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ткаченко М. О. підходи до класифікації інноваційних процесів промислового підприємства
Метою статті є розкриття теоретичної сутності інноваційних процесів промислового підприємства та їх класифікація. У роботі розкрито 
сутність  категорій «інновація» та «інноваційний потенціал», які є базовими під час дослідження інноваційних процесів, і представлено трирів-
неву структуру інноваційного потенціалу. Шляхом узагальнення та систематизації існуючих підходів до визначення сутності інноваційних про-
цесів розкрито їх сутність та економічну природу, яка обумовлює їх специфічність. У статті було встановлено, що інноваційні процеси потрібно 
досліджувати з точок зору ціннісної, маржинальної теорій і закону спадаючої віддачі, що дозволило вдосконалити їх класифікацію. Крім того, під 
час розкриття питання стосовно складу інноваційного процесу та послідовності його етапів було запропоновано тривимірну модель перебігу 
інноваційного процесу, яка враховує відмінності, обумовлені різними типами корпоративних зв’язків промислових підприємств.
Ключові слова: інновація, інноваційний потенціал, інноваційний процес.
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Ткаченко М. А. Подходы к классификации инновационных процессов 

промышленного  предприятия
Целью статьи являются раскрытие теоретической сущности инновацион-
ных процессов промышленного предприятия и их классификация. В работе 
раскрыта сущность  категорий «инновация» и «инновационный потенциал», 
которые являются базовыми во время исследования инновационных процессов,  
и представлена трехуровневая структура инновационного потенциала. Пу-
тем обобщения и систематизации существующих подходов к определению 
сущности инновационных процессов раскрыта их сущность и экономическая 
природа, которая обусловливает их специфичность. В статье было установ-
лено, что инновационные процессы нужно исследовать с точек зрения цен-
ностной, маржинальной теорий и закона спадающей отдачи, что позволило 
усовершенствовать их классификацию. Кроме того, во время раскрытия во-
проса относительно состава инновационного процесса и последовательности 
его этапов была предложена трехмерная модель протекания инновационного 
процесса, которая учитывает отличия, обусловленные разными типами кор-
поративных связей промышленных предприятий.
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The aim of the article is to reveal the essence of theoretical innovation pro-
cesses of industrial enterprises and their classification. The paper reveals the 
essence of the categories of "innovation" and "innovation potential" that are 
basic in the study of innovation processes, and presented a three-tier structure 
of the innovation potential. By generalization and systematization of the ex-
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per found that innovative processes are to be explored from the viewpoints 
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Формування інноваційної парадигми розвитку під-
приємства змінює логіку та принципи його діяль-
ності й обумовлює необхідність розробки нових 

методичних підходів до управління його функціонуванням 
і розвитком.

У науковій літературі [1] найчастіше виділяють три 
шляхи розвитку підприємства – екстенсивний, інтенсив-
ний та інноваційний. За сучасних умов, коли відбувається 
скорочення життєвого циклу продукції та постійне підви-
щення конкурентоспроможності стає необхідним для збе-
реження ринкових позицій, єдиною умовою забезпечення 
ефективного функціонування промислового підприємства 
стає вибір і дотримання інноваційного шляху розвитку. Це 
робить актуальним науково-практичні дослідження інно-
ваційних процесів промислового підприємства, ефектив-
ність яких зумовлює його інноваційну активність і здат-
ність переходу до інноваційної моделі розвитку.

Теоретичним і практичним аспектам дослідження 
інноваційних процесів на макро- і мікрорівнях присвячені 
праці таких вітчизняних та зарубіжних учених, як М. Туган-
Барановський [2], М. Кондратьєв [3], Й. Шумпетер [4],  
П. Друкер [5], Б. Санто [6], Д. Твіс [7], Ю. Бажал [8], С. Іл-
ляшенко [1], Ю. Шипуліна [9] тощо. Незважаючи на підви-
щену увагу до дослідження теоретичних і практичних ас-
пектів інноваційних процесів, невирішеними залишаються 
питання оцінки їх ефективності та загальноприйнятої кла-
сифікації. Саме тому нові підходи до визначення сутно сті 
інноваційних процесів зумовлюють формування нових кла-
сифікаційних ознак.

