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Тема: СУТНІСТЬ ТА МЕТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

Мета: визначити сутність та основні елементи інноваційного процесу 

Науково-технічний прогрес як найважливіший фактор економічного 

розвитку все частіше пов'язується з поняттям інноваційного процесу. Це єдиний 

у своєму роді процес, що поєднує науку, техніку, економіку. підприємництво й 

менеджмент. 

Дослідження взаємозв'язку й взаємодії «нова продукція - нова технологія» 

відкриває широкі можливості для виявлення деяких важливих закономірностей 

розвитку інновацій, джерел їхнього виникнення, факторів, що їх визначають і 

відповідних соціально-економічних результатів. 

Фундатор інноваційної теорії Й.Шумпетер розглядав інновацію в динаміці, 

тобто як інноваційний процес, а саме виготовлення нового продукту, а не 

«новий» продукт; упровадження нового методу, а не «новий метод»; освоєння 

нового ринку...; отримання нового джерела сировини...; проведення реалізації. 

Термін “інновація” та “інноваційний процес” є дуже близькими, але 

різними за змістом. Інноваційний процес - це підготовка та здійснення 

інноваційних змін. 

Інноваційний процес включає в себе декілька взаємопов’язаних фаз, таких 

як: створення (винаходу), освоєння та розповсюдження інновацій. 

Світ нововведень не обмежується тільки технікою і технологіями. 

Удосконалення, зміни систем управління та організації процесів виробництва 

також здійснюються через уведення інновацій. Нові організаційні структури, 

методи розробки управлінських рішень, форми стимулювання розробляються 

науковцями-спеціалістами, освоюються і впроваджуються так само, як і нові 

прилади, технологічні лінії чи обладнання. Нові моделі одягу, види послуг, нові 

організаційні форми - усе це є результатом інноваційних процесів, які 

розвиваються на основі певних принципів: спочатку усвідомлюється 
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необхідність змін, визначається мета, розробляється інновація, освоюється, 

поширюється, використовується і «відмирає». 

Метою інноваційного процесу є підвищення ефективності господарської 

діяльності шляхом оновлення технологій, товарів, управління та інших 

складових організаційної системи. 

До складу інноваційного процесу входить сім елементів, об’єднання яких 

в єдиний ланцюг утворює структуру інноваційного процесу (рис. 1). 

 

Рис 1. Схема інноваційного процесу 

До цих елементів відносяться: 

 ініціація (діяльність, що полягає в виборі цілі інновації, постановці задачі, 

виконуваної інновацією. Пошуку ідеї інновації, її техніко-економічному 

обґрунтуванню і в матеріалізації ідеї, мається на увазі перетворення ідеї в 

речі, тобто в майно, новий продукт, в документ майнового права - 

ліцензію на право використання ноу-хау, технології.); 

 маркетинг інновації (вивчається попит на новий продукт або операцію, 

визначається кількість або об’єм їх випуску, якщо вони лімітуються 

визначаються споживацькі якості і товарні характеристики). 

 випуск (виробництво) інновації; 
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 реалізація інновації; 

 просування інновації (являє собою комплекс заходів, спрямованих на 

реалізацію інновацій, тобто це: передача інформації, реклама, організація 

торгівельного процесу тощо). 

 оцінка економічної ефективності інновації (результати реалізації 

інновації і затрати на її просування систематизуються і аналізуються ); 

 дифузія інновації (являє собою розповсюдження уже освоєної інновації в 

нових регіонах і новій фінансово-економічній ситуації). 

Прийнято виділяти три логічні форми інноваційного процесу: 

1) простий внутрішньо-організаційний (натуральний); 

2) простий між організаційний (товарний); 

3) розширений. 

Простий внутрішньо-організаційний інноваційний процес передбачає 

створення та застосування новизни в середині однієї і тієї ж організації. У цьому 

випадку новизна не приймає безпосередньо товарної форми, тобто не продається 

та не купується. 

При простому між організаційному інноваційному процесі новизна стає 

предметом купівлі-продажу. Така форма інноваційного процесу означає 

відокремлення функції створення та виробництва новизни від функції її 

споживання. 

Розширений інноваційний процес передбачає виникнення нових 

виробників нововведення, порушуючи монополію новатора-піонера, що завдяки 

конкуренції сприяє вдосконаленню споживчих якостей створюваного товару. 

В умовах товарного інноваційного процесу діють як мінімум, два 

господарюючих суб’єкти: виробник (винахідник) та споживач (користувач) 

нововведення. 

Якщо новизною є технологія чи технологічний процес, то її виробник та 

споживач можуть бути одним господарюючим суб’єктом. 

Для перетворення простого інноваційного процесу в товарний 

необхідними є дві фази: 
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 створення новизни та її поширення; 

 дифузія нововведення. 

