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  В основі якісних зрушень, що відбуваються в українській економіці, 

лежить інноваційна спрямованість стратегії та тактики розвитку промислового 

виробництва. Інноваційна бізнес-активність економіки набула характеру 

головного соціально-економічного процесу в індустріально розвинених країнах. 

Зміни факторів виробництва виражаються у зростанні їх інформаційної, 

інтелектуальної та інноваційної складових. Ці тенденції тісно пов'язані з 

трансформацією форм та методів організації суб'єктів господарської діяльності 

та управління ними.  

Завданням інноваційної бізнес-діяльності є створення нових виробів (або 

послуг), які будуть основою виробничої діяльності фірми у майбутньому. При 

проведенні інноваційної діяльності, природно, повинні враховуватися 

виробничі культура, традиції, організація, інфраструктура, технологічний 

рівень, кадровий потенціал і т. д. Але, мабуть, найважливішою обставиною є те, 

що інноваційна бізнес-діяльність як діяльність, звернена в майбутнє, тісно 

пов'язана і взаємно визначає стратегічний менеджмент фірми. Стратегія 

перетворюється на реальність тільки в результаті розробки конкретного 

продукту чи процесу. Витрати на інноваційну бізнес-діяльність - це вкладення у 

майбутнє фірми, але водночас пов'язані з високими невизначеністю і ризиком. 

Все викладене дає підстави зробити висновок, що в більшості випадків 

управління інноваційною бізнес-діяльністю (прогнозування, планування, оцінка 
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проектів, організація та комплексне управління, контроль) - стратегічно 

важливіше завдання, ніж власне виконання інноваційної бізнес-діяльності 

(важливіше визначити правильний напрямок руху, ніж зосередитися на 

конкретних кроках у цьому напрямі). 

Таким чином, метою даного дослідження являється розгляд та вивчення 

порядку формування структури інноваційних бізнес-проектів. Поняття 

«інноваційний бізнес-проект» може розглядатися у кількох аспектах: як 

сукупність заходів для досягнення інноваційних бізнес-цілей, як процес 

здійснення інноваційної бізнес-діяльності, як пакет документів, що 

обґрунтовують та описують ці бізнес-заходи. Ці три аспекти підкреслюють 

значення інноваційного бізнес-проекту як форми організації та цільового 

управління інноваційною бізнес-діяльністю. Інноваційний бізнес-проект є 

складною системою процесів, взаємообумовлених і взаємопов'язаних за 

ресурсами, термінами та стадіями. Ринкові механізми координації бізнес-

діяльності підприємств у галузі розробки, впровадження та комерціалізації 

нововведень дуже недосконалі. Це зумовлено і станом української економіки, і 

неблагополучним інвестиційним кліматом та інерційністю великих 

промислових підприємств, і нестачею ресурсів малого бізнесу. Однією з 

найбільш сприятливих можливостей створення та впровадження нововведень є 

особлива система організації та фінансування інноваційних бізнес-проектів.  

Формування інноваційних бізнес-проектів на вирішення найважливіших 

науково-технічних проблем забезпечує комплексний, системний підхід. 

Залежно від виду проекту у його реалізації можуть брати участь десятки 

організацій проектного та промислового профілю, різноманітні фінансові 

інститути, наукові, громадські та державні установи, комерційні структури. 

Таким чином, реалізація задуму інноваційного бізнес-проекту забезпечується 

десятками учасників та організацій. Розмаїття цілей та завдань інноваційного 

бізнес-розвитку визначає безліч різновидів інноваційних та науково-технічних 

бізнес-проектів. 
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Розробка інноваційного бізнес-проекту – тривалий та дуже дорогий 

процес. Від початкової ідеї до експлуатації цей процес може бути 

представлений у вигляді циклу, що складається з трьох окремих фаз: 

передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної. Інноваційні бізнес-

проекти також характеризуються високою невизначеністю на усіх стадіях 

інноваційного циклу. Слід також вказати, що нововведення, які  успішно 

минули стадію випробування та впровадження у виробництво, можуть бути не 

прийняті ринком, тоді їх виробництво має бути припинено. Багато бізнес-

проектів дають результати на першій стадії розробки, але потім при неясній 

ресурсній або техніко-технологічній перспективі повинні бути закриті для 

подальшого виконання. 

Досвід інноваційної діяльності на промислових підприємствах нашої 

країни свідчить про те, що навіть найуспішніші бізнес-проекти не застраховані 

від ринкових невдач: будь-якої миті на протязі їх життєвого циклу  у 

конкурента може появитися більш перспективна по оцінкам споживачів 

новинки. Також для інноваційного бізнес-проекту в порівнянні з інвестиційним 

проектом є наявність на кожному етапі його життєвого циклу декількох 

можливих варіантів розвитку.  Якщо після відбору інноваційного бізнес-

проекту здійснюється лише одне-єдине рішення, яке слід реалізувати, то в 

цьому випадку інноваційний бізнес-проект вимагає нової переоцінки та 

перегляду на наступних етапах та в численних контрольних точках. Інновація у 

своїй основі характеризується альтернативністю та багатоваріантністю рішень. 

Звідси виникає складність прогнозування.  

Інновації можуть бути успішними, якщо будуть підкріплені 

сконцентрованими та скоординованими діями всіх зацікавлених сторін – 

держави та приватного сектору. Для вироблення та здійснення таких 

економічно обґрунтованих, скоординованих дій інноваційної стратегії Україні 

конче необхідна розробка державної інформаційної системи «Інноваційна 

політика реального сектора економіки». Її використання допоможе 
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підприємствам та організаціям у коригуванні стратегії та тактики їх 

інноваційної та підприємницької діяльності. 
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