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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС» 
 
Стаття присвячена обґрунтуванню наукових підходів до визначення поняття «інноваційний процес». Об'єктом 

дослідження є процеси формування, впровадження та реалізації інноваційного процесу на підприємствах. Методами 
дослідження є теоретичне узагальнення та аналіз поняття «інноваційний процес». Обґрунтовано, що інноваційний процес – 
це єдиний в своєму роді процес, який об’єднує науку, техніку, економіку, менеджмент. Він полягає в отриманні інновацій і 
триває від зародження ідеї до її комерційної реалізації. Запропоновано власне визначення поняття «інноваційний процес» та 
проаналізовано притаманні йому особливості і вплив на розвиток підприємств. 
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SCIENTIFIC APPROACHES TO DEFINING CONCEPT "INNOVATION PROCESS" 
 
The article is devoted to substantiation of scientific approaches to defining the concept of "innovation process". The 

object of research is the processes of formation and implementation of the innovation process at enterprises. Methods of research 
are theoretical generalization and analysis of the concept of "innovation process". It is substantiated that the innovation process is a 
one-of-a-kind process that combines research and development (R&D), technology, economics, and management. It is about 
innovating and going from the idea to its commercial realization. The implementation of innovation processes is greatly influenced 
by the spread in time and space of previously developed and used innovation, but in a new quality and location. Accordingly, in 
course of innovation processes specialists from different functional areas interact, of which the main ones are R&D, production, 
marketing and financial. The involvement of various units in the innovation processes depends on the type of economic activity, the 
peculiarity of products or the provision of services. On the basis of the research the author’s definition of the concept of "innovation 
process" is proposed, its specific features and impact on the development enterprises are analysed. 

Thus, the country's economic development requires qualitatively new approaches. One of these is an innovative process, 
which is a complex, multi-phase process that involves exploring consumer demand and needs, developing a new product or service 
and marketing it. 
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Вступ. Розвиток будь-якої країни залежить від багатьох чинників, одним із яких є впровадження 

інновацій. Проте, аналіз наукової літератури та законодавчої бази показав, що сфера інноваційної діяльності 

вивчена недостатньо та потребує систематизації. Наприклад, таке поняття, як «інноваційний процес» не 

встановлено законодавчо та існують розбіжності науковців стосовно його розуміння, а це, в свою чергу, 

негативно впливає на діяльності підприємства. Саме тому для впровадження та реалізації інноваційних 

процесів необхідно дане поняття вивчити більш детально. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми показав, що існує 

безліч трактувань «інноваційного процесу». Вивченням проблем, пов’язаних з інноваційним процесом, 

займалися такі вчені: Шумпетер Й., Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна С.Г., Шарко І.О., Микитюк П.П., 

Твісс Б., Андросова О.Ф., Череп А.В., Казанцев А.К., Мінделі Л.Е., Краснокутська  Н.В., Ілляшенко С.М., 

Висоцька І.Б., Федулова І.В., Олійник Ю.А., Полозова Т.В., Кривцун Д.Ю., Жариков В.В., Жариков І.А., 

Однолько В.Г.,  Евсейчев А.І., Грицай О.І., Бурєнніков Ю.Ю., Степаненко Д.М., Лепейко Т.І., 

Янковський К.П., Харів П.С., Тивончук О.І., Парсаданян С.А., Павлов І.В., Захарченко В.І., Корсікова Н.М., 

Меркулов М.М., Ільдеменов С.В., Гречан А.П., Дідківська Л.І., Головко Л.С., Баранов О.Г., Левченко Ю.Г., 

Станкевич І.В., Романенко Т.А., Борисевич Є.Г., Тігарєва В.А., Замрига А.В., Райца А., Столяров Д. В. 

Метою роботи є визначення змісту поняття «інноваційний процес», його особливостей та впливу 

на розвиток підприємств. 

Викладення основних результатів дослідження. В економічній науці поняття «інновація» зазнало 

значних змін впродовж другої половини ХХ століття, сформувалися моделі інноваційного процесу. 

Спочатку переважали моделі інноваційного процесу, де основним фактором вважалися наукові 

дослідження, а ринок – вторинним елементом. Згодом розвиток ринкових відносин зумовив набуття 

останнім визначальної ролі в інноваційному процесі. Ринкова складова посилилася на практиці 

інноваційного процесу та у відповідних теоретичних дослідженнях [32]. 

