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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні світовий ринок диктує умови,

при яких аграрний сектор економіки України
стоїть перед необхідністю переходу до іннова�
ційного шляху розвитку, який доцільно розг�
лядати як підгрунтя забезпечення соціальної
стабільності суспільства та посилення соціаль�
ної орієнтованості економічного розвитку.
Здійснюючи глибокі ринкові трансформації,
Україна повинна цілеспрямовано забезпечува�
ти перехід від екстенсивної до прогресивної
інноваційно�інвестиційної моделі розвитку
економіки. Звідси виникає необхідність вибо�
ру пріоритетних напрямів розвитку аграрного
сектору економіки, заснованих на раціональ�
ному використанні інновацій. Адже саме інве�
стиційна привабливість агропромислового
комплексу може стати фундаментом продо�
вольчої безпеки країни і забезпечити ефектив�
не сільськогосподарське виробництво, яке
значно відстає у своєму розвитку від сільсько�
го господарства економічно розвинених країн.

У сучасних умовах господарювання іннова�
ційна діяльність є потужним каталізатором

УДК 330.341.1

М. А. Полегенька,
аспірант, Дніпропетровський державний аграрно�економічний університет

ЕТИМОЛОГІЯ ТЕРМІНУ "ІННОВАЦІЇ"
ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

M. Polehenka,
postgraduate student of the Dnepropetrovsk State Agricultural and Economic University

THE ETYMOLOGY OF THE TERM "INNOVATION" AS AN ECONOMIC CATEGORY
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розвитку економіки. Модернізація техніки,
технології виробництва, оновлення товарного
асортименту, вдосконалення систем органі�
зації і управління дозволяють підприємствам
адаптувати свою продукцію до вимог ринку,
підтримувати необхідний рівень попиту, скоро�
чувати витрати, стабілізувати й покращувати
фінансово�економічні результати діяльності.
Нові ідеї, прогресивні технології, організаційні
рішення дедалі більшою мірою визначають
успіх підприємницької діяльності, забезпечу�
ють виживання та фінансову стійкість підприє�
мства.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання інновацій, інноваційного розвитку
підприємств є предметом дослідження багатьох
науковців, які розглядають різні аспекти інно�
вацій залежно від підходів у трактуванні їх суті
та розвитку підприємств на основі нововведень.
Методологічні засади щодо формування по�
няття інновації закладені в наукових працях
зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких
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Б. Санто, І. Буднікевич, С. Іл'єнкова, Б. Шай�
тан, Й. Шумпетер, І. Вініченко, О. Гончаренко,
О. Дацій, П. Микитюк, Р. Фатхутдінов, І. Шко�
ла, В. Мединський, М. Денисенко, Г. Цадо,
С. Степова, Ж. Крисько, Р. Квасницька, А. Гри�
ньова, С. Ілляшенко, Н. Маренкова, Ю. Моро�
зова, А. Пилипенко, та ін. Однак, незважаючи
на велику кількість досліджень, на сьогодні не
існує єдиного підходу до розуміння сучасного
змісту цього поняття. Враховуючи швидкоп�
линність економічних процесів залишаються
дискусійними та потребують подальших досл�
іджень багато аспектів визначення інновації як
економічної категорії.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у вивченні, системати�

зації та узагальненні наукових поглядів на зміст
та економічну сутність інновації як економіч�
ної категорії, формулюванні авторського ви�
значення цієї категорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвиток економіки за�

лежить від науково�технічного потенціалу
країни, ефективності його використання, інно�
ваційних надбань та інноваційної політики дер�
жави. Економічний розвиток держави в значній
мірі залежить від ступеня економічного розвит�
ку підприємств всіх галузей. Формування кон�
курентних переваг здійснюється на основі реа�
лізації заходів із введенням у виробництво
інновацій. В умовах ринкової економіки інно�
вації виступають інструментом суперництва,
підвищують конкурентоспроможність і стій�
кість розвитку господарюючих суб'єктів. В
умовах глобалізації економічних процесів інно�
вації трансформуються в фактор успішності
функціонування й розвитку підприємств. На
сучасному етапі розвитку економіки України
саме інновації та інноваційний розвиток набу�
вають стратегічного значення.

