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ВСТУП
На всіх етапах історії виробництва вирішальне зна�

чення у підвищенні його стабільності, технічної вдос�
коналеності та економічної ефективності відігравав
взаємопов'язаний процес розвитку науки, техніки та ви�
робництва. Постійне удосконалення засобів і предметів
праці, технології виробництва і його організації є го�
ловною рушійною силою розвитку продуктивності праці
та економічного зростання агропромислового вироб�
ництва.

Створення умов і можливостей розвитку науково�
технічного прогресу в різних сферах господарського
комплексу країни, удосконалення техніко�технологіч�
ної бази агропромислового виробництва, задоволення
потреб населення конкурентоспроможними товарами є
одним з важливих завдань на шляху побудови інновацій�
ної моделі розвитку вітчизняної економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням статті є:
— з'ясувати особливості науково�технічного про�

гресу, його значення у виборі і становленні інновацій�
ного шляху розвитку;

— дослідити підходи вчених�економістів щодо ви�
значення сутності поняття "інновації";

— запропонувати класифікаційні ознаки інновацій.

РЕЗУЛЬТАТИ
Протягом останнього десятиріччя науково�техніч�

ний прогрес в економічних дослідженнях все частіше по�
в'язується з поняттям інноваційного процесу. У науко�
вих та методичних працях існує велика кількість трак�
тувань НТП, що зумовлено багатогранністю його про�
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яву, різноманітністю форм впливу на всі сторони мате�
ріального та духовного життя суспільства. В цілому, в
економічній літературі можна виділити два основних
підходи щодо визначення сутності науково�технічного
прогресу.

Перший — результативний. Згідно з цим підходом в
основу сутності науково�технічного прогресу покладе�
но результати оновлення технології виробництва:
збільшення питомої ваги нових видів продукції, нових
видів матеріалів, удосконалення форм організації ви�
робництва тощо. Результатом технічного оновлення
виробництва є підвищення його техніко�технологічно�
го рівня, ріст продуктивності праці та збільшення обся�
гів випуску продукції, підвищення її якості. НТП виз�
начається як неперервний процес удосконалення за�
собів виробництва і всього виробничого процесу на ос�
нові досягнень сучасної науки.

Другий підхід — ресурсний. Згідно з ним науково�
технічний прогрес є динамічним комплексом заходів
щодо створення, впровадження і розповсюдження но�
вих знань, створення й використання більш досконалих
технологічних процесів, форм організації виробництва
на основі науки, техніки та передового досвіду. Ресурс�
ний підхід до характеристики НТП базується на мате�
ріально�технічних, трудових, фінансових, інформаційних
ресурсах щодо створення і застосування нововведень,
які забезпечують підвищення ефективності виробницт�
ва.

Розвиток НТП може бути досягнутий з більшою або
меншою величиною ресурсів, тобто якщо результативні
темпи науково�технічного процесу вище ресурсних, то
відбувається інтенсивний шлях розвитку, якщо навпа�
ки — інтенсивний. Сутність інтенсивного розвитку еко�
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номіки, його відмінності від екстенсивного, обгрунту�
вав П. Друкер. Він зазначав, що просте і розширене
відтворення може проходити як "екстенсивно, якщо
розширюється тільки процес виробництва", так і "інтен�
сивно, якщо застосовуються більш ефективні засоби
виробництва" [5].

У зв'язку з цим, обгрунтованими є твердження І. Ві�
ніченка, який поняття науково�технічного прогресу по�
в'язує з розвитком, удосконаленням виробничих сил та
справедливо виділяє три головних аспекти цього роз�
витку: збільшення масштабів економічних ресурсів —
кількісний аспект; зміни в структурі виробничих сил, їх
складових елементів — структурний аспект; зрушення
в усереднених і індивідуальних споживчих якісних ха�
рактеристиках окремих елементів виробничих сил —
якісний аспект [3].

Якщо кількісний аспект означає екстенсивний роз�
виток виробничих сил, то структурний і якісний — їх
удосконалення, тобто інтенсивний розвиток "науково�
технічного прогресу в деякій мірі тотожний якісному і
структурному удосконаленню виробничих сил" [4]. Слід
зазначити, що категорія "розвиток" застосовується тоді,
коли спостерігається процес переходу від екстенсивно�
го розвитку до інтенсивного, а в умовах інтенсивного
розвитку — подальше удосконалення факторів вироб�
ництва, підвищення рівня їх використання.

