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Ковтуненко К. В., Коцага А. О. Інноваційний розвиток бізнес-структур: сутність, тлумачення,  
теорії та підходи до визначення

Інноваційний розвиток у сучасному світі є одним із найважливіших аспектів для забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності біз-
нес-структур. Метою даної статті є вивчення теоретичних засад інноваційного розвитку бізнес-структур на основі аналізу наукових підходів 
і теорій інноватики. Результатом статті є виділення основних дефініцій при визначенні сутнісного розуміння «інноваційного розвитку підпри-
ємства»: інноваційний розвиток підприємств розглядається як: пошук новизни, розробки та впровадження нових товарів і послуг; сукупність 
відносин, що виникають у ході цілеспрямованого підвищення економічної ефективності, конкурентоспроможності, прибутковості; методи та 
способи задоволення потреб споживачів; реалізація інноваційного потенціалу; спосіб економічного зростання, функціонування та шлях вдоскона-
лення підприємств; загальний розвиток як самих підприємств, так і економіки в цілому; результат науково-технологічного прогресу; процес роз-
витку інноваційної діяльності підприємств і системи чинників, що на них впливають. У результаті ретроперспективного аналізу було виділено  
9 наукових підходів і теорій щодо базових положень процесу інноваційного розвитку на підприємстві. Було визначено, що на інноваційний розвиток 
підприємств впливають: зовнішні та внутрішні фактори, у тому числі впровадження нових розробок/ідей/технологій/продуктів; стан і конкурен-
тоспроможність підприємства, що проводить інноваційну діяльність; державні системи регулювання; вибір пріоритетних напрямків та способів 
впровадження інновацій; розподіл інноваційного потенціалу; капітальне інвестування в інноваційну діяльність бізнес-структур тощо.
Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток бізнес-структур, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, управління.
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Ковтуненко К. В., Коцага А. А. Инновационное развитие бизнес-структур: сущность, толкование, теории и подходы к определению
Инновационное развитие в современном мире является одним из важнейших аспектов обеспечения прибыльности и конкурентоспособности биз-
нес-структур. Целью данной статьи является изучение теоретических основ инновационного развития бизнес-структур на основе анализа на-
учных подходов и теорий инноватики. Результатом статьи является выделение основных дефиниций при определении сущностного понимания 
«инновационного развития предприятия»: инновационное развитие предприятий рассматривается как: поиск новизны, разработки и внедрения 
новых товаров и услуг; совокупность отношений, возникающих в ходе целенаправленного повышения экономической эффективности, конкурен-
тоспособности, прибыльности; методы и способы удовлетворения потребностей потребителей; реализация инновационного потенциала; спо-
соб экономического роста, функционирования и пути совершенствования предприятий; общее развитие как самих предприятий, так и экономи-
ки в целом; результат научно-технологического прогресса; процесс развития инновационной деятельности предприятий и системы факторов, 
влияющих на них. В результате ретроперспективного анализа было выделено 9 научных подходов и теорий относительно базовых положений 
процесса инновационного развития на предприятии. Было определено, что на инновационное развитие предприятий влияют: внешние и вну-
тренние факторы, в том числе внедрение новых разработок/идей/технологий/продуктов; состояние и конкурентоспособность предприятия, 
проводящего инновационную деятельность; государственные системы регулирования; выбор приоритетных направлений и способов внедрения 
инноваций; распределение инновационного потенциала; капитальное инвестирование в инновационную деятельность бизнес-структур и т. п.
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Kovtunenko K. V., Kotsaha A. O. The Innovative Development of Business Structures: Essence, Interpretation, Theory and Approaches to Defining
The innovative development in today’s world is one of the most important aspects of ensuring the profitability and competitiveness of business structures. The 
article is aimed at studying the theoretical foundations of innovative development of business structures upon analysis of scientific approaches and innovation 
theories. The result of the article is the allocation of the main definitions when determining the essential understanding of «innovative development of enter-
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prise: innovative development of enterprises is considered as: search for novelty, development and introduction of new products and services; an aggregate 
of relationships that arise from the purposeful improvement of economic efficiency, competitiveness, profitability; methods and ways to meet the needs of 
consumers; materializing the innovation potential; means of economic growth, operation and ways of improvement of enterprises; overall development of 
both the enterprises themselves and the economy as a whole; result of scientific and technological progress; process of developing the innovation activities of 
enterprises and the system of influencing factors. As a result of the retro-perspective analysis, 9 scientific approaches and theories regarding the basic provisions 
of the innovative development process in the enterprise are allocated. It is defined that the innovative development of enterprises is influenced by: external 
and internal factors, including the introduction of new developments/ideas/technologies/products; status and competitiveness of an enterprise with innovative 
activity; government regulatory systems; choosing priorities and ways to implement innovations; distribution of innovation potential; capital investment in in-
novation activity of business structures, etc.
Keywords: innovation, innovative development of business structures, innovation activity, innovation potential, management.
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Роль інновацій у сучасних умовах має тенденцію 
до збільшення, що є передумовою активізації 
інноваційної діяльності бізнес-структур мето-

дами підвищення ефективності виробництва, розроб-
ки ефективної маркетингової політики, збільшення 
інноваційного потенціалу підприємств, здійснення 
перспективних науково-дослідних розробок і реаліза-
ції інноваційних програм. Для виживання та розвитку 
в сучасному глобальному конкурентному середовищі 
нині бізнес-структурам необхідно забезпечувати ін-
новаційний розвиток. Шляхом швидкого адаптування 
до вимог зовнішнього середовища, тобто забезпечен-
ня інноваційного розвитку, бізнес-структури можуть 
залишатися конкурентоспроможними та займати гід-
не місце на вітчизняному та світовому ринках. 

