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ВСТУП
На рубежі XX і XXI ст. у світовій економіці приско-

рилися зміни в промисловості — технології, структурі,
масштабі, територіальному розміщенні й організації ви-
робництва, а також у взаємозв'язку цих факторів, і вони,
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METHODOLOGICAL BASES OF MODERN ENTERPRISE INNOVATION MANAGEMENT

У статті досліджено види та джерела інноваційних процесів, що мають місце на підприєм-

ствах, основні стадії впровадження інновацій у господарську діяльність підприємства. Визна-

чено взаємозв'язок місії та цілей підприємства. Досліджено вплив факторів зовнішнього сере-

довища на інноваційні процеси. Обгрунтовано доцільність створення організаційно-економіч-

ного механізму, що забезпечує швидку адаптацію підприємства до умов зовнішнього середо-

вища, що дає можливість зменшити невизначеність і ризик у господарській діяльності та за-

безпечити концентрацію ресурсів на обраних головних напрямах розвитку. Запропоновано

модель оцінки зовнішнього середовища підприємства. Визначено основні етапи розробки та

впровадження інноваційної стратегії підприємства, що у послідовній оптимізації процесів відбо-

ру інноваційних цілей, формування структури інноваційної стратегії, структурування заплано-

ваних інновацій за їх пріоритетністю забезпечує розподіл ресурсів в умовах ризику та невизна-

ченості. Виділено функції управління інноваційним розвитком підприємства, що визначаються

в залежності від реалізації обраної стратегії.

This article explores the types and sources of innovation processes taking place at enterprises

and the main stages of business enterprises innovation. The correlation of company's mission and

goals is determined. The influence of environmental factors on innovation processes is studied. The

expediency of creating organizational and economic mechanism that ensures rapid adaptation of

enterprises to environmental conditions, making it possible to reduce uncertainty and risk in economic

activity and provide resources concentration on selected major areas of development are

substantiated. The estimation model of company's external environment is propounded. The main

stages of innovative business strategy development and implementation are defined. In conditions

of risk and uncertainty it ensures the allocation of resources thanks to successive optimization of

innovation goals process selection, innovative strategy structure formation and innovation planned

structuring by priority. The functions of company's innovative development determining according

to the implementation of the chosen strategy are distinguished.
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хоча й у різних формах і ступені, мають місце у глобаль-
ному, континентальному, національному і регіональному
рівнях.

Рушійною силою таких перетворень стають інновації,
що сприймаються компаніями як засіб збільшення при-
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бутку і захоплення більш широкого сегмента ринку. Уря-
ди розглядають інноваційні процеси як панацею з погля-
ду прискорення економічного росту за допомогою підви-
щення конкурентноздатності країни у світі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення питання інноваційного управління на
підприємствах знайшло відображення в працях таких
учених: К. Рэдхэда, Г Савицької, В. Федоренка, П. Бідю-
ка. Вчені доводять, що інноваційна діяльність підприєм-
ства покликана забезпечити його конкурентоспро-
можність на ринку. Разом з тим, методологія управлін-
ня інноваційною діяльності підприємств на сучасному
етапі у вітчизняній літературі представлена недостатньо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити процеси підготовки, обгрунтування, ос-

воєння і контролю за впровадженням нововведення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інновації створюють вартість і матеріальні багатства,

спираючись на якусь форму змін (у будь-якій області —
технології, матеріалів, цін, послуг, демографії або навіть
геополітики), формуючи новий попит або звертаючись
до нових способів заміщення основного капіталу і вико-
ристанню "зрілих ринків". Інновації сприяють переміщен-
ню ресурсів у сферу більш високої продуктивності і при-
бутку.

