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ПЕРЕДМОВА 

 

Навчальне видання має на меті допомогти майбутнім фахівцям у сфері 

інноваційної діяльності в оволодінні загальними підходами до управління 

інноваційними процесами на рівні підприємства. 

Основне завдання дисципліни "Інноваційний менеджмент" – формування у 

студентів системи знань та практичних навичок щодо ефективного управління 

інноваційною діяльністю підприємства з метою забезпечення його життєздатності 

в умовах посилення конкуренції.   

У посібнику обґрунтовано, що інноваційна діяльність є запорукою успішного 

розвитку підприємства, а також чинником формування та нарощення його 

конкурентних переваг в умовах швидкозмінного зовнішнього середовища.  

Особливість видання у тому, що воно узагальнює та систематизує 

напрацювання у сфері інноваційної діяльності та управління інноваційними 

процесами, спрямоване на формування у студентів здатності самостійно мислити, 

на поглиблене опанування навчального матеріалу та засвоєння теоретичних знань. 

Навчальний посібник містить тринадцять тем, в яких чітко систематизовано та 

структуровано теоретичний матеріал.  

Кожна тема, розглянута в навчальному посібнику, містить перелік теоретичних 

питань, що є обов’язковими для вивчення; стислий виклад змісту цих питань у 

вигляді структурно-логічних схем та таблиць, перелік тем для самостійного 

опрацювання, перелік тем індивідуальних науково-дослідних завдань, 

рекомендовану літературу.  

Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу в навчальному 

посібнику пропонуються питання для самоконтролю, тестові та практичні 

завдання.  

У навчальному посібнику наведені приклади завдань для модульного контролю, 

які включають тестові завдання та відкритті питання.  

Автори будуть вдячні за критичні зауваження та побажання читачів.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕМИ 

Тема 1. Загальні відомості про інновації 

Тема 2. Становлення теорії інноваційного розвитку та її 

сучасні концепції  

Тема 3. Інноваційний процес як об’єкт інноваційного 

менеджменту  

Тема 4. Державне регулювання та підтримка інноваційної 

діяльності 

Тема 5. Підприємство як основний суб’єкт реалізації 

нововведень  
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ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІННОВАЦІЇ 

1. Інновації: суть, зміст, функції. 

2. Класифікація інновацій. 

3. Життєвий цикл інновацій. 

4. Інновації як джерело економічного зростання. 

 

1. Інновації: суть, зміст, функції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(від лат. іnnovare – поновлюватися, змінюватися) – новостворені 

(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентноздатні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість 

виробництва і (або) соціальної сфери  
 

Інновації 

В
и

зн
а

ч
е
н

н
я

  
к

а
т
е
г
о

р
ії

 "
ін

н
о
в

а
ц

ія
"

 

інновація – це нова комбінація. Інновація в економіці, будь-яке 

нововведення в мистецтві, науці, життєвій практиці – головним чином 

полягає в рекомбінації концептуальних фізичних матеріалів, які 

існували на ринку  (Й. Шумпетер) 

інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери (Закон 

України "Про інноваційну діяльність")  

інновація – кінцевий результат впровадження новинки з метою зміни 

об’єкта управління і отримання економічного, соціального, 

екологічного, науково-технічного чи іншого виду ефекту 

(Р.А. Фатхутдинов)   

інновація – кінцевий результат діяльності зі створення і використання 

нововведень, втілених у вигляді вдосконалених чи нових товарів 

(виробів чи послуг), технологій їх виробництва, методів управління на 

всіх стадіях виробництва і збуту товарів, що сприяють розвитку і 

підвищенню ефективності функціонування підприємств, які їх 

використовують (С.М. Ілляшенко) 

інновація промислова – це технічна, дизайнерська, виробнича, 

управлінська та комерційна діяльність, виготовлення нових 

(удосконалених) товарів чи перше комерційне використання нових 

(удосконалених) процесів або обладнання (K.Frimen) 
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встановлення невідомих раніше об’єктивних 

закономірностей, властивостей та явищ матеріального 

світу, що вносять зміни в рівень пізнання 

новинка: метод, принцип, новий порядок, новий продукт, 

процес, який якісно відмінний від попереднього аналога; 

є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених 

наукових досліджень і розробок 

нове технічне вирішення конкретної задачі, яке має 

позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює 

умови праці. Може бути основним (якщо 

використовується самостійно) та додатковим (якщо є 

удосконалення основного)  

результат практичного освоєння новації у виробничій, 

комерційній, організаційній, маркетинговій, фінансовій 

та інших сферах, ефективність якої оцінюється 

економічним та (або) соціальним ефектом 

відкриття 

винахід  

нововведення 

новація 

Функції інновацій 

відтворювальна  

інновація є важливим джерелом розширеного відтворення, тобто дохід 

одержаний від її реалізації може бути спрямована на забезпечення 

розширеного відтворення 

інвестиційна 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

стимулююча 

прибуток отриманий від реалізації інновацій може використовуватись в 

ролі капіталу, інвестицій в нові інновації 

 

 

ництва та узгодження їх з цілями управління  одержання прибутку від реалізації інновацій є стимулом і спонукає 

підприємця постійно підвищувати ефективність своєї діяльності: 

вдосконалювати організацію маркетингової діяльності, використовувати 

більш сучасні методи управління ресурсами тощо 

 

 

ництва та узгодження їх з цілями управління  

Інновацією стають тільки ті нововведення, які забезпечують суспільний 

прогрес, економію витрат, підвищення рівня рентабельності виробництва. 

З поняттям "інновація" тісно пов’язані такі поняття, як "новація", 

"нововведення", "винахід", "відкриття" 
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2. Класифікація інновацій 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Перше групування інновацій запропонував Й. Шумпетер, який 

виокремив п’ять типів інновацій: 

виробництво невідомого споживачам нового продукту або 

продукту з якісно новими властивостями 

залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів, 

незалежно від того, існували ці джерела раніше чи ні 

 

освоєння нового ринку збуту певною галуззю промисловості, 

незважаючи на те, чи існував цей ринок раніше чи ні 

впровадження нового засобу виробництва, в основу якого 

покладено нове наукове відкриття або новий підхід до 

комерційного використання продукції 

 

 
впровадження нових організаційних форм  

 

Класифікація інновацій передбачає їх поділ на конкретні групи за визначеними 

ознаками для досягнення поставленої мети. 

Класифікація інновацій 

З
а 

 с
ту

п
ен

ем
 н

о
в
и

зн
и

 базові  

інновації 

модифіковані 

інновації 

псевдо-

інновації 

інновації, в основі розробки яких лежать нові 

фундаментальні наукові досягнення, що роблять 

можливим створення нового обладнання, технологій 

тощо 

 

виникають в результаті адаптації новацій до вимог 

ринку 

характеризуються незначними змінами в порівнянні з 

попередніми об’єктами, найчастіше є проявами моди 
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З
а 

сф
ер

о
ю

 д
ія

л
ьн

о
ст

і 

о
р

га
н

із
ац

ії
 (

м
іс

ц
е 

в
 с

и
ст

ем
і)

 
якісні чи кількісні зміни у виборі чи використанні 

матеріалів, сировини, обладнання чи інших ресурсів 

зміни в результатах виробничої діяльності, якими 

можуть бути послуги, технології, вироби 

інновації на 

вході в 

організацію 

інновації на 

виході з 

організації   

 структурні 

інновації  

цільові зміни у виробничих, обслуговуючих та 

допоміжних процесах 

З
а 

 з
м

іс
то

м
 

 продуктові 

інновації 

технологічні 

інновації 

 управлінські 

інновації  

соціальні 

інновації 

інформаційні 

інновації  

нові (вдосконалені) продукти тобто нові споживчі 

цінності, що приваблюють більшу кількість 

споживачів 

 

нові способи виробництва нових, вдосконалених та 

існуючих продуктів 

 

вдосконалення стилів, методів, форм роботи апарату 

управління організації 

 

використовуються для покращення умов праці, 

екології, розв'язання проблем охорони здоров'я,  

освіти, культури тощо 

 

