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Гарбар Жанна, Гарбар Віктор
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС
ПІДПРИЄМСТВ
Анотація
Визначено пріоритетні напрями інноваційного розвитку підприємств у сфері виробництва: формування
наукоємного виробничого процесу; створення та дієвість інноваційної структури; технологічне та
технічне оновлення; впровадження високорентабельних інноваційно-інвестиційних проєктів. Окреслено
заходи техніко-технологічного, організаційного, економічного; наукового та соціального спрямування, які
забезпечують формування та реалізацію механізму інноваційного розвитку підприємств. Встановлено, що
тенденції економічного розвитку зумовлюють еволюцію нових організаційних форм інноваційної діяльності,
які забезпечують взаємодію науково-технічного і виробничого потенціалів, сприяють прискоренню
інноваційного процесу та підвищенню його результативності. Систематизовано інформацію про наявність
та функції інститутів інноваційної інфраструктури, яка існує сьогодні на території України та
Вінницької області З’ясовано причини неоднорідного розподілу інноваційних структур за регіонами:
централізація фінансових ресурсів, зокрема навколо столиці; функціонування потужних промислових
центрів, зокрема у галузях машинобудування, авіабудування, приладобудування, легкої промисловості тощо.
Доведено, що наразі інноваційна діяльність підприємств потребує підвищення ефективності виробничої
структури, посилення наукового та практичного інтересу до питань, які виникають у процесі здійснення
інноваційної діяльності. Обґрунтовано напрями формування інноваційної стратегії підприємства під
впливом інноваційних можливостей: наявність інноваційної стратегії; курс на модернізацію та технічне
переоснащення;злагоджена робота із виробниками сировини; наявність самовідданого, професійного,
небайдужого творчого колективу (креативної групи); тісна взаємодія з науково-технічними організаціями;
наявність інвестора; державна підтримка.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна технологія, інноваційний процес, ефективність,
підприємство.
Harbar Zhanna, Harbar Victor
FEATURES OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES INTO THE PRODUCTION
PROCESS OF ENTERPRISES
Annotation
The priority directions of innovative development of enterprises in the sphere of production are determined:
formation of science-intensive production process; creation and effectiveness of the innovation structure;
technological and technical updates; implementation of highly profitable innovation and investment projects.
Measures of technical-technological, organizational, economic are outlined; scientific and social direction, which
ensure the formation and implementation of the mechanism of innovative development of enterprises. It is
established that the trends of economic development determine the evolution of new organizational forms of
innovation, which ensure the interaction of scientific, technical and production potentials, accelerate the innovation
process and increase its effectiveness. The information on the existence and functions of the institutions of
innovation infrastructure, which exists today in Ukraine and Vinnytsia region, is systematized. The reasons for the
heterogeneous distribution of innovation structures by regions are clarified: centralization of financial resources, in
particular around the capital; operation of powerful industrial centers, in particular in the fields of mechanical
engineering, aircraft construction, instrument making, light industry, etc. It is proved that currently the innovative
activity of enterprises requires increasing the efficiency of the production structure, strengthening the scientific and
practical interest in the issues that arise in the process of innovation. The directions of formation of innovative
strategy of the enterprise under the influence of innovative possibilities are substantiated: presence of innovative
strategy; course for modernization and technical re-equipment, coordinated work with producers of raw materials;
the presence of a dedicated, professional, caring creative team (creative group); close cooperation with scientific
and technical organizations; presence of an investor; state support.
Key words: innovative activity, innovative technology, innovative process, efficiency, enterprise.
1. Постановка проблеми
Інноваційний розвиток економіки визначає перехід на якісно новий рівень, який супроводжується
активізацією інноваційної діяльності, впровадженням у виробництво прогресивних високотехнологічних
процесів, розробкою та випуском нової конкурентоспроможної продукції. Спроможність підприємства
ефективно конкурувати на ринку залежить від упровадження інноваційних технологій у виробничий процес
підприємств, оскільки дає можливість визначити ключові переваги підприємства, рівень інноваційності його
продукції та використовуваних технологій, що закладають основу конкурентних переваг.