Більшість дослідників соціально�економічного роз�
витку людства вважають науково�технічний прогрес го�
ловним чинником історичної трансформації суспільства.
Наприкінці 50�х років нашого сторіччя зусиллями та�
ких учених, як М. Абрамович, Р. Солоу, Е. Денісон,
Д. Хендрік на економіко�математичних моделях було
доведено, що в ХХ ст. головним фактором економічно�
го розвитку стали технологічні зміни. Так, Р.Солоу в ро�
боті "Технічні зміни та функції сукупного виробницт�
ва" підрахував, що збільшення удвічі валової продукції
на одну витрачену людино�годину в США за період
1909—1949 рр. відбулося на 12,5% за рахунок зростан�
ня капіталоозброєнності праці і на 87,5% за рахунок тех�
нологічних змін [6].

Л. Конторович, вивчаючи питання кількісної оцінки
впливу науково�технічного розвитку на валовий націо�
нальний продукт, визначив розмір цього фактора при�
близно як 2/3. Аналізуючи вплив нової техніки в довго�
строковій перспективі, він вказував, що кожний долар,
вкладений у розробку і впровадження нової техніки й
технології, дає 3—4 долари приросту національного до�
ходу [8].

Науково�технічний прогрес відіграє визначну роль
в розвитку промислового виробництва. Підвищуючи
технічний рівень виробництва за допомогою заміни мо�
рально і фізично застарілого обладнання, підприємства
нарощують обсяги виробництва конкурентоспромож�
ної продукції, підвищують її якість. Скорочення вкла�
день у сферу науково�технічного прогресу загрожує
уповільненням економічного зростання.

Все більш значний вплив на розвиток агропромис�
лового виробництва, склад і структуру персоналу, зай�
нятого в ньому, підвищення якості і ефективності ви�
робництва створює посилення соціальної направленості
науково�технічного прогресу. Соціальна орієнтація на�
уково�технічного прогресу проявляється не тільки в
підвищенні життєвого і культурного рівня населення,
але і в прямому впливові на соціальні процеси в су�
спільстві.

На сучасному етапі розвитку людства, який в значній
мірі пов'язаний зі становленням постіндустріального
інформаційного суспільства, важливим фактором нау�
ково�технічного прогресу стають інтелектуальні
цінності та інформаційні ресурси. Поряд з традиційни�
ми складовими ресурсного потенціалу підприємства все
вагомішим стають знання, освітній і культурний рівень
персоналу, його кваліфікація, об'єкти інтелектуальної
власності.

Вітчизняний дослідник інтелектуального капіталу
академік НАН України А. Чухно, розглядає інтелекту�
альний капітал як сукупність людського й структурно�
го капіталів [10]. Людський капітал складається з окре�
мих елементів, втілених у персоналі підприємства, його
знаннях, досвіді, здатності до нововведень, а також у
внутрішніх культурі та цінностях підприємства. Ця час�
тина інтелектуального капіталу не може бути власністю
підприємства й об'єктом купівлі�продажу. До складу
структурного капіталу відноситься технічне і програм�
не забезпечення, патенти, торгові марки, засоби збере�
ження і накопичення та передачі інформації і все інше,
що сприяє підприємству реалізувати свій виробничий
потенціал. Порівняно з людським, структурний капітал
може бути власністю підприємства і як об'єкт купівлі�
продажу, може бути відтвореним у будь�якому іншому
підприємстві.

На відмінну від звичайного капіталу, матеріальним
носієм якого є матеріальні засоби (знаряддя праці, пред�
мети праці, тощо), інтелектуальний капітал має немате�
ріальну основу, його не можна бачити або відчути. Ви�
користання знань, якими володіє працівник і втілення
їх в результати праці дозволяють підприємству швидше
адаптуватись до змін ринкової ситуації, підвищити
рівень конкурентоспроможності продукції, розробля�
ти і виготовляти нові товари і послуги, які спроможні
задовольняти потреби людей з інтелектуально вищим
рівнем.

Ми вважаємо, що основним змістом науково�тех�
нічного прогресу є процес нагромадження і практич�
ної реалізації нових наукових і технічних знань,
цілісна система "наука�техніка�виробництво", яка
включає ряд наступних стадій: фундаментальні тео�
ретичні дослідження; прикладні науково�дослідні
роботи; дослідно�конструкторські розробки; освоє�
ння технічних нововведень; нарощування виробницт�
ва нової техніки.

Об'єднуючим елементом у формуванні цілісної сис�
теми "наука�техніка�виробництво" виступає інновац�
ійна діяльність. Інновації виступають важливою зв'я�
зуючою ланкою доведення отриманих наукових ре�
зультатів до їх використання у виробництві з метою
підвищення ефективності діяльності. Термін "іннова�
ція" нині активно використовується як самостійно, так
і для позначення низки близьких понять: "інноваційна
діяльність", "інноваційний процес", "інноваційний по�
тенціал" тощо.