Аспектам інноваційного розвитку присвячено 
багато наукових праць як вітчизняних, так і зарубіж-
них вчених, зокрема в них досліджуються та обґрун-
товуються загальнотеоретичні засади інноваційного 
розвитку; виділяються напрями, чинники, стратегії 
та методи забезпечення інноваційного розвитку; ви-
значається його вплив на процеси, пов’язані з роз-
витком як окремих підприємств, галузей, міст, регі-
онів, так і держави в цілому. Результати досліджень 
інноваційної діяльності бізнес-структур і питань, що 
стосуються проблематики управління їх інновацій-
ним розвитком, висвітлювалися в наукових публіка-
ціях українських науковців: В. Солодкого, О. Мороз,  
А. Кібіткіна, М. Чечуріна, І. Яненкової, Горбач Л., 
Кобук А., Я. Вишнякова, В. Онікієнко, М. Рогози,  
К. Вергала, С. Ковальчука, В. Стадник, М. Йохни,  
О. Прокопенко, Л. Малюти, Д. Крамського, Ю. Бажа-
ли, Л. Федулової, Б. Савчука, М. Крупки, Г. Козачен-
ко, С. Ілляшенка, Ю. Шипуліна, О. Адаменко, В. Гри-
ньової, В. Власенко, І. Левицької, О. Амоші, В. Гейця, 
П. Єгорова, О. Шакури, Н. Заглуміни, І. Борисової,  
І. Підкамінного, В. Ціпуринди, С. Полякова, І. Степ-
нова, Ю. Погорелова, М. Кошлатої, Т. Пілявоз, Л. Сай, 
Г. Волобуєва, Н. Краснокутської, О. Лапко та інших. 
Серед зарубіжних учених дослідженню управління 

інноваційним розвитком бізнес-структур присвя-
тили свої роботи вчені: М. Касс, Х. Гумба, К. Найт,  
В. Томпсон, П. Друкер, М. Портер, Б. Санто, Б. Аншин, 
І. Тукель, Й. Шумпетер, Б. Твісс, А. Кузьмін, Б. Міль-
нер, П. Завлін, М. Кондратьєв, В. Мединський, С. Вал-
дайцев, М. Денисенко, Т. Федосєєва, О. Сумін та ін. 

Однак, незважаючи на велику кількість науко-
вих робіт, де визначено основні засади, передумови, 
характеристики, види, ще не сформувалося єдиного 
чіткого визначення поняття «інноваційний розви-
ток» (його все більше ототожнюють з поняттям «роз-
виток», і багато вчених з цим не згодні, а також від-
сутня узагальнююча теорія інноваційного розвитку); 
існують розбіжності з низки методологічних питань 
і визначення основних категорій, що стосуються 
проблематики управління інноваційним розвитком 
бізнес-структур; чітко не визначено передумови ін-
новаційного розвитку бізнес-структур, можливими 
причинами чого стали різноманіття факторів, що 
впливають на підприємства в різних галузях або кра-
їнах, невідповідність ринкових умов досліджуваних 
підприємств, а це вливає на класифікацію інновацій-
ного розвитку бізнес-структур. Отже, дане питання 
потребує подальшого дослідження.

Метою даної статті є вивчення теоретичних за-
сад інноваційного розвитку бізнес-структур на осно-
ві аналізу наукових підходів теорій інноватики.

Для реалізації поставленої мети було вирішено 
кілька завдань: розкрито економічну сутність поняття 
«інноваційний розвиток»; визначено дефініції та виді-
лено основні підходи до визначення поняття «іннова-
ційний розвиток»; сформоване авторське визначення 
поняття «інноваційний розвиток»; проведено ретро-
спективний аналіз наукових підходів та теорій щодо 
базових положень процесу інноваційного розвитку.

У статті було використано такі методи і прийо-
ми наукового пізнання: методи аналізу та синтезу, ін-
дукції та дедукції, теоретичного та логічного узагаль-
нення та класифікаційно-аналітичний метод, форма-
лізації та порівняння.
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Перш ніж перейти до аналізу поняття «інно-
ваційний розвиток», необхідно визначити, 
чи коректно ототожнювати поняття «інно-

ваційний розвиток бізнес-структур» з поняттям «ін-
новаційний розвиток підприємств» методом аналізу 
визначень науковими дослідниками понять «бізнес-
структура» і «підприємство». Згідно з досліджува-
ною літературою [1–4] бізнес-структура – це устано-
ва (організація, фірма), діяльність якого здійснюєть-
ся у сфері бізнесу. Наприклад, це може бути торгова 
фірма, виробниче підприємство, акціонерне товари-
ство, рекламне або інформаційне агентство, комер-
ційний навчальний заклад, біржа, холдингова компа-
нія, товариство, контора, бюро, банк. Під «бізнесом» 

розуміється діяльність, спрямована на систематичне 
отримання прибутку [1–4]. Існує узагальнене ви-
значення поняття «підприємство»: це самостійний 
суб’єкт господарювання, який має права юридичної 
особи та здійснює свою діяльність (виробничу, ко-
мерційну, науково-дослідну) з метою одержання при-
бутку [5; 6]. Таким чином, підприємство є складовою 
бізнес-структури, наразі визначення «інноваційний 
розвиток підприємства» буде доцільним і характер-
ним для бізнес-структур.