Саме інновації пояснюють причину, по якій рівень
віддачі від інновацій у США, країнах Західної Європи і
Японії був значно вищий у другій, а не першій половині
XX ст. Тенденція до зростання прибутку тісно пов'язана
з розвитком інтелектуалоємних виробництв, у яких важ-
ливі ресурси людського капіталу, навички, дорогі інфор-
маційні секрети і ноу-хау. Іншими словами, ріст прибут-
ковості зв'язаний з тим, що Шумпетер сприймав як еко-
номічну нерівновагу, породжену "творчим руйнуванням",
яке викликане новими технологіями або інноваціями.
Вони пов'язані головним чином з довгими хвилями Кон-
дратьєва, особливо з четвертою і п'ятою.

Так, В.Г. Федоренко стверджує, що усю сукупність
процесів (явищ), що відбуваються на підприємствах
різних галузей народного господарства, можна умовно
поділити на дві групи — традиційні та інноваційні. Тра-
диційні процеси (явища) характеризують звичайне фун-
кціонування народного господарства, його галузей і

підприємств, а інноваційні — розви-
ток останніх на якісно новому рівні
[7, с. 292—293].

Протягом тривалого періоду,
коли економіка функціонувала й
розвивалася переважно за рахунок
екстенсивних факторів (застосуван-
ня постійно зростаючого обсягу сус-
пільних ресурсів — персоналу, ви-
робничих фондів), у виробництві до-
мінували традиційні еволюційні про-
цеси. Оскільки екстенсивні факто-
ри практично себе вичерпали або
стали економічно невигідними, роз-
виток та інтенсифікація сучасного
виробництва мають базуватися пе-
реважно на нових рішеннях у галу-
зях технології, техніки, організацій-
них форм і методів господарюван-

ня. Опрацювання, прийняття та реалізація таких рішень
і становлять зміст інноваційних процесів [7, с. 39].

Погодимося із Є.С. Ставровським в тому, що інно-
ваційні процеси, які мають місце в будь-якій складній ви-
робничо-господарській системі, є сукупністю прогресив-
них, якісно нових змін, що безперервно виникають у часі
та просторі [5, с. 71].

На думку А.М. Тімоніна, результатом інноваційних
процесів є новини, а запровадження їх у господарську
практику визнається за нововведення. Інноваційні про-
цеси започатковуються певними галузями науки, а завер-
шуються у сфері виробництва, сприяючи прогресивним
змінам останнього. Первинними імпульсами запровад-
ження новин (нововведень) на підприємствах є не тільки
суспільні потреби й результати фундаментальних науко-
вих досліджень, а й використання зарубіжного прогре-
сивного досвіду в галузі технології та організації вироб-
ництва, сучасних форм господарювання. За своїм харак-
тером інноваційні процеси, новини й нововведення под-
іляються на взаємопов'язані види (рис. 1) [6].

Технічні новини і нововведення проявляються у ви-
гляді нових продуктів (виробів), технологій їхнього ви-
готовлення, засобів виробництва (машин, устаткування,
енергії, конструкційних матеріалів).

Організаційні нововведення охоплюють нові мето-
ди й форми організації всіх видів діяльності підприємств
та інших ланок суспільного виробництва (організаційні
структури управління сферами науки та виробництва,
форми організації різних типів виробництва й колектив-
ної праці тощо):

— економічні — методи господарського управлін-
ня наукою та виробництвом через реалізацію функцій
прогнозування та планування, фінансування, ціноутво-
рення, мотивації та оплати праці, оцінки результатів
діяльності;

— юридичні — нові та змінені закони, різноманітні
нормативно-правові документи, що визначають і регу-
люють усі види діяльності підприємств та організацій.

За масштабністю і силою впливу на ефективність
діяльності певних ланок суспільного виробництва всі но-
вини та нововведення П.І. Бідюк об'єднує у дві групи —
локальні (поодинокі, окремі) та глобальні (великомасш-
табні). Якщо локальні новини (нововведення) ведуть пе-
реважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності
підприємств і через це не справляють якогось істотного
впливу на ефективність функціонування та розвитку цих
підприємств, то глобальні, що здебільшого є револю-
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Рис. 1. Джерела, класифікація і взаємозв'язок інноваційних

процесів (новин, нововведень)
Джерело: [6].
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ційними (принципово новими), кардинально підвищують
організаційно-технічний рівень виробництва та завдяки
цьому забезпечують суттєві позитивні зрушення в еко-
номічних і соціальних процесах [1, с.74].

