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УДК 330.3  

Овчарська Олена 

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ 

ПОВЕДІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

Стаття присвячена актуальній проблемі понятійно-

термінологічного забезпечення інноваційно-активної поведінки 

суб'єктів господарювання. Розглянуто поняття інноваційного процесу, 

інноваційного розвитку, інноваційного потенціалу, а також роль 

інноваційної діяльності в забезпеченні сталого економічного розвитку. 

На основі цих понять, з новим науковим змістом, представлено 

визначення поняття інноваційної поведінки економічної системи, що 

охоплює   зовнішні   та   внутрішні   дії   системи, встановлює форму її  

http://www.sib.com.ua/arhiv_2013/2013_2/statia_1_1/statia_1_1_2013.htm
http://www.sib.com.ua/arhiv_2013/2013_2/statia_1_1/statia_1_1_2013.htm
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існування в навколишньому середовищі, ґрунтується на здатності 

економічної системи до встановлення та реалізації стратегічних і 

тактичних цілей, впровадження на цій основі нових ідей та реалізації 

свого потенціалу. Показано, що сутнісна характеристика інноваційної 

поведінки економічної системи базується на певних засадах, таких як 

постійний пошук інноваційного шляху розвитку та оновлення 

економічної системи, комплексні дії, спрямовані на створення 

сприятливих умов для розвитку інноваційних процесів економічної 

системи, укріплення та зростання її потенціалу, вироблення 

інноваційних напрямків підвищення конкурентоспроможності шляхом 

ефективного використання ресурсів, покращення загальних умов 

функціонування. 

Ключові слова: інноваційна поведінка, економічна система, 

інноваційний процес, інноваційний потенціал, інноваційний розвиток, 

інноваційна діяльність. 

                                                                                                            

   Овчарская Елена 

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Статья посвящена актуальной проблеме понятийно-

терминологического обеспечения инновационно-активного поведения 

субъектов хозяйствования. Рассмотрены понятия инновационного 

процесса, инновационного развития, инновационного потенциала, а 

также роль инновационной деятельности в обеспечении устойчивого  

 

экономического развития. На основе этих понятий, с новым научным 

содержанием, представлено определение понятия инновационного 

поведения экономической системы, которое охватывает внешние и 

внутренние действия системы, устанавливает форму ее существования 

во внешней среде, основывается на способности экономической 

системы к установлению и реализации стратегических и тактических 

целей, внедрению на этой основе новых идей и реализации своего 

потенциала. Показано, что сущностная характеристика инновационного 

поведения экономической системы базируется на определенных 

принципах, таких как постоянный поиск инновационного пути 

развития и обновления экономической системы, комплексные 

действия, направленные на создание благоприятных 
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условий для развития инновационных процессов экономической 

системы, укрепление и увеличение ее потенциала, разработка 

инновационных направлений повышения конкурентоспособности 

путем эффективного использования ресурсов, улучшение общих 

условий функционирования. 

Ключевые слова: инновационное поведение, экономическая 

система, инновационный процесс, инновационный потенциал, 

инновационное развитие, инновационная деятельность 

                                                                                                        

         Ovcharska Olena 

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE 

INNOVATION BEHAVIOR OF THE ECONOMIC SYSTEM 
Article is devoted to the actual problem of conceptual and 

terminological ensuring the innovation-active behavior of subjects of 

managing. Concepts of innovative process, innovative development, 

innovative potential, and also role of innovative activity in ensuring 

sustainable economic development are considered. On the basis of these 

concepts, with the new scientific contents, definition of concept of 

innovative behavior of economic system which covers external and internal 

actions of system is presented, sets a form of its existence in environment, it 

is based on ability of economic system to set and realization of strategic and 

tactical purposes, introduction on this basis of new ideas and realization of 

the potential. It is shown that the intrinsic characteristic of innovative 

behavior of economic system is based on certain principles, such as 

continuous search of the innovative way of development and updating of  

 

economic system, the complex actions directed on creating favorable 

conditions for development of innovative processes of economic system, 

strengthening and increase in its potential, development of the innovative 

directions of increase of competitiveness by effective use of resources, 

improvement of the general operating conditions. 

Keywords: innovative behavior, economic system, innovative 

process, innovative potential, innovative development, innovative activity. 