З метою уточнення економічної сутності понят-
тя «інноваційний розвиток підприємства» доцільно 
провести аналіз наявних його дефініцій, а також роз-
глянути підходи до сутності його поняття (табл. 1).

Таблиця 1 

Порівняння дефініцій та аналіз підходів до визначення поняття «інноваційний розвиток підприємства» 
вітчизняними та зарубіжними науковцями 

Автор(-и), джерело Визначення поняття «інноваційний розвиток 
підприємства» Відмінні характеристики дефініції

1 2 3

А. Кібіткін, М. Чечуріна [7]
Розгортання інноваційного процесу впроваджен-
ня нововведень (найчастіше технічного, техноло-
гічного) характеру. 

Процес упровадження нововведень 

С. Ілляшенко [8]

Процес господарювання, що спирається на без-
упинні пошук і використання нових способів і 
сфер реалізації потенціалу підприємства в мін-
ливих умовах зовнішнього середовища в рамках 
обраної місії та прийнятої мотивації діяльності та 
який пов’язаний з модифікацією існуючих і фор-
муванням нових ринків збуту

Процес господарювання; реалізація 
потенціалу; модифікація діяльності

О. Мороз [9]

Процес пошуку та створення нової продукції та 
процесів на основі використання сукупності всіх 
наявних засобів і можливостей підприємства, що 
веде до якісних змін (підвищення конкуренто-
спроможності, збільшення стійкості в мінливих зо-
внішніх умовах, формування нових ринків збуту)

Пошук і створення нової продукції  
та процесів; якісні зміни

Т. Пілявоз [10]

Процес цілеспрямованого, послідовного руху 
підприємства до збалансованого інноваційного 
стану під впливом синергетичної дії зовнішніх 
і внутрішніх факторів, що визначають стійкість 
організаційно-функціональної системи підприєм-
ства в умовах ринкової економіки, який характе-
ризується результатом якості, досягнутим залеж-
но від інтенсивності та швидкості інноваційних 
процесів на підприємстві

Цілеспрямований, послідовний рух 
до збалансованого інноваційного 
стану; результат якості, що залежить 
від інтенсивності та швидкості іннова-
ційних процесів

П. Єгоров, О. Шакура [11]

Процес збалансованого вдосконалювання різних 
сфер діяльності суб’єктів господарювання на 
основі впровадження науково-технічних, органі-
заційно-комунікаційних і фінансово-економічних 
інновацій, спрямованих на підвищення конкурен-
тоспроможності, ділової активності, забезпечен-
ня фінансової стійкості, ліквідності та платоспро-
можності суб’єктів господарювання

Процес збалансованого вдосконалю-
вання

М. Кошлата [12]

Процес функціонування підприємства, який 
зорієнтований на використання різних форм 
інновацій у виробничій, збутовій та комерційній 
діяльності задля підвищення прибутковості та 
конкурентоспроможності

Процес функціонування підприєм-
ства; використання інновацій  
для прибутку
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1 2 3

Х. Гумба [13]

Не тільки основний інноваційний процес, але і 
розвиток системи факторів та умов, необхідних 
для його здійснення, тобто інноваційного потен-
ціалу

Інноваційний процес; інноваційний 
потенціал

В. Стадник, М. Йохна [23]

Спосіб економічного зростання, оснований на 
постійних і систематичних нововведеннях, спря-
мованих на суттєве поліпшення всіх аспектів 
діяльності господарської системи, періодичному 
перегрупуванні сил, обумовленому логікою НТП, 
цілями та завданнями розвитку системи, можли-
вістю використання певних ресурсних чинників 
для створення інноваційних товарів і формування 
конкурентних переваг

Спосіб економічного зростання на но-
вовведеннях; створення інноваційних 
товарів і конкурентних переваг

М. Касс [14]

1) Складний і довготривалий процес інноваційних 
перетворень на підприємстві, що включає набір 
цілей, заходів, які плануються, систему мотивації 
та способи фінансування; 
2) закономірно та послідовно здійснюваний про-
цес конкретних заходів щодо проведення науко-
вих досліджень і розробок, створення новинок 
та освоєння їх у виробництві з метою отримання 
нової або покращеної продукції, нової або вдо-
сконаленої технології виробництва; 
 3) організація інноваційної діяльності як безпе-
рервного процесу, спрямованого на досягнення 
заданого економічного та інноваційного зростан-
ня підприємства; 
4) ланцюг реалізованих нововведень, який 
пов’язаний з трансформацією наукових знань, 
ідей, відкриттів та існуючих технологій у нові або 
вдосконалені продукти, а також у ході реалізації 
якого формується модель розвитку, перетворен-
ня та використання громадських, природних  
і економічних ресурсів

Інноваційні перетворення; процес 
проведення наукових досліджень 
і розробок, створення новинок та 
освоєння їх у виробництві; формуван-
ня моделі розвитку

Г. Волобуєв [15]

Передбачає собою розробку й освоєння про-
дуктових і технологічних інновацій, а також ціле-
спрямований пошук і розвиток специфічних ком-
петенцій на основі формування сприйнятливості 
підприємства до інноваційних змін за рахунок 
реалізації різних видів інновацій

Розробка й освоєння продуктових  
і технологічних інновацій; цілеспря-
мований пошук і розвиток інновацій

С. Поляков, І. Степнов 
[16], І. Федулова [17],  
Ю. Погорелов [18]

Такий розвиток підприємства, де джерелом роз-
витку є інновації

Розвиток за рахунок інновацій

І. Підкамінний,  
В. Ціпуринда [19]

Шлях, який базується на поглибленні поєднання 
цілей підприємства, його підсистем, цілей кожної 
особистості, яка працює в колективі, вдоскона-
ленні її діяльності, вдосконаленні бізнес-процесів 
для досягнення загальних стратегічних цілей

Поглиблення поєднання цілей під-
приємства та кожного його працівни-
ка; удосконалення діяльності  
та бізнес-процесів

І. Борисова [20]

Створення на фондовому ринку привабливості 
з точки зору дохідності інвестиційного ризику, 
тобто підвищення вартості бізнесу шляхом управ-
ління інноваціями.

