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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційний розвиток економіки є сьогодні магі-

стральним напрямом. Інновації розглядаються як по-
тужний локомотив для створення нових робочих місць,
для зростання кількості виробничих підприємств у сфері
високих технологій, для зростання ВВП за рахунок
торгівлі з зарубіжними країнами.

Але у питанні застосування інноваційного розвит-
ку до економіки конкретної країни все ще залишають-
ся нез'ясовані питання. Особливо це стосується країн,
які займаються переходом від планової економіки до
ринкової. До таких країн належить і Україна, яка, не-
зважаючи на високий інноваційний потенціал, все ще не
спромоглася сформувати потужні економічні інститу-
ти для інноваційного розвитку своєї економіки.

Таким чином, дослідження специфічності іннова-
ційного процесу є актуальною з наукової та важливою
з практичної точки зору проблемою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивчення інновацій завжди починається з їх класи-

фікації [1]. Дійсно, це є необхідним внаслідок того, що
інноваційних процес може мати багато різних особли-
востей.

Так, в джерелі [1] наведена класифікація інновацій
за таким характеристиками:

— за предметним змістом інноваційної діяльності;
— за сферами діяльності (характером застосуван-

ня);
— за ступенем новизни (глибини змін, що вносять-

ся у сферу їх створення і використання);
— за масштабом новизни;
— за адресатом інновацій;
— за видом одержуваного ефекту;
— за ступенем матеріальної відчутності.
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Ряд авторів здійснюють класифікацію також і за
іншими ознаками [2—5]: етапами впровадження, сфе-
рою діяльності підприємства, джерелами фінансування
тощо.

Найбільш часто уживані класифікації інновацій [1—
5] використовують ознаки предметного змісту інновацій
(продуктові, технологічні управлінські) та рівнем новиз-
ни (радикальні, ординарні, поліпшуючі).

Останнім часом почали з'являтися також інші кла-
сифікації інновацій.

Так, у джерелах [6, 7] проведено аналіз існуючих
концепцій та класифікацій інновацій, де виділено такі
класифікаційні ознаки інновацій: продукційні, процесні,
сервісні, маркетингові, організаційні та бізнесові.

У статті [8] наведена спроба обгрунтування думки,
що тільки в рамках великих фірм можливо здійснити
інновацію. Однак сама історія розвитку техніки супе-
речить цьому: достатньо згадати початковий етап роз-
витку таких фірм, як Apple та Microsoft.

У матеріалах [9—10] розглянуто етапи створення
інновації та показано, що взаємний інтерес сторін є ви-
рішальним фактором для впровадження інновацій. При
цьому виявлено основні суб'єкти інноваційного проце-
су, від яких залежить успіх інновацій. Це такі суб'єкти:
інноватор, ВНЗ (університет), підприємство, фінансові
структури (які встановлюють кредитні та депозитні
ставки) та держава (яка встановлює законодавче поле
для інноваційного процесу).

У сучасній науковій літературі досить мало при-
діляється уваги виявленню таких інтересів сторін, які є
специфічними для широкого класу ситуацій. Особливо
це стосується для умов економіки країн, що розвива-
ються. Це має під собою досить міцне підгрунтя. Дійсно,
для розвинених країн ситуація з узгодженням інтересів
сторін вже давно вирішена історичним шляхом, і нау-
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ковці цих країн спрямовують свою увагу пере-
довсім на те, щоб покращити вже існуючу ситуа-
цію. Що ж стосується країн, що розвиваються, то
вони, як правило, орієнтуються на ті наукові ре-
зультати, які описані для країн розвинених.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка нової класифікації

інновацій, яка описує специфічні особливості пе-
ребігу інноваційного процесу, що виникають внас-
лідок наявності суб'єктів не співпадаючих інте-
ресів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізуючи праці науковців [9—10], виділимо

економічних агентів, які можуть відігравати роль
суб'єктів інноваційного процесу (підкреслимо, що
нас цікавлять саме суб'єкти, бо тільки вони можуть
мати власні інтереси):

— людина-інноватор;
— вищий навчальний заклад (ВНЗ);
— спеціалізована структура для трансферту

інновацій (як правило, від ВНЗ до компанії);
— спеціалізована структура (фірма) для

здійснення верифікації інновацій та її
апробації (як правило, це старт-ап,
задачею якого є часто підготовка та
модифікація інновації до такого ста-
ну, коли її вже в змозі застосовувати
виробнича фірма);

— компанія (підприємство, ор-
ганізація, фірма тощо), яка виробляє
інновацію;

— компанія (фірма), яка створює
ринок для інновації (наприклад, на-
вчаючи споживачів) та/або розпов-
сюджує її;

— споживачі інновації.
Описаний вище інноваційний

процес може бути представлений
схематично (рис. 1).

На рисунку 1 пунктирними лінія-
ми представлено ті напрямками руху
інновації, які є також можливими за
деяких умов (детально вони будуть
описані в окремій статті). Лінія із то-
чок описує інноваційний процес, який
починається із запису від споживача
(див. [1]).

Схема інноваційного процесу
відрізняється від існуючих [1—10]. В
ній явно виділено ряд специфічних
структур, які є, в загальному випад-
ку, необхідні з точки зору розподілу
праці з метою найефективнішого ви-
користання людського потенціалу.