Проблематиці впровадження інноваційних технологій у виробничий процес підприємств присвячено
роботи багатьох науковців, серед яких: М. Войнаренко М. [1], Н. Єжакова [2], О. Іванілова [3], П. Микитюка
[4] та ін. Водночас, віддаючи належне напрацюванням науковців, варто відмітити, що дана проблема не є
вирішеною на цей час, потребують подовження досліджень обгрунтування заходів техніко-технологічного,
організаційного, економічного; наукового та соціального спрямування, які забезпечують формування та
реалізацію механізму інноваційного розвитку підприємств.
Мета статті – розвинути теоретичні положення та розробити практичні рекомендації щодо процесів
впровадження технологій інноваційного виробництва продукції підприємств.
66
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2. Виклад основного матеріалу дослідження
Сучасне середовище господарювання зумовлює необхідність пошуку нових ідей та систематичне
цілеспрямоване новаторство підприємницької діяльності. Удосконалення виробничо-господарських
процесів визначають напрями майбутнього розвитку підприємства, які ґрунтуються на нових підходах до
задоволення потреб ринку. Нині інновації – це складне та водночас необхідне явище, яке визначає
економічне зростання, розвиток і стійкість фінансово-господарської діяльності будь-якого підприємства.
Для підприємств запровадження інновацій у виробництво – це передусім впровадження нових технологій
виробництва продукції; застосування нових технічних засобів та технологій зберігання сировини;
застосування енергозберігаючих технологій та екологічних інновацій, які дають змогу збільшити
продуктивність, мінімізувати витрати та гарантувати безпеку навколишнього середовища.
На вітчизняних підприємствах існує чимало невирішених проблем ефективного використання інновацій
та їх впровадження. Особлива роль у посиленні інноваційної діяльності належить державі, яка при розробці
економічної, науково-технічної і соціальної політики визначає пріоритети базисних інновацій на всіх рівнях,
формує ринковий механізм її реалізації.
На наш погляд, до пріоритетних напрямів інноваційного розвитку підприємств у сфері виробництва
можна віднести: формування наукоємного виробничого процесу; створення та дієвість інноваційної
структури; технологічне та технічне оновлення; впровадження високорентабельних інноваційноінвестиційних проєктів.
Механізм інноваційного розвитку підприємств забезпечується використанням заходів технікотехнологічного, організаційного, економічного; наукового та соціального спрямування.
Заходи техніко-технологічного спрямування пов'язані із: реконструкцією, модернізацією та технічним
переоснащенням виробництва; розробкою або модернізацією існуючих технологій; модернізацією
інфраструктури виробництва, в т.ч. складського господарства; забезпеченням контролю якості сировини;
забезпеченням контролю якості готового інноваційного продукту.
Заходи організаційного спрямування пов'язані із: організацією процесу постачання органічної сировини
для інноваційного продукту сушіння або заморозки; організацією системи управління інноваційним
виробничим процесом; організацією інформаційного забезпечення та співпраці з інституційними суб'єктами
інноваційного процесу; організацію просування інноваційного продукту на ринку;
Заходи економічного спрямування пов'язані із: проведенням аудиту підтвердження оцінки інноваційного
потенціалу; забезпеченням фінансування інноваційного проєкту; організацією поточного та узагальнюючого
обліку та контролю витрат на всіх стадіях інноваційної діяльності; контроль результату інноваційної
діяльності.
Заходи соціального спрямування пов'язані із: просуванням на ринку органічної продукції; створенням
тимчасових творчих колективів для забезпечення інноваційного прориву; інноваційною освітою;
спрямуванням частини прибутку від реалізації інноваційного продукту на споживання.
Заходи наукового характеру пов'язані із: організацією взаємозв'язків із науково-технічними
організаціями; організацією інноваційного проєктування та розробкою інноваційної технології; організацією
трансферту технологій.