Проте, для сучасних суб’єктів господарювання важливою є не лише можливість безпосередньо 

приймати участь у створенні інновацій, але й здатність сприймати та пристосовувати до умов своєї 

діяльності винаходи інших суб’єктів господарювання. В таких умовах актуалізується роль дослідження 

відповідного поняттєво-категоріального апарату, зважаючи на його прикладні характеристики. Розвиток 

суспільства та перехід виробництва на новий рівень зумовили удосконалення теоретичних трактувань та 

досліджень стосовно особливостей інноваційного процесу [1].  
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В Україні не лише питома вага підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, є в 20–30 

разів меншою, ніж у розвинених країнах, але, крім того, даний показник проявляє тенденцію до зменшення. 

Причому зменшується не лише питома вага підприємств, що займаються інноваційною діяльністю, а й їхня 

кількість у абсолютному вираженні. Це вказує на те, що інноваційною діяльністю в Україні продовжують 

займатися великі підприємства, кількість і частка яких природно не може бути великою. Таким чином, за 

тенденціями розвитку інноваційної діяльності Україна перебуває на рівні 70-х pp. XX століття. Така 

ситуація терміново потребує виправлення, при цьому суттєву допомогу може надати врахування світового 

досвіду організації інноваційного процесу, в тому числі й за участю держави [33]. 

В законі України «Про інноваційну діяльність» визначено такі поняття,  як «інновація», 

«інноваційна діяльність», «інноваційний продукт», «інноваційна продукція», «інноваційний проект», 

«пріоритетний інноваційний проект», «інноваційне підприємство» та «інноваційна інфраструктура» [34], 

проте, у вітчизняному законодавстві не визначено поняття «інноваційний процес». 

Зокрема, процес (лат. рrocessus – плин, хід) – це послідовна зміна фаз розвитку предметів і явищ, що відбувається 

закономірним порядком; сукупність ряду послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату [31]. 

В сучасних працях науковців зустрічається значна кількість трактувань «інноваційний процес» 

(табл. 1). Так, зокрема, Гречан А.П. [13, с.131], Федулова І.В. [9, с.9], Олійник Ю.А. [10, с.185], 

Парсаданян С.А. [20, с.9] зосереджують свою увагу  на тому, що інноваційний процес – це система дій, яка 

спрямована на пошук та впровадження інновацій.  Такі автори, як Грицай О.І. [13, с.131], Тивончук О.І. 

[19, с.6], Левченко Ю.Г. [27, c. 23] розглядають інноваційний процес як послідовність, яка спрямована на 

досягнення певного результату. У визначенні поняття «інноваційний процес» Микитюк П.П. [2, с.47], 

Казанцев А.К., Мінделі Л.Е. [5, с.10], Краснокутська Н.В. [6, с.70], Ілляшенко С.М. [7, с.51], Висоцька І.Б. 

[8, с.7], Полозова Т.В., Кривцун Д.Ю. [11, с.111] розглядають інноваційний процес як процес перетворення 

наукових знань в інновацію та не акцентують увагу на отриманні прибутку від інновації. 

Таблиця 1 

Трактування наукових поглядів для визначення поняття «інноваційний процес» 
Автори Визначення 

Інноваційний процес як новинка 

Шумпетер Й. Фундатор інноваційної теорії розглядав інновацію в динаміці, тобто як інноваційний процес, а саме 
виготовлення нового продукту, а не «новий» продукт; упровадження нового методу, а не «новий метод»; 

освоєння нового ринку; отримання нового джерела сировини; проведення реалізації [3, с.34]. 

Інноваційний процес як спосіб 

 Федулова І.В.  Інноваційний процес – це спосіб організації комплексу взаємопов’язаних між собою напрямів 
наукової, технологічної, організаційної, фінансової і комерційної діяльності, який спрямований на 

створення і впровадження на ринку нового або удосконаленого продукту, створення нового або 

удосконаленого технологічного процесу, використання в практичній діяльності нової або 
удосконаленої організаційно-економічної форми для забезпечення прибуткової роботи підприємця, 

його конкурентоздатності і досягнення визначеної мети [9, с.9]. 