вирішують завдання організації раціональних 

інформаційних потоків у сфері науково-технічної та 

інноваційної діяльності 

 

З
а 

 п
р

и
ч
и

н
ам

и
 

в
и

н
и

к
н

ен
н

я
 

реактивні 

інновації 

 

стратегічні 

інновації 

забезпечують виживання та зміцнення позицій 

підприємства на ринку, виникають як реакція на 

нововведення основних конкурентів   

 

інновації, впровадження яких має випереджальний 

характер і здійснюється з метою отримання 

конкурентних переваг у майбутньому 
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З
а 

ст
у

п
ен

ем
  

п
о

ш
и

р
ен

н
я
 одиничні 

інновації 

дифузійні 

інновації 

разові нововведення, що не підлягають тиражуванню 

за своєю унікальністю та призначенням 

 

нововведення, що характеризуються масовістю та 

швидким розповсюдженням 

 

З
а 

м
ас

ш
та

б
о

м
  

н
о
в
и

зн
и

 

інновації 

світового 

рівня   

інновації 

національного 

рівня 

інновації 

галузевого 

рівня 

інновації 

підприємства 

 

нові для всіх країн 

 

нові для окремої країни 

 

нові для одного виду діяльності 

нові  для окремого підприємства 

З
а 

р
ів

н
ем

  

сп
ад

к
о

в
о

ст
і 

 

інновації 

заміщення 

інновації 

скасування 

поворотні 

інновації 

відкриваючі 

інновації 

ретроново-

введення 

передбачають повне витіснення застарілих засобів 

 

виключають виконання певної операції, не 

замінюючи її новою 

 

після деякого використання новинки відкривається її 

невідповідність або непридатність новим умовам, що 

змушує повертатись до її попереднього варіанту 

 

базові інновації, які не мають аналогів  

 

стають актуальними раніше відомі винаходи, 

відкриття тощо 
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3. Життєвий цикл інновацій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З
а 

гл
и

б
и

н
о

ю
  

ін
н

о
в
ац

ій
н

и
х

 з
м

ін
  

локальні 

інновації 

системні 

інновації 

функціональні 

інновації 

адаптивні 

інновації 

якісні 

інновації 

удосконалюючі 

інновації 

радикальні 

інновації 

передбачають локальне оновлення окремих елементів 

системи 

 

зміна кількісних властивостей системи 

перегрупування складових частин системи з метою 

забезпечення оптимальної взаємодії її елементів 

адаптивні зміни елементів системи з метою 

забезпечення їх оптимальної взаємодії 

 

якісні зміни, при яких первісні ознаки системи не 

змінюються, хоча й відбувається покращення її 

корисних властивостей 

 

якісні зміни функціональних властивостей системи чи 

її частини без зміни функціонального принципу 

 

зміни у функціональних властивостях системи та її 

функціональних принципах 

 

період часу від зародження ідеї, створення 

продукту з інноваційними властивостями, його 

практичного використання до моменту зняття його 

з виробництва 

 
 

Життєвий 

цикл 

інновації   

Концепція життєвого циклу інновацій базується на тому, що всі економічні 

процеси, в тому числі процеси створення і використання інновацій, тривають у 

певному часовому просторі і мають циклічний характер 
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Прибуток  

Обсяг 

продажу 

час  

Обсяг продажу і 

прибутку в 

грошовому 

еквіваленті 

Збитки і 

капіталовкладення 

у грошовому 

еквіваленті 
Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Етап 5 

Збиток  

Етапи життєвого циклу інноваційної продукції 

Етап 1. Інноваційний креатив (розробка товару) 

охоплює стадії зародження ідеї, науково-дослідних та 

експериментально-конструкторських робіт щодо перетворення ідеї на 

продукт, розроблення технології його виробництва; пов'язаний із 

значними витратами 

Етап 2. Ринкова презентація (впровадження товару на ринок) 

налагодження технологічного процесу, випуск пробної партії 

інноваційної продукції та її ринкова апробація  

Етап 3. Розвиток інноваційного ринку (зростання) 

період швидкого зростання обсягів збуту інноваційної продукції та 

прибутків від її реалізації  

Етап 4. Насичення інноваційного ринку (зрілість) 

Етап 5. Скорочення інноваційного ринку (спад) 

 характеризується стабільною збалансованістю між потребами ринку в 

інноваційній продукції і товарною пропозицією підприємства 

 характеризується зменшенням обсягів збуту та прибутку, що є 

результатом морального старіння продукції під впливом НТП  

Характеристика збуту і прибутку протягом життєвого циклу товару 
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Циклічний характер розвитку інновацій (інноваційний ланцюг) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Класична крива поширення інновації  

 

 
 

 

час  

Обсяг продажу 

нового 

продукту 

А  В  С   

Життєвий цикл інновації А 

час  

Поширення 

інновацій  

інкубаційний  

період  

прискорена 

дифузія  

повільна  

дифузія  

витіснення  

іншою інновацією 

зародження  

Більшість підприємств систематично оновлюють асортимент продукції та 

послуг, модернізують і створюють нові виробничі системи, а отже, постійно 

ініціюють інноваційні зміни. Життєві цикли накладаються один на одного, 

мають ланцюговий характер.  

За великого потенціалу інновація, як правило, поширюється за межі 

підприємства шляхом дифузії, особливо це притаманно технологічним 

інноваціям 

насичення 
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Періоди дифузії інновацій 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інновації як джерело економічного зростання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Період прискореної дифузії: 

вигідність інновації помічена іншими суб’єктами підприємництва, які 

масово залучають інновації у виробництво; спостерігається швидке і 

значне зростання економічних показників, у всіх, хто приєднався до 

інноваційного процесу 

 

Період сповільнення дифузії і насичення: 

характеризується сповільненим поширенням інновацій, оскільки її 

потенціал майже вичерпано і життєвий цикл наближається до 

завершення 

 

Період витіснення: 

характеризується початком поширення інновації нового покоління, яка 

забезпечує суттєвіше зростання економічних параметрів організації, ніж 

попередня інновація, яка вже перестала нею бути 

 

Інкубаційний період: 

характеризується повільною дифузією, малими значеннями параметрів 

зростання 

 

Інновації привертають увагу суб’єктів господарювання через свою економічну 

вигідність; їх поширення відбувається доти, поки прибуток отриманий в 

результаті її використання, задовольняє підприємців  

Динамічний соціально-економічний розвиток кожної країни неможливий без 

всебічного і безперервного використання нововведень, які є каталізаторами 

економічного розвитку 
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спосіб економічного зростання, що базується на постійних і 

систематичних нововведеннях, спрямованих на поліпшення 

всіх аспектів діяльності, формування конкурентних переваг   

Інноваційний 

тип розвитку 

Основні структурні джерела економічного розвитку  

Виробничі 

чинники 
Інвестиції 

Інноваційна 

діяльність  

Ефективність і конкурентоспроможності економіки визначається 

співвідношенням цих джерел, яке на різних етапах економічного розвитку різне 

Друга половина ХХ століття характеризувалась переходом від статистичних 

порівняльних переваг, які є природно заданими для країни до динамічних, що є 

результатом проведення урядом та корпоративним сектором конкурентної 

інноваційної політики   

Причини переходу країн до інноваційного типу розвитку 

 

 переповненість світового ринку товарами та послугами, зайняти 

місце у якому можна, лише сформувавши власну ринкову нішу 

якісно нового товару  

 

здатність інноваційного товару створювати суттєві конкурентні 

переваги, що є складовою конкурентоспроможності та економічної 

стійкості суб’єкта господарювання у невизначеному і мінливому 

ринковому середовищі  

 

світова тенденція до індивідуалізації потреб, а отже й споживчих 

характеристик товару 

 

прагнення транснаціональних корпорацій монополізувати ринки, 

що вимагає від дрібніших товаровиробників інноваційної стратегії 

поведінки на ринку для забезпечення стійкості свого існування 
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Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає відмінність у застосуванні понять "новація", "нововведення", 

"інновація"? 

2. Чим відрізняються винахід і відкриття від нововведення?  

3. За якою ознакою відрізняють базові та поліпшуючі нововведення?  

