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В статті досліджені існуючі підходи до 
визначення сутності понять «інновацій-
ність» та «інноваційна діяльність» на рівні 
підприємства. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій дозволив констатувати, що нау-
ковці по-різному трактують ці поняття. 
За допомогою абстрактно-логічного опра-
цювання існуючих визначень встановлено 
атрибути цих понять (для інноваційності ‒ 
фактор (чинник), засіб, властивість, 
новизна та результат; для інноваційної 
діяльності ‒ процес, дія, результат та 
новизна), проведено систематизацію цих 
атрибутів та встановлено взаємозв’язок. 
За результатами проведеного порівняння, 
встановлено, що категорії «інновація», 
«інноваційна діяльність» та «інновацій-
ність» мають спільні атрибути, спільний 
характер та спрямованість. Отримані 
результати дозволяють обґрунтувати 
роль розглянутих понять у забезпеченні 
конкурентоспроможності підприємства.
Ключові слова: підприємство, інновації, 
інноваційність, інноваційна діяльність, 
атрибут.

В статье исследованы существующие 
подходы к определению сущности поня-
тий «инновационность» и «инновационная 
деятельность» на уровне предприятия. 
Анализ последних исследований и публи-
каций позволил констатировать, что 
ученые по-разному трактуют эти поня-
тия. С помощью абстрактно-логического 
обработки существующих определений 
установлено атрибуты этих понятий 
(для инновационности ‒ фактор, сред-
ство, свойство, новизна и результат, для 

инновационной деятельности ‒ процесс, 
действие, результат и новизна), прове-
дена систематизация этих атрибутов и 
установлены взаимосвязи. По результа-
там проведенного сравнения, установлено, 
что категории «инновация», «инновацион-
ная деятельность» и «инновационность» 
имеют общие атрибуты, общий характер 
и направленность. Полученные резуль-
таты позволяют обосновать роль рассмо-
тренных понятий в обеспечении конкурен-
тоспособности предприятия.
Ключевые слова: предприятие, инновации, 
инновационность, инновационная деятель-
ность, атрибут.

The article examines the existing approaches to 
defining the essence of the concepts of "inno-
vation" and "innovation" at the enterprise level. 
An analysis of recent research and publica-
tions has revealed that scientists interpret these 
concepts differently. With the help of abstract-
logical elaboration of the existing definitions the 
attributes of these concepts are established (for 
innovation - factor (factor), means, property, 
novelty and result; for innovative activity - pro-
cess, action, result and novelty), systematiza-
tion of these attributes is carried out and inter-
connected language. According to the results of 
the comparison, it was found that the categories 
"innovation", "innovation" and "innovation" have 
common attributes, common nature and focus. 
The obtained results allow to substantiate the 
role of the considered concepts in ensuring the 
competitiveness of the enterprise.
Key words: enterprise, innovations, innovative-
ness, innovation activity, attribute.
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Постановка проблеми. Для вітчизняних під-
приємств, які стикаються з новими для них питан-
нями забезпечення конкурентоспроможності, і на 
цій  основі  ‒  виживання  в  жорстких  умовах  кон-
курентного  ринкового  середовища,  саме  інно-
ваційність  та  інноваційна  діяльність  є  головною 
умовою успішної та ефективної роботи. Як свід-
чать  провідні  світові  рейтинги,  наша  країна має 
суттєвий інноваційний потенціал, але його недо-
статнє  використання  не  забезпечує  необхідний 
рівень  інноваційного  розвитку  підприємств.  Але 
ринкові  умови,  рано  чи  пізно,  змусять  їх  стати 
на шлях такого розвитку, оскільки лине на основі 
інноваційності вдається використовувати сучасну 
технологію  і  організацію  виробництва,  підвищу-
вати якість продукції,  знижувати витрати,  забез-
печувати конкурентоспроможність і ефективність 
діяльності  підприємства.  Теоретичне  опрацю-
вання цих аспектів вимагає узагальнення та сис-
тематизації існуючих підходів до визначення сут-
ності  інноваційності  та  інноваційної  діяльності 
в економічних дослідженнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження  закордонних  та  вітчизняних  науков-
ців  присвячені  дослідженню  сутності  інновацій-
ності  та  інноваційної діяльності, формуванню під-
ходів  до  їх  трактування  за  певними  критеріями. 
Цими  питаннями  займалися  N.  Anderson,  T.  Bal-
Woźniak, J. Bessant, R. Bledow, M. Dodgson, J. Farr, 
M. Frese, R. Grewal, R. Mehta, F. Kardes, T. Larsen, 
J. Wetherbe, В. Баранчеєв, Г. Біглова, Т. Близнюк, 
К. Бояринов, О. Васильєв, О. Васильченко, С. Вдо-
він, Ю. Великий, І. Войтов, Я. Гнатюк, О. Григор’єва, 
П. Завлін, В. Жежуха, С.  Ілляшенко, С.  Ільєнкова, 
А. Казанцев, В. Клюня, О. Коваленко, Є. Ковальов, 
І. Коленський, В. Колісниченко, І. Коротец, В. Коюда, 
П. Коюда, О. Коюда, А. Ласка, Л. Лисенко, К. Лати-
пова, Т. Майорова, М. Макаренко, Н. Месленнікова, 
О. Михайлова, Л. Мінделі, В. Мішин, С. Мочерний, 
Т. Никифорець, О. Опекун, О. Поліщук, Д. Сквор-
цов, Т. Скрипко, Л. Соколова, В. Соловйов, О. Тара-
сова, О. Тичинський, О. Файчук, О. Харін, Г. Хацке-
віч, К. Хоменко, О. Чумак,  І. Шейко, О. Шпикуляк, 
З. Юринець, А. Яковлєв та інші.
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Опрацювання  результатів  наукових  розві-
док  за  інноваційною  тематикою  показало,  що 
багато дослідників в своїх працях поряд з понят-
тям «інновація» використовують поняття «інно-
ваційність»  та  «інноваційна  діяльність».  Наше 
дослідження  присвячене  розгляду  цих  понять, 

