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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ОСНОВНІ ЕТАПИ 

СТАНОВЛЕННЯ 
 

У статті виявлено та обґрунтовано чинники, що його сприяють або стримують інноваційний розвиток 

підприємств, розглянуто його проблеми та перспективи у сучасних умовах, досліджено загальні риси інноваційного 

процесу, еволюцію теоретичних поглядів на структуру, послідовність і роль його окремих етапів у створенні та 

комерціалізації новацій, які стали основою для обґрунтування ланцюгової лінійно-функціональної моделі 

інноваційного процесу зі зворотним зв’язком. Визначено взаємозв’язок між успішною інноваційною діяльністю та 

конкурентоспроможністю підприємства, окреслено проблеми та перспективи здійснення інноваційної діяльності 

підприємствами. У статті проведений аналіз інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Дослідженні 

проблеми інноваційного розвитку підприємств і особливості проходження цих процесів в умовах ринкової економіки. 

Розглянуті джерела фінансування інноваційних заходів. Визначені основні напрямки та етапи формування 

інноваційної стратегії підприємства. 
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Постановка проблеми. Розвиток 

економічної системи будь-якої країни 

безпосередньо залежить від можливостей 

впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу у виробництво. Сьогодні будь-яке 

підприємство потребує постійного підвищення 

рівня матеріально-технічної бази, застосування 

інноваційних технологій та ініціювання вироб-

ництва нової продукції. Формування глобаль-

ного інформаційного суспільства, становлення 

нового технологічного способу виробництва 

потребує здійснення ефективної державної 

інноваційної політики, яка полягає у форму-

ванні нової, інноваційної за змістом реструк-

туризації національної економіки, яка базува-

тиметься на ефективній реалізації здобутків 

фундаментальної науки. Інноваційні перебу-

дови на сучасному етапі розвитку суб’єктів 

господарювання можуть не лише забезпечити 

високі показники економічного розвитку, але й 

підвищити конкурентоспроможність сучасних 

підприємств, їх експортний потенціал, а також 

допоможуть вирішити економічні, екологічні, 

соціальні проблеми.  

Інноваційна діяльність є однією з основних 

складових процесу забезпечення успішного 

функціонування підприємств. Тому сучасні 

економічні умови вимагають інтенсивної 

інноваційної діяльності, ефективної організації 

досліджень та розробок, нововведень, 

зниження інноваційних ризиків, стратегічного 

управління в інноваційній діяльності кожного 

підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вивчення, аналіз і систематизація наукових 

публікацій показують, що дослідженням 

особливостей протікання інноваційних 

процесів на підприємстві займалися зарубіжні 

та вітчизняні фахівці. Серед вітчизняних 

вчених вагомий внесок у їх дослідження 

зробили С. Ілляшенко, В. Александрова, В. 

Ландик, Ю. Бажал, О. Василенко, О. Волков, 

В. Геєць, М. Денисенко, А. Заїнчковський, Л. 

Федулова, М. Йохна, Н. Краснокутська, Д. 

Крисанов, О. Лапко, В. Россоха, А. Сухоруков, 

А. Юзефович та інші. Серед російських 

вчених, що докладно вивчили різні напрямки 

інноваційної діяльності можна відзначити: І. 
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Балабанова, С. Іллєнкову, Л. Гохберга, Є. 

Уткіна, Л. Євдокимову, А. Казанцева, Р. 

Фатхудінова, І. Рудакову, М. Молчанова, П. 

Завліна, Ю. Морозова, В. Мединського, О. 

Пригожина, В. Тужилкіну, та інших. Із праць 

зарубіжних вчених варті уваги дослідження Т. 

Брайана, Ф. Хаберленда, Ф. Валенти, П. 

Друкера, І. Перлаки, Б. Санто, Б. Твіса, М. 

Хучека, Й. Шумпетера та інших. 

У роботах цих авторів розкрито, проте деякі 

аспекти залишаються не дослідженими, а дані 

публікації створюють умови для ґенерації 

нових рішень за визначеною проблематикою. 

Мета статті.  Метою даного дослідження є 

аналіз інноваційного розвитку вітчизняних 

підприємств, дослідження джерел 

інвестування інноваційних процесів та 

визначення основних етапів формування 

інноваційної стратегії підприємства. 

Основні результати дослідження. 

