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Тема: МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА МЕТОД 

ПОШУКУ ІДЕЇ ІННОВАЦІЇ 

Мета: ознайомитися з основними моделями інноваційних процесів та 

розглянути основні методи пошуку ідеї інновації 

Моделювання – це процес, при якому оригінал – первинний об’єкт – 

логічно відтворений і поданий у вигляді імітації, названої моделлю. Модель 

повинна відтворювати найістотніші сторони оригіналу. 

Моделювання організаційних систем виходить з того, що метою 

підприємства є впорядкування, перетворення, покращення структури і 

взаємозв’язку системи, яка сприяє її функціонуванню. 

При моделюванні організаційних робіт головним завданням простих 

моделей є відображення організаційних відносин і зв’язків між явищами та 

процесами, що складають інноваційний цикл. Це відображає ланцюгова 

модель інноваційного процесу (рис.1). 

 

Рис. 1. Проста ланцюгова модель інноваційного процесу 

Складнішою моделлю, що несе змістовне навантаження, є функціональна 

інноваційна модель інноваційного процесу (рис. 2). 
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Якщо критично поглянути на обидва наведені ланцюжки, то варто 

звернути увагу на недостатній взаємозв’язок складових блоків, відсутність 

сумісних елементів процесу і зворотних зв’язків. 

Вказаних недоліків немає кібернетична модель інноваційного процесу, 

запропонована угорським дослідником Б.Санто. 

Модель подано у вигляді круга і виражає, по суті, безперервність і 

автономність суспільного прогресу опрацьовування інформації (рис. 3). 

 

Рис. 2. Функціональна послідовність інноваційного процесу 

 

Рис.3. Кібернетична модель інноваційного процесу: 

Д – дослідження (результат дослідження, виникнення нових ідей); Р – 

розроблення; Е – експериментальне виробництво; В – виробництво; М – 

маркетинг; З – збут. 
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Кібернетична модель відтворює інноваційний процес як комплексну 

систему, в якій елементи процесу утворюють підсистеми, що знаходяться у 

постійному зв’язку з багатьма зворотними зв’язками. 

Методи пошуку ідеї інновації 

Ідея (грек. idea – поняття, уявлення) інновації означає загальне поняття про 

використання певних новацій для втілення в життя якого-небудь задуму. Задум 

означає осмислення потреби і є відправною точкою творчого процесу. Тому 

пошук ідеї інновації є процесом творчим. 

У творчому процесі можна виділити три етапи: 

1) задум, тобто поява самої ідеї; 

2) перетворення ідеї в план роботи; 

3) реалізація плану роботи, тобто втілення ідеї в певну річ (матеріальну 

форму). 

Ці етапи носять умовний характер, оскільки в практичній творчій 

діяльності людини жорсткого закріплення послідовності етапів немає. Кожен 

етап – це цілісний елемент системи, її компонент, але водночас він пов’язаний з 

іншими елементами і постійно проникає в ці інші етапи творчого процесу. 

В пізнавальному процесі інновації важлива роль належить: 

спостереженню; аналізу явищ; синтезу явищ; науковій абстракції; побудові 

гіпотез; прогнозуванню технічних, економічних показників і явищ. 

При спостереженні людина обмежується тільки чуттєвим пізнанням і 

інструментальним вивченням певного явища. 

Аналіз і синтез являють собою двоєдиний спосіб пізнання і один із 

елементів процесу абстрактного мислення. 

Аналіз (грек. analysis – розкладання, розчленування) – це метод наукового 

дослідження, що полягає в уявному або фактичному розкладанні цілого на 

складові. 

Синтез (грек. synthesis – з'єднання, сполучення, збирання) – це метод 

наукового дослідження якого-небудь предмета або явища, що полягає в пізнанні 

його як єдиного цілого, в єдності і взаємному зв’язку його частин. 
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Аналіз, ідучи від конкретного до абстрактного, розкладає явище, яке слід 

вивчати, на його складові, кожну з яких можна розглядати або досліджувати 

самостійно. Синтез, ідучи від абстрактного до конкретного, сполучає споріднені 

між собою елементи, створює із окремих частин єдине ціле. 

Важливим методом дослідження техніко-економічних відносин є наукова 

абстракція. 

Абстракція (лат. abstractio – відволікання) – це уявне відхилення ряду 

властивостей предметів і відносин між ними. 

Наукові абстракції являють собою вироблені людьми у своєму мисленні 

узагальнені поняття, відірвані від безпосереднього конкретного вивчення явища, 

але відображають його головний зміст. 