 

Постановка проблеми. В реаліях сьогоднішнього 

економічного життя України інновації являють собою найважливіший 

елемент соціально-економічного розвитку  країни. Інновації 

супроводжують майже всі економічні процеси, без них не обходиться 
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ні матеріальне виробництво ні сфера послуг. А в умовах недостатньо 

стійкості вітчизняної економіки головним фактором для стабілізації та 

зростання її рівня є інноваційний тип господарювання нашої країни та 

її економічних суб’єктів. Тому актуальним стає питання активізації 

інноваційної поведінки економічної системи, дослідження відповідного 

понятійно-термінологічного апарату.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 

процесів розвитку інноваційної діяльності, створення сприятливих 

умов для здійснення ефективних інновацій були і залишаються в центрі 

уваги вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів таких як Й. 

Шумпетер, П. Друкер, Р.А. Фатхутдінов, І. Ансофф, Н.І.  Новицкий, 

Л.І. Федулова, О. Кузьмін та іншіх. Однак багато питань на сучасному 

етапі розвитку інноваційної науки залишаються невизначеними, 

зокрема, потребує уточнення та доповнення понятійно-термінологічний 

апарат, деякі дефініції потребують якісно нового змістовного 

наповнення. 

Невирішені частини проблеми. Розв'язання проблем 

забезпечення розвитку економіки значною мірою пов'язане з 

необхідністю комплексного вирішення завдань  розвитку на всіх рівнях 

економічної системи. При цьому важливим є забезпечення інноваційно-

активної поведінки суб'єктів господарювання, а для цього потрібне 

чітке усвідомлення стосовно сутності інноваційної поведінки 

економічної системи [1]. Вивчення проблеми забезпечення ефективної 

інноваційної поведінки економічної системи неможливе без чіткого 

розуміння сутності та визначення поняття «інноваційна поведінка». 

Метою дослідження є розкриття сутності та визначення 

поняття інноваційної поведінки економічної системи. 

Основні результати дослідження. Поняття «інноваційна 

поведінка» в економічній літературі майже не використовується, а це 

означає що ще не сформовано осмисленість даного поняття, що в свою 

чергу створює перешкоди для успішного інноваційного розвитку 

економічної системи. Для того щоб дати визначення економічної 

категорії  «інноваційна поведінка» необхідно дослідити такі поняття як 

інновація, інноваційний процес, інноваційний розвиток, інноваційний 

потенціал економічної системи. 

  Існує багато підходів до розуміння поняття «інновація», 

найбільш значимі з них представлено в табл. 1. 
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Розрізняють кілька видів інновації. Перша класифікація 

базується на об'єкті [2, 8]: 

 -  товарна – впровадження нового продукту; 

 -  технологічна – впровадження нового методу виробництва; 

 -  технічна – впровадження нового засобу виробництва, 

модернізація конструкції відомого технічного об'єкту; 

 -  ринкова – створення нового ринку товарів і послуг; 

 -  маркетингова – освоєння нового джерела постачання 

сировини; 

 -  управлінська – реорганізація структури управління; 

 -  соціальна – впровадження заходів з метою покращення 

життя населення; 

 -  екологічна – впровадження заходів з питань охорони 

довкілля. 

    Таблиця 1 

Зміст поняття «інновація» 
Автор Зміст 

Як зміни 

Шумпетер 
Й.А.  

Інновація – це зміни технології та управління, нові комбінації щодо техніки 
і технології.  

Хучек М.  Інновація – це зміни в техніці, технології організації, екології, економіці, а 

також в соціальному житті підприємства.  

Як процес 

Федоренко 
В.Г.  

Інновація – це процес, спрямований на створення, виробництво, розвиток та 
якісне удосконалення нових видів виробів, технологій, організаційних 

форм.  

Санто Б.  Інновація – це такий суспільно-техніко-економічний процес, який через 
практичне використання ідей та винаходів приводить до створення кращих 

за своїми якостями виробів, технологій та дає прибуток. 

Твісс Б.  Інновація – це процес, в якому винахід або ідея набуває економічного 

змісту. 

Як результат 

Харів П.С., 

Собко О.М. 
 

Інновація – це результат інноваційної діяльності, відображений у вигляді 

наукових, технічних, організаційних чи соціально-економічних новинок, 
який може бути отриманий на будь-якому етапі інноваційного процесу. 

Денисенко 

М.П., 

Риженко Я.В.  

Інновація – це результат впровадження новацій з метою змін в об’єкті 

діяльності та одержання економічного, соціального, або іншого виду 

ефекту.  