Поняття "інновація" зародилося ще в ХІХ
столітті, в розпал другої науково�технічної
революції. Витрачатися на науку стало модно,
так як гроші, вкладені в оновлення й поліпшен�
ня виробничих потужностей, часто повертали�
ся назад сторицею. Так виникло слово "інно�
вація". Innovation (англ.) — утворено з двох слів
— латинського "novation" (новизна) й англійсь�
кого префікса "іn", що означає "в", "введення".
Тому у перекладі з англійського "інновація"
означає введення нового, відновлення.

Термін "інновація" вперше був уведений у
науковий лексикон відомим австрійським
економістом Йозефом Шумпеттером, що в бук�

вальному перекладі означає "втілення науково�
го відкриття, технічного винаходу в новій тех�
нології або новому виді виробу". Крім того, він
розглядав інновацію як нову науково�органі�
заційну комбінацію виробничих чинників, ство�
рену підприємницьким духом; втілення науко�
вого відкриття, технічного винаходу в новій
технології або новому виді виробу; нову функ�
цію виробництва, що означає іншу якість за�
собів виробництва, яка досягається не шляхом
дрібного поліпшення старого устаткування чи
наявної організаційної схеми, а через введен�
ня нових засобів виробництва чи систем його
організації. При цьому він розглядав інновації
саме в динаміці, тобто як інноваційні процеси
(виготовлення нового продукту, а не "новий
продукт"; впровадження нового методу, а не
"новий метод"; освоєння нового ринку; отри�
мання нового джерела сировини; проведення
реорганізації) [11].
Говорячи про поняття "інновація", важливо не
плутати його з іншими, подібними з ним за
змістом. Наприклад, у багатьох наукових до�
слідженнях інновація асоціюється з термінами
"винахід" і "покращення". Однак є важлива
відмінність: "інновація" є більш ємним визна�
ченням. Так, будь�який винахід або поліпшен�
ня (наприклад, доопрацювання обладнання)
буде вважатися інновацією тільки за умови, що
воно буде включено до виробничого процесу, і
принесе видимий економічний ефект. Багато
вчених вважають, що "нововведення" є синоні�
мом "інновації", що дослівно означає введення
чогось нового в існуючу систему. Але ми вва�
жаємо, що не можна ототожнювати поняття
"нововведення" та "інновація", так як "нововве�
дення" — це результат творчої діяльності в
цілому, при цьому не обов'язково наукової
праці.

Деякі вітчизняні економісти вважають, що
інновації — це технічні, організаційні, еко�
номічні, управлінські зміни, які мають позитив�
ний вплив на підприємство з метою одержання
прибутку на основі задоволення суспільних
потреб. Інновація це позитивні зміни стану
об'єкта, це те, що забезпечує процес позитив�
них змін на підприємстві, а також — це засіб
практичного використання у відтворювально�
му процесі [7]. Визначення поняття "інновація"
на державному рівні дає Закон України "Про
інноваційну діяльність", де інновація розгля�
дається як новостворені (застосовані) і вдос�
коналені конкурентоспроможні технології,
продукція або послуги, а також організаційно�
технічні рішення — виробничі, адміністративні,
комерційні та інші, що істотно поліпшують
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структуру та якість виробництва і (або) соціаль�
ної сфери [2].

Проведений аналіз літературних джерел
дозволив встановити існування різних точок
зору щодо визначення поняття "інновації". Так,
у сучасній економічній літературі виділено два
підходи щодо визначення поняття "інновація":

— статичний, де інновація виступає як
"інновація�продукт", та представляється як ре�
зультат інноваційного процесу у вигляді нової
техніки (продукції), технології, нового методу,
що впроваджується на ринку;

— динамічний, де інновація виступає як
"інновація�процес", коли в динаміці розгля�
дається процес, що охоплює дослідження, про�
ектування, розроблення, організацію вироб�
ництва, комерціалізацію і поширення нових
виробів, технологій, принципів замість існую�
чих [9].

Отже, залежно від предмета та об'єкта до�
слідження інновації можна розглядати як ре�
зультат або процес (табл. 1).