З одного боку, кожна інновація
створюється автором (чи авторами,
— в подальшому будемо використо-
вувати назву "автор", бо всі автори
мають однакові інтереси). Це завжди
певна фізична особа — індивід, який
є творцем інновації.

З іншого боку, кожна інновація
має власника (власників, які мають
спільні щодо інновації інтереси).
Власником може бути як фізична
особа (індивід), так і юридична (ком-
панія, підприємство, організація,
фірма тощо).

Ідентифікацію авторів інновації
здійснити досить легко: наприклад, в
кожному патенті вона зафіксована
однозначно. На відміну від цього,
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Рис. 1. Загальна схема здійснення інноваційного процесу

Таблиця 1. Класифікація інновацій за інтересами суб'єктів інноваційного
процесу щодо розподілу авторства та власності

Напрямок передачі 
власності 

Інтереси суб’єкта 

Автора Власника 

1 2 3 

Автор = Власник • отримати максимальний 

прибуток (в тому числі – в 

подальшому); 

• забезпечити авторський 

супровід інновації; 

• прославитися; 
• впровадити інновацію самому 

• отримати максимальний 

прибуток (в тому числі – в 

подальшому); 

• забезпечити авторський 

супровід інновації; 

• прославитися; 
впровадити інновацію 

самому 

Автор → Інший індивід • забезпечити майбутнє 
важливих для нього людей 

(яким передає власність); 

• отримати кошти, необхідні 

для своїх цілей; 

• створити умови для 

впровадження інновації; 

• забезпечити авторський 

супровід інновації 

• отримати максимальний 

прибуток; 

• прославитися; 
• зберегти пам'ять автора 

інновації; 

• контроль за впровадженням 

інновації 

Автор → Фірма (збільшення 

кількості власників) 
• отримати максимальний 

прибуток (в подальшому); 

• створити умови для 

впровадження інновації; 

• забезпечити авторський 

супровід інновації 

• отримати прибуток за 

рахунок впровадження 

інновації (сьогодні або/та в 
майбутньому); 

• отримати конкуренту 

перевагу; 

• отримати синергічний ефект 

від використання інновації на 

підприємстві; 

• збільшити нематеріальні 

активи; 

• здійснити сигнал для біржі 

Автор → Фірма (відчуження 

власності) 
• отримати максимальний 

прибуток (вже сьогодні); 

• вкласти кошти у новий 

/інший проект 

• отримати прибуток за 

рахунок впровадження 

інновації (сьогодні або/та в 
майбутньому); 

• «сховати» інновацію (щоб 

вона не вийшла на ринок»; 

• отримати конкуренту 

перевагу; 

• отримати синергічний ефект 

від використання інновації на 

підприємстві; 

• отримати можливість для 

ведення переговорів; 

• збільшити нематеріальні 

активи; 

• здійснити сигнал для біржі 
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власник інновації може постійно змінюватися під час
інноваційного процесу. Більш того: сама кількість влас-
ників інновації може як збільшуватися (наприклад, шля-
хом продажу ліцензій на патент чи шляхом акціонуван-
ня фірми — власника патенту), так і зменшуватися (на-
приклад, шляхом закінчення терміну дії ліцензії на па-
тент).

Таким чином, з точки зору економіки, інновація зав-
жди розпочинається із створення власника. Тут можуть
бути такі ситуації:

— автор стає власником інновації;
— автор передає власність на інновацію іншій фі-

зичній особі, яка не бере участь в економічному
процесі(наприклад, своїм родичам або друзям). У
цьому випадку ситуація, по суті, зводиться до по-
передньої;

— автор стає власником інновації та сам бере участь
в інноваційному процесі (наприклад, в якості підприєм-
ця-фізичної особи, акціонера фірми тощо). Фактично,
це є збільшення власників;

— автор передає власність на інновацію компанії
(підприємству, організації, фірмі тощо). Фактично, це є
відчуження власності.

Таким чином, класифікація інновацій за інтересами
суб'єктів інноваційного процесу повинна спиратися на
взаємовідносини між авторськими правами та власністю.
Ця класифікація представлена у таблиці 1.

Як видно із таблиці 1, для кожного з наведених ви-
падків передачі власності під час інноваційного проце-
су від автору до інших фізичних та/чи юридичних осіб
існують свої відмінності в інтересах. Частково ці інте-
реси можуть і збігатися.

Ідентифікація інтересів кожного із суб'єктів інно-
ваційного процесу, які наведені в табл. 1, є, як правило,
досить трудомісткою задачею. Оптимальним для
здійснення такої ідентифікації є створення умов, коли
суб'єктам інноваційного процесу є вигідним розкрива-
ти свої дійсні інтереси. Для цього оптимальним є вико-
ристання теорії контрактів [11], в рамках якої описані
механізми реалізації сигналінгу та скрінінгу. Викорис-
тання таких механізмів дозволяє використати ці ме-
ханізмі при розробці контрактів про передачу прав влас-
ності.

ВИСНОВКИ
На основі виділення суб'єктів розроблено універ-

сальну схему здійснення інноваційного процесу. Виді-
лено наявність різновекторних інтересів суб'єктів при
передачі права власності під час інноваційного проце-
су як специфічну класифікаційну характеристику. Роз-
роблено класифікацію інновацій за інтересами
суб'єктів інноваційного процесу щодо передачі прав
власності.

Отримані результати дозволяють здійснити ефек-
тивне управління інноваційним процесом за рахунок
узгодження інтересів сторін.
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