4. Що таке інноваційний лаг? 

5. Як за допомогою аналітичного інструменту S-подібної логістичної кривої 

можна визначити час, коли слід розвивати нову технологію? 

6. Чим викликані процеси інтернаціоналізації та глобалізації інноваційної 

діяльності? 

7. У чому полягають сутність і цілі класифікації інновацій? 

8. Які принципи класифікації інновацій взяті за основу в теорії Й. Шумпетера? 

9. У чому виявляється циклічний характер інновацій? 

10. Якими причинами обумовлена необхідність переходу країн до інноваційного 

типу розвитку? 

 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Інтелектуальна власність – основа інноваційної діяльності. 

2. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій. 

3. Взаємозв’язок розвитку інновацій, науки і техніки. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань 

1. Інновації як фактор випереджаючого розвитку економіки країни.  

Причини низької інноваційної активності вітчизняних підприємств 

фрагментарність і незавершеність 

трансформації господарського 

механізму  

орієнтація економіки на 

інвестування розвитку виробництва, 

а не активізацію інноваційної 

діяльності 

недостатня увага до власного 

науково-технічного потенціалу 

недостатнє фінансування науково-

технічної діяльності 

відсутність розвинутої 

інноваційної інфраструктури 

недосконалість інструментів 

правового регулювання 

інноваційної діяльності  

Отже, інновації є основним чинником конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання 
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2. Роль людського чинника у створенні та реалізації інновацій.  

3. Інноваційний розвиток суспільства на основі інтелектуального капіталу. 

4. Концепція життєвого циклу інновацій у системі управління інноваційним 

розвитком підприємства. 

5. Основні проблеми переходу України на інноваційну модель розвитку. 

 

Тестові завдання 

1. Термін "інновація" запровадив: 

а) К. Маркс; 

б) Й. Шумпетер; 

в) М. Туган-Барановський; 

г) Ф.-А. Хайєк. 

2. Продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат 

фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій 

сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання 

робіт, - це: 

а) інновація; 

б) новація; 

в) винахід; 

г) нововведення. 

3. Як називаються інновації, що характеризують застосування нових методів 

організації виробництва: 

а) продуктові; 

б) процесні; 

в) технічні; 

г) ринкові. 

4. Життєвий цикл інновації – це: 

а) період від створення новинки до моменту її введення в експлуатацію; 

б) період від створення новинки до моменту її запуску у масове виробництво; 

в) період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного використання 

до моменту зняття з виробництва через моральне застаріння; 

г) період від зародження ідеї до створення новинки. 

5. Спосіб економічного зростання шляхом кількісної зміни виробничих чинників на 

основі існуючого науково-технічного рівня називають: 

а) екстенсивним; 

б) інтенсивним; 

в) інноваційним; 

г) інкрементальним. 

6. "Гребінцевий" вигляд класичної кривої життєвого циклу продукту свідчить 

про:  

а) продукт через певний проміжок часу перестає цікавити споживачів і швидше, 

ніж очікувалось, знімається з виробництва; 

б) наявні сезонні коливання попиту на продукт; 

в) створення продукту відбувається за певними стадіями, між якими існує 

великий інноваційний лаг; 
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г) передавання продукту з попередньої стадії життєвого циклу на наступну 

здійснюється на комерційній основі. 

7. Класична крива поширення інновації у галузі – це: 

а) L-подібна крива; 

б) S-подібна крива; 

в) J-подібна крива; 

г) V-подібна крива. 

8. Винахід визначають як: 

а) сукупність авторських та інших прав на результат інтелектуальної діяльності; 

б) нове вирішення задачі, що відзначається суттєвими відмінностями від 

попередніх і дає позитивний ефект; 

в) новий спосіб розв’язання проблеми за допомогою інноваційної діяльності; 

г) встановлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та 

явищ матеріального світу, що сприяють накопиченню теоретичних знань.   

9. Інновації, що забезпечують виживання підприємства, оскільки здійснюються у 

відповідь на дії конкурентів: 

а) інновації нульового порядку;  

а) маркетингові інновації; 

в) реактивні інновації; 

г) організаційні інновації. 

10. Період між появою новації і її впровадженням – це: 

а) інноваційний лаг; 

б) життєвий цикл інновації; 

в) тривалість інноваційного процесу; 

г) комерціалізація інновацій.  

11. Залежно від ступеня поширення виділяють:  

а) реактивні та стратегічні інновації; 

б) одиничні та дифузійні інновації; 

в) управлінські та організаційні інновації; 

г) радикальні та модифіковані інновації. 

12. Базові, модифіковані та псевдоінновації виділяються в залежності від: 

а) місця в системі організації; 

б) причин виникнення; 

в) змісту; 

г) ступеня новизни. 

13. Визначте етапи життєвого циклу продукції, що потребують найбільш 

значних за обсягами інвестицій: 

а) стабілізація обсягів виробництва нової продукції; 

б) технологічне освоєння випуску нової продукції; 

в) дослідження та розробки щодо створення нової продукції; 

г) зниження обсягів виробництва і продажу. 

14. Основні риси, притаманні інноваційному суспільству: 

а) незалежність; 

б) інтелектуалізація виробництва; 

в) стабільність; 
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г) добробут населення. 

15. Інновації, зорієнтовані на виробництво і використання нових (поліпшених) 

продуктів у сфері виробництва або у сфері споживання: 

а) ринкові інновації; 

б) продуктові інновації; 

в) інновації процесу; 

г) технологічні інновації. 
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ТЕМА 2. СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ 

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ 

1. Теорії циклічності – передумова виникнення інноваційних теорій. 

2. Інноваційні теорії економічного розвитку. 

3. Еволюційно-інституціональні теорії економічного розвитку. 

4. Теорії управління знаннями – основа інноваційного розвитку. 

 

1. Теорії циклічності – передумови виникнення інноваційних теорій 

 

 

\ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Теорія циклічних економічних криз К. Маркса 

циклічний рух економіки пояснюється середнім терміном життя основного 

капіталу, вкладеного у засоби виробництва (8-12 років) 

технічний прогрес – результат наукової роботи винахідників, які 

розробляють нові конструкції суто на основі бажання матеріалізувати свій 

талант, пізнаючи закони природи 

виникнення криз пов’язано з процесом перенакопичення основного 

капіталу 

кожен цикл складається з чотирьох фаз: криза, депресія, пожвавлення, 

підйом 

рух від однієї макроекономічної 

рівноваги до іншої в масштабах 

щонайменше національної економіки  

епіцентром циклічного руху є криза, у 

якій поєднується межа та імпульс 

зростання економіки   

Циклічність  

Передумовами виникнення інноваційних теорій є теорії циклічності 

економічного розвитку, які вперше були розглянуті в працях філософів та 

істориків стародавнього світу, зокрема, Платона, Плутарха, Аристотеля.  
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М.І. Туган-Барановський на основі аналізу промислових циклів 

Англії  зробив висновки: 

процес виробництва детермінує процес споживання через механізм 

нагромадження капіталу та його інвестування в нові технології та 

виробництво  

при кожному "повороті гвинтоподібної лінії, якою можна графічно 

зобразити рух капіталістичного прогресу, промисловість країни не 

повертається до висхідного пункту, а піднімається все вище й вище"  

циклічність економічного розвитку визначається обмеженістю 

позичкового капіталу та особливостями його інвестування в капітальні 

товари 

 

 безперервний, поступальний розвиток виробництва можливий тільки при 

дотриманні певної пропорції в суспільному виробництві 

періодичне чергування пожвавлення і застою торгівлі в капіталістичному 

господарстві неминуче за умов неорганізованого виробництва та швидкого 

накопичення вільного капіталу 

циклічний рух кон’юнктури проявляється в зміні цін та товари (основний 

вид сировини, що йде на створення основних засобів виробництва) та русі 

дисконтного проценту  

шляхи подолання економічних циклів – активізація інвестиційної та 

соціальної політик 
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Теорія довгих хвиль М.Д. Кондратьєва 

 