Метою статті є розкриття теоретичної сутності ін-
новаційних процесів промислового підприємства та їх кла-
сифікація.

В основі інноваційного процесу, як і будь-якого іншого, 
лежить перетворення входів процесу у виходи шляхом вико-
нання взаємопов'язаних видів діяльності [10]. Входами інно-
ваційного процесу є нові знання, ідеї, результати наукових 
досліджень; виходом інноваційного процесу стає інновація 
– новий товар, послуга, процес чи організаційна структура.

Термін «інновація» є базовим поняттям у дослідження 
інноваційних процесів. Аналіз сутності інновації дозволяє 
виділити декілька її основних аспектів, які можна розкрити, 

визначивши категорію з позиції ціннісного підходу: іннова
цією вважається впроваджений у господарський обіг ре
зультат трансформації ідеї у новий продукт чи послу
гу, з метою задоволення споживчих потреб, що створює 
додаткову споживчу цінність, або процес чи структуру, 
які спрямовані на підвищення ефективності діяльності 
підприємства, що підвищує його ринкову вартість [11].

Для створення інновації в ході інноваційного про-
цесу стають необхідними відповідні ресурси, здібності та 
можливості підприємства, які забезпечуються його іннова-
ційним потенціалом. Таким чином, дослідженню сутності 
терміна «інноваційний процес» передує визначення понят-
тя «інноваційний потенціал» з виділенням його структури. 
Багатогранність цього поняття пояснює існування різних 
підходів стосовно визначення його сутності та структури.

Узагальнюючи та систематизуючи точки зору сто-
совно визначення сутності категорії «інноваційний потен-
ціал», встановлено, що це сукупність ресурсів і ринкових 
спроможностей підприємства, які використовуються 
або накопичені та можуть бути використані в проце
сі інноваційної діяльності у відповідності до життє
вого циклу інновацій з метою отримання позитивного 
економічного та/або соціального ефекту [11]. Ринкові 
спроможності підприємства визначаються можливістю 
підприємства максимально ефективно використовувати 
свої інноваційні ресурси за умов існуючих і потенційних 
внутрішніх здібностей та зовнішніх можливостей.

Дослідження наукових підходів щодо структури еко-
номічного та інноваційного потенціалу підприємства, їх 
узагальнення та синтез з боку функціонального, ресурсно-
го та організаційно-структурного підходів дозволили виді-
лити декілька його рівнів, що представлено на рис. 1.

Такий підхід до визначення сутності інноваційного по-
тенціалу дозволяє розкрити сутність інноваційного процесу 
як сукупність дій з використання інноваційного потен
ціалу з метою трансформації ідеї в новий товар, послу
гу, процес або структуру, що мають споживчу цінність, 
і реалізація яких здатна принести додатковий еконо
мічний ефект.

Специфічність інноваційних процесів пояснюється 
економічною природою інновацій, що полягає у створені 
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Рис. 1. Структура інноваційного потенціалу промислового підприємства
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додаткової споживчої цінності та ринкової вартості. Це 
обумовлює доцільність використання ціннісної теорії в 
процесі дослідження інноваційних процесів.

Розкриваючи економічну природу інноваційних про-
цесів, стає необхідним застосування закону спада-
ючої віддачі, який полягає в тому, що, починаючи з 

певного моменту, послідовне приєднання одиниці змінно-
го ресурсу (наприклад, праці) до незмінного фіксованого 
ресурсу (капіталу або землі) дає додатковий або граничний 
продукт, який зменшується у розрахунку на кожну наступ-
ну одиницю змінного ресурсу [12]. Відповідно, якщо роз-
глядати життєвий цикл інновації, можна стверджувати, що 
у певний момент часу віддача від використання будь-якого 
продукту (послуги, процесу, структури) падає з причини 
високої насиченості ринку та зростання рівня конкуренції 
на ньому. Це обумовлює пошук нових можливостей для по-
дальшого інноваційного розвитку та розробку нових інно-
ваційних проектів або придбання готових інновацій.