їх  сутності  з  метою  виявлення  і  систематиза-
ції  їх  атрибутів  з  наступним  встановленням 
взаємозв’язку між ними.

Узагальнення підходів до визначення  сутності 
понять  «інноваційність»  та  «інноваційна  діяль-
ність» наведено в табл. 1

Таблиця 1
Підходи до визначення сутності понять «інноваційність» та «інноваційна діяльність»

Автор Сутність
Поняття «інноваційність»

Г. Хацкевіч, О. Опекун 
[43]

«вирішальний фактор зміцнення економічної самостійності і конкурентних позицій 
підприємства»

З. Юринець [47] «ключовий чинник конкурентоспроможності»
К. Бояринова [9], 
Ю. Великий [12] «засіб забезпечення конкурентних переваг підприємства»

Є. Ковальов, Т. Никифо-
рець [25] «сприятливість до інновацій»

Я. Гнатюк [14] «особлива нова якість»

В. Жежуха [18] «векторна величина, яка характеризує інноваційний об’єкт чи процес через сукупність 
оцінок ознак»

Д. Скворцов [35] «наявність нового явища, продукції, технології тощо, які дають можливість збільшити 
ефективність»

Л. Соколова, О. Василь-
ченко [40] «закономірний результат техноеволюційних процесів»

О. Михайлова [16] «один з чинників інноваційного потенціалу і як інтегративна здатність впроваджувати і 
використовувати нововведення»

RajdeepGrewal, 
RajMehta, Frank 
R. Kardes [5], T.J. Larsen, 
J.C. Wetherbe [4]

«здатність суб’єкта черпати ідеї ззовні системи і привносити їх всередину її, а також 
уміння ефективно представляти ці ідеї»

В. Клюня [23] «прагнення до розвитку за рахунок інноваційних технологій»
І. Коротец [26] «базовий фактор системного відтворення»
К. Латипова [32] «новий системний стан економічних об’єктів і процесів»

К. Хоменко [44], 
О. Григор’єва [15]

«здатність до впровадження нових методів роботи, а також уміння бачити звичні 
явища під новим кутом і виявляти приховані можливості, неявні взаємозв’язки і харак-
теризує умови і матеріали для інновації»

T. Bal-Woźniak [1] «позначає можливість пошуку нових, прогресивних рішень. А також, визначає їх при-
стосованість до даного контексту, впровадження в практику, а потім їх поширенню»

А. Ласка [31] «полягає в баченні можливостей, генеруванні ідей та розробки концепцій»
R. Bledow, M. Frese, 
N. Anderson, M. Erez, 
J. Farr [2]

«здатність згенерувати нову ідею і реалізувати її, при цьому інновації можуть стосува-
тися технологій, продуктів і організаційних процесів»

С. Вдовін, Д. Окунєв, 
І. Головушкін [11]

«багатогранна характеристика процесу освоєння результатів наукових досліджень 
і розробок, що підвищують ефективність способів і засобів здійснення конкретних про-
цесів, в тому числі освоєння у виробництві нової продукції і технології»