причини виникнення довгих хвиль: нововведення, війни та 

революції, відкриття нових ринків, збільшення запасів золота 

тощо  

 оновлення "основних матеріальних благ" відбувається не плавно, а 

стрибками, і є матеріальною основою великих циклів 

 

траєкторією рівноваги економічного зростання (тренд) визначають 

два основні показники: швидкість оновлення виробничих фондів та 

ефективність нововведень 

 

науково-технічні зміни – це закономірність, а не сукупність 

випадкових явищ 

 

існує три види рівноваги: 

- рівновага "першого порядку": між ринковим попитом і 

пропозицією; відхилення від неї породжуються 

короткотерміновими коливаннями тривалістю 3-3,5 років; 

- рівновага "другого порядку": досягається в процесі формування 

цін виробництва шляхом міжгалузевого переливу капіталу, що 

вкладається в обладнання, відхилення від неї породжуються 

середньотерміновими коливаннями тривалістю 5-7 років; 

- рівновага "третього порядку": стосується основних капітальних 

благ, до яких належать промислові споруди, інфраструктура 

промисловості, а також кваліфікована робоча сила, що обслуговує 

цей технічний спосіб виробництва (цикл триває 40 – 60 років) 

 

 
причини технологічних змін: запити виробництва та створення 

таких умов, за яких упровадження нових технічних засобів, 

використання винаходів стає можливим 

 

існує взаємозв’язок довгих хвиль з технічним розвитком 

виробництва, а саме з НТП 

 



 25 

2. Інноваційні теорії економічного розвитку 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Імпульсом до виникнення інноваційних теорій економічного розвитку 

послужила теорія економічного розвитку Й. Шумпетера, у якій він вперше 

вжив термін "інновація" і пояснив роль інновацій в економічному розвитку 

Основні постулати теорії економічного розвитку Й. Шумпетера   

 

 причиною довгих хвиль є концентрація важливих нововведень в 

окремих галузях, внаслідок чого кожне базове нововведення 

спричиняє вторинні нововведення, які вдосконалюють уже існуючі 

продукти, формуючи вторинну хвилю нововведень 

 

нововведення з'являються в економіці не рівномірно, а у вигляді 

одночасно освоєних новацій – кластерів (сукупності базисних 

нововведень, що визначають технологічний уклад економіки 

протягом тривалого часу)  

 

нове, як правило, не виростає зі старого, а з'являється поряд із ним і 

витісняє його 

 

подальший розвиток – це не продовження попереднього, а новий 

стрибок, породжений іншими умовами і часто іншими людьми    

 

кожна інновація має життєвий цикл, який можна розглядати як 

"процес творчого руйнування" 

 

різні види інновацій спричиняють порушення статичної і 

формування динамічної рівноваги 

 

двигуном прогресу у формі циклічного руху є не будь-яке 

інвестування у виробництво, а лише інновації, тобто введення 

принципово нових товарів, техніки, форм виробництва і обміну  

 

Й. Шумпетер розроби класифікацію хвиль, визначивши ключовий фактор 

кожної хвилі, що дав імпульс її поширенню, і сформував відповідний 

технологічний устрій 



 26 

Теорія довгих хвиль або циклів Й. Шумпетера  

(хвилі прискорення)  

 

 
 

 

Водяна 

енергія, 

залізо, 

текстиль 

Парова 

енергія, 

рейковий 

транспорт, 

сталь 

Електрика, 

хімія, маши-

ни внутріш-

нього 

згорання 

Нафтохімія, 

електроніка, 

авіація 

Цифрові 

схеми, 

комп'ютерні 

програми  

Т
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Результати дослідження Г. Менша 

кожна країна у певний період свого розвитку опиняється в кризі, вихід з 

якої неможливий за наявної техніки, відсутності базисних нововведень 

існують базисні (сукупність таких виробничих процесів, які потенційно 

можуть створювати велику кількість нових робочих місць, що потребують 

іншої кваліфікації) і поліпшуючі (розкривають усі можливості базисних) 

інноваційні технології 

 

базисні і поліпшуючі інновації перебувають у постійній конкуренції, яка і 

спричинює періодичні S-подібні хвилі, що відповідають циклам 

Кондратьєва 

генератором умов для появи інновацій, які становлять технологічний базис 

нової хвилі, є депресія 

технічний процес відбувається не безперервно, а дискретно 

довгий економічний цикл має форму S-подібної логістичної кривої, в 

основі якої – життєвий цикл певного технологічного способу виробництва  

на завершальній стадії попереднього технологічного базису виникає 

новий; момент злиття двох послідовних циклів – "технологічний пат" 

(структурна криза), оскільки попередня S-подібна крива не зливається 

плавно з новою; їх накладання породжує нестабільність 
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3. Еволюційно-інституціональні теорії економічного розвитку 

 

Сутність  

Представники  

Т. Веблен, Дж.-Р. 

Коммонс, В. 

Мітчел, Дж.-К. 

Гелбрейт, Д. Белл, 

Ф. Перру, Г-К. 

Мюрдаль 

Інституціоналізм  

напрямок економічної думки, прихильники якого 

розглядають економіку як систему, в якій 

відносини між господарюючими суб’єктами 

складаються під впливом як економічних, так і 

політичних, соціально-психологічних факторів 

Об’єкт дослідження  

"інститути" - держава, корпорації, профспілки, 

а також правові, морально-етичні норми, звичаї, 

менталітет, інстинкти людей тощо 

 

▪ в процесі переходу від однієї технології до іншої має 

місце технологічний розрив; 

▪ інновація – це засіб конкурентної боротьби та отримання 

прибутку; 

▪ нововведення підкоряються певній логіці та 

прогнозуванню і на цій основі можлива оцінка глибини 

тих змін, які відбудуться; 

▪ розвиток відбувається циклічно 

Дослідження 

Р. Фостера 

С.-С. Кузнець не погоджувався з інноваційною теорією 

Шумпетера, стверджуючи, що в бажанні підприємців 

інвестувати в принципово нові види техніки чи товари 

немає ніякої закономірності; революційні інновації 

виникають переважно випадково, під впливом первинних 

зовнішніх обставин (змін в політиці, економіці, появи 

нових відкриттів тощо); тобто визнаючи існування 

економічних циклів, він пов'язував їх із циклами 

інноваційних технологій, наголошуючи водночас на 

випадковості появи інновацій    

Дослідження 

С.-С. Кузнеця 

Інноваційні теорії технологічних змін сформували концептуальні засади 

розвитку суспільств та економік, які ґрунтуються на постійному оновленні 

технологічної бази виробничої діяльності, зміні технологій, технологічних 

устроїв.  
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 передбачає, що держава не повинна усуватись від регулювання 

економічних процесів, однак її втручання повинно бути тільки 

індикативним, спрямованим на підтримку розвитку "полюсів 

зростання" (фірм, галузі чи комплексу галузей, які мають сильний 

"ефект захоплення", створюють "зони розвитку"). Основною метою 

"полюсів зростання" є максимізація прибутку загалом, а не збільшення 

прибутковості окремих учасників 

 

ґрунтується на постулатах: 

- для збалансованого соціально-економічного розвитку країни 

необхідно розробити програми і плани, що ґрунтуються на прогнозах 

майбутнього, визначенні місця і ролі країни у загальному світовому 

розвитку; 

- міжнародна економічна інтеграція сприяє поширенню нових 

технологій, залученню до науково-технічного прогресу відсталих 

країн, розширює можливості створення й використання нововведень; 

- можливості економічного розвитку обмежуються застарілими 

інституціями, які не розвивають у людей ініціативності, 

підприємливості, бажання експериментувати, створювати і 

впроваджувати нове; 

- вирішальне значення для успішного технічного й економічного 

розвитку має докорінна зміна відсталих соціальних і політичних 

інститутів 
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науково-технічний прогрес виконує домінуючу роль в розвитку 