Результатами інноваційного процесу стають вдоско-
налений або новий товар, послуга, процес або структура, які 
є унікальними за своєю сутністю та нерідко спрямовані на 
задоволення вузькоспеціалізованих потреб, тобто характе-
ризуються суб’єктивною корисністю. Визначення цінності 
товару через характеристику суб’єктивної корисності було 
притаманне прихильникам теорії маржиналізму, які вважа-
ли, що «цінність ринкових благ визначається корисністю 
граничних економічних величин» [13]. Це обумовлює не-
обхідність використання маржинальної економічної теорії 
при дослідженні інноваційних процесів. Її проекція на до-
сліджуване питання полягає в тому, що розвиток підпри-
ємств стає можливим завдяки переходу від екстенсивного 
зростання шляхом розширення виробничих потужностей 
до прискореного впровадження інновацій з метою поси-
лення ринкових позицій та отримання більшої віддачі від 
інвестованого капіталу.

Використання ціннісної, маржинальної теорій та за-
кону спадаючої віддачі дозволяють виділити додаткові кла-
сифікаційні признаки інноваційних процесів. Так, реаліза-
ція інноваційного процесу пов’язана з необхідністю про-
гнозу економічного ефекту від його впровадження, який 
не завжди є позитивним, тому інноваційні процеси можна 
класифікувати за критерієм можливості прогнозування ре-
зультатів на детерміновані та недетерміновані.

Специфіка інноваційних процесів зумовлює необхід-
ність застосування певних технологій і виробничих потуж-
ностей, що може потребувати переозброєння існуючого 
виробництва. Отже, доцільною стає класифікація іннова-
ційних процесів за критерієм зворотності, тобто за можли-
вістю або неможливістю повернення до початкового ста-
ну та використання існуючих виробничих потужностей в 
іншому інноваційному процесі. За цим критерієм процеси 
класифіковано на зворотні та незворотні.

І наприкінці, внаслідок інноваційних перетворень, 
по-перше, відбувається створення нової споживчої ціннос-
ті, за рахунок чого підвищується рівень задоволення спо-
живачів і підсилюються ринкові позиції підприємства і, по-
друге, підвищується його додана вартість для задоволення 
інвестиційних вимог суб’єктів управління. Створення спо-
живчої цінності та підвищення ринкової вартості може 
бути досягнуто шляхом об’єднання або розпаду об’єктів ін-
новаційної діяльності чи шляхом входження елементів од-
ного об’єкта в інший. Тож, за напрямом перетворень у стані 
об’єкта інноваційні процеси класифіковано на інтеграційні, 
дезінгресійні та транспарентні (табл. 1).

Ще одним проблемним питанням, що передбачає 
дослідження інноваційного процесу, є широка наукова по-
леміка з питань стосовно виділення його складу та послі-
довності етапів.

У наукових дослідженнях розрізняють лінійну, кібер-
нетичну та матричну моделі інноваційного процесу. Най-
більш поширеною є лінійна модель інноваційного процесу, 
яка має такий вигляд:

   ФД → ПД → РПр → Ос → ПВ → М → З, (1)
де ФД – фундаментальні дослідження, ПД – прикладні до-
слідження, РПр – розробка і проектування, Ос – освоєння,  
ПВ – промислове виробництво, М – маркетинг, З – збут [14].