Вчені�економісти визначають інновацію в залеж�
ності від об'єкта і предмета свого дослідження. Можна
привести цілий ряд варіантів визначення сутності інно�
вацій. Базове визначення інновацій було дано австрійсь�
ким вченим Й. Шумпетером у книзі "Теория экономи�
ческого развития", де ця категорія мала назву "нова ком�
бінація", під якою він розумів іншу якість засобів вироб�
ництва, яка досягається внаслідок введення нових за�
собів виробництва або його організації [11]. Автор вид�
іляє п'ять типів інновацій: виробництво продукції з но�
вими властивостями; впровадження нового методу ви�
робництва; відкриття й освоєння нового ринку збуту
товарів; зміни організації виробництва та його мате�
ріально�технічного забезпечення; введення нових
організаційних та інституційних форм. Але ми вважає�
мо, що перераховані типи інновацій, більш характери�
зують типи інноваційного процесу.

Ю. Морозов під інноваціями розуміє прибуткове
використання нових технологій, видів продукції, органі�
заційно�технічних і соціально�економічних рішень ви�
робничого, фінансового, комерційного або іншого ха�
рактеру [6]. Д. Соколов під інноваціями розуміє кінце�
вий результат створення і впровадження принципово
нового або модифікованого нововведення, яке задо�
вольняє конкретні суспільні потреби та дає можливість
отримати економічний, соціальний, науково�технічний
ефект [8]. Польський вчений М. Хучек пропонує розу�
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міти під інновацією проведення змін в технології,
техніці, організації, екології, економіці, в соціальній
сфері підприємства [9].

Ряд західних економістів визначають інновацію в
більш вузькому розумінні, як впровадження нових ви�
робів, нових технологій. Інновація ототожнюються з
промисловим виробництвом, з його технологією, тех�
нікою і виробами. На противагу цим поглядам, Ю. Ба�
жал розглядає інновацію, насамперед, як економічне і
соціальне поняття, ніж технічне. Він підкреслює зна�
чущість інновації як інструмента створення капіталу [3].
Ф. Ніксон трактує інновацію як сукупність технічних,
виробничих і комерційних заходів, що призводять до
виникнення нових і покращених існуючих промислових
процесів і устаткування. 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 [7].

У словнику "Науково�технічний прогрес" інновація
означає результат творчої діяльності, яка спрямована
на розробку, створення і розповсюдження нових видів
виробів, технологій, впровадження нових організацій�
них форм, тощо. Як зазначається в економічній енцик�
лопедії, "інновації" — це новий підхід до конструюван�
ня, виробництва, збуту товарів, завдяки якому інвестор
та його компанія здобувають переваги над конкурента�
ми. В іншому енциклопедичному словнику бізнесмена
"інновація" визначається як процес, направлений на
складання, виробництво, розвиток та якісне удоскона�
лення нових видів виробів, технологій, організаційних
форм.

При дослідженні сутності поняття " інновації" до�
цільно відокремити поняття "нововведення" і "іннова�
ція". Нововведення являють собою оформлений резуль�
тат фундаментальних, прикладних досліджень, розро�
бок у тій чи іншій сфері діяльності щодо підвищення її
ефективності. Вони можуть оформлятись у вигляді ви�
находів, 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 дослідження, НДДКР,
організаційно�технологічну підготовку виробництва,
оформити результати. Вкладення коштів в розробку
нововведень — це тільки складова інноваційної діяль�
ності, а головне — впровадження і отримання резуль�
тату, що й характеризує інноваційну діяльність. Слід
також зазначити, що в поняття "інновація", з нашої точ�
ки зору, не слід включати розробку, впровадження но�
вих виробів, нових технологій, а також дифузію інно�
вації. Такий підхід ототожнює "інновації" з інновацій�
ним процесом, інноваційною діяльністю.

ВИСНОВКИ
Отже, ми є прихильниками широкого розуміння

поняття "інновація", яка означає кінцевий результат
впровадження нововведень у вигляді нових або удос�
коналених існуючих технологій, продукції послуг або
інших організаційно�технічних рішень, які задоволь�
няють суспільні потреби і дають економічний, науко�
во�технічний, екологічний та інші ефекти. Діяльність,
що спрямована на дослідження, розробку, підготовку
виробництва, впровадження нововведень і їх розпов�
сюдження 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 класифікацій�
них ознак.
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