Г. Біглова, О. Смєшко [7] «якісно-кількісна характеристика реалізації інноваційної політики»
Поняття «інноваційна діяльність»

С. Мочерний [17]

«вид діяльності, що пов’язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, 
інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт, введений на 
ринок, у новий чи покращений технологічний процес, що використовується у практич-
ній діяльності, чи новий підхід до соціальних послуг»

С. Ілляшенко [22] «процес створення, впровадження та поширення інновації»

П. Коюда, І. Шейко [29] «діяльність, що націлена на розробку, використання та комерціалізацію науково-тех-
ніко-технологічних результатів (інновацій) інноваційного процесу»

О. Файчук [41]

«діяльність, що спрямована на оновлення існуючого, створення і використання нового 
конкурентоспроможного продукту (товару, технології способу виробництва) з метою 
кращого задоволення суспільних потреб (підвищення продуктивності праці, якості 
продукції, зниження її собівартості тощо»

О. Чумак [45] «діяльність, в результаті якої народжується щось нове (новація), яке відзначається 
неповторністю та оригінальністю і якого до того не існувало в природі, суспільстві»
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А. Кузнєцова, Н. Зінько, 
О. Другов [30] «діяльність щодо забезпечення здійснення всього інноваційного процесу»

О. Шпикуляк [46]
«вид діяльності, який на основі результатів наукових досліджень забезпечує ство-
рення принципово нової продукції, нової послуги, в результаті яких з’являється те, 
чого раніше не було»

О. Коюда, В. Колісни-
ченко [28]

«діяльність, спрямовану на використання та комерціалізацію наукових, техніко-тех-
нологічних досліджень та розробок учасниками інноваційного процесу для випуску та 
реалізації нових конкурентоспроможних товарів (послуг, робіт), технологій, організації 
управління, гнучкої структури, механізму прийняття рішень й координації науково-
інноваційного процесу»

В. Коюда, Л. Лисенко [27] «системна діяльність, спрямована на наукові дослідження, розробку (або залучення), 
впровадження та комерціалізацію інновацій»

І. Войтов, 
В. Аніщік, А. Гришанович, 
Н. Толочко [13]

«діяльність, що спрямована на створення і практичне використання (доведення до 
споживача) нових або вдосконалених видів продукції, технологій, послуг або організа-
ційних рішень адміністративного, виробничого, комерційного або іншого характеру, що 
забезпечують економічний (соціальний, екологічний чи інший) ефект»

П. Завлін, А. Ігнатов, 
А. Кулагін [19]

«діяльність, що пов’язана із трансформацією результатів наукових досліджень та кон-
структорських розроблень у новий продукт, удосконалений технологічний процес чи 
новий підхід до соціальних послуг, спрямована на використання і комерціалізацію цих 
результатів, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів та послуг»

Т. Майорова [33]
«діяльність, що спрямована на використання та комерціалізацію результатів наукових 
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів 
та послуг»

О. Васильєв [10]
«діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових 
досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і 
послуг»

В. Баранчеєв, Н. Мес-
леннікова, В. Мішин [6]

«наукові, технологічні, організаційні, фінансові та комерційні дії, які реально призво-
дять до здійснення інновацій або задумані з цією метою»

О. Тарасова [38]
«комплекс практичних дій, спрямованих на використання науково-технічних резуль-
татів для отримання нових або поліпшення існуючих виробів, технологій, методів 
управління тощо»

Т. Близнюк [8]

«складна динамічна система заходів з використання результатів закінчених науково-
технологічних досліджень, організаційно-економічних розробок або інших науково-
технологічних досягнень, яка функціонує під впливом факторів середовища усіх рівнів 
(зовнішнього та внутрішнього) з метою задоволення мінливого індивідуального попиту 
і потреб суспільства в цілому в конкурентоспроможній продукції (товарах, роботах, 
послугах)»

О. Поліщук [34]

«процес, спрямований на розробку інновацій, реалізацію завершених наукових дослі-
джень або певних науково-технічних досягнень в новий чи вдосконалений продукт, що 
реалізується на ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що викорис-
товується в практичній діяльності, а також пов’язані з цим процесом наукові розробки 
та дослідження»

О. Тичинський [39]

«процедура створення і впровадження нових товарів та послуг, розробки та впро-
вадження нових промислових технологій, які будуть основою виробничої діяльності 
фірми в майбутньому, а комерційна реалізація знов створених виробів (послуг) забез-
печить майбутні доходи і сформує конкурентну позицію компаній»

О. Коваленко [24], 
С. Ільєнкова [21], 
Т. Скрипко [36]