Тенденції економічного розвитку зумовлюють еволюцію нових організаційних форм інноваційної
діяльності (технопарки, бізнес-асоціації, регіональні центри науки, інновацій та інформатизації,
технополіси, зони розвитку нових і високих технологій, регіони науки та технологій тощо), які забезпечують
взаємодію науково-технічного і виробничого потенціалів, сприяють прискоренню інноваційного процесу та
підвищенню його результативності. Вони є каталізатором активізації інвестиційної діяльності підприємств,
сприятимуть упровадженню нових технологій і модернізації економіки.
Рівень розвитку інноваційної інфраструктури по регіонах України є неоднаковим. Серед регіонів із
найрозвиненішою інфраструктурою варто згадати м. Київ, Харківську та Одеську області. У зазначених
регіонах існує в середньому від 10 до 20 інноваційних структур різних видів. Найбільшою зі зазначеної
кількості інноваційних структур є кількість центрів комерціалізації інтелектуальної власності, яких в
Україні нараховується близько 50 суб'єктів, при цьому найбільшою є їх кількість у Дніпропетровській,
Донецькій та Харківській областях (від 4–7 центрів), а також в м. Києві (4 центри). Причин такого
неоднорідного розподілу інноваційних структур за регіонами є декілька, проте найвагомішими є:
централізація фінансових ресурсів, зокрема навколо столиці; функціонування потужних промислових
центрів, зокрема у галузях машинобудування, авіабудування, приладобудування, легкої промисловості
тощо. У Вінницькій області функціонує лише 3 інфраструктурні інститути інноваційної інфраструктури.
Забезпечення стабільного рівня конкурентоспроможності підприємств наразі можливе лише за рахунок
інноваційних перетворень, які передбачають впровадження на базі існуючого інноваційного потенціалу
комплексного пакету інноваційних технологій, із використанням внутрішніх та зовнішніх заходів сприяння
інноваційному процесу.
Економічна ефективність передбачає отримання економічної вигоди в різних сферах діяльності
(економічній, фінансовій, соціальній, суспільній), яка буде отримана від упровадження інноваційної
політики. Методичний підхід до оцінки ефекту від упровадження інноваційних технологій передбачає
врахування інтересів різних сторін інноваційного процесу. Даний підхід необхідно затвердити при
формуванні інноваційної стратегії підприємства, яка, в свою чергу, формується під впливом інноваційних
можливостей: технічна, ресурсна та фінансова можливості, кадрове забезпечення, наукове супроводження,
державна підтримка). Має місце і зворотній зв'язок: упровадження інноваційних перетворень впливає на
кожну із вищевказаних складових. Напрямами можливого ефекту від реалізації кожної із вказаних
можливостей є: наявність інноваційної стратегії (бажання підприємства); курс на модернізацію та технічне
переоснащення (технічна можливість);злагоджена робота із виробниками сировини (сировинна можливість);
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наявність самовідданого, професійного, небайдужого творчого колективу (креативної групи) (кадрове
забезпечення інноваційного процесу, професійний менеджмент); тісна взаємодія з науково-технічними
організаціями (розробка та наукове обґрунтування нової технології, експериментальне підтвердження та
інформаційне супроводження); наявність інвестора (фінансове забезпечення); державна підтримка (пільгове
оподаткування та кредитування).
3. Висновки
Наразі інноваційна діяльність підприємств потребує підвищення ефективності виробничої структури,
посилення наукового та практичного інтересу до питань, які виникають у процесі здійснення інноваційної
діяльності. Механізм інноваційного розвитку підприємств забезпечується використанням заходів технікотехнологічного, організаційного, економічного; наукового та соціального спрямування. Використання
інноваційних технологій, нових інноваційних продуктів створює для підприємств основу довгострокової
конкурентної стратегії, формування і задоволення нових потреб споживачів, підсилює ринкові позиції за
рахунок комерційного використання інновацій. Забезпечення стабільного рівня конкурентоспроможності
підприємств в сучасних умовах можливо лише за рахунок інноваційних перетворень, які передбачають
упровадження на базі існуючого інноваційного потенціалу комплексного пакету інноваційних технологій, із
використанням внутрішніх та зовнішніх заходів сприяння інноваційному процесу, результатом якого є
досягнення високого рівня продовольчої безпеки та балансу інтересів всіх сторін таких перетворень.
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