прибуткове використання нових 

технологій, видів продукції, організаційно-технічних і соціально-економічних 

рішень виробничого, фінансового, комерційного або іншого характеру [3]. 

Д. Соколов під інноваціями розуміє кінцевий результат створення і 

впровадження принципово нового або модифікованого нововведення, яке 

задовольняє конкретні суспільні потреби та дає можливість отримати 

економічний, соціальний, науково-технічний ефект [5]. Польський вчений 

М. Хучек пропонує розуміти під інновацією проведення змін в технології, 

техніці, організації, екології, економіці, в соціальній сфері підприємства [6].  

Ряд західних економістів визначають інновацію в більш вузькому 

розумінні, як впровадження нових виробів, нових технологій. Інновація 

ототожнюються з промисловим виробництвом, з його технологією, технікою і 

виробами. На противагу цим поглядам, І. Вініченко розглядає інновацію, 

насамперед, як економічне і соціальне поняття, ніж технічне. Він підкреслює 

значущість інновації як інструмента створення капіталу [1]. О. Гончаренко 

трактує інновацію як сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, 

що призводять до виникнення нових і покращених існуючих промислових 

процесів і устаткування [2]. Б. Санто під інновацією розуміє суспільно-техніко-

економічний процес, який через практичне використання ідей і винаходів 

приводить до створення кращих виробів, технологій, а інколи – до отримання 

додаткового доходу [4]. 

У словнику «Науково-технічний прогрес» інновація означає результат 

творчої діяльності, яка спрямована на розробку, створення і розповсюдження 

нових видів виробів, технологій, впровадження нових організаційних форм, 

тощо. Як зазначається в економічній енциклопедії, «інновації» – це новий 

підхід до конструювання, виробництва, збуту товарів, завдяки якому інвестор 

та його компанія здобувають переваги над конкурентами. В іншому 

енциклопедичному словнику бізнесмена «інновація» визначається як процес, 

направлений на складання, виробництво, розвиток та якісне удосконалення 

нових видів виробів, технологій, організаційних форм.  

При дослідженні сутності поняття «інновації» доцільно відокремити 

поняття «нововведення» і «інновація». Нововведення являють собою 

оформлений результат фундаментальних, прикладних досліджень, розробок у 

тій чи іншій сфері діяльності щодо підвищення її ефективності. Вони можуть 

оформлятись у вигляді винаходів, патентів, товарних знаків, 

раціоналізаторських пропозицій щодо удосконалення продукту тощо. 

Для того, щоб впровадити нововведення, перетворити їх у форму інновацій та 

отримати позитивний результат, необхідно провести маркетингові 
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дослідження, НДДКР, організаційно-технологічну підготовку виробництва, 

оформити результати. Вкладення коштів в розробку нововведень – це 

тільки складова інноваційної діяльності, а головне – впровадження і 

отримання результату, що й характеризує інноваційну діяльність. Слід 

також зазначити, що в поняття «інновація», з нашої точки зору, не слід 

включати розробку, впровадження нових виробів, нових технологій, а 

також дифузію інновації. Такий підхід ототожнює «інновації» з 

інноваційним процесом, інноваційною діяльністю.  

Ми є прихильниками широкого розуміння поняття «інновація», яка 

означає кінцевий результат впровадження нововведень у вигляді нових або 

удосконалених існуючих технологій, продукції послуг або інших 

організаційно-технічних рішень, які задовольняють суспільні потреби і дають 

економічний, науково-технічний, екологічний та інші ефекти. Діяльність, що 

спрямована на дослідження, розробку, підготовку виробництва, впровадження 

нововведень і їх розповсюдження в інші сфери називається інноваційною 

діяльністю. Аналіз літературних джерел з інновацій дозволив виявити 

найбільш важливі класифікаційні ознаки та запропонувати варіант 

класифікації, який базується на критеріях комплексності класифікаційних 

ознак. 
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