Дохідність інвестиційного ризику; 
вартість бізнесу

Н. Заглуміна [21]

Сукупність відносин, що виникають у ході ціле-
спрямованого підвищення економічної ефектив-
ності та конкурентоспроможності організації на 
основі інновацій

Сукупність відносин; підвищення 
ефективності та конкурентоспромож-
ності через інновації

Продовження табл. 1
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Продовження табл. 1

1 2 3

О. Адаменко [22]

1) Діяльність підприємства, що спирається на 
постійний пошук нових методів та засобів задово-
лення споживацьких потреб і підвищення ефек-
тивності господарювання; 
2) розвиток, що передбачає розширення меж ін-
новаційної діяльності та впровадження інновацій 
у всі сфери діяльності підприємства

Нові методи та засоби задоволення 
потреб споживачів, підвищення ефек-
тивності; впровадження інновацій  
у різні сфери діяльності

С. Ковальчук [24]

Безперервний процес, під час якого відбувається 
безупинний пошук і створення нових технологій, 
матеріалів, інших видів ресурсів, їх подальше ви-
користання в діяльності господарюючого суб’єкта 
задля формування, виявлення та забезпечення 
максимального задоволення потреб і запитів 
споживачів найбільш ефективним способом і 
створення конкурентних переваг у мінливому зо-
внішньому середовищі

Безперервний процес; пошук і ство-
рення нових технологій, матеріалів, 
ресурсів

М. Рогоза, К. Вергал [25] 

Здатність підприємства динамічно розвиватися 
на власній основі за рахунок систематичного 
формування комплексу дій, направлених на роз-
робку, впровадження, подальшу модифікацію но-
вовведень. Цей тип розвитку являє собою, з одно-
го боку, механізм реалізації внутрішнього потен-
ціалу організації, а з іншого – сукупність дій щодо 
впровадження нововведень), складовими цього 
розвитку є інноваційний потенціал організації та 
інноваційний процес, що в ній відбувається.

Здатність розвиватись за рахунок 
нововведень

В. Онікієнко, Л. Ємелья-
ненко, І. Терон [26]

Неперервний процес якісних змін у структурі 
виробництва або соціальної сфери в результаті 
створення, застосування та розповсюдження но-
вих знань, машин, технологій

Неперервний процес якісних змін

Л. Горбач, А. Кобук [28]

Зміни, які спрямовані на оновлення та якісне 
зростання ефективності процесів або продукції, 
що супроводжується переходом на новий рівень 
системної організації

Зміни для переходу на новий рівень 
системної організації

І. Яненкова [31] Процес підвищення конкурентоспроможності 
підприємства за рахунок упровадження інновацій

Процес підвищення конкурентоспро-
можності підприємства 

Я. Вишняков,  
С. Кисельова [27]

Удосконалення системи (об’єкта) на основі іннова-
цій. Інноваційний шлях розвитку країни можливий 
за умови повсюдного впровадження інновацій, ін-
вестицій та впровадження інноваційних процесів 
як основи ринкового господарювання, зокрема 
формування структури виробництва та його тех-
нічної бази, вдосконалення систем управління

Удосконалення системи (об’єкта) на 
основі інновацій

Д. Крамськой [32]

Сукупність певних показників, що можуть бути 
об’єднані в окремі групи; виділено п’ять основних 
складових інноваційного розвитку промислових 
підприємств: загальну, виробничо-технологічну, 
трудову, маркетингову і товарну

Сукупність певних показників

О. Прокопенко [33]
Базується на кожному новому витку досягнутого 
рівня науково-технічного прогресу та створеного 
рівня мотивації інноваційної діяльності

Результат науково-технічного прогре-
су та мотивації

В. Солодкий [34]

Процес спрямованої закономірної зміни стану 
підприємства, що залежить від інноваційного по-
тенціалу цього підприємства та джерелом якого 
є інновації, що створюють якісно нові можливості 
для подальшої діяльності підприємства на ринку 
шляхом реалізації уміння знаходити нові рішення 
та ідеї в результаті винаходів

Процес зміни стану підприємства, що 
залежить від інноваційного потенціа-
лу, джерелом якого є інновації
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Закінчення табл. 1

1 2 3

Т. Федосєєва [35]

Економічне зростання господарюючого суб’єкта 
на основі розробки та реалізації нових або по-
ліпшуючих технологій. Рівень інноваційного 
розвитку визначається як ресурсною складовою 
інноваційного процесу (інноваційним потенціа-
лом), так і ефективністю трансферу інноваційних 
технологій

Економічне зростання суб’єкта на 
основі розробки і реалізації техно-
логій

Л. Сай [36]

Є складовою частиною інноваційного розвитку 
економіки і важливим аспектом удосконалення 
виробничих відносин, що знаходять своє відобра-
ження: в оновленні складу основних фондів та в 
покращенні їх використання як на стадії форму-
вання, так і на стадії науково-технічної підготовки 
виробництва (НТПВ); у розвитку робочою сили; у 
вдосконаленні відносин із зовнішнім середови-
щем, зокрема з органами державного управління 
та регулювання економіки, а також шляхом інсти-
туційних перетворень