Вихідним пунктом для наукової абстракції є об’єктивна реальність. Сам 

процес абстрагування виступає як послідовне відволікання від несуттєвого для 

того, щоб виявити в ньому основу його реальності, усіх його зв’язків. 

Роль наукової абстракції в дослідженнях інновації досить значна, оскільки 

при аналізі відносин в інноваційному процесі неможливо застосовувати технічні 

засоби на відміну від природничих наук. З допомогою способу наукової 

абстракції можна повніше розкрити суть явищ і глибше зрозуміти їх особливості. 

Формування нової ідеї починається з побудови гіпотези. 

Гіпотеза (грек. hipothesis – основа, припущення) означає наукове 

припущення, висунуте для пояснення якого-небудь явища і вимагає його 

перевірки на дослідах і технічного обґрунтування. Іншими словами, гіпотеза – це 

пропозиція, яка вимагає підтвердження. 

З гіпотезою тісно пов’язане передбачення нового, тобто його 

прогнозування. 

Прогноз (грек. prognosis – передбачення) засновується на результатах 

пізнання людиною об’єктивних законів і носить імовірнісний характер. 

Форми прогнозу є різними, рис. 4. 

При прогнозах велику роль відіграє й уявлення. 
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Рис. 4. Форми прогнозу 

Уявлення – це здатність побудови суб'єктом наочних образів і моделей на 

основі перетворення знань про раніше несприйнятливі предмети і явища. 

Уявлення дуже тісно пов’язане з інтуїцією та інсайтом. 

Інтуїція (лат. intueri – пильно, уважно дивитися) є здатністю 

безпосередньо, ніби раптово, без логічного обдумування знаходити правильне 

вирішення проблеми. Вона є неодмінним компонентом творчого процесу. 

Інсайт – це усвідомлення вирішення деякої проблеми. Суб’єктивно інсайт 

переживають як раптове осявання, збагнення. В момент самого інсайту рішення 

усвідомлюється дуже ясно. Однак ця ясність часто носить нетривалий характер і 

вимагає усвідомленої фіксації рішення. 

У творчому процесі існує велика кількість різних методів пошуку нової 

ідеї, а саме: 

 проб і помилок; 

 мозкового штурму; 

 контрольних запитань; 

 морфологічного аналізу; 

 фокальних об’єктів; 

 синектики; 

 стратегії семикратного пошуку; 

 теорії рішення винахідницьких 

завдань та ін. 

Метод проб і помилок 

Найдавнішим і найменш ефективним є метод проб і помилок. Суть його в 

послідовному висуненні та розгляді всіх можливих ідей вирішення певної 

проблеми. При цьому щоразу невдала ідея відкидається і натомість висувається 

нова. При цьому методі застосовують в основному суб’єктивні критерії 
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оцінювання правильності вибраної ідеї, де суттєву роль відіграє професіоналізм 

і кваліфікація розробника нового продукту. 

Метод контрольних запитань 

По суті, це вдосконалений метод проб і помилок. Запитання задають за 

заздалегідь складеним переліком. Кожне запитання є пробою або серією проб. 

Метод контрольних запитань заснований у психологічній активізації творчого 

процесу з метою нащупати вирішення проблеми з допомогою серії додаткових 

запитань. Суть його в тому, що дослідник відповідає на запитання, розглядаючи 

своє завдання дослідження у зв’язку з цими запитаннями. 

Метод мозкового штурму 

Передбачає колективну атаку проблеми з метою вибору найбільш вдалої 

запропонованої ідеї. Метод відомий ще як "мозкова атака", "конференція ідей", і 

був запропонований американським вченим Алексом Осборном у 1955 р. 

Метод мозкового штурми заснований на наступних принципах: 

1. У вирішенні поставленого завдання беруть участь дві групи людей: 

генератори ідеї й експерти. Генератори ідеї об’єднують людей з творчим 

мисленням, фантазією і зі знаннями в галузі науки, техніки й економіки. 

Експерти – це, як правило, люди з великим об’ємом знань і критичним складом 

розуму. Експерти відіграють роль аналітиків. 

2. При генеруванні ніяких обмежень немає. Ідеї висловлюють будь-які, 

в тому числі й помилкові, жартівливі, без всякого доказу і техніко-економічного 

обґрунтування. Таким чином, основа методу – це відокремлення процесу 

інтегрування ідей від процесу їх оцінювання. Генерування ідей відбувається в 

умовах, коли критика заборонена і навіть, навпаки, заохочується будь-яка 

безглузда ідея. 