людства, у зв’язку з цим прискорення його темпів зумовить у 

найближчому майбутньому загальне зростання добробуту у всіх 

країнах; зміни в техніці призвели до утворення великих корпорацій, 

держава мусить врівноважувати їх домінування в економці через 

процедуру планування 

Еволюційно-інституціональні теорії економічного розвитку 

Інституціоналісти розуміли, що сліпе використання науки і техніки породжує 

економічну небезпеку, створює загрозу технокатастроф, а надмірна увага до 

матеріальних благ обумовлює занепад культури. Усвідомлювали, що для 

усунення загрозливих для людства наслідків неконтрольованого НТП 

необхідне втручання в його перебіг державних і наддержавних регулятивних 

структур, водночас необхідно дбати про технічний та економічний розвиток 

країн, впливати на вдосконалення їх соціальних і політичних інститутів 
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4. Теорії управління знаннями – основа інноваційного розвитку 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Теорія інтелектуальної технології Ф-А. Хайєка 

ринок – глобальна інформаційна система, що містить 

величезне "неявне, розсіяне знання" про потреби і виробничі 

можливості людей 

основа розвитку цивілізації – інформаційна концепція 

"порядку, що розширюється"; інформація, яку надає ринок, і 

дії відповідно до неї подовжують "ланцюжки" людей, які 

працюють одне для одного (підприємців та споживачів), і 

дають можливість експериментувати, ризикувати, домагатися 

максимальних результатів за мінімальних витрат 

 

дотримання звичаїв, традицій і правил виробничої та інших 

видів діяльності, напрацьованих у процесі розвитку 

цивілізації дає змогу забезпечувати поступальний розвиток 

суспільства 

всі підприємницькі ідеї ґрунтуються на знаннях, які дають 

імпульс розробленню інновацій 

необхідно максимально обмежити владу держави над 

економікою і надати спонтанним ринковим силам повну 

свободу прояву 

Успішність діяльності організацій залежить від їх здатності оперативно 

реагувати на нові запити ринку, розробляючи та освоюючи випуск 

конкурентоспроможної продукції; в сучасних умовах це можливо лише завдяки 

потенціалу знань  
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Питання для самоконтролю 

1. Що таке інноваційний цикл? Поясніть сутність циклічної концепції розвитку.  

2. У чому полягає сутність теорії "довгих хвиль" М. Кондратьєва? 

Теорія інноваційної економіки і підприємницького суспільства  

Пітера Друкера 

 

головною продукцією і "начинкою" усіх товарів і послуг є нові 

рішення; зростання економіки є безпосереднім результатом 

безперервних інноваційних змін  

 

провідна роль в економіці належить малим і середнім 

підприємствам, які очолюють підприємці, що діють на власний 

страх і ризик  

 

знання є предметом і результатом праці, що зумовлює 

реорганізацію галузей навколо створення знань і реструктуризацію 

всієї економіки країни навколо сфери накопичення інформації  

 

інтелектуалізація праці є основним процесом розвитку 

виробництва, а витрати на нього і поширення знань – головною 

формою інвестицій 

 

головна форма власності – інтелектуальна власність, що структурує 

суспільство і визначає його розвиток 

 

мета оподаткування – підтримка усього необхідного для 

довгострокових інвестицій  

 

для розуміння найважливіших економічних процесів, крім мікро- 

та макроекономіки, необхідна мегаекономіка, що враховує  вплив 

демографії, освіти, нових технологій, екології, рівня культури тощо 

 

Економічне зростання країн значною мірою залежить від інноваційної 

активності підприємницьких структур, від їх прагнення, зусиль та здатності 

використовувати у своїй діяльності новітні технології, творчо підходити до 

визначення способів задоволення потреб споживачів, на основі чого 

збільшувати свій прибуток і зміцнювати свої позиції на ринку  
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3. Які умови в ринковій економіці призводять до появи "технологічного пату"?  

4. У чому полягає сутність інноваційної теорії Й. Шумпетера? Що є принципово 

новим у його теорії? 

5. Як вплинув розвиток інноваційного підприємництва  на  цикл Кондратьєва в 

80-х роках ХХ ст. у США? 

6. Які основні характеристики "інноваційної економіки" та "інноваційного 

суспільства" за П. Друкером? 

7. У чому полягає сутність теорії технократичного суспільства?  

8. Які основні положення теорії інтелектуальної технології Ф-А. Хайєка? 

9. У чому полягає сутність концепції гармонійної економіки Перру? 

10. Які основні характеристики теорії циклічних економічних криз К. Маркса? 

 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Еволюція парадигми економічного розвитку. 

2. Концепція технологічних укладів. 

3. Соціально-психологічні теорії інноваційного розвитку. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань  

1. Теорія економічного розвитку Й. Шумпетера. 

2. Роль досліджень М.І. Туган-Барановського у розвитку інноваційних теорій. 

3. Теорія інтелектуальної технології Ф.-А. Хайєка. 

4. Використання концепції довгих хвиль М.Д. Кондратьева для прогнозування 

розвитку економіки України.  

5. Проблеми й перспективи розвитку інноваційної економіки в Україні. 

 

Тестові завдання 

1. Теорію циклічних криз, в основі якої – середній термін життя основного 

капіталу, вкладеного у засоби виробництва, сформулював:  

а) Х. Кларк; 

б) К. Маркс; 

в) Й. Шумпетер; 

г) Ф.-А. Хайєк. 

2. М. Кондратьєв є автором: 

а) теорії технократичного детермінізму; 

б) теорії довгих хвиль; 

в) теорії сталого розвитку; 

г) моделі інноваційної економіки. 

3. Термін "технологічний пат" характеризує: 

а) ситуацію, коли спонтанно у різних країнах світу з'являються пучки нових 

технологій; 

б) затяжну кризу в економіці, обумовлену відсутністю капіталу для інвестування 

у нові технології; 

в) кризу, вихід з якої неможливий за існуючої техніки; 

г) нововведення, що знаходять застосування в споріднених галузях. 

4. Поняття "технологічний розрив" у економічну лексику запровадив: 
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а) Й. Шумпетер; 

б) М. Туган-Барановський; 

в) Ф.-А. Хайєк;      

г) Р. Фостер. 

5. Автором концепції гармонійної економіки є: 

а) Ф. Перру; 

б) Й. Шумпетер; 

в) М. Туган-Барановський; 

г) Ф.-А. Хайєк. 

6. Висновок про те, що держава не має усуватися від регулювання економічних 

процесів, однак її втручання має бути тільки індикативним, спрямованим на 

підтримку розвитку «полюсів зростання», зробив: 

а) П. Друкер; 

б) Д. Белл; 

в) Й. Шумпетер; 

г) Ф. Перру. 

7. Автором теорії інноваційної економіки є: 

а) Дж.-К. Гелбрейт; 

б) П. Друкер; 

в) Й. Шумпетер; 

г) Ф.-А. Хайєк. 

8. Сукупність технологічних ланцюгів, яка виникає внаслідок процесів кооперації 

та спеціалізації, має стійкий характер і утворює стабільний елемент 

відтворювальної структури економіки, - це: 

а) технологічний пат; 

б) технологічний устрій; 

в) кластер технологій; 

г) технологічна спеціалізація. 

9. Науковець, який зробив висновок про те, що вирішальне значення для успішного 

технічного й економічного розвитку має докорінна зміна відсталих соціальних і 

політичних інститутів, які не розвивають у людей честолюбності, 

підприємливості, ініціативності: 

а) Й. Шумпетер; 

б) Д. Белл; 

в) Г.-К. Мюрдаль; 

г) П. Друкер. 

10. Виходячи з циклічної концепції розвитку М. Д. Кондратьєва, суттєві зміни в 

економічному житті суспільства відбуваються: 

а) на початку хвилі, що підвищується; 

б) наприкінці хвилі, що підвищується; 

в) на початку хвилі, що знижується; 

г) наприкінці хвилі, що знижується. 

11. Інформаційна концепція "порядку, що розширюється", належить: 

а) П. Друкеру;  

б) Й. Шумпетеру; 
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в) Ф.-А. Хайєку; 

г) Ф. Перру; 

12. Яка з наукових теорій, розроблених Й. Шумпетером, знайшла застосування в 

інноватиці? 

а) теорія "довгих хвиль", або великих циклів кон’юнктури; 

б) теорія довгих, середніх і коротких циклів ділової активності; 

в) теорія циклів економічного зростання; 

г) теорія циклів суспільного розвитку. 

