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Кожне підприємство представляє собою складну та багатогранну 

систему. Як система воно має функціональну структуру. При цьому кількість 

функцій підприємства дуже велика. 

Функція – це сукупність дій. Кожне підприємство не залежно від 

масштабу, форми власності, виду економічної та господарської діяльності 

виконує безліч різноманітних дій. Перелік цих дій можна згрупувати в безліч 

сукупностей. Саме це є підставою для принципової множинності функцій 

підприємства. 

Відповідно до теорії економіки кожне з підприємств реалізує основні, 

допоміжні, забезпечуючи, обслуговуючі, функції управління та ін. 

Основними економічними функціями підприємства є мобілізаційна, 

організаційна, творча і соціальна. 

Мобілізаційна функція полягає в тому, що підприємство мобілізує 

капітал, трудові та інші ресурси для їх виробничого використання, тобто купує 

сировину, матеріали, напівфабрикати, орендує землю, приміщення, наймає 

робочу силу. Прагнення підприємця одержати максимальний прибуток 

спонукає його до постійного пошуку додаткових ресурсів. Яскравим прикладом 

цього є використання запущених підвальних та напівпідвальних приміщень, 

підземних переходів для розміщення магазинів, кіосків та інше. 

Організаційна функція. Мобілізовані ресурси можуть принести користь їх 

власникові і суспільству в цілому лише тоді, коли будуть раціонально 

використовуватися. Тому підприємець бере на себе функцію організації 

виробництва і збуту товарів, дослідження ринку. А великі підприємства 

організовують наукові дослідження і для цього створюють при підприємствах 

науково-дослідні структури. Підприємці знаходять талановитих, здібних  

людей, здатних ефективно керувати підприємством і його підрозділами, але 

принципові рішення приймають самі. 

Творча функція полягає в тому, що підприємець завжди прагне 

вдосконалювати організацію і технологію виробництва, упроваджувати 

найновіші досягнення економічного і технічного прогресу. Прагнення одержати 

максимальний прибуток і конкуренція не дають можливості підприємцеві 

зупинятися на досягнутому, навіть на найвищому рівні організації виробництва. 

Він постійно прагне вдосконалювати виробництво, упроваджувати нові 

досягнення наукової творчості. 
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Соціальна функція підприємства полягає в поліпшенні умов праці та 

відпочинку працівників, створенні сприятливого психологічного клімату в 

колективі, наданні допомоги та пільг працівникам підприємства і членам їх 

сімей та у благодійницькій діяльності. 

З урахуванням результатів досліджень вітчизняних науковців терміни 

«функція» і «діяльність» розглядаються як синоніми. Таким чином функцію 

підприємства можна спрогнозувати, визначати її суть, зміст, порядок реалізації 

на практиці. В рамках такої функції здійснюється як технологічний, так і 

організаційний розвиток підприємства. Саме діяльність з організаційного 

розвитку і вважають інноваційною функцією. 

Уперше термін «інновація» з'явився у наукових дослідженнях 

культурологів ще в 19-му ст. й буквально означав введення деяких елементів 

однієї культури в іншу. 

Тільки з початку 20 ст. почалося вивчення закономірностей технічних 

нововведень. У 1911 р. австрійський економіст Й. Шумпетер у роботі «Теорія 

економічного розвитку» виділив дві сторони господарського життя: 

− статичну (рутинний кругообіг пов'язаний з постійним повторенням і 

поновленням виробництва - організації, які беруть участь у ньому, зі 

свого досвіду знають принципи свого поводження, їм легко 

передбачати результати своїх дій і приймати рішення, тому що 

ситуація зрозуміла); 

− динамічну (інноваційний кругообіг означає розвиток - особливий, 

помітний на практиці й у свідомості людей стан, що діє на них як 

зовнішній чинник і не зустрічається в ситуації господарського 

кругообігу). 

Нововведення в економіці впроваджуються, як правило, не після того, як 

у споживача стихійно виникнуть нові потреби й відбудеться переорієнтація 

виробництва, а тоді, коли саме виробництво привчить споживача до нових 

потреб. 

Виробляти − значить комбінувати наявні в розпорядженні організації 

ресурси, а виробляти щось нове - значить створювати нові комбінації змін у 

розвитку виробництва й ринку. Й.Шумпетер виділив п'ять типових змін: 

− зміни внаслідок використання нової техніки, нових технологічних 

процесів і нового ринкового забезпечення виробництва; 

− зміни внаслідок використання продукції з новими властивостями; 

− зміни внаслідок використання нової сировини; 

− зміни в організації виробництва й способів його матеріально- 

технічного забезпечення; 

− зміни внаслідок появи нових ринків збуту. 

У 30-х роках 20 ст. Й. Шумпетер уперше використав поняття «інновація», 

маючи на увазі під цим зміни з метою впровадження і використання нових 

видів споживчих товарів, нових виробничих коштів, ринків і форм організації у 

промисловості. 
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Інновація як економічна категорія відображає найбільш загальні й істотні 

властивості, ознаки, зв'язки й відносини виробництва й реалізації нововведень. 

Сутність категорії виявляється в її функціях. 

Функція (лат. – виконання, здійснення) інновації відображає її 

призначення в економічній системі держави і роль у господарському процесі. 

При реалізації інновації відбувається обмін «гроші – інновація». 

Кошти, отримані в результаті обміну: 

− по-перше покривають видатки по створенню і продажу інновації; 

− по-друге приносять прибуток від реалізації; 

− по-третє виступають стимулом до створення нових інновацій; 

− по-четверте є джерелом фінансування нового інноваційного процесу. 

Звідси виходить, що інновація виконує наступні три функції: 

− відтворювальну, 

− інвестиційну, 

− стимулюючу. 

У даний час відсутня загальноприйнята термінологія в області 

інноваційної діяльності. Ключовими поняттями є НТП, нововведення, 

інновація. 

НТП – взаємозалежний поступальний розвиток науки й техніки, що 

проявляється, з одного боку, в постійному впливі науки, відкриттів і винаходів 

на рівень техніки й технології, з іншого - в застосуванні новітніх приладів й 

устаткування в наукових дослідженнях. На рівні організації НТП реалізується у 

вигляді інновацій. 

Нововведення – це оформлений результат фундаментальних, прикладних 

досліджень, розробок і експериментальних робіт в якій-небудь сфері діяльності 

з підвищення її ефективності. Нововведення можуть оформлятися у вигляді: 

відкриттів, патентів, товарних знаків, раціоналізаторських пропозицій, 

документації на новий або вдосконалений продукт, технологію, управлінський 

або виробничий процес, організаційної, виробничої або іншої структури, ноу- 

хау, понять, наукових підходів або принципів, документа (стандарту, 

рекомендацій, методики, інструкції і т.п.), результатів маркетингових 

досліджень і т.д. 

Інновація – це кінцевий результат впровадження нововведення з метою 

зміни об'єкта керування і одержання економічного, соціального, екологічного, 

науково-технічного або іншого виду ефекту. Неправомірно в поняття 

«інновація» включати розробку інновації, її створення, впровадження і 

дифузію. 

Нововведення, задіяне в динаміку, і до певного ступеня розвинене, стає 

нововведенням. З моменту прийняття до поширення нововведення здобуває 

нову якість і стає інновацією. 

Інноваційний процес – це послідовний ланцюг подій, в ході яких 

інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або 

послуги й поширюється в господарській практиці й суспільній діяльності. 

З точки зору Й.Шумпетера «Інновація – це нова комбінація виробничих 
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чинників, мотивована підприємницьким духом». Таким чином він практично 

прирівняв інноваційну та підприємницьку функції підприємства. 
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