Ще одним прикладом лінійної моделі інноваційного 
процесу є модель О. А. Лапко, яка виділяє в ньому чотири 
фази з точки зору життєвого циклу інновації: 

  Зб → ОЗВ → Зр → З, (2)
де Зб – збиткова фаза – розробка й освоєння інновації, ви-
хід на ринок. Вона включає стадії фундаментальних і при-
кладних досліджень, конструкторських і технологічних 
роз робок, впровадження новації у виробництво; ОЗВ – 
фаза освоєння та збільшення виробництва інновацій, до-
сягнення планового рівня рентабельності. На даному етапі 

таблиця 1

Класифікація інноваційних процесів

Класифікаційна ознака Класифікаційні групи інноваційних процесів

За можливістю прогнозу-
вання результатів

Детерміновані інноваційні процеси – інноваційні перетворення, результат яких є заздалегідь 
спрогнозований та очікуваний;  
– недетерміновані інноваційні процеси – інноваційні перетворення із невідомим результатом

За зворотністю 

Зворотні інноваційні процеси – інноваційні перетворення, які можуть бути повернені у вихідну 
точку без суттєвих змін у стані об’єкта;  
– незворотні інноваційні процеси – інноваційні перетворення, які не можуть бути повернені  
у вихідну точку взагалі або можуть бути повернені із суттєвими змінами у стані об’єкта

За напрямом перетворень 
у стані об’єкта

Інтеграційні інноваційні процеси – процеси, внаслідок яких відбувається об’єднання декількох 
об’єктів дослідження, що формує більш високу ринкову цінність;  
– дезінгресійні інноваційні процеси – процеси, внаслідок яких відбувається розпад об’єкта 
дослідження на складові, що у сумі більш цінні, ніж наявна цілісність;  
– транспарентні інноваційні процеси – процеси, внаслідок яких відбувається входження 
елементів одного об’єкта як складової частини іншого
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споживачі відкривають для себе новизну й оцінюють її як 
споживчу вартість; Зр – фаза зрілості, яка характеризується 
зменшенням темпів зростання виробництва, стабілізацією. 
Основним напрямком роботи на цій стадії стає вдоскона-
лення продукту, поліпшення його якісних характеристик, 
подальша модифікація. На цій стадії різко зростає конку-
ренція, оскільки відбуваються дифузія й тиражування но-
вовведень; З – фаза занепаду: моральне старіння продукту, 
зниження його конкурентоспроможності [15, с. 42].

Основним недоліком лінійної моделі інноваційно-
го процесу є те, що вона не відображає взаємодію 
суб’єктів інноваційної діяльності на різних стадіях 

інноваційного процесу та зміну його учасників. Тому угор-
ським дослідником Б. Санто було запропоновано кіберне-
тичну модель інноваційного процесу [16], яка відтворює 
його як комплексну систему, в якій елементи процесу утво-
рюють підсистеми, що перебувають у постійному зв’язку і 
взаємодії з багатьма зворотними зв’язками (рис. 2).

облік потреб ринку, їх реальне втілення в процесі НДДКР,  
а потім у виробництві, стимулювання попиту і просування 
продукції від виробника до споживача.

Треба зазначити, що здебільшого етапи, які виділя-
ють у рамках інноваційного процесу, відображають жит-
тєвий цикл продукту на ринку, але інновації можуть бути 
пов’язані не лише з удосконаленням продукту, але й з впро-
вадженням техніко-технологічних процесів та обладнання 
чи системи управління підприємством в цілому.

В. Є. Шукшунов, М. Р. Габайдулін, Ю. Ф. Гортишов,  
Р. Т. Ференец [17] запропонували розглядати інноваційний 
процес у вигляді матричної моделі комунікаційних зв’язків, 
але її використання для всіх етапів інноваційного процесу 
проблематичне, оскільки введення нових суб’єктів і додат-
кових етапів не дає змоги поступово переходити від одного 
матричного елемента до іншого. Вдосконалений матрич-
ний підхід до виділення етапів інноваційного процесу з 
виокремленням його об’єктів, власників та етапів дозволяє 
розробити тривимірну матричну модель перебігу іннова-

 

Розробка
Експериментальне

виробництво

Дослідження Виробництво

Збут Маркетинг

Рис. 2. Кібернетична модель інноваційного процесу

Зворотний зв'язок в інноваційному процесі є інфор-
мацією про результати роботи на всіх наступних етапах 
процесу, що передається з попередніх етапів. Зміст інфор-
мації при цьому може підтверджувати правильність при-
йнятих раніше рішень або заперечувати необхідність по-
дальшої роботи над проектом.