Між окремими видами інноваційних процесів (новин,
нововведень) існує відносно тісний взаємозв'язок.
Технічні новини зумовлюють передовсім відповідні
організаційні нововведення, а останні потребують, як
правило, певних змін в економічному механізмі діяль-
ності підприємств. Зокрема створення й розвиток гнуч-
ких автоматизованих виробництв на підприємствах
різних галузей спричиняють докорінні зміни в організації
технічної підготовки виробництва, методах його поточ-
ного планування та оперативного регулювання, а також
забезпечують перехід до безперервного (тризмінного)
режиму роботи цехів з гнучкими виробничими система-
ми.

Широкомасштабна комп'ютеризація виробництва та
інших сфер діяльності людини, на переконання К. Ред-
хеда зумовлює появу нового виду господарювання —
промислового сервісу й відповідних організаційно-еко-
номічних форм його здійснення [3, с. 94].

Г.В. Савицька зазначає, що ефективні технічні,
організаційні та економічні нововведення неодмінно ве-
дуть до помітних позитивних змін у соціальних проце-
сах на підприємствах, а постійна актуалізація нагальних
завдань соціального характеру ініціює розв'язання та-
ких за допомогою нових економічних рішень. Зрештою,
усі нововведення на підприємствах, які зорієнтовано на
динамічний розвиток і невпинне підвищення ефектив-
ності виробництва, мають спиратися на власні юридичні
підвалини, відповідні нормативно-законодавчі акти —
інакше вони не справлятимуть належного впливу на мас-
штаби та строки досягнення соціально-економічних
цілей діяльності підприємств та організацій [4, с. 405].

На нашу думку, необхідно позитивно оцінювати ак-
тивізацію законотворчих процесів в Україні, які сприя-
ють якнайшвидшому переходу до соціально-орієнтова-
них ринкових відносин між суб'єктами господарювання;
розробку і схвалення пакета законів і механізмів їхньої

практичної реалізації, що визна-
чають і регулюють діяльність
підприємств та організацій усіх
галузей народного господарства.

На переконання А.М. Бонда-
ренко, будь-які локальні і гло-
бальні нововведення різного
спрямування можуть забезпечу-
вати максимально можливий про-
гресивний вплив на виробництво
за умови, якщо підприємства ви-
користовують їх постійно, комп-
лексно й гармонічно. Найбільший
за наслідками безпосередній
вплив на результативність (ефек-
тивність) діяльності підприємства
справляють технічні та органі-
заційні нововведення. Інші ново-
введення впливають на виробниц-
тво опосередковано (через ефек-
тивність нових організаційно-тех-
нічних рішень) [3, с. 39].

Помітно посилюється вплив
нових технічних (технологічних)
систем не лише на економічні
явища, а й на соціальні процеси.

Це потребує пильної уваги конструкторів нової техніки
до показників її надійності, ергономічності та екологі-
чності.

Управління інноваційною діяльністю підприємства
має кілька типових функцій, які визначаються метою ре-
алізації обраної стратегії. На рисунку 2 показано при-
близну послідовність функцій управління інноваційною
діяльністю.

Інвестиційна стратегія завжди пов'язана з поточним
станом підприємства, його діючою технічною, техноло-
гічною та фінансовою базою, фінансово-господарською
діяльністю.

Стратегія дає відповіді на основні питання, що завж-
ди стоять перед дирекцією підприємства:

1. Продовжувати чи коригувати здійснювану ді-
яльність?

2. Якщо коригувати, то за якими напрямами?
3. В яких обсягах продовжувати чи коригувати

діяльність?
4. Які це дасть результати через рік, два, три?
5. Які кошти для такого розвитку потрібні та де їх

джерела? [6].
Навіть якщо приймається рішення нічого не зміню-

вати на підприємстві, то це теж є стратегія, яка має бути
обгрунтована, досліджена та сформована.