«процес, спрямований на реалізацію результатів закінчених наукових досліджень і 
розробок або інших науково-технічних досягнень в новий або вдосконалений продукт, 
реалізований на ринку, в новий або вдосконалений процес, використовуваний в прак-
тичній діяльності, а також пов’язані з ними додаткові дослідження і розробки»

M. Dodgson, J. Bessant 
[3]

«наукова, технологічна, організаційна та фінансова діяльність, що веде до комер-
ційного введення нового (або поліпшеного) продукту або нового (або поліпшеного) 
виробничого процесу або обладнання»

В. Соловйов [37]
«діяльність, пов’язана з трансформацією наукових досліджень і розробок, винаходів 
і відкриттів у новий продукт або новий технологічний процес, які впроваджуються у 
виробничий процес»

П. Завлін, А. Казанцев, 
Л. Мінделі [20]

«комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, 
пов’язаних з трансформацією результатів наукових досліджень і розробок або інших 
науково-технічних досягнень) у новий чи вдосконалений продукт, впроваджений на 
ринку, в новий чи вдосконалений технологічний процес, використаний у практичній 
діяльності, або в новий підхід до соціальних послуг»

А. Яковлєв, М. Мака-
ренко [48]

«комплекс робіт, пов’язаних зі створенням інновацій, а також сукупність практичних 
дій з їх реалізації»

О. Харін, І. Коленський 
[42]

«система заходів по використанню наукового, науково-технічного та інтелектуального 
потенціалу»
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Враховуючи напрацювання науковців, все таки 
виникає  необхідність  узагальнення  підходів  до 
визначення сутності цих понять в економічних роз-
відках з метою виявлення і систематизації їх атри-
бутів, встановлення відмінностей, які визначають 
доцільність  використання  того  чи  іншого поняття 
відповідно до тематики та мети дослідження.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в проведенні систематизації визначень понять «інно-
ваційність» та «інноваційна діяльність» та встанов-
лення  їх  атрибутів  як  невід’ємних,  необхідних  для 
забезпечення цілісності об’єкта ознак та їх переліку.

Виклад основного матеріалу.  На  основі 
існуючих  визначень  інноваційності,  наведених 
в табл. 1, можна зробити висновок, що переважна 
більшість  науковців  вважають, що  інноваційність 
є загальною властивістю, яка притаманна як еко-
номіці в цілому, так і окремим її складовим. Також, 
у підсумку встановлено наявність таких атрибутів, 
як  фактор  (чинник),  засіб,  властивість,  новизна 
та результат (табл. 2). 

Інноваційна  діяльність  (як  один  з  головних 
напрямків діяльності підприємства) і її результати 
формують  інноваційність  суб’єкта  господарю-
вання і забезпечують реалізацію винаходів, ново-
введень, інновацій.

Слід  зазначити,  що  якщо  усунути  з  наданих 
визначень  тавтологію  діяльність  ‒  це  діяльність, 
фактично  автори  розглядають  інноваційну  діяль-
ність з використанням атрибутів «процес», «дія», 
«результат» та «новизна», згідно яких нами систе-
матизовано їх визначення (табл. 3).

На  основі  запропонованого  нами  раніше  ком-
бінованого  підходу  до  визначення  змісту  іннова-
цій, який полягає у поєднанні в єдине комбіноване 
визначення інновації окремих елементів з існуючих 
визначень змісту інновації (згідно таких атрибутів, 
як  процес,  результат,  дія  та  новизна),  та  з  ура-
хуванням  проведеної  систематизації  визначень 
понять  інноваційність  та  інноваційна  діяльність, 
можна  встановити  певні  відмінності,  які  в  свою 
чергу  визначають  доцільність  використання  того 
чи іншого поняття відповідно до тематики та мети 
дослідження (табл. 4).

Як видно з наведеної порівняльної характерис-
тики, категорії «інновація», «інноваційна діяльність» 
та «інноваційність» мають спільні атрибути визна-
чення  «новизна»  та  «результат»,  спільний  харак-
тер та спрямованість, але різняться за можливістю 
виокремлення рівнів та видових проявів. За своєю 
змістовністю  як  інновації,  інноваційна  діяльність, 
так  і  інноваційність  підприємств  носять  комплек-

Таблиця 2
Систематизація сутності поняття «інноваційність» за атрибутами визначення

Атрибут 
визначення Автори Характеристика використання атрибуту 

фактор або 
чинник

Г. Хацкевіч, О. Опекун, З. Юринець, О. Михай-
лова, І. Коротец відображення впливу