Покропивний 
С.Ф.  

Інновація – впровадження в господарську практику результатів 
інноваційних процесів. 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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В основі другої класифікації лежить ринкова сутність інновації 

[2, 8]: 

 -  постійні інновації – такі удосконалення наявних виробів, які 

не вносять значних змін у спосіб їх використання споживачами; 

 -  переривчасті інновації – повністю нові вироби, які 

вимагають від споживачів зусиль для прийняття нових звичок щодо їх 

використання, але не справляють істотного впливу на раніше наявні 

ринки; 

 - підривні інновації – інновації, які створюють новий ринок 

завдяки іншим вартостям, які в кінцевому рахунку (і несподівано) 

розповсюджуються на раніше наявний ринок та повністю його 

змінюють. 

Отже, залежно від об’єкта і предмета дослідження інновації 

можна розглядати: як зміни, як процес та як результат [2]. 

Інноваційність – це креативні можливості і спроможності 

господарюючих суб'єктів створювати різні типи інновацій за 

допомогою творчого руйнування свого техніко-технологічного, 

організаційно-управлінського, соціо-еколого-економічного, 

інституційного та іншого внутрішнього середовища існування. 

Інноваційність - це креативні можливості і спроможності 

господарюючих суб'єктів транслювати, мультиплікувати різні типи 

інновацій шляхом запозичення їх з іншої техніко-технологічної, 

організаційно-управлінської, соціо-еколого-економічної, інституційної 

та іншої зовнішньої середовища свого існування. Прискорення 

соціально-економічного розвитку здійснюється за допомогою різних 

методів стратегування основних форм інноватизації, які є основою 

підвищення комунікативно-синергетичної ефективності економічної 

діяльності і впливають на інноваційне насичення структур 

економічного розвитку [3]. 

Інноваційний процес, як справедливо відзначив американський 

економіст Дж. Брайт, єдиний в своєму роді процес, об'єднуючий науку, 

техніку, економіку, підприємництво і управління. Він складається в 

одержанні нововведення і простирається від зародження ідеї до її 

комерційної реалізації, охоплюючи весь комплекс відносин: 

виробництва, обміну, споживання. 

Розрізняють три форми інноваційного процесу :   

-  простий внутрішньоорганізаційний (натуральний);  

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
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-  простий міжорганізаційний (товарний);  

-  розширений.   

Простий внутрішньоорганізаційний інноваційний процес – це  

створення і використання нововведення усередині однієї організації; 

новшество в цьому випадку не приймає безпосередньо товарної форми. 

Простий міжорганізаційний процес – нововведення виступає як 

предмет купівлі-продажу, тобто відбувається поділ його функції і  

споживача. Розширений інноваційний процес – це створення нових 

виробників нововведення і порушення монополії виробника-піонера, 

що через взаємну конкуренцію сприяє удосконалюванню споживчих 

властивостей товару, що випускається або пропонованої послуги. 

Інноваційний розвиток (галузі економіки, регіону в цілому або 

підприємства) можна визначити як зміну пропорцій між галузями й 

усередині них, між окремими виробництвами, а також як зміни в 

продуктової та технологічної стратегії підприємств, при яких реакція на 

динаміку факторів зовнішнього середовища (запити споживачів, 

наявність ресурсів, вплив з боку держави, громадськості тощо) 

здійснюється на основі використання результатів науково-технічного 

прогресу у вигляді впроваджених результатів наукових розробок 

(виробництво нових продуктів, використання нових технологій та ін.), 

що призводять до якісних змін у результатах діяльності в соціальному, 

економічному та екологічному аспектах [4]. 

Інновації можуть бути джерелом розвитку лише за умови 

активного і ефективного їх використання, а також створення 

сприятливого економічного середовища для їх генерування. У цій  

 

зв'язку необхідно говорити про інноваційний потенціал як про 

потенційної здатності нових ідей, продуктів і технологій створювати 

нові цінності, що проявляється в конкретних бізнес-процесах лише під 

впливом зацікавленості власників та грамотного управління людьми. 

Термін «потенціал» означає можливості тієї чи іншої системи, її 

внутрішні ресурси, потужність і енергію, які можуть бути мобілізовані 

для тих чи інших цілей при різних умовах. 

Поняття інноваційного потенціалу, що забезпечує зростання 

системи за рахунок нововведень, економічну модель вперше було 

введено К. Фріменом [5]. 