Є складовою інноваційного розвитку 
економіки та важливим аспектом удо-
сконалення виробничих відносин

Аналіз наведених визначень дозволяє зроби-
ти висновок, що ряд науковців розглядають 
інноваційний розвиток як пошук новизни, 

розробки та впровадження нових товарів/продуктів; 
сукупність відносин, що виникають у ході цілеспря-
мованого підвищення економічної ефективності, 
конкурентоспроможності, прибутковості/дохіднос-
ті підприємства; як спосіб економічного зростання, 
функціонування та шлях вдосконалення підприєм-
ства; здатність підприємства динамічно розвиватися; 
як зміни, що переносять підприємство на новий рі-
вень. Проте більшість науковців розглядають іннова-
ційний розвиток як процес. При розгляді інновацій-
ного розвитку підприємства як процесу можна виді-
лити три підходи: 1) як процес розвитку конкретно 
інноваційної діяльності підприємства; 2) як процес 
розвитку не лише самої інноваційної діяльності, але й 
системи чинників, факторів, умов інноваційної діяль-
ності та формування інноваційного потенціалу під-
приємства; 3) як процес розвитку не лише конкрет-
но інноваційної діяльності, а різних сфер діяльності 
суб’єктів господарювання, тобто в даному випадку 
на інноваційний розвиток може впливати не тільки 
впровадження самих інновацій, але виробнича, збу-
това, маркетингова, трудова, комерційна діяльність 
підприємства, що може бути основана на інновацій-
ній діяльності, але обов’язково впливає на загальні 
результати діяльності бізнес-структур. 

Як визначають Л. Горбач і А. Кобук: «Основни-
ми підходами до вивчення сутності «інноваційно-
го розвитку» є: предметно-технологічний, за яким 
інноваційний розвиток розглядається як кінцевий 
результат наукової чи науково-технічної діяльності, 
та функціональний, за яким інноваційний розвиток 
пов’язується із функціями створення, впровадження, 
поширення нововведень та реалізації інноваційних 

проектів» [28]. До такого ж висновку дійшов і В. Най-
дюк, вивчаючи численні наукові джерела [29]. 

Необхідно зазначити, що автори практично всіх 
вищевказаних визначень інноваційного розвитку під-
приємства розглядають його на мікрорівні, крім Л. 
Сай, яка наводить більш глобальне визначення ін-
новаційного розвитку підприємства: «є складовою 
частиною інноваційного розвитку економіки і важли-
вим аспектом удосконалення виробничих відносин, 
що знаходять своє відображення: в оновленні складу 
основних фондів та в покращенні їх використання як 
на стадії формування, так і на стадії науково-технічної 
підготовки виробництва (НТПВ); у розвитку робочої 
сили; у вдосконаленні відносин із зовнішнім серед-
овищем, зокрема з органами державного управління 
і регулювання економіки, а також шляхом інституцій-
них перетворень. Для підприємства інституційний 
розвиток означає забезпечення виробництва конку-
рентоспроможності продукції та надання послуг на 
визначених сегментах ринку. Реалізація таких завдань 
вимагає забезпечення підприємства всіма видами 
ресурсів і досягнення найкращого їх використання» 
[36], таким чином прирівнюючи його до макрорівня. 

На макроекономічному рівні обґрунтування 
напрямів інноваційного розвитку здійсню-
ється органами державного управління.  

В Україні здійснення інноваційної діяльності регу-
люється декількома нормативними актами, зокрема 
законами «Про наукову та науково-технічну діяль-
ність», «Про державне регулювання діяльності у сфе-
рі трансферу технологій», «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні», «Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності технологічних пар-
ків», «Про інноваційну діяльність».
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У даних нормативних актах немає визначен-
ня економічного розвитку підприємства чи бізнес-
структур, проте визначається інноваційний тип роз-
витку, який характеризується перенесенням акценту 
на використання принципово нових прогресивних 
технологій, переходом до випуску високотехноло-
гічної продукції, прогресивними організаційними й 
управлінськими рішеннями в інноваційній діяльнос-
ті, що стосується як мікро-, так і макроекономічних 
процесів розвитку – створення технопарків, технопо-
лісів, проведення політики ресурсозбереження, інте-
лектуалізації всієї виробничої діяльності, софтизації 
та сервізації економіки [40–42].

Таким чином, узагальнюючи наукові підходи 
до визначення поняття «інноваційний розви-
ток підприємств» та враховуючи, що поняття 

«бізнес-структура» більш широке, ніж поняття «під-
приємство», можна зазначити, що інноваційний роз-
виток бізнес-структури – це процес розвитку сфер 
діяльності бізнес-структури на основі або з упро-

вадженням інноваційної діяльності з метою підви-
щення ефективності, конкурентоспроможності, при-
бутковості бізнес-структури, виведення її на новий 
рівень розвитку, вихід на нові ринки збуту.

З метою поглиблення знань і визначення саме 
якісної природи інноваційного розвитку розглянемо 
наукові погляди та теорії щодо процесу інноваційно-
го розвитку підприємства (табл. 2).

Проведений аналіз визначив основні характе-
ристики підходів та теорій щодо базових положень 
процесу інноваційного розвитку на підприємстві, па-
ралельно було визначено поняття та характеристики 
«інноваційного розвитку» в сучасному розумінні, на 
сучасному етапі розвитку економіки. 

