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Проблематика, що стосується дослідження закономірностей 
інноваційного розвитку підприємств, перебуває в центрі уваги багатьох 
науковців, і в цілому є достатньо розвинутою, зокрема в питаннях, що 
стосуються аналізу тенденцій сучасного розвитку інноваційних процесів, 
дослідження циклічності інноваційних процесів, взаємозв'язків між життєвим 
циклом підприємства із закономірностями інноваційного розвитку тощо. 
Дослідженню проблем циклічності інноваційних процесів присвячено роботи 
Й.А. Шумпетера, М.Д. Кондратьєва, М.І. Туган-Барановського, С. Кузнеця, 
С.Ю. Глазьєва, І.В. Федулової, Ю.В. Сотнікової, О.С. Гуглі, Л І. Телишевської, 
Т П. Близнюк, В.О. Самуйлова, Т.І. Пархоменко та інших науковців. Проте, 
поза увагою дослідників залишається питання щодо систематизації 
закономірностей процесу адаптації підприємства до інноваційного розвитку, 
пов'язаних із часовими характеристиками інноваційного процесу. Зокрема, 
поглибленого дослідження потребують окремі аспекти означеної 
проблематики, пов'язані із вивченням закономірностей, що обумовлюють 
циклічність процесу адаптації підприємства до інноваційного розвитку та їх 
впливу на рівень інноваційної адаптованості підприємства. 

На основі аналізу та узагальнення інформації, отриманої в результаті 
огляду публікацій з означеної проблематики, пропонується прийняти до уваги 
наступні тези. 

1. Адаптація підприємства до інноваційного розвитку є безперервним 
процесом, який супроводжує інноваційні процеси на підприємстві впродовж 
всього його життєвого циклу. 

2. Оскільки інноваційний процес є циклічним, то відповідно, і процес 
адаптації підприємства до інноваційного розвитку теж має циклічний характер. 
Закономірності, що обумовлюють циклічність безперервного процесу адаптації 
підприємства до інноваційного розвитку, підпорядковані закономірностям 
динаміки інноваційного розвитку підприємств і мають розглядатися у 
взаємозв'язку із життєвим циклом підприємства. Відповідно, динаміка процесу 
інноваційної адаптації повторює траєкторію інноваційного розвитку 
підприємства, яка задається інноваційною стратегією підприємства. А це 
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означає, що всі структурні елементи  (фази, стадії тощо) у циклічному ланцюгу, 
що моделює динаміку процесу адаптації підприємства до інноваційного 
розвитку, відповідають циклічній структурі процесу інноваційного розвитку 
підприємства. 

3. Закономірності, що стосуються циклічності інноваційного розвитку 
підприємства, слід розглядати у взаємозв'язку із циклічністю глобального 
довгострокового техніко-економічного розвитку. Це означає, що життєвий цикл 
підприємства, яке запроваджує інноваційну модель розвитку, є складовою 
життєвого циклу технологічного укладу, носієм якого виступає підприємство. 
Таким чином, закономірності зміни фаз і стадій життєвого циклу підприємства 
на траєкторії інноваційного розвитку підпорядковуються закономірностям 
глобального довгострокового техніко-економічного розвитку, який за своїм 
змістом являє собою процес нерівномірного періодичного послідовного 
заміщення технологічних укладів. 

4. З урахуванням вищезазначеного, запропоновано методологічний підхід 
до структурування циклічності процесу інноваційної адаптації підприємства, а 
також розроблено відповідну структурно-функціональну схему процесу 
адаптації підприємства до інноваційного розвитку. Запропонована схема 
відображає структуру життєвого циклу підприємства на траєкторії 
інноваційного розвитку і є, на наш погляд, універсальною з точки зору 
можливості вибору підприємством альтернативних напрямів інноваційного 
розвитку, оскільки в ній передбачено можливість відтворення всіх функцій 
підприємства в будь-який момент часу за нових умов господарювання, 
обумовлених інноваційним розвитком підприємства. 
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Система «Стратегічне управління» пройшла тривалий шлях розвитку, 
який зумовлювався вимогами ринку. В розвитку системи можна виділити 
етапи: бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування, 
стратегічне управління та стратегічне підприємництво. Її підсистема 
«Стратегічне управління інноваційним розвитком» на кожному етапі еволюції 
системи була одним з каталізаторів, які забезпечували її вдосконалення.  