Реалізація інноваційної діяльності є одним з 

основних чинників конкурентоспроможності 

продукції, забезпечує ефективність 

використання виробничих ресурсів, підвищує 

ступінь адаптованості підприємств до 

зовнішнього середовища, розширює його 

можливості щодо виходу на нові ринки 

продукції, створює умови довгострокової 

стабільності [1]. 

З переходом підприємств до нових умов 

господарювання, функціонування у ринковому 

середовищі вимагає застосування сучасних 

інструментів управління виробничими 

процесами. Важлива роль у формуванні 

напрямків розвитку підприємств належить 

розробці інноваційної стратегії підприємства 

дозволить своєчасно реагувати на зміни 

економічних зовнішніх умов, знаходити місце 

підприємства у нестабільному ринковому 

середовищі. 

Згодом інноваційний процес слід 

розглядати як складнішу структуру, у якій 

суттєву роль відіграють фактори й умови, що 

виникають та діють поза межами сфери 

досліджень і розробки, а саме – у 

технологічній та ринковій сферах. Такі 

елементи є, на перший погляд, уже й у простих 

лінійних моделях, однак за новим уявленням 

вони взаємодіють разом з елементами синергії 

та зворотного зв’язку, що підсилює активність 

й ефективність інноваційних процесів, 

поступово збільшує потенціал системи, 

опираючись на сприятливі умови, що можуть 

виникати на різних етапах інноваційного 

процесу внаслідок розвитку науково-

технологічної сфери, зміни структури попиту, 

місткості ринку, діяльності у сфері маркетингу 

й збуту тощо 2. 

Інноваційний процес починається з 

теоретичних досліджень, спрямованих на 

одержання нових наукових знань і виявлення 

найістотніших закономірностей, мета якого – 

розкрити нові зв’язки між явищами, пізнати 

закономірності розвитку природи й 

суспільства стосовно їх конкретного 

використання. 

Наступний етап дослідно-конструкторських 

і проектно-конструкторських робіт пов’язаний 

із розробленням нового виду продукції. Він 

включає: ескізно-технічне проектування, 

випуск робочої конструкторської 

документації, виготовлення й випробування 

дослідних зразків. Цей етап включає в себе  

застосування результатів підготовчого етапу 

для створення (або модернізації, 

удосконалення) зразків нової техніки, 

матеріалу, технології.  

Третім етапом після підготовки 

виробництва настає період освоєння, який 

починається з виготовлення дослідного зразка 

виробу й закінчується його серійним 

виробництвом, у ході якого відбуваються 

налагодження й освоєння запланованих 

технічних процесів і форм організації 

виробництва, досягнення планового обсягу 

випуску, намічених економічних показників і 

техніко-економічних параметрів продукції [1, 

с.23]. 

Загалом слід зазначити, що підготовка й 

освоєння нових виробів багато в чому є 

суперечливими економічними процесами, 

динамічна структура яких порівняно не 
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визначена, не однакова й залежить від типу 

організації виробництва. 

Після етапу освоєння нововведення 

починається етап промислового виробництва, 

що має дві фази: власне виробництво нової 

продукції та її реалізацію споживачам. 

Якщо узагальнити усі стадії інноваційного 

процесу то можна виділити наступні:  

1. Фундаментальні дослідження; 

2. Прикладні і пошукові дослідження; 

3. Проектування і розробка (НДДКР); 

4. Будівництво нового виробництва; 

5. Освоєння виробничої потужності; 

6. Серійне промислове виробництво; 

7. Маркетинг нової продукції; 

8. Збут нової продукції. 

Сьогодні чим вищий рівень впровадження 

інновацій на підприємстві, тим вища його 

конкурентоспроможність на ринку та 

отриманий у результаті діяльності прибуток. 

Конкурентоспроможність підприємства 

залежить від багатьох чинників, основним із 

яких є раціональне використання 

матеріальних, трудових, інноваційних, 

інформаційних і фінансових ресурсів, які в 

сукупності становлять потенціал 

підприємства. 

Обґрунтувати необхідність активізації 

інноваційної діяльності підприємств можна 

такими чинниками: 

- підприємства характеризуються 

повільним розвитком ефективних форм 

інноваційної діяльності, що зумовлено 

економічною нестабільністю та чіткістю 

законодавства; 

- значна кількість підприємств не 

спроможна впроваджувати інновації власним 

коштом, а економічний клімат не сприяє 

залученню зовнішнього капіталу чи 

запозиченню коштів; 

- держава потребує у глибоких 

структурних перетворень в економіці; 

- для більшості підприємств властиве 

значне зношення основних фондів; 

- гостро відчувається необхідність 

збереження і розвитку науково-технічного 

потенціалу та інноваційного підприємництва; 

- нагальною є проблема створення нових 

робочих місць. Їх організація за новітніми 

надбаннями дасть змогу не лише виробляти 

вітчизняну продукцію та розвивати економіку, 

а й виплачувати працівникам гідну заробітну 

плату. 