Інноваційний процес як система 

Олійник Ю.А. Інноваційний процес – це система узгоджених і послідовних дій уповноважених суб'єктів, 
спрямованих на поетапну реалізацію процесу створення та реалізації інновацій, яка базується на 

перетворенні наукового знання в продукт (послугу) з метою отримання економічного ефекту від 

реалізації такого продукту [10, с.185]. 

Парсаданян С.А. Інноваційний процес – це  система методів, заходів та процедур, що спрямовані на перетворення 
наукових знань в товар, а також на власні потреби підприємства і сферу споживання [20, с.9]. 

Павлов І.В. Інноваційний процес – це багатопланова система цілеспрямованої організації інноваційної діяльності, що містить 

логічно пов’язані дії, які включають елементи генерації нових ідей, проведення фундаментальних і прикладних 
наукових досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження у виробництво, 

поширення, споживання інноваційного продукту і в цілому охоплюють увесь комплекс суспільно-виробничих і 

фінансово-кредитних відносин у циклі «наука – техніка – виробництво – споживання» [21, с.15]. 

Гречан А.П. Інноваційний процес – це система організаційно-економічних відносин, спрямованих на ефективне 

використання виробничого та інноваційного потенціалу підприємства і визначається її 

багатовимірністю, що обумовлено взаємодією та узгодженістю цілей економічних інтересів 
підприємства [24, с.272]. 

Інноваційний процес як послідовність 

Грицай О.І. Інноваційний процес – це організований, спрямований на досягнення певного результату характер 

діяльності, який складається з ряду взаємопов’язаних послідовних дій [13, с.131]. 

Тивончук О. І. Інноваційний процес – це послідовність робіт від проведення наукових досліджень до реалізації й 
поширення створених на основі нового знання інновацій. Інноваційний процес на підприємстві 

визначено у роботі як комплекс взаємопов’язаних робіт від генерування ідеї до створення на її 

основі нового продукту (процесу) та реалізації його на ринку [19, с.6]. 

Левченко Ю.Г. Інноваційний процес – охоплює весь комплекс відносин виробництва та споживання та представляє 

собою період від зародження ідеї до її комерційної реалізації. Це послідовний ланцюг дій, що 

охоплює всі стадії створення новинки та її практичного використання [27, c. 23]. 

Інноваційний процес як зміни 

Баранов О.Г. Інноваційний процес – це сукупність науково-технологічних, технологічних і організаційних змін, 

що відбуваються в процесі реалізації інновацій [26, c. 173]. 

Лепейко Т.І. Інноваційний процес – це дії працівників підприємства з послідовного внесення змін у товари, 

технологічні процеси, документообіг, організаційну структуру, джерела сировини і матеріалів, 
ринку збуту та інше [16, с.26]. 
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Автори Визначення 

Харів П.С. Інноваційний процес – це сукупність комплексних, постійно здійснюваних у просторі та часі, 

прогресивних, науково-технічних, організаційних і соціально-економічних змін, що ведуть до 

підвищення ефективності суспільного виробництва та вирішення соціальних проблем (екологія, 
умови праці) [18, с.14]. 

Інноваційний процес як стадії 

Захарченко В.І., 

Корсікова Н.М., 
Меркулов М.М. 

Інноваційний процес – це стадії створення новації від ідеї до конкретного продукту, технології чи 

послуги, які використовуються у господарській практиці; всі етапи життєвого циклу інновації, 
включаючи її дифузію у нові умови та місця застосування [22, с.34] 

Замрига А.В. Під «інноваційним процесом» слід розуміти такий, що являє собою сукупність послідовних етапів, стадій, 

робіт від зародження ідеї й створення новації до її освоєння і перетворення в інновацію [29, c. 95]. 

Михайлова  Л.І.,  
Гуторов О.І.,  

Турчіна С.Г., 

Шарко І.О. 

Інноваційний процес – це декілька взаємопов’язаних фаз, таких як створення (винаходу), освоєння 
та розповсюдження інновацій. Метою інноваційного процесу є підвищення ефективності 

господарської діяльності шляхом оновлення технологій, товарів, управління та інших складових 

організаційної системи [1, с.34; 35]. 