Інноваційною стратегією вважатимемо систему виб-
раних довгострокових цілей і засобів їх досягнення, що
реалізуються в інвестиційній діяльності підприємства бу-
дівельної галузі.

Доцільність інноваційної стратегії визначається та-
кими критеріями:

— узгодженість з фінансовими ресурсами, які мо-
жуть бути спрямовані на інвестиції;

— ефективність, тобто узгодженість результатів і ре-
альних витрат на їх досягнення;

— визначеність за термінами досягнення встановле-
ної мети;

— оптимальність поєднання очікуваного досягнен-
ня потрібної прибутковості та можливих ризиків і невиз-
наченості майбутнього періоду.
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Рис. 2. Функції управління інноваційною діяльністю

промислового підприємства
Джерело: [7, с. 21].
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Отже, завдання керівництва
підприємства — створити організа-
ційно-економічний механізм, який
забезпечував би найшвидшу адап-
тацію фірми до змінюваних
зовнішніх умов. Це надасть мож-
ливість зменшити невизначеність і
ризик у господарській діяльності і
забезпечити концентрацію ресурсів
на обраних головних напрямах роз-
витку. Без стратегічного плануван-
ня підприємство втрачає перспекти-
ву розвитку. Стратегія визначає
шляхи досягнення головних цілей
у такий спосіб, щоб забезпечити
єдину спрямованість дій усього ко-
лективу (підрозділів) підприємства.
Сенс стратегічного планування по-
лягає у створенні умов для стриму-
вання прагнення керівників до мак-
симального поточного прибутку на
шкоду досягненню довгострокових
цілей, в орієнтації їх більшою мірою
на передбачення майбутніх змін
зовнішнього середовища, а не на
реагування на зміни, що вже відбу-
лися. Стратегічне планування допомагає установити об-
грунтовані пріоритети розподілу завжди обмежених ре-
сурсів з метою їх мобілізації для досягнення поставле-
них конкретних цілей. Важливим чинником загального
успіху стратегічного планування є те, що стратегія, роз-
роблена вищою ланкою управління, має бути підтрима-
на керівниками середньої ланки та всіма працівниками
підприємства.

На рівні господарюючого суб'єкта здійснюється як
перспективне (довгострокове) планування, так і поточ-
не техніко-економічне планування, а також оператив-
но-виробниче планування як деталізація розробок по-
точних планів підприємства в цілому, його великих
цехів і малих виробничих підрозділів аж до робочого
місця.

У поточних техніко-економічних планах (річних,
квартальних, місячних) детально конкретизуються цілі і
задачі, поставлені перспективним планом. Поточні техн-
іко-економічні плани (виробничі бізнес-плани) включа-
ють відомості про замовлення, забезпеченість їх матер-
іальними ресурсами, ступінь завантаження виробничих
потужностей, забезпеченості промислово-виробничим
персоналом. У них також містяться розрахунки витрат
на виробництво, розрахунки прибутку, рентабельності,
витрати на реконструкцію виробничо-технічної бази
підприємства.

Процес планування інноваційної діяльності як різно-
вид процесу розробки та прийняття управлінських
рішень складається з наступних етапів (рис. 3). Зобра-
жена схема поєднує в собі як основні функції щодо роз-
робки й реалізації плану підприємства, так і найважливіші
дії для їх практичного втілення. Розглянемо послідовно
кожен з наведених етапів та з'ясуємо їх загальні харак-
теристики.

І етап: визначення місії. Коли на підприємстві почи-
нається процес планування, відправною точкою, як пра-
вило, є перегляд місії підприємства. Цікаво, що все по-
чинається з місії підприємства, але для того, щоб її роз-
робити, нам потрібно розуміти інші елементи стратегії
підприємства.

