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Тема 25 
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
25.1. Інновації та їх класифікація 
25.2. Стадії інноваційного процесу 
25.3. Оцінка економічної ефективності інновацій 
 

25.1. ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 
 

Інновація (нововведення) – це результат творчої діяльності, що 
одержав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, 
впровадженого на ринку, технології, нових організаційних форм, 
використаних у практичній діяльності або в новому підході до 
соціальних послуг. Понятт я «інновація» застосовується до всіх 
новин, як у виробничій, так і в організаційній, фінансовій, науково-
дослідній, учбовій та інших сферах, до будь-яких удосконалень, що 
забезпечують економічний ефект або створюють умови для його 
отримання. 

Термін «інновація» активно використовується в економіці як 
самостійно, так і для позначення ряду споріднених понять: «інноваційна 
діяльність», «інноваційний процес», «інноваційне рішення» та ін. 

Інноваційна діяльність підприємства – сукупність організаційних і 
економічних заходів щодо розроблення, застосування, виробництва 
і реалізації нововведень. 

Інновації класифікують за наступними ознаками: 
1) За рівнем новизни для ринку: 
 для галузі у світі; 
 для галузі в країні; 
 для даного підприємства (групи підприємств). 
2) За типом внесених змін: 
 базисні інновації, які реалізують крупні винаходи і стають 

основою формування нових поколінь і напрямів розвитку техніки; 
 поліпшуючі інновації, що звичайно реалізовують дрібні і 

середні винаходи і переважають на фазах розповсюдження і стабільного 
розвитку науково-технічного циклу; 

 модифікаційні, направлені на часткове поліпшення застарілих 
поколінь техніки і технологій. 

3) За сферами діяльності: 
 продуктові інновації, орієнтовані на виробництво і використання 

нових продуктів; 
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в) положення на споживчому ринку; 
г) чисельність працівників. 
 
8. Не слід відносити до результатів діяльності підприємства. 
а) прибуток; 
б) виготовлену продукцію; 
в) інформацію про ціни на продукцію; 
г) послуги споживачам. 
 
9. Консорціум – це: 
а) договірне об’єднання, створене з метою постійної координації 

господарської діяльності, що не має права втручатися у виробничу і 
комерційну діяльність будь-якого з його учасників; 

б) статутне об’єднання підприємств промисловості, наукових 
організацій, транспорту, банків, торгівлі та ін. на основі повної 
фінансової залежності від одного чи групи підприємців; 

в) договірне об’єднання, створене на основі об’єднання виробничих, 
наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень 
централізованого регулювання діяльності кожного з учасників; 

г) тимчасове статутне об’єднання промислового та банківського 
капіталу для досягнення мети. 

 
10. Економіка підприємства вивчає: 
а) вхідні ресурси підприємства та ефективність їх використання; 
б) ресурси, що перетворені в процесі виробництва; 
в) співвідношення ресурсів на вході в підприємство і на виході з 

підприємства. 
 
11. Постачальники відносяться до факторів зовнішнього середовища. 
а) прямого впливу; 
б) непрямого впливу. 
 
12. До характеристик зовнішнього середовища підприємства 

відноситься: 
а) динаміка попиту; б) динаміка пропозиції; 
в) взаємозв’язок факторів; г) жодна з приведених. 
 
13. У залежності від підрозділу, діяльність якого покладено в 

основу виробничої структури, розрізняють структуру: 
а) цехову; б) структурну; 
в) безцехову; г) багатогалузеву. 
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б) специфічність господарської діяльності, що спрямована на 
виробництво продукції чи послуг; 

в) ведення автономного бухгалтерського обліку і складання балансу; 
г) обов’язкова наявність товарного знаку. 
 
2. До юридичних ознак підприємства не відносять: 
а) наявність печатки; 
б) ведення бухгалтерського обліку; 
в) наявність планового відділу; 
г) наявність статуту. 
 
3. Основним методом регулювання діяльності підприємств у 

ринковій економіці є: 
а) державне планування; 
б) директивне планування; 
в) ринкове саморегулювання; 
г) усі відповіді правильні. 
 
4. Підприємства в ринковій економіці переважно знаходяться в 

такій формі власності: 
а) державній; б) приватній; 
в) кооперативній; г) муніципальній. 
 
5. До підприємств можна віднести наступний суб’єкт госпо-

дарювання: 
а) їдальню, що знаходиться в складі промислового підприємства, і 

майно якої відображено в балансі останнього; 
б) особу, що займається вирощуванням овочів у власному 

господарстві та їх реалізацією на колгоспному ринку; 
в) особу, що займається індивідуальною трудовою діяльністю, 

пов’язаною з виробництвом одягу і подальшою реалізацією через 
комісійний магазин; 

г) фермерське господарство; 
д) усі відповіді правильні. 
 
6. На вибір виду діяльності підприємства здійснює вплив: 
а) розмір власного майна; 
б) порядок реєстрації підприємства; 
в) кон’юнктура товарних ринків і ринків факторів виробництва. 
 
7. Критерієм, що використовується у випадку віднесення підпри-

ємства до виду «малого» є: 
а) розмір господарської діяльності; 
б) форма власності; 
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 технологічні інновації, націлені на створення і застосування 
нової технології; 

 соціальні, орієнтовані на побудову і функціонування нових 
структур; 

 комплексні, що представляють єдність кількох видів змін; 
 ринкові, що дозволяють реалізувати потреби в продуктах, 

послугах на нових ринках; 
 управлінські інновації, орієнтовані на зміни в організації і 

управлінні виробництвом. 
4) За джерелами появи: 
 інновації, викликані розвитком науки і техніки; 
 інновації, викликані потребами виробництва; 
 інновації, викликані потребами ринку. 
5) За роллю у відтворювальному процесі: 
 інновації споживацькі; 
 інновації інвестиційні. 
6) За масштабами: 
– складні (синтетичні); 
– прості. 
Інновації спрямовуються на оновлення виробничих фондів 

підприємства або вироблюваної продукції на основі впровадження 
досягнень науки, техніки, технології. Науково-технічний розвиток 
підприємства нерозривно пов’язаний з впровадженням інновацій у 
всі сфери і напрями діяльності підприємства. Розробка і освоєння 
інновацій сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, під-
вищенню якості і конкурентоздатності продукції, що випускається. 

 
25.2. СТАДІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Інноваційний процес є процесом появи нововведень, їх освоєння, а 

також процесом їх поширення в галузях народного господарства. 
Інноваційний процес – комплексний, керований процес, спрямований 
на створення, впровадження і використання принципово нової або 
модифікованої інновації, що задовольняє конкретні суспільні потреби, 
забезпечуючи економічний, технічний або соціальний ефект. 

Виділяють такі форми інноваційного процесу: простий внут-
рішньоорганізаційний (натуральний), простий міжорганізаційний 
(товарний), розширений. 

Простий внутрішньоорганізаційний (натуральний) інноваційний 
процес припускає створення і використання нововведення усередині 
одного і того ж підприємства. При простому міжорганізаційному 
(товарному) інноваційному процесі інновація є предметом купівлі-
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