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економічної системи в цілому. По-друге, це положення, яке визначає і 
встановлює внутрішній порядок роботи, організаційний статус різних 
ланок, їх завдання, функції, повноваження та ін. По-третє, це типові 
структури, які визначають основні риси побудови внутрішніх 
організаційних основ. 

Професійно вміле застосування економічних, соціально-
психологічних та організаційних методів управління здебільшого 
забезпечує достатньо ефективне господарювання [4, c. 81–83]. 

Отже, успішна виробничо-господарська діяльність значною мірою 
залежить від економічної та організаційної структур. Незначні зміни у 
економічній структурі, якщо вони не знайшли відображення в 
організаційній, вносять диспозиції в систему управління підприємством і 
призводять до зниження конкурентоспроможності підприємства. Тому 
для узгодженості усіх складових діяльності підприємства потрібне 
розроблення дієвих економічних та організаційних методів управління 
підприємством. 
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Анотація 
У статті визначено значення інноваційного чинника в умовах економічної конкуренції та 

обґрунтовано необхідності переходу на інноваційний шлях розвитку. Встановлено, що на 
етапі економічного зростання країни інновації та інвестиції пов’язані із переведенням 
функціонування галузей, видів економічної діяльності, секторів економіки, суб’єктів 
господарювання в інноваційне русло.  
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Abstract 

The importance of innovation factor in the conditions of economic competition was defined 
and the necessity of transition to an innovative way of development was grounded. It was 
established that at the stage of economic growth of the country, innovations and investments are 
connected with the transition of the functioning of industries, types of economic activity, sectors of 
the economy, subjects of management in an innovative direction. 
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В умовах глобалізації та постійного загострення конкуренції 
фундаментом конкурентоспроможності є інновації, які дають можливість 
країнам, що володіють інноваційними конкурентними перевагами, 
займати належне місце в світовому співтоваристві. На жаль, і до 
сучасного часу використання інновацій як одного з центральних факторів 
підвищення рівня конкурентоспроможності в Україні системно не 
здійснюється. Таким чином, стратегічні завдання потребують підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки на інноваційних засадах, 
що має сформувати переваги для вітчизняних виробників у боротьбі з 
конкурентами на внутрішніх та міжнародних ринках та посприяти Україні 
зайняти гідне місце поряд із розвиненими світовими країнами. 

Потреба переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку 
зумовлена вичерпанням джерел економічного зростання, зменшенням 
кількості капіталовкладень у відтворення матеріально-технічного 
забезпечення та розвиток нових знань, посиленням проблемних 
завдань, що стосуються збереження інноваційного потенціалу.  

Необхідність підсилення ролі інновацій як основоположного чинника 
конкурентоспроможності випливає з таких положень [6]:  

 інновації містять елемент новизни та змін, мають динамічний характер 
і властивість до розвитку;  

 інновації тісно пов’язані з усіма іншими чинниками, що впливають на 
конкурентоспроможність продукту, підприємства, регіону та країни;  

 інновації впливають на формування ринкового попиту, який сам по 
собі є доволі важливим чинником підвищення конкуренто-
спроможності.  

Для визначення основних передумов підвищення конкуренто-
спроможності економіки країни потребує належне обґрунтування 
дефініції «інновація». У цьому напрямі досліджень існує багато 
тлумачень та ознак класифікації [13, с. 7–11], аналіз яких свідчить про те, 
що специфічний зміст поняття «інновації» науковці розкривають залежно 
від об’єкту та предмету свого дослідження – процес або зміни, систему 
чи результат. Учені переважно трактують «інновацію» залежно від 
об’єкта свого дослідження, що свідчить про багатогранність підходів до 
його опису, пов’язаного із цілями, предметом, середовищем дослідження 
й іншими особливостями, які притаманні інноваційній діяльності. 
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Всебічно збагнути зміст інновації можна лише у разі поєднання всіх 
інтерпретацій.  

Сьогодні не має чітко сформованого бачення, наскільки унікальними 
повинні бути створені технологія, товар, послуга, щоб вони відповідали 
характеристикам інновації. Відповідно до концепції Й. Шумпетера [12] 
будь-яка зміна, що приносить дохід, є інновацією.   