Аналізуючи наведені визначення можна
зазначити, що інновація — це нововведення,
будь�яка позитивна зміна, яка володіє само�
стійною цінністю, вноситься у діяльність для
підвищення ефективності будь�якого виробни�
чого процесу, конкурентоспроможності та еко�
номічної ефективності виробництва.

Поняття "інновація" включає чотири клю�
чові компоненти: креативність, стратегію, реа�
лізацію, прибутковість. Креативність — вміння
генерувати нові ідеї. Стратегія — з'ясування
новизни та корисності ідеї з точки зору розвит�
ку підприємства. Реалізація — перехід від нової
та корисної ідеї до її реалізації у вигляді конк�
ретних продуктів і послуг. Саме на даному етапі
відбувається девальвація багатьох творчих і
потенційно інноваційних ідей і, відповідно,
втрачаються шанси створити для підприємства
нову успішну бізнес�модель. Прибутковість —
підвищення до максимуму цінності кінцевого
продукту і послуг, отриманої від реалізації

нової та корисної ідеї. Але необхідно врахову�
вати, що дана концепція може проявлятися на
практиці по�різному, а саме: як фінансовий виг�
раш, як підвищення морального стану співро�
бітників і корпоративної солідарності або як
внесок у життя суспільства [5].

У науковій і економічній літературі можна
зустріти безліч підходів до класифікації інно�
вацій, проте найбільш повну класифікацію
інновацій надав Й. Шумпеттер. Він виокремив
базисні і вторинні нововведення, при цьому в
кожному із класів використав поняття "клас�
тер" для окреслення групи, сукупності нововве�
день, що відрізняються певною цілісністю, взає�
мообумовленістю, спільністю технічних, техно�
логічних, кваліфікаційних, організаційних та
інших характеристик.

Найбільша увага дослідників приділяється
технологічним інноваціям, які характеризують
інтенсивність розвитку виробництва. До таких
інновацій відносять усі зміни, що зачіпають за�
соби, методи, технології виробництва, які скла�
дають сутність науково�технічного прогресу.
На відміну від технологічних інновацій, зміни,
що відбуваються в середовищі, які обслугову�
ють основні виробничі процеси, визначені як
нетехнологічні. Вони охоплюють інновації
організаційного, управлінського, правового,
соціального, екологічного та інших напрямів
соціально�економічного розвитку.

Сучасна класифікація інновацій включає
такі ознаки, як тип нововведення, механізм
здійснення і особливості інноваційного проце�
су. При цьому передбачається, що будь�які
інновації мають комплексний характер і їх вар�
то розглядати як з технологічної, так і з не тех�
нологічної точок зору, виходячи з можливих
наслідків їх впливу на зовнішнє середовище.
Розрізняють такі типи інновацій:

— залежно від кінцевого результату: іннова�
ція продукту — результат реалізації на практиці
нового способу вирішення проблеми покупця, що
приносить вигоду як покупцю, так і підприємству,
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Таблиця 1. Зміст визначення терміну "інновація"
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що впроваджує інновацію; інновація процесу —
забезпечує передбачає впровадження нових ме�
тодів виробництва і технологій зростання при�
бутковості, скорочує витрати, підвищує продук�
тивність праці та заробітну плату персоналу. Така
інновація є життєвоважливою для зростання
підприємства з тієї простої причини, що без удос�
коналення процесу неможливо впровадити інно�
вацію продукту або стратегії; інновація стратегії
— передбачає перегляд існуючих в галузі методів
створення цінності для споживачів, з тим, щоб за�
довольняти нові потреби клієнтів, підвищувати
цінність продуктів, формувати нові ринки і нові
групи споживачів для підприємства. Результатом
її є те, як підприємство змінює цільові групи спо�
живачів і як вона виходить на ринок, тобто по�
ставляє свої продукти або послуги до кінцевого
споживача.

— за ступенем дієвості: приростна іннова�
ція — підвищує продуктивність і знижує ви�
трати підприємства; істотна інновація — дає
можливість підприємству виконувати свої зав�
дання щодо зростання бізнесу, збільшувати ча�
стки ринку і знижувати операційні витрати;
інновація�прорив — це новий продукт, послу�
га або зміна стратегії, які ведуть до значного
збільшення доходів і чистого прибутку; ради�
кальна інновація — вимагає від підприємства
створення нових напрямів роботи або нових
ліній на основі нових ідей і технологій або для
зниження витрат.