Висновки та пропозиції. 

Аналіз усього викладеного приводить до 

висновку, що інноваційний процес – це 

процес, спрямований на створення необхідних 

ринку продуктів, технологій або послуг і 

здійснюваний у тісній єдності зі середовищем, 

тобто його спрямованість, темпи та мета 

залежать від соціально-економічного 

середовища, у якому він функціонує й 

розвивається. 

Слід зазначити, що, на відміну від науково-

технічного процесу, інноваційний процес не 

закінчується так званим упровадженням, тобто 

першою появою на ринку нового продукту, 

послуги або доведенням до проектної 

потужності нової технології. Цей процес не 

переривається й після впровадження, бо в міру 

поширення нововведення вдосконалюється, 

стає ефективнішим, набуває раніше не відомих 

споживчих властивостей. Це відкриває для 

нього нову сферу застосування і ринки, а отже, 

і нових споживачів.  

Держава не тільки сприяє розширенню 

співпраці фірм і дослідницьких установ, але за 

допомогою компаній визначає напрями 

перспективної співпраці в створенні 

конкурентоздатних інновацій. 

Щоб нівелювати негативний вплив 

перелічених чинників та забезпечити розвиток 

інноваційної діяльності на державному рівні, 

потрібно: 

– стимулювати розвиток міжнародної 

науково-технічної співпраці, забезпечуючи 

його законодавчими актами та створенням 

спільних програм; 

– створити дотаційні програми 

фінансування інновацій та забезпечити 

достатній рівень фінансування науково-

дослідних і конструкторських робіт; 

– удосконалити законодавчу базу 

здійснення інноваційної діяльності; 
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– стимулювати створення сприятливого 

фінансового клімату, що дозволить залучати 

інвестиції для фінансування інноваційної 

діяльності. 

Інноваційна діяльність є найважливішим 

засобом забезпечення економічного зростання, 

конкурентоспроможності та фінансової 

стабільності будь-якого підприємства, то 

високих результатів воно зможе досягти лише 

за систематичного аналізу змін ринкового 

середовища і цілеспрямованого її здійснення, з 

метою реалізації нових можливостей. 
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Грынык Е.И. 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

В статье выявлены и обоснованы факторы, его способствуют или сдерживают инновационное развитие 

предприятий, рассмотрены его проблемы и перспективы в современных условиях, исследованы общие черты 

инновационного процесса, эволюцию теоретических взглядов на структуру, последовательность и роль его 

отдельных этапов в создании и коммерциализации новаций, которые стали основой для обоснования цепной 

линейно-функциональной модели инновационного процесса с обратной связью. 

Определена взаимосвязь между успешной инновационной деятельностью и конкурентоспособностью предприятия, 

обозначены проблемы и перспективы осуществления инновационной деятельности предприятиями. В статье 

проведен анализ инновационной деятельности отечественных предприятий. Исследовании проблемы 

инновационного развития предприятий и особенности прохождения этих процессов в условиях рыночной 

экономики. Рассмотрены источники финансирования инновационных мероприятий. Определены основные 

направления и этапы формирования инновационной стратегии предприятия. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационное развитие, инновационная политика, 

эффективность производства, научно-технический прогресс, конкурентоспособность. 

 

Hrynyk O. 

DEVELOPMENT OF THE INNOVATION PROCESS: BASIC STAGES OF FORMATION 

In the article grounded factors which promote or restrain innovative development of enterprise, his problems and prospects 

are considered in modern terms, investigational general lines of innovative process, evolution of theoretical looks to the 

structure, sequence and role of him, the separate stages in creation and commercializations of innovations, which became 

basis for the ground of chain arcwise functional models of innovative process ticker-coil. Intercommunication is certain 

between successful innovative activity and competitiveness of enterprise, problems and prospects of realization of innovative 

activity. The article is devoted to research of problems in innovation development of enterprises and peculiarities of these 

processes taking place under conditions of market economy. The article defines principal ways of creation of a conducive 

investment climate and investment politic  

Key words: innovative activity, innovative development, innovative politics, efficiency of production, scientific and technical 

progress, competitiveness. 