Домінує думка [7], що інновації – це основні ресурси для 
становлення та розвитку нової економіки. Важливою проблемою для 
вирішення питання економічного зростання держави, підвищення 
конкурентоспроможності є ефективне використання національного 
інноваційного потенціалу. А інновації, що у цьому випадку розглядаються 
як ресурси (в термінах економічної теорії), мають достатньо нетривалий час.  

Отже, інновація – це форма свідомого розвитку сформованих 
соціально-економічних систем. Інновація – дефініція, що поєднує процес 
створення та реалізації креативу, отримання та комерціалізації 
результату, приводить до матеріалізованих змін і є джерелом соціально-
економічного, науково-технічного поступу. Креативом може бути будь-
яка ідея, новизна, новинка, що є основою для створення інновації.  

Втілення інновацій має вагомий вплив насамперед на ринкові, 
зокрема, продуктово-технологічні можливості суб’єктів господарювання, 
їхню спроможність до інноваційного розвитку. Інновації мають 
властивість зберігати або знищувати такий потенціал, можливості. У 
зв’язку з цим виділяють чотири типи інновацій: архітектурні, революційні, 
регулярні та інновації, що створюють ніші [5]. Архітектурні інновації 
призводять до старіння створених товарів, технологій, ринково-
споживчих зв’язків, на відміну від революційних інновацій, які впливають 
на старіння продукції та процесів, однак підтримують ринково-продуктові 
зв’язки підприємства. Не менш важливими для організацій є інновації, 
що створюють ніші для існуючих продуктів і технологій, руйнуючи 
ринково-споживчу співпрацю та регулярні інновації, які сприяють 
закріпленню позиції підприємств на старих ринках через вдосконалені 
продукти і технології.  

Згідно з дослідженнями науковців [2; 3; 5; 6] теорії розвитку складних 
соціально-економічних систем варто поділяти на теорії макро-
економічного і мікроекономічного розвитку, які відкривають головні 
ознаки суті парадигми поведінкових властивостей різного виду розвитку 
мікроекономічних і макроекономічних соціально-економічних систем. Такі 
теорії варто класифікувати відповідно до  ключових постулатів:  

 концепції макроекономічного розвитку соціально-економічних систем: 
теорії ринку (теорія зовнішньої залежності, неокласична теорія 
вільного ринку); теорії економічного розвитку на макрорівні 
(ендогенного зростання, лінійних стадій розвитку, соціально-
економічного розвитку, структурних перетворень);  

 концепції мікроекономічного розвитку: еволюційні теорії розвитку 
(еволюційна теорія організації, революційних та еволюційних 
перетворень); теорії циклізмy («довгих хвиль» та циклів (історичних, 
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соціокультурних, економічних, політичних), соціогенетики та криз).  
Поняття«розвиток» характеризує якісні зміни об’єктів; виникнення 

нових форм буття; процес і наслідки планомірної діяльності організацій у 
динамічному економічному середовищі; нагромадження нових знань; 
трансформацію внутрішніх, зовнішніх зв’язків; засіб продуктивного 
розподілу та рекомбінації ресурсів [6, с. 15]. Розвиток – це необоротні, 
закономірні, спрямовані зміни матеріальних і нематеріальних об’єктів 
[11, с. 21]. Р. Акофф розглядає розвиток як збільшення здібностей і 
компетенцій, перехід до більш досконалого стану об’єкта [1, с. 202–203].  

Отже, розвиток – це перехід від структури однієї якості 
(відзначається однією кількістю, порядком і характером залежності 
компонентів) до структури іншого порядку (особливістю є інша кількість, 
порядок, залежність компонентів) і у цьому полягає якісний характер змін 
процесу розвитку. Розвиток як процес проходить такі етапи: підготовка, 
передумови виникнення цього процесу (зовнішній рух); перехід до 
внутрішнього руху; створення технічних умов відповідно до нових 
процесів; стійке існування; руйнування процесу.   