Так, теорія циклічності розвитку промисловос-
ті характеризує інноваційний розвиток підприємства 
як інноваційну діяльність, що забезпечується на під-
приємстві за рахунок інвестиційного фінансування.  
У даному випадку інноваційний розвиток бізнес-
структур залежить від факторів ресурсного забезпе-
чення, зовнішніх і внутрішніх факторів впливу. 

Таблиця 2 

Ретроперспективний аналіз наукових підходів та теорій щодо базових положень процесу інноваційного розвитку 
на підприємстві

Науковий  
підхід/теорія

Характеристика змісту наукового  
підходу/теорії

Поняття «інноваційний розвиток» на сучасному 
етапі розвитку економіки

1 2 3

Циклічність  
розвитку  
промисловості

Ґрунтується на теорії ринку М. І. Туган-Бара-
новського про розширення виробництва в 
результаті впровадження інноваційного про-
дукту і закономірностей циклічності зміни 
процесів розвитку виробництва за рахунок 
наявності позичкового капіталу

Інтенсивний інноваційний розвиток світової еко-
номіки може відбуватися завдяки впровадженням 
нових розробок, ідей, технологій, продуктів під-
приємствами, що формують різні сфери економіки. 
Дана хвиля інноваційного розвитку здатна функ-
ціонувати протягом багатьох років, стимулювати 
зростання економіки в наступні періоди, проте по-
требує відповідного інвестиційного фінансування 
таким чином, щоб сформувати позичковий капітал 
у структурі загального капіталу підприємства, яке 
впроваджує інноваційні розробки. Це дає право 
підприємству самостійно вирішувати питання ви-
трат на удосконалення інноваційних процесів

А. Шпітгофф розширив цей підхід, де виявив 
причини закінчення фази піднесення у ви-
робництві, що базується на використанні 
позичкового капіталу та його наявності. 
Новий розвиток виробництва пов’язував з 
інвестуванням в оновлені виробничі засоби, 
які відповідають новим технологічним до-
сягненням, що дозволяють освоювати нові 
ринки збуту продукції

Теорія циклу

Й. Шумпетер удосконалив підходи до ци-
клічності розвитку економіки і вивів теорію 
циклу. Але в основу теорії покладено тільки 
інновації як «процес творчого руйнування», 
а зміни на підприємстві пов’язано не з по-
явою нових технологій або продуктів, які 
з’являлися завдяки процесу інвестування в 
нову технологічну базу підприємства, а з но-
вими структурними змінами поряд зі старою 
базою діяльності підприємства 

Саме в період криз підприємства прагнуть до інно-
вацій. Інноваційний розвиток відбувається при тех-
нологічних змінах з переорієнтацією на галузі та з 
інвестиційними капіталовкладеннями. Технологічні 
зміни розглядаються тут як головний матеріальний 
об’єкт – вид, що сам динамічно еволюціонує та 
зумовлює шлях еволюції сучасної цивілізаційної 
системи

Теорія  
коливання 
хвиль

М. Кондратьєв розробив теорію великих ци-
клів господарської кон’юнктури, за якою було 
виділено три види коливання хвиль на рівні 
підприємства з огляду на загальний рівень

Інноваційний розвиток залежить від розподілу 
інноваційного потенціалу за видами діяльності, 
сферами та галузями відтворення (закономірність 
статики), циклічності інноваційної діяльності
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економіки: короткі (приблизно через 3 роки), 
середні (15 років) і довгі (56–62 роки). Іннова-
ційні процеси потрібно пов’язати з різними 
факторами кон’юнктури – з рівновагою «пер-
шого порядку» (попит і пропозиція); «другого 
порядку» – «переливанням» капіталу в нові 
машини, обладнання, модернізацію вироб-
ництва; «третього порядку» – створення всіх 
основних суспільних благ (виробничої струк-
тури, сировинної бази, джерел енергії тощо). 
Відхилення від першого типу рівноваги при-
зводить до коротких хвиль, другого типу – до 
середніх хвиль, третього – до довгих хвиль.

(закономірність динаміки), виявлення внутріш-
ньої структури інновації, характеру та наслідків 
інноваційної діяльності, обґрунтувань селективної 
державної інноваційної політики (закономірність 
соціогенетики). При побудові системи регулювання 
економіки необхідно враховувати фактор часу та 
слідкувати за розвитком кризових явищ 

Теорія диверси-
фікації

Теорія базується на основі положень про 
конкуренцію (за М. Портером) галузей про-
мисловості, що характеризується інновацій-
ним рівнем розвитку промислових підпри-
ємств певної галузі в усіх сферах організацій-
но-функціональної діяльності останніх

Конкуренція вимагає дослідження потреб спожива-
чів, а це передбачає їх задоволення через удоско-
налення або введення нового продукту, що, своєю 
чергою, вимагає впровадження нововведень у про-
цес виробництва, а отже, спричиняє його подаль-
ший інноваційний розвиток як «взаємопов’язаний 
комплекс дій, спрямований на зміцнення життє-
діяльності та конкурентоспроможності підприєм-
ства» [39]

Теорія нововве-
день (неокла-
сична теорія)

Найбільш відомими вченими цього напряму 
є: С. Кузнець, Г. Менш, М. Калецкі, В. Хартман, 
Б. Твісс та інші. Герхард Менш акцентує увагу 
на впровадженні нововведень у діяльності 
підприємства у взаємозв’язку зі зміною кри-
зових процесів та етапів розвитку економіки 
в цілому. Інноваційні процеси на підприємстві 
знаходяться під значним впливом існуючого 
механізму державного регулювання іннова-
ційною діяльністю підприємств- новаторів.