Зворотний зв'язок містить відомості про:
 підготовку виробництва нової продукції та вияв-

лені при цьому недоробки, додаткові вимоги, що 
виникають до проектно-конструкторського опра-
цювання продукції тощо;

 хід процесу виробництва продукції, у тому числі 
виявлених недоробках конструкції, пропозиціях 
виробників з поліпшення технології її виробни-
цтва і т. ін.; 

 відношення споживачів до продукції, виявлені 
споживачами дефекти продукції та відмови в її 
роботі, появу конкурентної продукції на ринку, 
побажання споживачів і т. ін.

Тобто, в інноваційному процесі існує два види зворот-
ного зв’язку: зворотний зв'язок ринку та зворотний зв'язок 
між стадіями процесу. Інформація зворотного зв'язку має 
значний вплив на ефективність інноваційних процесів. Ко-
жен підрозділ, що бере участь у створенні нововведення, 
зацікавлений в отриманні інформації про результати інших 
етапів. Основна інформація, яка потрібна усім ланкам під-
приємства, зайнятим у створенні інновацій,– це її відповід-
ність бажанням споживачів. Таким чином, маркетингова 
складова істотно впливає на інноваційну політику підпри-
ємства та об'єднує усі види його діяльності: виявлення і 

ційного процесу на промисловому підприємстві з точки 
зору ціннісного підходу (рис. 3).

Треба підкреслити, що в умовах інтеграційних тен-
денцій в Україні існують значні відмінності у перебігу інно-
ваційних процесів на відособлених промислових підпри-
ємствах і на підприємствах, що входять до складу корпо-
ративних об’єднань. Ці відмінності пояснюють різний ха-
рактер взаємозв’язків, що виникають під час інноваційних 
процесів, і інструментарій управління ними, що також по-
трібно враховувати у дослідженні питань стосовно складу 
інноваційних процесів.

Зважаючи на той факт, що інноваційний процес є 
циклічним, це вимагає постійного пошуку нових шляхів 
інноваційного розвитку та безперервного впровадження 
інновацій, адже за умов гіперконкурентного зовнішнього 
середовища життєвий цикл інновацій скорочується і підви-
щується швидкість їх морального старіння.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження було встановлено, 

що інноваційні процеси на теоретичному рівні для цілей 
управління ефективністю підприємств необхідно розгля-
дати з точки зору ціннісної, маржинальної теорій і закону 
спадаючої віддачі, що дозволило вдосконалити їх класифі-
кацію. У роботі було виділено три додаткові ознаки класи-
фікації інноваційних процесів: можливість прогнозування 
результатів, зворотність та напрям перетворень у стані 
об’єкта інноваційної діяльності, на основі чого було за-
пропоновано модель перебігу інноваційного процесу, яка 
включає три його виміри та враховує відмінності, що вини-
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кають під час управління ним, обумовлені різними типами 
корпоративних зв’язків промислових підприємств.

Отримані результати можуть бути корисним для 
вдосконалення організаційно-економічних аспектів меха-
нізму управління процесами інноваційного розвитку про-
мислових підприємств.    
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Рис. 3. тривимірна матрична модель перебігу інноваційного процесу на промисловому підприємстві
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Бондар-підгурська О. В. Механізми гармонізації національних інтересів у контексті інноваційного соціально орієнтованого 
розвитку промисловості України