Термін «прогрес» дає змогу уточнити поняття «розвиток» – 
поступовий рух до кращого, перехід від менш удосконаленого до більш 
удосконаленого. 

У науковому колі й досі відсутній одностайний підхід до трактування  
«інноваційного розвитку». Різні дослідники по різному вбачають суть 

дефініції «інноваційний розвиток»: 
1) це складний процес (прикладного характеру) створення та 

впровадження інновацій з метою якісних змін об’єкта управління й 
отримання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного 
чи іншого виду ефекту, який пов’язаний з необхідною умовою виживання 
і розвитку підприємств у довгостроковій перспективі [9, с. 10];  

2) це формальний план або розумовий процес для освоєння 
нового проекту від стадії ідеї до виходу на ринок і за його межі;  

3) це зростання показників соціально-економічної системи 
завдяки реалізації інноваційних проектів і впровадження нововведень  
[8, c. 35];  

4) зростання інноваційного потенціалу за умови зменшення 
обмеженості ресурсної бази інноваційної діяльності;  

5) залежність від багатьох чинників (у довгостроковій 
перспективі): системи менеджменту в сфері трансферу результатів 
науково-дослідних праць підприємствам, створення повноцінного ринку 
науково-технічної продукції та його відповідної інфраструктури [10, с. 5];  

6) підвищення рівня конкурентоспроможності, а інновації – це 
основний чинник конкурентної переваги; 

7) досягнення максимальної ефективності інноваційного 
процесу, обумовленої кількісно за повнотою та швидкістю руху за 
інноваційним циклом [8, с. 14]. 

Узагальнюючи вищенаведені підходи, інноваційний розвиток варто 
розглядати як динаміку переходу до моделі інноваційного типу, який 
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відбувається завдяки безперервному, цілеспрямованому і за відповідних 
умов пошуку та реалізації інновацій, що дають змогу поліпшити 
ефективність функціонування соціально-економічної системи. 

Інноваційний розвиток – це системний процес структурного 
удосконалення національної економіки, який отримується зазвичай 
завдяки практичній реалізації нових знань для збільшення обсягів 
суспільного виробництва товарів і послуг, поліпшенню якості суспільного 
продукту, зміцненню конкурентоспроможності країни, прискоренню 
науково-технічного та соціального прогресу в суспільстві.  

Теоретичні засади дослідження інноваційного розвитку були та 
продовжують перебувати на чільному місці в опрацюванні цих питань 
багатьма ученими. Посеред головних фундаментальних досліджень 
напрямів інноваційного розвитку, варто виділити: класичну теорію 
циклічного розвитку (інноваційної пропозиції), ортодоксальну теорію 
інноваційного розвитку, парадигму технологічних змін, теорію інноваційного 
розвитку, що опираються на ендогенні чинники технологічного прогресу, 
парадигму дифузії інновацій, теорію технократичного розвитку, соціальну 
та сучасну теорії інноваційного розвитку [6].  

За результатами досліджень П. Ромера, Р. Лукаса, Ф. Агійона, 
П. Хоувітта, Дж. Гроссмана [7, с. 42–45] сформовані моделі економічного 
зростання на підставі НТП, які засвідчили тісну узгодженість і 
взаємозалежність підтримки напрямів зростання економіки від 
інноваційно-технологічних змін (прогресу) на макрорівні. 

Отже, розвиток неможливий без інновацій та інвестицій, а інновації 
неможливі без розвитку та інвестицій. На етапі економічного зростання 
країни ці процеси пов’язані із переведенням функціонування галузей, 
видів економічної діяльності, секторів економіки, суб’єктів господарювання 
в інноваційне русло.  

Сучасна інституціонально-технологічна концепція є результатом 
довгого періоду розвитку парадигм інноваційного розвитку та 
загальноекономічного поступу наукової думки. Нова парадигма 
вималювала предмет дослідження когорти сучасних теорій, а практичне 
втілення результатів дає змогу провести технологічний прорив у 
середньостроковій та довгостроковій перспективі, формуючи фундамент 
для подальшої генези науки.  
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