13. Гіпотезу "перервності" у процесі дослідження технологічних циклів було 

сформульовано: 

а) М. Д. Кондратьєвим; 

б) Г. Меншем; 

в) С. Кузнецом; 

г) Й. Шумпетером. 

14. Кластер інновацій –це: 

а) сукупність базисних нововведень, що визначають технологічний устрій 

економіки протягом тривалого часу; 

б) нововведення, що знаходять застосування в споріднених галузях; 

в) поліпшувальні організаційно-економічні нововведення, які необхідно 

здійснювати, впроваджуючи технологічну новацію; 

г) ситуацію, коли спонтанно у різних країнах світу з’являються пучки нових 

технологій. 

15. Згідно з Г. Меншем, генератором умов для появи інновацій, які становлять 

технологічний базис нової хвилі, є: 

а) криза; 

б) депресія; 

в) пожвавлення; 

г) піднесення. 
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ТЕМА 3. ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК ОБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

1. Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст. 

2. Структура інноваційного процесу. 

3. Моделі інноваційного процесу.  

4. Джерела та методи творчого пошуку інноваційних ідей. 

 

 

1. Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст  

 

 
 

 

 

 

Об’єкти інноваційної діяльності 

інноваційні програми і проекти 

нові знання та інтелектуальні продукти 

виробниче обладнання та процеси 

інфраструктура виробництва і підприємництва 

сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки  

товарна продукція 

механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції  

організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і 

якість виробництва і (або) соціальної сфери 

Інноваційна 

діяльність  

діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та 

розробок і обумовлює випуск на ринок нових 

конкурентноздатних товарів і послуг  
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Суб’єкти 

інноваційної 

діяльності 

фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і (або) 

юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, 

об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну 

діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні 

цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в 

Україні інноваційних проектів  

Підходи до  

інноваційного 

процесу 

• паралельно-послідовне здійснення науково-

дослідної, науково-технічної, інноваційної, 

виробничої діяльності та маркетингу; 

• тимчасові етапи життєвого циклу нововведення 

від виникнення ідеї до її розробки і поширення; 

• процес фінансування та інвестування розробки 

й поширення нового виду продукту або послуги 

(окремий випадок інвестиційного проекту). 

це послідовне перетворення наукового знання 

на інновацію, яка задовольняє нові суспільні 

потреби 

Інноваційний 

процес 

підвищення ефективності господарської діяльності шляхом оновлення 

технологій, товарів та інших складових організаційної системи 

мета 

Інноваційний процес є ширшим поняттям ніж  

інноваційна діяльність і охоплює всі стадії створення новинки – від ідеї 

до конкретного продукту, технології або послуги, які використовують у 

господарській практиці; всі етапи життєвого циклу інновацій, в тому 

числі її дифузія у нові умови і місця застосування 
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Загальна схема інноваційного процесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Інноваційний процес характеризується: 

високим ризиком і невизначеністю шляхів досягнення цілей  

неможливістю детального планування та орієнтації на прогнозні оцінки 

необхідністю переборювати опір як у сфері економічних відносин, так і 

у сфері інтересів учасників інноваційного процесу 

високим рівнем залежності від зовнішнього соціально-економічного 

середовища 

Наукові  

знання 

Інноваційна ідея 

та її розробка 

Потреби 

суспільства 

Впровадження інновації 

(продукту, технології, 

послуги) 

Виробничі 

ресурси 
Виробництво  

Поширення 

нововведення 
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Фактори, що впливають на розвиток 

інноваційного процесу 

 

стан зовнішнього 

середовища (тип ринку, 

характер конкуренції, 

практика державного 

регулювання, рівень 

освіти тощо) 

 

специфіка самого 

інноваційного процесу 

як об’єкту управління 

 

стан внутрішнього 

середовища (фінансові  

та матеріально-технічні 

ресурси, прогресивність 

технологій, що 

використовуються 

тощо) 

 

Суб’єкти інноваційного процесу 

генератори науково-технічних знань (індивідуальні 

винахідники, дослідницькі організації); вони 

зацікавлені в отриманні частини доходу від 

використання винаходу 

 

 

 

Новатори  

Ранні 

реципієнти  

підприємці, які першими освоїли нововведення і 

прагнуть отримати додатковий прибуток за рахунок 

швидкого просування нововведення на ринок 

Рання 

більшість  

Відстаючі 

підприємства 

підприємства, які впроваджують нововведення раніше 

середньовизначеного часу, що забезпечує їм 

додатковий прибуток 

підприємства, що із запізненням впроваджують 

нововведення, які, як правило, вже морально застаріли  

Ім
іт

а
т
о

р
и
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Фази переходу простого інноваційного процесу в товарний 

 

 
 

 

 

 

 

Моделі інноваційного процесу  

(поширення інновацій) 

Модель дифузії нововведення на 

макроекономічному рівні в 

межах усієї економіки  

Модель, що характеризує 

внутрішньоорганізаційний шлях 

нововведення на окремому 

підприємстві    

залежить від створення 

державою відповідних 

економічних, організаційно-

правових та соціальних умов  

реалізується в умовах  

невизначеності, яка пов’язана із 

самим нововведенням  

Види інноваційного процесу 

Простий внутрішньо- 

фірмовий  

(натуральна форма) 

Простий між- 

організаційний 

(товарна форма) 

Розширений  

передбачає створення і 

використання 

нововведення в рамках 

одного підприємства 

нововведення є 

предметом купівлі-

продажу  

характеризується 

появою нових 

виробників 

нововведення 

Створення інновації та її поширення 

Поширення інновації – це інформаційний процес, форма і швидкість 

якого залежить від комунікаційних каналів, спроможності суб’єктів 

господарювання сприймати цю інформацію та використовувати у 

практичній діяльності  

 

 Дифузія нововведення 

процес поширення (трансферу) нововведення для використання у 

нових місцях, сферах чи умовах  

 

 
Ефективність інноваційного процесу визначається лише після впровадження 

інновації 
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Види  

нововведень на 

підприємстві 

• інновації продукції; 

• інновації технологічних процесів; 

• інновації персоналу; 

• інновації управлінської діяльності. 

Інновації продукції 

нове використання вже відомого продукту   

зміна зовнішнього вигляду існуючого продукту 

фундаментальна зміна існуючого продукту 

винахід справді нового продукту 

Фактори, що 

визначають темпи і 

масштаби дифузії 

нововведень на 

макрорівні 

інтернаціональність 

науки 

кваліфікація 

робітників 

розмір внутрішнього 

ринку 
рівень розвитку 

експериментальної 

бази 

рівень розвитку 

інфраструктури  
рівень розвитку 

матеріально-технічної 

бази галузі 
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Внутрішньоорганізаційне поширення  нововведень на підприємстві 

 

 
 

 

 

2. Структура інноваційного процесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 2. Збір інформації про інновацію 

Первісна обізнаність з інновацією; розширення пошуку інформації про 

нововведення 

Етап 3. Попередній вибір нововведення 

Оцінювання інформації про нововведення, вибір інновації 

Етап 4. Прийняття рішення про впровадження нововведення 

Розроблення рішення про впровадження інновацій, затвердження 

рішення про впровадження інновацій у виробництво 

Етап 5. Впровадження 

Пробне впровадження, повне впровадження і використання 

Етап 6. Інституціоналізація 

Рутинізація, дифузія 

Інноваційний процес має циклічний характер розвитку, здійснюється у 

просторі та часі. 

