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Висновки. Розроблений науково-методичний підхід до визначення 

потреби в реструктуризації підприємств на основі оцінки їх стратегічної 

стійкості. Його використання на практиці допоможе керівникам 

м’ясопереробних підприємств приймати своєчасні та грунтоні рішення, 

необхідні підприємствам для підтримки їх стратегічної стійкості в сучасних 

умовах існування.  
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ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ  

СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙ 

Розглянуто загальні положення, досягнення та основні праці вчених у сфері інновацій від класиків 

економічної теорії до сучасників. Узагальнено сутність і особливості економічної категорії 

«інновація». Запропоновано та обшрунтовано авторський підхід до визначення інновацій як 

економічної категорії. Проаналізовано вітчизняні та закордонні публікації стосовно даного 

дослідження. В умовах конкуренції досягти бажаного результату можна при забезпеченні 

ефективності застосування науково-технічних, економічних, організаційних, соціальних та 

екологічних факторів. 
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Вступ. Інновація є рушієм соціально-економічного прогресу, виступає 

втіленням сучасних підходів у теорії та практиці господарювання, 
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забезпечуючи кількісне зростання з підвищенням якісних показників 

економічного розвитку, збільшення обсягів виробництва з підвищенням його 

ефективності.  

Інноваційна ситуація, яка склалася в Україні характеризується, з одного 

боку, появою нових відкриттів і науково-технічних розробок, а з іншого – 

недостатнім рівнем нововведень у реальну практику виробництва через 

складний фінансовий стан сільськогосподарських підприємств.  

Аналіз останніх досліджень та літератури. Теоретичним підґрунтям у 

дослідженні поняття інновацій та проблеми інноваційного розвитку стали праці 

зарубіжних вчених-економістів Л. Водачек, О. Водачкова, П. Друкера, Б. Санто, 

Р. Солоу, Ш. Тацуно, Б. Твісса, М. Хучек, Й. Шумпетера. 

Вагомий внесок у дослідження особливостей інноваційних процесів в 

Україні зробили відомі українські вчені: О.М. Алимов, В.Ф. Бесєдін, 

А.С. Гальчинський, В.П Галушко, В.М. Геєць, О.Д. Гудзинський, О.І. Дацій, 

М.В. Зубець, С.М. Кваша, О.В. Крисальний, П.А. Лайко, А.І. Сухоруков, 

В.М. Трегобчук та інші. Однак залишаються дискусійними та потребують 

продовження досліджень багато аспектів визначення інновації як економічної 

категорії.  

Мета досліджень. Метою дослідження є узагальнення та уточнення 

економічної сутності інновацій, представлене авторське визначення поняття 

«інновація». 

Постанова проблеми. Теоретичні проблеми розвитку інноваційних 

процесів завжди посідали вагоме місце в системі наукових досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Інновації є матеріальною основою 

підвищення ефективності виробництва, якості та конкурентоспроможності 

продукції, зниження витрат і виступають найважливішою умовою економічного 

зростання на якісно новій основі. Інноваційний потенціал формує здатність 

підприємств конкурувати на внутрішньому та зовнішньому ринках і допомагає 

уникнути економічної кризи.  

Матеріали досліджень Об’єктом дослідження є економічна категорія 

«інновація». 

Результати досліджень. У вітчизняній науці щодо розвитку суспільного 

виробництва тривалий час використовувався термін «науково-технічний 

прогрес». Світова практика для позначення якісних змін у виробництві 

використовує термін «інновація» або «нововведення».  

Слід зазначити, що у науковій літературі немає однозначного визначення 

поняття «інновація». Якщо прийняти те, що слово «інновація» є похідним від 

латинського «novo», що означає змінювати, оновлювати, то під інновацією 

слід розуміти процес змін, оновлення [1, с. 9]. Наприклад, угорський 

економіст Б. Санто визначив інновацію, як «такий суспільно-технічно-

економічний процес, який через практичне використання ідей та винаходів 
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приводить до створення кращих, за своїми властивостями виробів, технологій 

та у випадку, якщо вони орієнтуються на економічну вигоду, на прибуток; їх 

поява на ринку може приносити додатковий успіх» [2, с. 83]. 

Однак більш поширеним є погляд, згідно з яким за основу беруть 

переклад поняття «нововведення» як innovation, тобто «введена новація». 

Отже, цим терміном називають об'єкти впровадження (наприклад, за 

Е. Роджерсом, «нововведення – це ідея, практика або продукт, що 

сприймаються як нові» [1, с. 9]). Американський економіст П. Лемер тлумачив 

інновацію як «новий продукт або послугу, спосіб їх виробництва, новацію в 

організаційній, фінансовій, науково-дослідній та інших сферах, будь-яке 

вдосконалення, яке забезпечує економію витрат або створює умови для неї» [1, 

с. 9]. 