3. Філософська основа мозкового штурму – теорія Зиґмунда Фрейда 

(1856 – 1939), згідно з якою свідомість людини являє собою тонке і неміцне 

нашарування над безоднею підсвідомості. В звичайних умовах мислення і 

поведінка людини визначаються в основному свідомістю, в якій панують 

контроль і порядок. Але крізь тонкий шар свідомості все ж, прориваються темні 
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стихійні сили й інстинкти, які є в підсвідомості. Ці сили штовхають людину на 

нелогічні вчинки, порушення заборон, різні ірраціональні (лат. irrationalis – 

нерозумний) думки. Для винаходу доводиться переборювати різну психологічну 

закомплексованість, всілякі заборони, зумовлені звичними уявленнями про 

можливе й неможливе. 

Морфологічний аналіз 

Метод морфологічного аналізу запропонував швейцарський астроном 

Ф.Цвікі 1942 р. Термін морфологічний (грек. morphe – форма) означає зовнішній 

вигляд. Метою застосування методу морфологічного аналізу є систематичне 

дослідження можливих варіантів вирішення проблеми, що дає можливість 

охопити дослідженнями всі раптові й незвичні запитання. 

Суть методу морфологічного аналізу у поєднанні в єдину систему методів 

виявлення, позначення, підрахунку й класифікації всіх вибраних варіантів будь-

якої функції даної інновації. 

Морфологічний аналіз проводять за наступною схемою, яка складається 

із шести послідовних етапів, рис. 5. 

 

Рис. 5. Основні етапи морфологічного аналізу 

  

1
• формулювання проблеми

2
• постановка завдання

3 
• складання списку усіх характеристик обстежуваного продукту або операції

4 

• складання переліку можливих варіантів вирішення за кожною 
характеристикою. Цей перелік вносять в таблицю, яку називають 
"морфологічним ящиком"

5 
• аналіз комбінацій

6 
• вибір найкращої комбінації
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Метод фокальних об’єктів 

Метод фокальних об’єктів заснований на переліку ознак випадково 

вибраних об’єктів на новий об’єкт, який лежить немов у фокусі переношення. 

Його називають фокальним об’єктом. Виник у 1926 р. і був значно 

удосконалений Чарльзом Вайомінгом в середині 50-х років ХХ століття. 

Послідовність застосування методу фокальних об’єктів полягає в 

наступному: 

1. Вибір фокальних об’єктів (продукту чи операції). 

2. Вибір 3-х і більше випадкових об’єктів навмання зі словника, 

каталога, книги і т.д. 

3. Складання переліку ознак випадкових об’єктів. 

4. Генерування ідеї шляхом приєднання до фокального об’єкта ознак 

випадкових об’єктів. 

5. Розвиток випадкових сполучень шляхом вільних асоціацій. 

6. Оцінювання отриманих ідей і відбір корисних рішень. Оцінювання 

доцільно доручати експертові або групі експертів, а потім разом відібрати 

корисні рішення. 

Синектика являє собою метод пошуку ідеї шляхом атаки проблеми, що 

виникла, спеціалізованими групами професіоналів із використанням ними різних 

аналогій та асоціацій. Термін "синектика" дослівно в перекладі з грецької означає 

"суміщення різнорідних елементів". Метод запропонував американський вчений 

Вільямс Гордон у середині 50-х рр. ХХ століття. Заснований на принципах 

мозкового штурму. Однак, якщо звичайний метод мозкового штурму проводять 

люди, навчені спеціальним творчим прийомам, то синектика передбачає участь 

постійних груп спеціалістів і широко використовує відповідні аналогії й 

асоціації. 

Синектика як метод пошуку ідеї – це атака досліджуваної проблеми 

спеціалізованими групами професійних спеціалістів, інженерів, консультантів, 

експертів із використанням ними різних аналогій та асоціацій. 
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Застосування синектики у вирішенні інноваційної проблеми включає 

наступні етапи: 

1. Ознайомлення з проблемою. 

2. Уточнення проблеми, що означає перетворення проблеми, якою вона 

була дана, в проблему, як її необхідно розуміти. 

3. Вирішення проблеми, тобто погляд на неї з якоїсь нової точки зору 

так, щоб зменшити психологічну інерцію. 

У синектиці використовують наступні види аналогій: 

Пряма аналогія означає, що новий продукт або операція прирівнюється з 

більш або менш схожими продуктами чи операціями. 