Етап 1. Визначення необхідності в інновації 

Обізнаність з проблемою, визначення необхідності в нововведенні; 

переконання працівників підприємства в необхідності нововведення 
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фундаментальні 

дослідження 

(теоретичні та 

пошукові) 

спрямовані на одержання нових наукових знань, 

виявлення суттєвих закономірностей розвитку 

природи та суспільства, їх метою є пізнання 

об’єктивних законів Всесвіту  

прикладні 

дослідження 

спрямовані на пошук шляхів практичного 

використання вже відкритих законів, явищ, процесів 

тощо  

Н
а

у
к

о
в

о
-

д
о

с
л

ід
н

и
ц

ь
к

и
й

  
 

Т
е
х
н

ік
о

-т
е
х
н

о
л

о
г
іч

н
и

й
  

технічні 

розробки 

первинне 

опанування 

нововведення 

передбачають створення зразків нової техніки, 

матеріалів, продуктів, які після відповідних випро-

бувань можуть бути передані у серійне виробництво 

впровадження у виробництво нововведення, 

проведення технічних та організаційних заходів 

спрямованих на забезпечення підтримки нового 

виробу в робочому стані протягом нормативного 

часу служби 

Основні етапи інноваційного процесу 
Е

к
с
п

л
у
а
т
а
ц

ій
н

и
й

  

 

 

поширення 

передбачає впровадження новинки на ринок, 

перевірку за допомогою ринкових тестів 

конкурентоспроможності, а також використання 

маркетингового інструментарію 

передбачає перехід до масового виробництва 

новинки, проведення ринкових досліджень з метою 

максимального пристосування новинки до потреб 

споживачів 

промислове 

виробництво, 

ринкові 

дослідження 
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Етапи інноваційного процесу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Моделі інноваційного процесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

падіння обсягу 

продажу 

Час, Т 

Комплексна підготовка до випуску 

нової продукції  

Створення інновацій 

Етапи  

Ф
у
н

д
ам

ен
та

л
ь
н

і 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

п
р
и

к
л
ад

н
і 

 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

Д
К

Р
 

Інноваційна діяльність і маркетинг 

впрова- 

дження 

зростання уповільнення 

зростання 

Інноваційний лаг 

Інвестиції  
Момент повернення 

інвестицій 

Ризикоінвестиції  

Комерціалізація новації 

Інвестиції у виробництво  

Обсяг 

 прибутку 

Обсяг 

 реалізації 

Життєвий цикл інновації 

Інноваційний процес не закінчується так званим впровадженням, тобто першою 

появою на ринку нового продукту, послуги. Цей процес не зупиняється й після 

впровадження, так як його поширення (дифузія) супроводжується  

вдосконаленням, воно стає ефективнішим, набуває нових рис 

нових рис 

 

Перше покоління 

моделей 

інноваційного 

процесу 

(50 ті – середина 60-х рр.) характеризується тим, 

що інновації є кінцевим результатом автономних 

досягнень науки і техніки, які зроблені під 

впливом неекономічних мотивів. Ринок 

розглядається лише як споживач НДДКР. 

 

Моделі інноваційного процесу  
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Перше покоління інноваційного процесу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друге покоління інноваційного процесу  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриття або винахід  
 

Ідеї   
 

Можливість   
 

Потреби 
 

Розробка продукції  
 

Використання  
 

Нове  

оточення   
 

Ідеї   
 

Фундаментальні 

дослідження 

Прикладні 

дослідження  

Дослідний 

зразок  

Маркетинг  
Промисловий 

зразок  
Виробництво  

Збут  

Друге покоління 

моделей 

інноваційного 

процесу 

(60 ті – початок 70-х рр.) характеризується 

врахуванням важливості ринку, на потреби якого 

реагують НДДКР 

Третє покоління 

моделей 

інноваційного 

процесу 

(початок 70-х – середина 80-х рр.) передбачає 

комбінацію першого і другого поколінь, з 

акцентом на зв’язки технологічних можливостей 

з потребами ринку 
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Третє покоління інноваційного процесу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова потреба  
 

Потреба суспільства і ринку 
 

Концепція  

ідеї   
 

Розробка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Виробництво  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Маркетинг і 

продаж   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ринок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Можливості нової 

технології  
 

Рівень розвитку технології і 

виробництва 
 

Четверте  

покоління моделей 

інноваційного 

процесу 

(середина 80-х – нинішній час) характеризується 

паралельною діяльністю інтегрованих груп та 

зовнішніми горизонтальними та вертикальними 

зв’язками. Одночасна робота над ідеєю декількох 

груп фахівців, які діють у декількох напрямах 

прискорює вирішення завдань 

 

 
 

П’яте   

покоління моделей 

інноваційного 

процесу 

(сьогодення – майбутнє) – це модель 

стратегічних мереж, стратегічна інтеграція і 

встановлення зв’язків, яка враховує сукупність 

складних зв’язків інноваційного процесу з 

іншими процесами, а також з оточенням 

підприємства 
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4. Джерела та методи творчого пошуку інноваційних ідей 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Чинники, які стимулюють підприємства до пошуку  

інноваційних ідей 

зміна потреб ринку, попиту споживачів  

бажання одержати конкурентну перевагу, максимізувати 

прибуток  

пошук вирішення проблем, які виникають під час 

діяльності підприємства 

прагнення підвищити престиж підприємства 

наслідування інших підприємств, які впроваджують 

інновації  

бажання працівників поліпшити свою майстерність у 

конкретній діяльності 

Джерела інноваційних ідей 

Внутрішні джерела  Зовнішні джерела  

- керівництво підприємства; 

- власний торговий персонал; 

- працівники підприємства, які 

обіймають технічні посади 

(НДДКР, інженери) і посади у 

сфері маркетингу  

 

- потреби споживачів; 

- діяльність конкурентів; 

- наукові і комерційні публікації; 

- канали розподілу; 

- незалежні підприємства; 

- виставки і конференції 
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Методи творчого пошуку нових ідей 

"мозкова атака"  

конференція ідей  

синектика 

зводиться до творчої співпраці певної групи спеціалістів заради 

вирішення проблеми шляхом, наприклад, проведення дискусії 

є модифікацією методу мозкової атаки, однак відрізняється 

вищим темпом засідання і припускає доброзичливу критику у 

формі реплік та коментарів 

пошук ідей нових товарів на основі використання аналогій з 

інших сфер життя 

метод морфологічного аналізу 

ґрунтується на застосуванні комбінаторики, тобто на 

системному дослідженні всіх теоретично можливих варіантів, 

які випливають із закономірностей побудови (морфології) 

об'єкта, що аналізується; шляхом комбінування варіантів  

отримують рішення, які можуть мати практичний інтерес 

 

метод контрольних запитань 

полягає у стимулюванні пошуку ідей за допомогою 

універсальних запитань 

метод словесних асоціацій 

полягає у методичному складанні та перечитуванні списку слів і 

понять до тих пір поки якесь слово наштовхне на нову ідею  

метод колективного блокноту 

поєднує індивідуальне незалежне висування ідей з їх 

колективною оцінкою: кожний учасник групи отримує блокнот, 

у якому викладена сутність проблеми і куди він записує власні 

ідеї щодо її вирішення; потім блокноти збирає керівник групи 

для узагальнення та систематизації інформації; реалізація 

методу завершується колективним обговоренням результатів  
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Чинники невдач нових товарів 

помилкове визначення величини попиту 

дефекти товару 

недостатня реклама і незначні зусилля у просуванні товару 

завищена ціна 

відповідні дії конкурентів 

невдало вибраний час для виходу на ринок 

нерозв’язані виробничі проблеми 

Чинники,  

що впливають на 

успішність  

нововведень 

доступ організації до 

ресурсів 

маркетингове  

ноу-хау 

ефективна система 

відбору та оцінки ідей 

нових виробів наявність в  

організації джерел 

творчих ідей 

орієнтація на  

ринок  

перевага товару над 

товарами конкурентів  

відповідність 

інноваційної стратегії 

меті організації  

глобальна 

концентрація товару 

Нововведення бувають не лише успішними, але й невдалими. За даними 

дослідників приблизно 80% нових споживчих продуктів, 30% нових 

виробничих продуктів і 20% нових послуг приречені на невдачу  



 49 

Питання для самоконтролю  

1. У чому полягає сутність інноваційного процесу? Чим він відрізняється від 

НТП? 

2. Як формується потреба в здійсненні інноваційного процесу на підприємстві? 

3. У чому полягають особливості різних стадій інноваційного циклу: 

фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень, технічно-

конструкторських розробок та дослідного виробництва? 

4. Які види досліджень виокремлюють на експлуатаційному етапі інноваційного 

процесу? Де вони здійснюються? 