Поняття «інновація» вперше з'явилося в роботах культурологів ще у XIX 

столітті й означало введення певних елементів однієї культури в іншу. 

Узагальнивши теоретичні дослідження, розпочаті українським вченим-

економістом світового рівня Михайлом Туган-Барановським, австрійський вчений 

Йозеф Шумпетер на початку XX століття вперше ввів у науковий обіг терміни 

«нові комбінації» та «інноваційний процес». У праці «Теорія економічного 

розвитку» (1911 р.) він визначає п'ять типів нових комбінацій змін або інновацій 

[3, с. 159]: 

1) виробництво нового продукту чи відомого продукту в новій якості; 

2) впровадження нового методу виробництва; 

3) освоєння нового ринку збуту; 

4) залучення для виробничого процесу нових джерел сировини; 

5) проведення реорганізації (уведення нових організаційних форм). 

Таким чином, предметом цих змін можуть бути: продукти, технологічні 

процеси, сировина, організація виробництва та нові ринки збуту. 

Шумпетер Й. визначив інновації як нові комбінації змін у розвитку 

виробництва і ринку [3, с. 320–322]. 

Слід зазначити, що з розглянутих позицій інновація виступає не як 

результат наукової діяльності, а як результат, що знайшов певне застосування 

в суспільному виробництві. 

Аналіз економічної літератури свідчить, що, виходячи із цілей і 

специфіки досліджуваного об'єкта, існує, як мінімум, два підходи до 

визначення сутності інновації. Ряд учених і фахівців стверджують [4; 5], що 

інновація – це ідея, практика чи продукт, що сприймаються індивідом як нові. 

На думку А. Томпсона та інших [6; 7], інновацією є генерування, прийняття і 

впровадження нових ідей, процесів, продуктів і послуг. Тобто в одному 

випадку, інновація – це результат творчого процесу у вигляді нової продукції 
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(техніки), технології, методу тощо, в іншому – процес уведення нових виробів, 

елементів, підходів, принципів замість існуючих. 

Прихильником першого підходу щодо визначення інновації є 

Р.А. Фатхутдінов, який розуміє її як «кінцевий результат упровадження 

нововведення з метою зміни об'єкта управління й одержання економічного, 

соціального, екологічного, науково-технічного чи іншого виду ефекту» [8, 

с. 17]. Дещо іншою є думка Г.Д. Ковальова, який зазначає, що інновація – це 

«кінцевий результат інноваційної діяльності, у процесі якої створюються 

(купуються) і використовуються нововведення» [9, с. 33]. 

Багато дослідників вважають, що інновації варто розглядати як процес 

зміни стану об'єкта (системи). Зокрема, чеський вчений Ф. Валента визначає 

поняття «інновація» як «зміни в первісній структурі виробничого організму, 

тобто як перехід його внутрішньої структури до нового стану» [10, с. 21]. 

Даним визначенням інновації цей автор певним чином уточнює «нові 

комбінації» Й. Шумпетера, оскільки зміна первісної структури виробничого 

організму може бути пов’язана з кожним із п’яти типів нових комбінацій.  

Словацькі економісти Л. Водачек і О. Водачкова під інновацією 

розуміють «цільову зміну у функціонуванні підприємства як системи» [10, 

с. 23]. У свою чергу Ю. В. Яковец стверджує, що інновації є «якісними 

змінами у виробництві» [11, с. 95], а А. І. Пригожин визначає нововведення як 

«цілеспрямовану зміну, що вносить у середовище впровадження (організацію, 

поселення, суспільство тощо) нові відносно стабільні елементи. Нововведення 

– …процес, тобто перехід деякої системи з одного стану в інший» [12, с. 29]. 

Більш змістовним у цьому плані є, на нашу думку, визначення 

В.Н. Лапіна, що нововведення або інновація – це «комплексний процес 

створення, поширення і використання нового практичного засобу 

(нововведення) для нової (чи для кращого задоволення уже відомої) суспільної 

потреби, одночасно це є процес сполучених з даним нововведенням у тій 

соціальній і речовинній сфері, у якій відбувається його життєвий цикл» [13, 

с. 23]. Безперечно, з даним твердженням російського вченого є всі підстави 

погодитися. 

Лаконічним, але змістовним слід вважати визначення інновацій 

польським економістом М. Хучеком, який трактує їх як «зміни в техніці, 

технології, організації, екології, економіці, а також соціальному житті 

підприємства» [14, с. 67]. 