На першій фазі створюються передумови реалізації корисного ефекту 

нововведення. На другій фазі суспільно-корисний ефект перерозподіляється між 

виробниками нововведень, а також між виробниками та споживачами. 

Поширення нововведень - це інформаційний процес, форма та швидкість 

якого залежить від потужності комунікаційних каналів, особливостей 

сприйняття інформації господарюючими суб’єктами, їх здібності до практичного 

застосування цієї інформації. Необхідно зазначити, що суб’єкти господарювання 

проявляють неоднакову зацікавленість до пошуку інновацій, а також різну 

здібність до їх засвоєння. 

Дифузія інновації - це процес, завдяки якому нововведення передається по 

комунікаційним каналам між членами соціальної системи в часі. Виходячи з 

того, що нововведеннями можуть виступати різні складові елементів системи 

організації (ідеї, технології, стилі, методи, товари та інше), то дифузія забезпечує 

поширення нововведень, уже раніше запроваджених та застосованих, в нових 

умовах чи місцях застосування. В результаті дифузії зростає чисельність як 

виробників, так і споживачів нововведень, та змінюється число їх якісних 

характеристик. 

Для характеристики інноваційного процесу розглянемо такий, в центрі 

якого буде знаходитися ініціатива виробника (активна з боку виробника на 

сприйняття ідей щодо продукції). Необхідно зазначити, що інновація охоплює 

створення потенціалу нововведень винахідників та провадження 

раціоналізаторських пропозицій. Винахідливість та раціоналізаторство повинні 

розглядатися як один сумарний процес, з допомогою якого з’являється 

можливість об’єднати технічну та споживчу активність, та вони обидві можуть 

сприйматися як інвестиції. 

Сам інноваційний процес може бути проілюстрований наступною фазовою 

схемою, табл. 1. 
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Таблиця 1 - Послідовність інноваційного процесу 

Аналіз/ініціювання Конкретизація Переміщення Проведення 

*Аналіз стану *Дослідження *Підготовка 

роботи 

*Виробництво 

*Пошук ідей *Розробка *Підготовка 

збуту 

*Перші надходження 

продукції на ринок 

*Вивчення проблеми *Випробування *Формування *Розподіл продукції 

 

Організація процесу нововведень для кожного підприємства має свої 

особливості, які зумовлюються в першу чергу специфікою як підприємства, так 

і специфікою нововведення. 

Однак, основними особливостями процесу нововведень для більшості 

організацій є: 

 безперервність нововведень, що зумовлюється постійною появою 

новизни, інновацій. Безперервність процесу нововведень визначає швидкість та 

межі дифузії нововведень в ринковій економіці; 

 пріоритетність інноваційного виробництва над традиційним - це дає 

можливість випередити конкурентів і є передумовою інших принципів 

успішності нововведень; 

 особливості сприйняття нововведень, в першу чергу керівником - 

менеджером. Саме в умовах конкурентної боротьби ефективність 

господарювання суб’єкту зумовлюється новаторським підходом керівництва 

організації; 

 циклічність інноваційних процесів - реалізація базисних інновацій дає 

поштовх для появи цілого ряду нововведень. 

 гнучкість інноваційного виробництва, що забезпечує можливість 

здійснення маневрів, заохочення підприємливості; 

 економічність інноваційного виробництва (для запровадження інновацій 

необхідні кошти, а також бажання, волю, сміливість відмовитися від 

тимчасового отримання прибутку взамін на зростання доходу у перспективі). 
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Окрім перелічених в організаціях можуть виникати інші проблеми, 

особливості інноваційного процесу. Важливим є врахування їх для досягнення 

ефекту від впровадження нововведень, ефективного управління інноваціями та 

змінами. 

 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення суті і змісту інноваційного процесу. Чим він 

відрізняється від НТП? 

2. Охарактеризуйте інноваційний процес. 

3. Перелічіть елементи інноваційного процесу. 

4. Що розуміється під просуванням інновації? 

5. Що ви розумієте під дифузією інновації? 

6. Яка стадія інноваційного процесу є завершальною? 

7. Яку роль відіграє наука в інноваційному процесі? 

8. Яка стадія інноваційного процесу є завершальною? 

9. Яким чином здійснюється взаємодія учасників інноваційного процесу? 

10. Який вплив чинить розвиток інноваційного процесу на конкурентну 

боротьбу на світових ринках? Наведіть приклад. 

11. Опишіть особливості внутрішньоорганізаційної моделі інноваційного 

процесу на підприємстві. 

12. Які чинники впливають на успіх або провал нововведень? 

13. Що є джерелами та причинами інноваційних ідей? 

 

 