Інноваційний процес як процес 

Микитюк П.П. Інноваційний процес – це не тільки складний, але і взаємопов'язаний процес створення інновацій з 

використанням сукупності системи знань, наукової і маркетингової діяльності; сукупності засобів 

праці, що полегшують людську працю і роблять її продуктивнішою (техніка, прилади, 

устаткування, організація виробництва) [2, с.47]. 

Казанцев А.К., Мінделі Л.Е. Інноваційні процеси – це процес перетворення наукових знань в інновацію, які можна представити 

як послідовний ланцюг подій, у процесі якого інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, 
технології чи послуги та  поширюється у практичному використанні [5, с.10]. 

Краснокутська Н.В. Інноваційний процес – це не тільки складний, але і взаємопов’язаний процес створення інновацій з 

використанням сукупності системи знань, наукової і маркетингової діяльності; сукупності засобів 

праці, що полегшують людську працю і роблять її продуктивнішою (техніка, прилади, 
устаткування, організація виробництва) [6, с.70]. 

Ілляшенко С.М. Інноваційний процес – це процес створення (розроблення та виготовлення) і комерціалізації 

новацій, що втілені в нові продукти, технології, методи управління тощо, які мають споживчу 
цінність. Він охоплює маркетингові і прикладні наукові дослідження, планування, розроблення, 

виготовлення і просування інновацій (комерціалізацію новацій) на ринок тощо [7, с.51]. 

Висоцька І.Б. Інноваційний процес – це соціально-техніко-економічний процес, що через виявлення суспільних 
потреб призводить до розробки науково-технічної продукції, практичне використання якої сприяє 

розвитку соціально-економічної системи, підтримує намічений режим її функціонування [8, с.7]. 

Полозова Т.В., Кривцун Д.Ю. Інноваційний процес потрібно розглядати як процес перетворення наукових знань в інновацію, її 

освоєння і впровадження, що являє собою сукупність послідовних етапів робіт від зародження ідеї і 
створення нововведення до його освоєння і виробництва самої інновації [11, с.111]. 

Жариков В.В.,  Жариков І.А., 

Однолько В.Г.,  Евсейчев А.І. 

Інноваційний процес – це процес перетворення наукового знання в інновацію, який можна 

представити як послідовний ланцюг подій, в ході яких інновація визріває від ідеї до конкретного 
продукту, технології або послуги і поширюється при практичному використанні [12, с.6]. 

Бурєнніков Ю.Ю. Інноваційний процес – це сукупність основного процесу (від появи інноваційної ідеї до її 

практичної реалізації) і супутнього (забезпечення основного процесу фінансовими, матеріальними, 

трудовими, інформаційними ресурсами тощо), які спрямовані на досягнення кінцевого результату – 
отримання інноваційного продукту [14, с.8]. 

Дідківська Л.І., Головко Л.С. Інноваційний процес –  це процес створення і впровадження нової техніки, технології, розробка 

нових матеріалів, розвиток нових видів економічної діяльності, виробництв тощо [25, c. 126]. 

Станкевич І.В., 
 Романенко Т.А., 

 Борисевич Є.Г., 

Тігарєва В.А. 

Інноваційний процес являє собою процес створення і розповсюдження нововведень (інновацій). 
Поняття «інноваційного процесу» ширше поняття «інновації», тому власне інновація 

(нововведення) є одним із компонентів інноваційного процесу. Інноваційний процес – це 

послідовний ланцюг подій від нової ідеї до її реалізації в конкретному продукті, послузі чи 
технології, і подальше розповсюдження нововведення [28, c. 8]. 

Райца А., 

Столяров Д.В. 

Інноваційний процес є безперервним процесом, у якому використання результатів досліджень і 

розробок викликає технічні зміни, у результаті яких виникає потреба в проведенні нових 
досліджень [30, c. 21]. 

Інноваційний процес як інноваційна діяльність 

Андросова О.Ф., Череп А.В. Інноваційний процес означає інноваційну діяльність якого-небудь підприємства. Він спрямований 

на розробку й реалізацію результатів науково-технічних пошуків у вигляді нового продукту або 
нового технологічного процесу [4, с.119]. 