Особиста аналогія означає, що спеціаліст, який вирішує дану проблему, 

моделює образ нового продукту або операції, намагаючись визначити, які 

особисті відчуття або почуття виникають у покупця нового продукту (операції). 

Символічна – це якась узагальнена аналогія. Найпростшою символічною 

аналогією можна вважати звичайну економіко-математичну модель, котру 

можна описати за допомогою математичних символів і прийомів (рівнянь, 

нерівностей, таблиць, графіків і т.д.). 

Стратегія семикратного пошуку 

Стратегія семикратного пошуку означає, що вибір правильної ідеї 

проводять шляхом її пошуку послідовно на семи етапах. Звідси і назва стратегії, 

яку розробив ризький інженер Г.Я.Буш 1964 р. 

У процесі пошуку ідеї творчий процес ділять на сім послідовних етапів. 

1 етап – аналіз існуючої проблеми. 

2 етап – аналіз характеристик існуючих аналогів нових продуктів або 

операцій. 

3 етап – формулювання загальної ідеї а також завдань, які необхідно 

вкласти в розроблення інновації. 

4 етап – вибір основоположних ідей методом евристики (грек. heurisko – 

знаходжу), що являє собою сукупність логічних прийомів і методичних правил 
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теоретичного дослідження та пошук істини. Іншими словами, це – правила і 

прийоми вирішення особливо складних завдань. 

5 етап – контроль ідей. 

6 етап – оцінювання вибору однієї оптимальної ідеї. 

7 етап – перетворення вибраної ідеї в інновацію. 

Метод теорії вирішення винахідницьких завдань 

Теорія вирішення винахідницьких завдань (ТВВЗ) є вдосконаленим 

алгоритмом вирішення винахідницьких завдань (АВВЗ), розробленим 

інженером Г.С.Альтшуллером у кінці 1940-х років. 

АВВЗ-85-В складається з 9 етапів (частин), кожен з яких включає кілька 

послідовних кроків, регламентованих конкретними правилами і 

рекомендаціями: 

1. Аналіз завдання, тобто перехід від розпливчастої ситуації до чітко 

побудованої і гранично простої схеми. На цьому етапі визначають конкретну 

мету завдання, перевіряють можливість і доцільність його вирішення обхідними 

шляхами, виявляють необхідні характеристики з поправкою на час, розміри і 

вартість, вивчають патентну інформацію. 

2. Аналіз моделі завдання. На цьому етапі здійснюють облік наявних 

ресурсів, які можливо використовувати при вирішенні завдань: ресурсів 

простору, часу, речовин і полів. На цьому етапі уточнюють умови, виявляють 

можливості видозміни необхідних характеристик. 

3. Визначення ідеального кінцевого результату або кризового 

вирішення (ІКВ) і фізичного протиріччя (ФП). Ідеальний кінцевий результат дає 

можливість вийти в поле значущих рішень. На цьому етапі виявляють причини, 

перешкоди практичному створенню "ідеальної машини", дають стандартні 

формулювання фізичного протиріччя. 

4. Мобілізація і застосовування речово-польових ресурсів 

(РПР). Речово-польові ресурси бувають внутрісистемні (інструменти, вироби 

тощо), зовнішньосистемні (середовище, магнітні поля 

тощо), надсистемні (відходи, дуже дешеві сторонні елементи, вартістю яких 



Основи інноваційного підприємництва 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

можна знехтувати). У багатьох випадках четвертий етап призводить до 

вирішення завдання й тоді можна зразу ж перейти до сьомого етапу. 

5. Застосовування інформаційного фонду. Цей фонд може включати 

стандарти, опис прийомів, результати дослідів, опис різних явищ тощо. 

6. Зміна і/або заміна завдання. Він означає оцінювання знайденого 

рішення й розвиток отриманого результату. 

7. Аналіз способу усунення фізичного протиріччя. На цьому етапі 

провіряють якість отриманої відповіді, порівнюють фактичний хід вирішення з 

теоретичним. Фізичне протиріччя слід усунути майже ідеально. 

8. Застосовування отриманої відповіді. Він означає знаходження 

універсального ключа для вирішення багатьох інших аналогічних завдань. 

9. Аналіз ходу вирішення. Етап направлений на підвищення творчого 

потенціалу людини. Аналіз проводять методом порівняння реального ходу 

вирішення завдання з теоретичним, порівняння отриманого результату з даними 

інформаційного фонду. 

 