Інноваційний потенціал – це наявність і збалансованість 

ресурсів, рівень розвитку яких достатній для здійснення ефективної 
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інноваційної діяльності; включає організаційний та інституційний 

механізми, що забезпечують інноваційну діяльність; містить 

невикористані, передбачувані (приховані) можливості ресурсів, які 

можуть бути приведені в дію для реалізації інноваційної стратегії. 

Також, інноваційний потенціал – це певна характеристика 

здатності економічної системи до змін, поліпшення, прогресу на основі 

трансформації наявних ресурсів у новий якісний стан [6].  

Тобто інноваційний потенціал економічної системи можна 

розглядати як сукупність можливостей, наявних у економічної системи, 

для досягнення інноваційних цілей цієї системи [7]. 

Розглянемо також значення термінів поведінка та економічна 

поведінка. 

Поведінкою у біхевіоризмі вважають видимі прояви, які можна 

спостерігати, необіхевіористи додають також внутрішні стани, 

пов'язані із зовнішніми проявами, у когнітивній психології поведінка 

розглядається як мислене представлення, а не зовнішній спостережний 

акт поведінки [8]. 

Економічна поведінка – система соціальних дій, пов'язаних з 

використанням різних за функціями і призначенням економічних 

цінностей (ресурсів) та зорієнтованих на одержання користі (вигоди, 

винагороди, прибутку) від їх обігу. Поняття «економічна поведінка» 

може і повинно використовуватися в економічному аналізі стосовно 

окремого економічного агента, фірми, підприємства, міжнародної 

організації чи корпорації для пояснення причинно-наслідкового 

механізму реальних подій в економіці та їх прогнозування [9,10]. 

Тоді, що ж таке інноваційна поведінка? На думку Молостова 

Н.Ю. інноваційна поведінка – це функціональна система творчості, яка 

обумовлена інноваційним потенціалом особистості або спільноти, що 

включає здатність створювати, сприймати, реалізовувати нововведення, 

своєчасно позбавлятися від застарілого, недоцільного досвіду і творчі 

прагнення особистості чи колективу по перетворенню дійсності [11]. 

Балабанова В.І. інноваційну поведінку визначає як процес, 

спрямований на розробку інновацій, реалізацію результатів закінчених 

наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних 

досягнень у новий або вдосконалений продукт, що ...у новий чи 

удосконалений технологічний процес, використовуваний у практичній 
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діяльності, а також зв'язані з цим додаткові наукові дослідження і 

розробки [12]. 

Павлова Е.Р. вважає, що інноваційна поведінка займає провідне 

місце в процесі розробки і реалізації нововведень, є функцією 

інноваційної свідомості, яке його регулює, а вищою формою 

інноваційної поведінки називає самостійну розробку і активне 

впровадження нововведень [12]. 

В якості прикладів інноваційної поведінки В. Вест і Дж. Фарр 

розглядають пошук нових технологій, розробку і подання нових шляхів 

досягнення цілей, застосування нових методів у професійній діяльності, 

вивчення нових ресурсів для застосування нових ідей [13]. 

Висновки.  З огляду на змістовне наповнення розглянутих 

понять, на наше переконання, сутнісна характеристика інноваційної 

поведінки економічної системи має ґрунтуватись на таких засадах: 

1) становлення економічної системи на інноваційний шлях 

розвитку; 

2) постійний пошук інноваційного шляху розвитку та 

оновлення економічної системи або її перехід на нові якісні рівні;  

3) комплексні дії направлених на  створення  сприятливих 

умов для розвитку інноваційних процесів економічної системи; 

укріплення та зросту її потенціалу як інструмент для досягнення цілей 

системи; 

4) націленість на інноваційний розвиток системи задля 

підняття її конкурентоспроможності шляхом ефективного 

використання ресурсів; покращення загальних умов функціонування, 

створення умов стійкого розвитку економічної системи. 

Таким чином, інноваційна поведінка – це комплексна 

економічна категорія, яка охоплює зовнішні та внутрішні дії системи, 

встановлює форму її існування в навколишньому середовищі, 

ґрунтується на здатності економічної системи до встановлення та 

реалізації стратегічних і тактичних цілей, впровадження на цій основі 

нових ідей та реалізації свого потенціалу.  

Подальша робота передбачає дослідження різних проявів та 

факторів інноваційної поведінки економічних систем. 
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