Зокрема провести аналіз внутрішніх можливостей
підприємства (продукції, виробничого потенціалу та ін.)
та оцінити зовнішнє середовище (конкурентів, покупців,
постачальників, товари-замінники тощо). Таким чином,
робота над місією підприємства починається після того,
як вже виконано більшість робіт над складанням стра-
тегії підприємства. Іншими словами, місію підприємства
розробляють тільки тоді, коли процес планування вже
завершено і схвалено керівництвом підприємства.

Отже, по-перше, місія підприємства є статичним об-
'єктом на найближчі 5 років, а тому процес створення
місії підприємства має бути добре організованим і спла-
нованим; по-друге, місія підприємства 2 — це продов-
ження стратегічної роботи на підприємстві, і може ко-
ригуватися в процесі стратегічного аналізу.

До того, як керівництво підприємством розпочне
розглядати ресурси, необхідні для формулювання місії,
необхідно з'ясувати, як місія підприємства має бути при-
в'язана до цілей підприємства. Після проведення почат-
кового стратегічного аналізу напряму діяльності підприє-
мства вибудовується піраміда цілей, на основі яких роз-
робляється місія підприємства.

Цілі підприємства можна розподілити на операційні
завдання та цілі. З них випливають завдання і робочі пла-
ни. Наведена піраміда цілей при більш детальному дос-
лідженні легко трансформується в "дерево цілей", про
що мова йтиме далі.

II етап: встановлення цілей. Відправна точка довгос-
трокового планування — встановлення цільових показ-
ників. В умовах стабільної економіки вихідними даними
для цього слугують багаторічний досвід, середні темпи
економічного розвитку, умови кредитування, вимоги ак-
ціонерів до прибутковості акцій, національні особли-
вості, конкурентні амбіції. В перехідній економіці для
збору інформації необхідно організувати спеціальні дос-
лідження.

Встановлення цілей в узагальненому вигляді перед-
бачає проходження чотирьох обов'язкових етапів:

а) виявлення та аналіз тенденцій, що можна спосте-
рігати в оточенні;

Рис. 3. Алгоритм розробки та реалізації інноваційного бізнес-

плану підприємства
Джерело: [7, с. 96].
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б) встановлення загальної мети організації;
в) побудова ієрархії цілей ("дерева цілей");
г) встановлення індивідуальних цілей та завдань як

інструменту забезпечення їхнього виконання [3, с.101].
Цілі повинні бути чітко сформульовані та кількісно

вимірювані. Наприклад, мають бути фінансові цілі, які
можна встановити, визначити, оцінити, задокументува-
ти. Це — частка ринку, обсяг продажу за продуктами і
послугами, рівень рентабельності, прибуток і т. ін. Цільові
показники організації встановлюються виходячи з її ста-
новища на ринку і фінансових результатів.

Як приклад, можна навести комплекс цілей підприє-
мства: знизити витрати на виробництво продукції; ста-
білізувати виробництво і знизити простої; активізувати
персонал; поліпшити сервіс, зменшити помилки при по-
ставках [3, с.101].

Якщо говорити більш конкретно, виробниче підприє-
мство може встановити таку виробничу ціль: "В межах
поточного фінансового року збільшити обсяги випуску
продукції на 1259 од. при збереженні існуючого рівня
рентабельності 25 % за рахунок більш повного викори-
стання недозавантажених потужностей". У такий спосіб
визначаються основні рамки для наступного плануван-
ня бізнесу організації.

III етап: аналіз внутрішніх можливостей підприємства.
Для розробки та реалізації власної стратегії суб'єкта еко-
номіки необхідно володіти достатньою економічною ма-
сою і (або) високою економічною мобільністю. Економ-
ічна маса повинна дозволити йому протистояти ударам
динамічного і невизначеного зовнішнього середовища,
неухильно дотримуватись стратегічного курсу. Економі-
чна мобільність створює умови для ефективного манев-
рування в умовах змін, вміло ухиляючись від "дев'ятої
хвилі" ринкової стихії, використовуючи приховані мож-
ливості зовнішнього середовища та швидкість пересу-
вання.