Метою статті є розробка ефективних механізмів гармонізації національних інтересів у контексті сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку про-
мисловості України на основі аналізу вітчизняних і зарубіжних праць. У статті проаналізовано систему формування та реалізації життєво важливих інтересів 
та основні проблеми національної безпеки. Обґрунтовано актуальність розгляду інноваційної спрямованості промисловості як умови сталого розвитку, основу 
соціальної спрямованості та гарантії економічної безпеки держави. Запропоновано реалізацію інтересів особистості, суспільства і держави розглядати як сис-
тему корпоративного управління через основних її учасників і механізми їх взаємодії. Одним із таких механізмів взаємодії, або «механізмом гармонізації інтересів», 
є сенс вважати трансферт технологій промисловості, де соціум як потенційний носій інтелектуальної власності через реалізацію власних інтересів забезпечує 
сталий розвиток держави та суспільства, задовольняючи їхні інтереси, і стає, одночасно, стрижнем моделі інноваційного саморозвитку. Розроблено блок-схему 
сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки України, в основу якої покладено інформаційну та духовну безпеку як першопричину, а трансфер 
технологій промисловості – як перспективний механізм гармонізації інтересів між соціумом, суспільством і державою, що покликане сприяти сталому існуванню 
держави, благополуччю та стабільності нації.
Ключові слова: національні інтереси, механізми, гармонізація, промисловість, трансфер технологій, інноваційна модель розвитку, економічна безпека.
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Бондарь-Подгурская О. В. Механизмы гармонизации национальных  

интересов в контексте инновационного социально ориентированного  
развития промышленности Украины

Целью статьи является разработка эффективных механизмов гармонизации 
национальных интересов в контексте устойчивого инновационного социально 
ориентированного развития промышленности Украины на основе исследования 
трудов отечественных и зарубежных ученных. В статье проанализирована си-
стема формирования и реализации жизненно важных интересов, а также основ-
ные проблемы национальной безопасности. Обоснована актуальность рассмо-
трения инновационной направленности промышленности как условия устой-
чивого развития, основы социальной стабильности и гарантии экономической 
безопасности государства. Предложено реализацию интересов личности, 
общества и государства рассматривать как систему корпоративного управле-
ния через основных ее участников и механизмы их взаимодействия. Одним из та-
ких механизмов взаимодействия, или «механизмом гармонизации интересов», 
рекомендовано считать трансферт технологий промышленности, где социум 
как потенциальный носитель интеллектуальной собственности через реализа-
цию собственных интересов обеспечивает устойчивое развитие государства и 
общества, удовлетворяя их интересы, и становится одновременно стержнем 
модели инновационного саморазвития. Разработана блок-схема устойчивого 
инновационного социально ориентированного развития экономики Украины,  
в основу которой положена информационная и духовная безопасность как перво-
причина, а трансфер технологий промышленности – как перспективный меха-
низм гармонизации интересов между социумом, обществом и государством, 
что призвано способствовать устойчивому существованию государства, бла-
гополучию и стабильности нации.
Ключевые слова: национальные интересы, механизмы, гармонизация, промыш-
ленность, трансфер технологий, инновационная модель развития, экономиче-
ская безопасность.
Рис.: 3. Библ.: 24. 
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Bondar-Podhurskaya Oksana V. Mechanisms of Harmonization of National 

Interests in the Context of Innovative and Socially Oriented Industry 
Development in Ukraine

The paper aims to develop effective mechanisms to harmonize national inter-
ests in the context of sustainable innovation oriented industry development 
in Ukraine on the basis of research works of domestic and foreign scholars. 
The article analyzes the formation and implementation of the system of vital 
interests, as well as major issues of national security. The urgency of con-
sidering the industry as an innovative orientation for sustainable develop-
ment, the foundations of social stability and economic security guarantees 
were grounded. The realization of interests of individuals, society and the 
state as a system of corporate governance through its main actors and the 
mechanisms of their interaction was proposed. One of these mechanisms of 
interaction, or a "mechanism of harmonization of interests", is recommended 
to consider the transfer of technology within the industry, where society as a 
potential carrier of intellectual property through the implementation of self-
interest ensures sustainable development of the state and society to meet 
their interests and at the same time becomes the core model of innovative 
self-development. A flowchart of sustainable and innovative people-centered 
development of Ukraine's economy was developed, which is based on infor-
mation and spiritual security as the primary cause, and transfer of technology 
within an industry as a promising mechanism for harmonization of interests 
between the society, the society and the state, which is intended to contribute 
to the sustainable existence of the state, welfare and stability of the nation.
Key words: national interests, mechanisms, harmonization, industry, technol-
ogy transfer, innovative model of development, economic security.
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