засіб К. Бояринов, Ю. Великий  сприймається як інструмент 

характеристика, 
здатність, уміння

В. Жежуха, Є. Ковальов, Т. Никифорець, 
T. Bal-Woźniak, А. Ласка, R. Bledow, M. Frese, 

N. Anderson, С. Вдовін, К. Хоменко, О. Григор’єва, 
Г. Біглова, В. Клюня, R. Grewal, R. Mehta, 

F. Kardes, T. Larsen, J. Wetherbe

сприймається як ознака або властивість 

новизна  Д. Скворцов, К. Хоменко, О. Григор’єва, Я. Гна-
тюк, К. Латипова

визначає наявність нового явищ, нову скла-
дову явища, новий елемент, нову якість та 
новий стан, що виникає завдяки інноваціям 

результат Л. Соколова, О. Васильченко визначає наслідки впровадження інновацій 
у об’єкта дослідження

Таблиця 3
Систематизація визначень поняття «інноваційна діяльність» за атрибутами

Атрибут 
визначення Автори Характеристика використання атрибуту 

дія
В. Баранчеєв, Н. Месленнікова, В. Мішин, О. Тара-

сова, О. Тичинський, О. Харін, І. Коленський, А. Яков-
лєв, М. Макаренко, В. Коюда, Л. Лисенко

характеризує діяльність відносно пред-
мету (інновації) 

процес С. Ілляшенко, О. Поліщук, О. Коваленко, Т. Скрипко, 
С. Ільєнкова впорядковує етапи діяльності в єдине ціле

новизна
О. Коюда, В. Колісниченко, С. Мочерний, І. Войтов, 
П. Завлін, Т. Майорова, О. Васильєв, В. Соловйов, 

О. Файчук, M. Dodgson, J. Bessant

відображає умови набуття властивості 
інноваційність 

результат П. Завлін, А. Казанцев, Л. Мінделі, Т. Близнюк, О. Шпи-
куляк, Т. Близнюк, П. Коюда, І. Шейко, О. Чумак

ідентифікує наявність інновацій внаслідок 
діяльності 
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сний та прагматичний характер, головними перева-
гами  є  новизна  отриманих фактичних  результатів 
і  ефекти,  яких підприємство повинно досягти для 
забезпечення конкурентоспроможності.

Таблиця 4
Порівняльна характеристика  

категорій «інновація», «інноваційність»  
та «інноваційна діяльність»

Предмет 
порівняння

Іннова-
ція

Інновацій-
ність – влас-

тивість

Іннова-
ційна 

діяльність

Об’єктна 
основа

Явище 
або про-
цес

Характерис-
тика

Явище або 
процес

Базові атрибути 
визначення Новизна Здатність Дія

Спільні атри-
бути визна-

чення 
Новизна та результат

Видові прояви Існують  Не існують Існують

Рівні  Не існу-
ють

Існують 
(високий, 

середній або 
низький)

Не існують

Характер  Комплексний та прагматичний
Змістовна спря-

мованість 
Новизна, результативність та ефек-

тивність

В підсумку нами сформовано підхід до систе-
матизації визначення понять інновація, інновацій-
ність та інноваційна діяльність (рис. 1). 

А
тр

иб
ут

и 
ви

зн
ач

ен
ня

Процес

Дія

Фактор/чинник

Засіб

Властивість

Новизна

П
он

ят
тя

Інновація 

Інноваційність

Інноваційна 
діяльність

Результат

Рис. 1. Систематизація атрибутів  
понять «інновація», «інноваційність»  

та «інноваційна діяльність»

Даний  підхід  сфокусовано  на  дослідженні 
атрибутів  цих  визначень,  що  дозволяє  обрати 
базовий атрибут у визначеннях та пов’язати його 
з обов’язковими атрибутами.

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнення та систематизація існуючих в економіч-
них дослідженнях підходів до визначення сутності 
інноваційності  та  інноваційної  діяльності  дозво-
лило  встановити  їх  атрибути  (фактор  (чинник), 
засіб,  властивість, новизна  та результат;  процес, 
дія,  результат  та  новизна),  встановити  спільні 
атрибути  (новизна  та  результат).  Встановлено, 

що за своєю змістовною спрямованістю інновації, 
інноваційність  та  інноваційна  діяльність  націлені 
на  новизну,  результативність  та  ефективність,  а 
також носять комплексний  і прагматичний харак-
тер.  Ці  ознаки  та  характеристики  відіграють  сут-
тєву роль у забезпеченні конкурентоспроможності 
підприємства, що і буде досліджено у подальших 
наукових розвідках.
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