Янковський К.П. Інноваційний процес базується на інноваційній діяльності суспільства. Інноваційний процес являє 

собою сукупність інтелектуальної праці зі створення нового продукту. Новий продукт може бути 
виражений в технічних, виробничих і комерційних характеристиках [17, с.8]. 

Інноваційний процес як перетворення 

Твісс Б. Інноваційний процес — це перетворення наукового знання, наукових ідей, винаходів у фізичну 

реальність (нововведення), яка змінює суспільство [3, с.45]. 

Степаненко Д. М. Інноваційний процес – це комплекс дій, необхідних для підготовки та практичного використання 
нових технічних, організаційних, економічних, соціальних та інших рішень. Мова в цьому випадку 

йде про процес послідовного перетворення ідеї в інновацію. Період часу реалізації інноваційного 

процесу може бути охарактеризований як інноваційний цикл [15, с. 36]. 

Інноваційний процес як мережа комунікативних зв’язків 

Ільдеменов С.В. Інноваційний процес – це  складна мережа комунікативних зв’язків різного рівня, всередині і між 

організаціями, що об’єднують різні функції на підприємстві і з’єднують його з обширним науково-

технічним співробітництвом і ринком [23, с.14]. 

Джерело: складено автором за [2, с.47; 3, с.45; 4, с.119; 5, с.10; 6, с.70; 7, с.51; 8, с.7; 9, с.9; 10, с.185; 11, с.111; 12, с.6; 13, 

с.131; 14, с.8; 15, с. 36; 16, с.26; 17, с.8; 18, с.14; 19, с.6; 20, с.9; 21, с.15; 22, с.34; 23, с.14; 24, с.272; 25, c. 126; 26, c. 173; 27, c. 23; 28, c. 

8; 29, c. 95; 30, c. 21]. 
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Робота над літературними джерелами дала можливість визначити основні підходи до визначення 

поняття «інноваційний процес». Проведене дослідження показало, що інноваційний процес – система знань, 

умінь, навичок, досвіду працівників, яка спрямована на створення нових товарів чи послуг шляхом 

дослідження, розробки, реалізації та подальшого супроводу продукту чи послуги на ринку.  

Інноваційний процес – це єдиний в своєму роді процес, який об’єднує науку, техніку, економіку, 

менеджмент. Він полягає в отриманні інновацій і триває від зародження ідеї до її комерційної реалізації. На 

здійснення інноваційних процесів значно впливає поширення в часі і просторі раніше освоєної та 

використаної інновації, але в новій якості та в іншому місці. Відповідно, у перебігу інноваційних процесів 

взаємодіють спеціалісти різних функціональних напрямів, серед яких основними є науково-дослідні, 

виробничі, маркетингові та фінансові. Участь відповідних підрозділів в інноваційних процесах залежить від 

напряму та виду економічної діяльності, особливості продукції чи надання послуг [13].  

Дослідивши поняття  «інноваційний процес» можна стверджувати про притаманні йому 

особливості: 

- послідовний ланцюг подій, у процесі якого інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, 

технології чи послуги та  поширюється у практичному використанні; 

- спрямований на розробку, реалізацію результатів науково-технічних пошуків у вигляді нового 

продукту або нового технологічного процесу; 

- виявлення суспільних потреб, що приводить до розробки науково-технічної продукції, практичне 

використання якої сприяє розвитку соціально-економічної системи; 

- інноваційне суспільство, що являє собою сукупність інтелектуальної праці по створенню нового 

продукту; новий продукт може бути виражений в технічних, виробничих і комерційних характеристиках; 

- комплексні зміни, котрі ведуть до підвищення ефективності суспільного виробництва та 

вирішення соціальних проблем (екологія, умови праці); 

- система методів, заходів та процедур, що спрямований на перетворення наукових знань в товар, а 

також на власні потреби підприємства і сферу споживання; 

- ефективне використання виробничого та інноваційного потенціалу підприємства; 

- безперервний процес, у якому використання результатів досліджень і розробок викликає технічні 

зміни, у результаті яких виникає потреба проведення нових досліджень. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, економічний розвиток країни 

потребує якісно нових підходів. Одним із таких є інноваційний процес, який являє собою складний, 

багатофазовий процес, що включає вивчення попиту та потреб споживачів, розробку нового товару чи 

послуги та їх реалізацію на ринку. 
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