IV етап: аналіз зовнішнього середовища. Обгрунто-
ваний прогноз зовнішніх перетворень та наслідків їх
впливу на внутрішнє середовище підприємства дозво-
ляє його керівництву підготуватися до змін умов госпо-
дарювання, розробити необхідні напрями адаптації.
Найбільша ефективність використання розроблених
способів адаптації досягається при своєчасному вияві
зовнішніх змін, що потребує створення на підприємстві
системи моніторингу зовнішнього середовища. Систе-
ма моніторингу зовнішнього середовища — це комп-
лекс взаємопов'язаних централізованих заходів, спря-
мованих на постійний контроль стану факторів оточен-
ня підприємства та розробку способів адаптації до їх
змін [2, с. 40].

Вивчення та узагальнення літератури з питань до-
слідження зов-нішнього середовища дозволяє запропо-
нувати наступну модель оцінки зовнішнього середови-
ща.

І етап — структурування зовнішнього середовища
підприємства, визначення найбільш вагомих елементів
(факторів), що потребують дослідження. При цьому
можна сформувати такі групи факторів: фактори, які пе-
ребувають у прямому взаємозв'язку з діяльністю
підприємства та є найбільш динамічними (попит, діяль-
ність конкурентів); фактори, характер впливу яких на
діяльність підприємств з часом суттєво не змінюється;
спеціальні фактори, дослідження яких дозволяє оціни-
ти потенційні можливості розвитку підприємства, напря-
ми диверсифікації діяльності в інших галузях та інших
ринках.

II етап — визначення "критичних точок" та меж ана-
лізу зовнішнього середовища. Число та характер "кри-
тичних точок" — найбільш важливих елементів середо-
вища — є індивідуальними. Індивідуальність визначен-
ня зумовлюється розмірами підприємства, характером
його діяльності (спеціалізацією), цілями та умовами роз-
робки стратегічного плану, часовими обмеженнями до-
слідження, іншими особливостями [3, с. 155].

III етап — збір інформації, необхідної для проведен-
ня дослідження. Інформаційною базою проведення до-
слідження є зведена статистична та фінансова звітність
підприємства, макроекономічні дослідження, огляди ко-
н'юнктури окремих ринків, аналітичні огляди спеціальних
видань, результати вибіркових досліджень і таке інше.

IV етап — визначення методичного інструментарію
дослідження. В економічній літературі розроблені ме-
тоди можуть бути агреговані у такі групи: методи про-
гнозування; методи моделювання; методи оцінки
наслідків; експертні методи.

V етап — проведення дослідження та узагальнення
отриманих висновків [3, с.156].

V етап: аналіз альтернатив та вибір інноваційної стра-
тегії. Після двох попередніх стадій сформована інфор-
мація про внутрішні можливості та ресурси підприємства,
а також про дію факторів зовнішнього середовища, їх
силу, масштабність і значущість. Ці дані є передумовою
проведення оцінки та вибору стратегічних зон господа-
рювання. Найбільш зручним інструментом для цієї ро-
боти є SWOT-аналіз. Його назва походить від початко-
вих букв англійських слів strengths; weaknesses;
opportunities; threats. Такий аналіз необхідно проводи-
ти для того, щоб, виявляючи та ліквідуючи наявні слабкі
місця, нарощувати потужність та уникати можливих заг-
роз.

VI етап: проектування організаційної структури.
Організаційна структура може сприяти стратегічному
розвитку підприємства або гальмувати його.