Особливий підхід до визначення інновацій у П.Ф. Друкера, який вважає, 

що інновація – це особливий засіб підприємців, за допомогою якого вони 

досліджують зміни, що мають місце в економіці та суспільстві, з метою 

використання їх у бізнесі чи в різних сферах обслуговування [15, с. 5]. 
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Подальше вивчення цього питання свідчить, що ряд авторів 

розглядають інновації як новий додаток наукових і технічних знань, які 

забезпечують успіх на ринку. Так, Б. Твісс вважає, що інновація є «процес, у 

якому винахід чи ідея набуває економічного змісту» [7, с. 36]. Тобто, винахід 

стає нововведенням, якщо сприймається ринком. Американські вчені 

інтерпретують нововведення як складну систему, за допомогою якої ідея або 

винахід перетворюється в комерційну реальність. Інновація розглядається як 

успішне впровадження продукту або послуг на ринок або в економіку. За 

твердженням Ш. Тацуно, у західному розумінні інновація «відноситься до 

застосування ідеї, що веде, у кінцевому рахунку, до зростання прибутку чи 

збільшення обслуговування» [16, с. 297].  

Ряд економістів, зокрема Т. Морозов [17; 18], під інноваціями розуміють 

«прибуткове використання новацій у вигляді нових технологій, видів 

продукції, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень 

виробничого, фінансового, комерційного чи іншого характеру». 

Слід наголосити, що в багатьох визначеннях інновацій відсутня 

конкретизація мети їхнього впровадження. Окремі автори вважають, що метою 

інноваційного процесу є створення, впровадження і використання нових 

продуктів, технологій, форм організації.  

Іншими вченими підкреслюється суспільна значимість тих змін, які 

можуть відноситись до інновації. У деяких формулюваннях поняття 

«інновації» результатом інноваційної діяльності вважається одержання 

певного ефекту (економічного, технічного, соціального, екологічного). 

Так, П. І. Ратанін під інновацією розуміє «результат створення й освоєння 

принципово нового чи модифікованого засобу (нововведення), що задовольняє 

конкретні потреби» [19, с. 34], а ряд російських економістів визначає інновацію 

як «новий спосіб задоволення потреб, що дає приріст корисного ефекту і, як 

правило, заснований на досягненнях науки і техніки» [20, с. 270]. 

Дещо іншим є визначення О.І. Дація, який розглядає інновацію як 

проведення зміни в техніці, технології, організації, екології, економіці, а також 

у соціальній сфері з метою одержання економічного ефекту на основі 

задоволення певних суспільних потреб [21, с. 11]. 

На нашу думку, основним спонукальним мотивом впровадження 

інновацій для більшості суб’єктів господарювання є виробництво 

конкурентоспроможної продукції з метою одержання прибутку. Однак в умовах 

конкуренції досягти бажаного результату можна при забезпеченні ефективності 

застосування науково-технічних, економічних, організаційних, соціальних та 

екологічних факторів. 

Отже, залежно від об'єкта і предмета дослідження інновації можна 

розглядати як: 
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1) зміни (Й. Шумпетер, Ю. Яковец, М. Хучек, Ф. Валента, А. Пригожин, 

Л. Водачек, О. Водачкова, О. Дацій та ін.); 

2) процес (Б. Твісс, Б. Санто, В. Лапіна, Ш. Тацуно, Т. Морозов та ін.); 

3) результат (Р. Фатхутдінов, П. Ратанін, Г. Ковальова та ін.). 

Відповідно до наших міркувань, інновація – це нагромадження нових 

знань, втілених у наукових, економічних, технічних, організаційних, соціальних 

новинках з метою одержання суб’єктами господарювання прибутку на основі 

задоволення суспільних потреб. 

Висновки. Таким чином, існуючі визначення інновації дозволяють 

трактувати дане поняття як новизну, будь-яку зміну, яка вноситься суб'єктом 

господарювання у власну діяльність із метою підвищення своєї 

конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ 

ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ 

В роботі проаналізовано провідні нормативно-правові засади, що регламентують державного 

державне управління сферою рекламних відносин в Україні. Здійснено оцінку інноваційних процесів 

стосовно розвитку законодавчої бази державного регулювання рекламною діяльністю в Україні. В 

якості альтернативного підходу до подальшого вдосконалення нормативно-правових засад 

державного управління рекламною діяльністю в Україні слід вважати подальший розвиток 

механізму реалізації рекламного законодавства, що базується на розробці організаційного 

забезпечення державного управління недотриманнями рекламного законодавства. 
Ключові слова: інновації, нормативно-правові засади, державне регулювання, рекламна 

діяльність. 

Постановка проблеми. Сучасна нормативно-правова база України щодо 

державного регулювання рекламної діяльності є складною та розгалуженою. 

Крім того, деякі нормативно-правові акти держави мають суттєві суперечності. 

Також присутня систематична трансформація нормативно-правової бази 

державного регулювання рекламної діяльності. Переважна частина 

нормативно-правових актів держави спрямована на регулювання визначених 

аспектів рекламної діяльності, що підпадають під сферу впливу норм окремих 

державних документів, що, в свою чергу, спричиняє відсутність комплексного 

довершеного механізму нормативно-правового регулювання державою сфери 
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