Крім того, виокремлюють ще й такі основні
типи інновацій: товарна інновація (введення
нового продукту); технологічна інновація (вве�
дення нового методу виробництва); ринкова
інновація (створення нового ринку товарів або
послуг); маркетингова інновація (освоєння но�
вого джерела поставки сировини або напівфаб�
рикатів); управлінська інновація (реорганізація
структури управління) [5].

Інновацію як результат слід розглядати не�
розривно з інноваційним процесом, який є про�
цесом послідовного перетворення нової ідеї в
новацію. Він включає в себе ряд взаємопов'я�
заних етапів, які дозволяють перетворити нову
ідею в об'єкт інтелектуальної власності, дове�
сти його до практичного використання з метою
одержання певного виду ефекту. До таких
етапів відносяться: фундаментальні досліджен�
ня  пошукові науково�дослідні роботи (НДР)

 прикладні науково�дослідні і дослідно�кон�
структорські роботи (НДДКР)  маркетингові
дослідження  технологія  виробництво 
ринкова реалізація.

Інноваційний процес також включає в себе
такі елементи, як: ініціація; реалізація інновації;

випуск (виробництво) інновації; просування
інновації; маркетинг інновації; оцінка еконо�
мічної ефективності інновації. Поєднання цих
елементів в єдину послідовний ланцюжок
утворює структуру інноваційного процесу.
У загальному ж вигляді інноваційний процес
може бути представлений послідовністю пере�
ходу від ідеї можливого нововведення до ство�
рення, продажу і дифузії цього нововведення.

Інноваційна діяльність охоплює практично
усі сфери життєдіяльності підприємства, вклю�
чаючи найрізноманітніші інноваційні процеси,
що відбуваються у виробничій і невиробничій
системах. Багато авторів до інноваційної відно�
сять усю діяльність у межах інноваційного про�
цесу, включаючи:

— маркетингові дослідження щодо вияв�
ленню потреб, аналізу попиту, ринків збуту і
пошуку нових споживачів;

— інформаційне забезпечення і оцінюван�
ня споживчих властивостей товарів на цьому
сегменті ринку;

— пошук новаторських ідей і рішень, парт�
нерів щодо впровадження і фінансування інно�
ваційного проекту.

Накінець, інновація вважається здійсненою,
якщо вона впроваджена у виробництво і за�
требувана ринком. У цьому випадку позитив�
ний ефект отримує або виробник (при зміні тех�
нології), або споживач інновації (оновлення
або вдосконалення продукції, що випускаєть�
ся), або і той і інший одночасно, а отже еконо�
мічна система в цілому.

Отже, аналізуючи дане дослідження, можна
сказати, що сутність інновацій полягає в викори�
станні творчої інтелектуальної діяльності люди�
ни спрямованої на підвищення ефективності
діяльності в різних сферах. На наш погляд, інно�
вація — це оригінальне рішення, яке володіє но�
визною, базується на науково�технічних досяг�
неннях, впровадження якого призводить до змін
у всіх сферах діяльності підприємства за допо�
могою створення, освоєння і використання но�
вого продукту, послуги чи технології для досяг�
нення максимально можливого економічного,
соціального, екологічного чи іншого ефекту.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи різні визначення інновацій мож�

на зробити висновок, що інновації мають провідне
значення для економічного та соціального розвит�
ку держави. Адже без застосування інновацій
практично неможливо створити конкурентоздат�
ну продукцію, що має високий ступінь науко�
ємності новизни. На сьогодні у ринковій економіці
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інновації є ефективним засобом конкурентної бо�
ротьби, оскільки ведуть до створення нових по�
треб, до зниження собівартості продукції, до при�
току інвестицій. На нашу думку, розуміння суті
інновацій і механізму інноваційного розвитку
дасть змогу сільськогосподарським підприєм�
ствам більш ефективно здійснювати свою
діяльність, підвищувати результативність функц�
іонування та конкурентоспроможність на ринку.
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