VII етап: реалізація плану. З історії бізнесу відомо,
що успішні підприємства починають стратегічний наступ
для забезпечення стійкої конкурентної переваги, а потім
використовують свою частку ринку, щоб досягти найк-
ращих фінансових результатів. Енергійне виконання
творчої, незвичної стратегії може вивести фірму на ліди-
руючі позиції, забезпечуючи просування її товарів та по-
слуг до того часу, поки вони не стануть стандартом у цій
галузі. У працях науковців вже неодноразово вказува-
лося на необхідність врахування взаємозв'язку та взає-
мовпливу зовнішнього та внутрішнього середовищ при
визначенні цілей підприємства. В цьому випадку стратегії
виступають як інструменти досягнення цілей, а для реа-
лізації стратегій необхідно, щоб усе підприємство фун-
кціонувало в стратегічному режимі [3, с.58].

Інноваційна стратегія підприємства має відобража-
ти зміст та основні напрями процесу інноваційного роз-
витку підприємства.

Інноваційний процес — це послідовність подій, під
час яких інновація визріває від ідеї до конкретного про-
дукту, технології, структури або послуги та розповсюд-
жується у господарській практиці і суспільній діяльності.
На відміну від НТП інноваційний процес не завершуєть-
ся впровадженням нової технології та появою нового
продукту на ринку.

Відсталі фірми стикаються з ситуацією, коли запіз-
нення з нововведенням призводить до випуску нових ви-
робів, що вже починають морально застарівати. Основа
інноваційного процесу — створення та освоєння нових
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технологій, що потребують фундаментальних дослід-
жень, націлених на одержання нових знань про розви-
ток природи та суспільства безвідносно до їх конкрет-
ного використання.

Світова практика свідчить, що тільки окремі фунда-
ментальні дослідження перетворюються у розробку,
проектування та промислове виробництво. До 90% фун-
даментальних досліджень мають негативний результат,
з 10%, що залишилися, не мають практичний вихід. При-
кладні дослідження мають іншу спрямованість — це ма-
теріалізовані знання, що використовуються у різних тех-
нологіях, у результаті яких створюються нові машини,
обладнання та системи. Прикладні дослідження посту-
пово переходять у розробку та проектування, далі — в
освоєння та промислове виробництво, нарешті марке-
тинг і збут як кінцевий результат інновації. Інноваційний
процес у різних сферах діяльності внаслідок розвитку
науково-технічного прогресу може проходити різні щодо
тривалості та розміру витрат етапи. У виробничому (інве-
стиційному) середовищі цей процес проходить такі стадії:

— сертифікація (патентування) ідеї;
— наукове та техніко-економічне обгрунтування но-

вого продукту або технології;
— експериментальне освоєння зразків;
— доведення до промислового виробництва;
— одержання нового продукту у необхідному обсязі

для його комерціалізації.
Інноваційний процес здійснюється в чотири стадії:
І. Фундаментальні дослідження в академічних інсти-

тутах, вищих навчальних закладах, спеціалізованих ла-
бораторіях. Бюджетне фінансування на безповоротній
основі.

II. Дослідження наказового характеру. Проводяться
в усіх наукових організаціях і фінансуються як з бюдже-
ту, так і за рахунок замовників. Дослідження не завжди є
передбачуваними,тому носять ризиковий характер.

III. Проводяться дослідно-конструкторські та експе-
риментальні розробки в підрозділах науково-дослідних
інститутів, спеціалізованих лабораторіях, підрозділах ве-
ликих промислових підприємств тощо.

IV. Проводиться процес комерціалізації, починаючи
із впровадження в виробництво, виходу на ринок та про-
дажу продукту.

У країнах із ринковою економікою саме приватні
компанії забезпечують матеріальний добробут і створю-
ють нові робочі місця, отже, можливості для формуван-
ня бази оподатковування. І одне з останніх за часом зру-
шень — ідея партнерства бізнесу й органів управління.