Інновації як «головний імпульс» розвитку, іннова-
ційний розвиток може існувати при усуненні пере-
шкод стосовно інновацій шляхом участі держави у 
здійсненні проектів нововведень для компенсації 
ринку, особливо щодо базових інновацій (Г. Менш 
виділяв базові, поліпшувальні та уявні інновації)

Теорія іннова-
ційної еконо-
міки (теорія 
інноваційного 
підприємництва, 
теорія приско-
рення)

Пітер Друкер виділив існування нової іннова-
ційної економіки з початку 90-х рр. ХХ ст.  
Основні положення теорії: 
– наявність нових рішень в усіх продуктах, що 
надходять на ринок; 
– основною ланкою виділяється суб’єкт ін-
новаційних зрушень – окремо взяте підпри-
ємство-новатор, яке самостійно реалізує та 
бере особисту відповідальність за інновацій-
ні впровадження; 
– основна увага приділяється залученню 
науково-технологічних капіталовкладень та 
розвитку інтелектуальної (нематеріально ак-
тивної сфери функціонування підприємства; 
– розвиток сприятливого інвестиційно-по-
даткового клімату в процесі формування 
державної інноваційної політики

Інноваційний розвиток підприємства характеризу-
ється такими чинниками: 
– передбачає інноваційні зміни в якісній характе-
ристиці продукції; 
– наявність механізму управління інноваційними 
процесами відповідно до вимог і можливостей 
окремо взятого підприємства; 
– підвищення ролі інтелектуального капіталу; 
– залежність від існуючої державної інноваційної 
політики

Соціально-пси-
хологічна теорія 
нововведень

Х. Барнет, Є. Вітте, Е. Денісон за основу по-
клали людські відносини під час управління 
інноваційною діяльністю на підприємстві.  
Розглядається процес взаємодії між орга-
нами управління на рівні держави, бізнес-
структурами та фахівцями-новаторами, 
аналізується умови впровадження інновацій 
на підприємстві з урахуванням визначених 
взаємовідносин

Інноваційний розвиток підприємства здійснюється 
на мікрорівні та базується на соціальному аспекті 
взаємовідносин окремо взятого підприємства. 
Стимуляторами інноваційного розвитку за Є. Вітте 
можуть стати адміністрація («владні стимулятори») 
та фахівці («кваліфіковані стимулятори). Фахівці 
вирішують проблеми створення інновацій, а адмі-
ністрація – їх упровадження й усунення всіляких 
перешкод

Продовження табл. 2
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Сучасні теорії 
інноваційного 
розвитку

Акцентують увагу на прагненні людей до на-
копичення знань залежно від економічного 
зростання країни від інноваційної активності 
підприємницьких структур. У теоріях обґрун-
товано, що інновації є основою економічного 
розвитку. Застосування основних положень 
теорії дифузії (поширення) інновацій: 
1) модель «дифузії нововведень» Т. Хегер-
странда;  
2) схема «просторової дифузії» П. Хаггета, 
згідно з якою зміни в більшості випадків не 
настають одночасно в усіх точках, а почина-
ються вневеликій кількості місць, від яких 
поширюються до інших; 
3) теорія Е. Роджерса охоплює процес ухва-
лення рішення щодо використання інновації, 
індивідуальну сприйнятливість інновацій, 
норму та властивості сприйняття. 
Е. Роджерс стверджує, щ процеси дифузії мо-
жуть бути представлені S-подібною функцією, 
яка має три фази розвитку: формування бази 
розвитку (повільне зростання), різке зрос-
тання, насичення (повільне зростання). При 
цьому швидкість дифузії інновацій визна-
чається такими факторами, як: відносні пере-
ваги інновації, сумісність інновації, складність 
інновації, комунікативність інновації [38]

Перераховані теорії показують особливості просто-
рового та часового розповсюдження інноваційних 
змін від інноваційного осередку до інноваційної ді-
яльності на певному підприємстві, що характеризує 
його інноваційний розвиток у поєднанні з умовами, 
які надають можливості такого розповсюдження та 
окреслюють ступінь сприятливості на підприємстві 
до інноваційних дій

Теорія «нової 
економіки»

Наслідком багаторічної праці вчених бага-
тьох країн (Р. Менселла, Ф. Махлупа, У. Мар-
тіна, Й. Масудо, А. Нормана, Ю. Яковця, В. 
Гейця) стала теорія «нової економіки».  
В її основі лежить інноваційна теорія вартості 
інноваційного продукту з позицій як нео-
класичної теорії факторів виробництва, так і 
трудової вартості. Фактично ця теорія розгля-
дає інформацію головним інноваційним про-
дуктом, тобто інновацією постіндустріальної 
економіки

Інноваційний розвиток підприємств та економіки  
в цілому відбувається при зростанні високотехно-
логічних галузей економіки та інвестицій в іннова-
ційні проекти

Джерело: удосконалено на основі [10; 34; 37].

Закінчення табл. 2

У теорії циклу визначається роль технічного 
нововведення як засобу, за допомогою яко-
го підприємство може отримати більші при-

бутки; відмінність між товарними і технологічними 
новаціями. У даній теорії інноваційний розвиток біз-
нес-структур ґрунтується на постійних «коливаннях 
кон’юнктури», пов’язується зі «здійсненням нових 
комбінацій» факторів виробництва. Зміна технології 
виробництва, витіснення старих продуктів на нові – 
інновації, що є фактором «створюючого руйнування». 