ВИСНОВКИ
Інноваційна діяльність — це послідовність подій, під

час яких інновація визріває від ідеї до конкретного про-
дукту, технології, структури або послуги і розповсюд-
жується у господарській практиці і суспільній діяльності.
Простий внутрішньо-організаційний інноваційний процес
— це процес створення і використання нововведення у
межах однієї організації (нововведення не має товарної
форми). Простий міжорганізаційний інноваційний про-
цес передбачає відокремлення функцій створення і ви-
робництва нововведення від функції його споживання.
Це означає, що воно стає предметом купівлі-продажу.
Розширений інноваційний процес знаходить свій вираз
у появі нових виробників нововведення, у порушенні
монополії виробника-піонера, що сприяє за допомогою
взаємної конкуренції удосконаленню споживчих якос-
тей товару.

Інновації створюють вартість і матеріальне багатство,
спираючи на певну форму змін (у будь-якій області —
технології, матеріалів, цін, послуг, демографії або навіть
геополітики), формуючи новий попит або звертаючись
до нових способів заміщення основного капіталу і вико-
ристанню "зрілих ринків". Інновації сприяють переміщен-
ню ресурсів у сферу більш високої продуктивності та
прибутку.

Література:
1.  Бідюк П.І. Ймовірнісне прогнозування процесів

ціноутворення на фондових ринках / П.І. Бідюк, А.В. Фе-
доров // Системні дослідження та інформаційні техно-
логії: Міжнародний науково-технічний журнал. К.: ВПК
"Политехника". — 2009. — № 1. — С. 65—73.

2. Бондаренко П.П. Минимальные расширения не-
которых цепей и циклов с вершинами двух типов // На-
учные исследования студентов СГУ. — Саратов: Изд-во
СГУ, 2012. — С. 38—40.

3. Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками /
К. Рэдхэд, С. Хьюс Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2013.
— 288 с.

4. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності
підприємства: [навч. посібник] Г.В. Савицкая. — [3-тє
вид., випр. і доп.]. — К.: Знання, 2009. — 668 с.

5. Ставровський Є. Про комунальні підприємства і
сферу їх діяльності/ Ставровський Є. // Економіка Ук-
раїни. — 2011. — № 11. — С.84—87.

6. Тімонін О.М. Обгрунтування механізму реалізації
технічного переозброєння промислових підприємств /
/ Науково-технічний збірник НЛТУ. — № 71. — С. 158—
171. [Електронний ресурс] / О.М. Тімонін, К.В. Ларіна
— Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/
1344/1/158-171.pdf

7. Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-іннновацій-
ної діяльності: [навч. посібник] / В. Федоренко — К.:
Алерта, 2008. — 431 с.

References:
1. Bidiuk, P.I. (2009), "Jmovirnisne prohnozuvannia

protsesiv tsinoutvorennia na fondovykh rynkakh", Systemni
doslidzhennia ta informatsijni tekhnolohii, vol. 1, pp. 65—
73.

2. Bondarenko, P.P. (2012), Minimal'nye rasshirenija
nekotoryh cepej i ciklov s vershinami dvuh tipov [Minimal
extensions of some chains and cycles with two types of
vertices], Nauchnye issledovanija studentov SGU, Saratov,
Rosіja.

3. Rjedhjed, K. i H'jus, S. (2013), Upravlenie finan-
sovymi riskami [Financial risk management], Imfra-m,
Moskva, Rosіja.

4. Savyts'ka, H.V. (2009), Ekonomichnyj analiz diia-
l'nosti pidpryiemstva [Economic analysis of the company],
2nd ed, Znannia, Kyiv, Ukraina

5. Stavrovs'kyj, Ye. (2011), Pro komunal'ni pidp-
ryiemstva i sferu ikh diial'nosti, Ekonomika Ukrainy, vol.
11, pp. 84—87.

6. Timonin, O.M. (2009), Obgruntuvannia mekhanizmu
realizatsii tekhnichnoho pereozbroiennia promyslovykh
pidpryiemstv (2009), Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk NLTU
available at: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1344/1/
158-171.pdf

7. Fedorenko, V.H. (2008), Osnovy investytsijno-
innnovatsijnoi diial'nosti [Fundamentals of investment and
innovation activities], Alerta, Kyiv, Ukraina.
Стаття надійшла до редакції 03.12.2013 р.