При розгляді теорії коливання хвиль іннова-
ційні процеси пов’язують з різними факторами 
кон’юнктури, а розвиток інновацій – з власними за-
кономірностями (статики, динаміки та генетики). 
Саме з цими закономірностями пов’язують відбір, 
втручання держави, відкриття шляху нововведенням 
і заміна застарілих, що вичерпали ресурс, елементів 

системи, одночасно захищаючи систему від небез-
печних і авантюрних інновацій. 

В основі теорії диверсифікації лежить стратегія 
функціонування. Саме внутрішні фактори впливу на 
бізнес-структури є основними факторами їх іннова-
ційного розвитку. 

Ключовим аспектом теорії нововведень є мож-
ливість реалізації інноваційного розвитку бізнес-
структур системою державного регулювання. У рам-
ках даної теорії для забезпечення інноваційного роз-
витку бізнес-структур необхідне усунення перешкод 
стосовно інновацій шляхом участі держави у здій-
сненні проектів нововведень для компенсації ринку. 

У теорії інноваційної економіки зазначається, 
що на інноваційний розвиток бізнес-структур мо-
жуть впливати як внутрішні, так і зовнішні фактори, 
обов’язковим є наявність ресурсної, у тому числі ін-
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телектуальної, бази, необхідна постійна динаміка по-
казників на мікро- та макрорівнях, підтримка та конт-
роль з боку державної системи регулювання тощо.

Аспект духовної творчості, пріоритет на розви-
ток та умови праці персоналу, на людські відносини 
в управлінні інноваційно-інвестиційною діяльністю, 
що забезпечує бізнес-структурам і державі економіч-
не зростання, виділяється в теорії соціально-психо-
логічних нововведень. 

Сучасна теорія інноваційного розвитку визна-
чає, що в кожній окремій бізнес-структурі інновацій-
ний розвиток буде відбуватися інакше, залежно від 
рівня підготовки бізнес-структури до інноваційної 
діяльності, умов функціонування, рівня його роз-
витку, тобто існує певний фактор узгодженості між 
можливостями бізнес-структур. 

Теорія «нової економіки» свідчить про те, що 
в сучасних умовах необхідно розвивати перш за все 
високотехнологічні галузі економіки (програмне за-
безпечення, інформаційні системи, Інтернет тощо), 
тобто на першу план виходять бізнес-структури, що 
займаються новітніми технологіями, беруть участь в 
абсолютно нових і ризикованих інноваційно-інвести-
ційних проектах.

ВИСНОВКИ
У даній статті проведений аналіз теоретичного 

підґрунтя щодо визначення сутнісного розуміння по-
няття «інноваційний розвиток бізнес-структур» на 
основі базових теорій інноватики показав, що визна-
чення «інноваційний розвиток підприємств» дослі-
джували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Вони 
виділяють предметно-технологічний і функціональ-
ний підходи до визначення інноваційного розвитку 
підприємств, розглядають його як: пошук новизни, 
розробки та впровадження нових товарів і послуг; 
сукупність відносин, що виникають у ході цілеспря-
мованого підвищення економічної ефективності, 
конкурентоспроможності, прибутковості; методи і 
способи задоволення потреб споживачів; реалізацію 
інноваційного потенціалу; спосіб економічного зрос-
тання, функціонування та шлях удосконалення під-
приємств; загальний розвиток як самих підприємств, 
так і економіки в цілому; результат науково-техноло-
гічного прогресу тощо. 

Проте більшість науковців розглядають іннова-
ційний розвиток як процес. При розгляді інновацій-
ного розвитку підприємства як процесу можна виді-
лити три підходи: 1) як процес розвитку конкретно 
інноваційної діяльності підприємства; 2) як процес 
розвитку не лише самої інноваційної діяльності, але й 
системи чинників, факторів, умов інноваційної діяль-
ності та формування інноваційного потенціалу під-
приємства; 3) як процес розвитку не лише конкрет-
но інноваційної діяльності, а різних сфер діяльності 
суб’єктів господарювання, тобто в даному випадку 
на інноваційний розвиток може впливати не тільки 

впровадження самих інновацій, але й виробнича, збу-
това, маркетингова, трудова, комерційна діяльність 
підприємства, що може бути основана на інновацій-
ній діяльності, але обов’язково впливає на загальні 
результати діяльності бізнес-структур. 

При ретроперспективному аналізі було виді-
лено декілька наукових підходів і теорій щодо базо-
вих положень процесу інноваційного розвитку на 
підприємстві: циклічності розвитку промисловості, 
циклу, коливання хвиль, диверсифікації, нововведень 
(неокласична), інноваційної економіки (інновацій-
ного підприємства, прискорення), соціально-психо-
логічна, інноваційного розвитку, «нової економіки».  
У ході аналізу даних теорій визначалося, що саме 
передувало інноваційному розвитку економіки, які 
фактори впливали та які були ключовими при фор-
муванні інноваційного розвитку бізнес-структур у 
розрізі кожної окремої теорії. 

Таким чином, на інноваційний розвиток біз-
нес-структур могли впливати: зовнішні та 
внутрішні фактори, у тому числі впроваджен-

ня нових розробок/ідей/технологій/продуктів; стан 
і конкурентоспроможність підприємства, що прово-
дить інноваційну діяльність; державні системи регу-
лювання; вибір пріоритетних напрямків та способів 
впровадження інновацій; розподіл інноваційного по-
тенціалу; капітальне інвестування в інноваційну ді-
яльність бізнес-структур тощо.                  
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