5. Який вплив чинить розвиток інноваційного процесу на конкурентну боротьбу 

на світових ринках?  

6. Які чинники впливають на успіх або провал нововведень?  

7. Що є  причинами та джерелами інноваційних ідей? 

8. Якими критеріями керується підприємство при виборі нововведення? 

9. У чому полягає відмінність інноваційного процесу від науково-технічного 

прогресу? 

10. Чому наявність блискучої технологічної ідеї сама по собі ще не є гарантією 

успішної діяльності підприємства? 

 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Методологія створення продуктових інновацій. 

2. Методологічні підходи до створення процесних інновацій. 

3. Оцінка ринкової адекватності інноваційного товару. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань 

1. Інформаційне забезпечення інноваційних процесів. 

2. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності підприємства. 

3. Особливості формування попиту на інноваційні товари. 

4. Патентна та ліцензійна діяльність в Україні. 

5. Трансфер технологій як найважливіший елемент інноваційного процесу в 

умовах ринку. 

 

Тестові завдання 

1. Яка форма інноваційного процесу означає відокремлення функції створення та 

виробництва новизни від функції її споживання: 

а) простий внутрішньоорганізаційний (натуральний); 

б) простий міжорганізаційний (товарний); 

в) розширений; 

г) дифузія. 

2. Вкажіть правильну послідовність етапів інноваційної діяльності, спрямованої 

на створення нового товару: 

а) генерування ідей, розроблення концепції товару, розроблення і створення 

дослідного зразка, пробне виробництво; 

б) пошук ідей і їх оцінювання, розроблення конструкції товару, виготовлення 

дослідного зразка, промислове виробництво товару; 



 50 

в) генерування ідей, оцінювання та відбір перспективних ідей, розроблення 

концепції товару, розроблення і створення дослідного зразка, пробний маркетинг; 

г) розробка конструкції товару, пошук ідей, пробне виробництво, пробний 

маркетинг. 

3. Експлуатаційний етап інноваційного циклу включає: 

а) промислове виготовлення новинки; 

б) технічні розробки; 

в) фундаментальні дослідження; 

г) первинне опанування нововведень. 

4. На розвиток інноваційного процесу впливає: 

а) стан зовнішнього середовища, в якому він проходить; 

б) стан внутрішнього середовища окремих організаційних і господарських 

систем; 

в) специфіка самого інноваційного процесу як об’єкта управління; 

г) усі відповіді правильні. 

5. Процес поширення нововведення для використання у нових місцях, сферах чи 

умовах – це: 

а) інваріантність нововведення; 

б) дифузія нововведення; 

в) система франчайзингу; 

г) трансфер інновацій. 

6. Підприємства до пошуку інноваційних ідей спонукає:  

а) зміна потреб споживачів; 

б) бажання одержати конкурентну перевагу; 

в) прагнення покращити імідж організації; 

г) усі відповіді правильні. 

7. До внутрішніх джерел інноваційних ідей відносять: 

а) потреби споживачів; 

б) діяльність конкурентів; 

в) власний торговий персонал; 

г) виставки та ярмарки. 

8. Об’єктами інноваційної діяльності є:  

а) нові знання та інтелектуальні продукти; 

б) виробниче обладнання та процеси; 

в) товарна продукція; 

г) усі відповіді правильні. 

9. Головним джерелом фінансування фундаментальних досліджень є:  

а) кошти замовників; 

б) банківські кредити; 

в) державний бюджет; 

г) власні кошти організації. 

10. До методів генерування ідей не належить: 

а) метод інверсії; 

б) метод аналогій; 

д) метод елімінування; 
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г) метод синектики. 

11. Інноваційний процес характеризується: 

а) низький рівнем ризику; 

б) можливістю детального планування; 

в) низьким рівнем залежності від зовнішнього соціально-економічного 

середовища; 

г) орієнтацією на прогнозні оцінки. 

12. Завершальним етапом внутрішньоорганізаційного шляху нововведення на 

підприємстві є: 

а) прийняття рішення про впровадження нововведення; 

б) упровадження нововведення; 

в) збирання інформації про інновацію; 

г) інституціоналізація. 

13. Метод генерування інноваційних ідей, який передбачає використання 

протилежних існуючому підходів до розв’язання нової проблеми: 

а) метод мозкової атаки; 

б) метод морфологічного аналізу; 

в) метод інверсії; 

г) метод словесних асоціацій. 

14. Метод морфологічного аналізу: 

а) ґрунтується на застосуванні комбінаторики, тобто на системному дослідженні 

всіх теоретично можливих варіантів, які випливають із закономірностей побудови 

об'єкта, що аналізується; 

б) полягає у методичному складанні та перечитуванні списку слів і понять до тих 

пір поки якесь слово наштовхне на нову ідею; 

в) зводиться до творчої співпраці певної групи спеціалістів заради вирішення 

проблеми шляхом, наприклад, проведення дискусії; 

г) пошук ідей нових товарів на основі використання аналогій з інших сфер 

життя. 

15. Діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів 

наукових досліджень та розробок, обумовлює випуск на ринок нових 

конкурентоспроможних товарів і послуг, - це:  

а) науково-дослідна діяльність; 

б) інноваційна діяльність; 

в) ринкова діяльність; 

г) комерційна діяльність. 
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ТЕМА 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

1. Роль держави у здійсненні інноваційної діяльності суб’єктами ринку. 

2. Принципи та методи державного регулювання інноваційної діяльності. 

3. Система державного регулювання інноваційної діяльності. 

4. Зарубіжний досвід державного регулювання та підтримки інноваційної 

діяльності. 

 

1. Роль держави у здійсненні інноваційної діяльності суб’єктами ринку 

 

 

 

 
 

 
 

сукупність форм та методів діяльності держави, 

спрямованих на створення взаємопов’язаних 

механізмів інституційного, ресурсного 

забезпечення підтримки та розвитку інноваційної 

діяльності, на формування мотиваційних факторів 

активізації інноваційних процесів   

Державна 

інноваційна 

політика 

створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для 

ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного 

потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, 

безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та 

реалізації нових видів конкурентоздатної продукції  

мета 

Складові механізму створення та поширення нововведень 

система державної 

підтримки 

фундаментальних і 

пошукових 

досліджень 

різні форми та 

джерела фінансування 

і непрямого 

стимулювання 

досліджень   

підтримка малого 

інноваційного 

підприємництва 

Державне регулювання інноваційного процесу є однією з головних умов 

розвитку економіки країни 
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Напрямки державного регулювання інноваційної діяльності 

акумулювання фінансових ресурсів на наукові дослідження як за 

рахунок бюджету, так і шляхом створення спеціальних фондів 

всебічне сприяння розвитку науки, у тому числі прикладної, і 

формування малого інноваційного підприємництва 

формування державних замовлень на науково-дослідні проекти, які 

забезпечують початковий попит на інновації, а потім поширюються в 

економіці 

координація інноваційної діяльності  

стимулювання інноваційного процесу шляхом надання фінансових 

субсидій, пільг, страхування інноваційних ризиків і т.д. 

створення правової бази інноваційних процесів 

кадрове забезпечення інновацій шляхом створення відповідних програм 

навчання в державних навчальних закладах 

підвищення суспільного статусу інноваційної діяльності через 

заохочення інноваторів, пропаганди науково-технічних досягнень 

формування інноваційної інфраструктури, інформаційних систем  

Функції держави в управлінні інноваційними процесами не передбачають 

прямого державного втручання в організацію інноваційної діяльності та 

повного фінансування процесу створення і поширення інновацій 
 

 

Державна підтримка інноваційних процесів полягає у створенні цивілізованих 

правил і механізмів взаємовигідної співпраці всіх суб’єктів інноваційної сфери, 

ініціюванні розбудови інноваційної інфраструктури тощо 
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США, Франція, 

Великобританія 

Німеччина, Швеція, 

Швейцарія 

Японія, Південна 

Корея 

Типи моделей 

науково-інноваційного розвитку країн 

країни з високим  

рівнем інноваційного 

розвитку, що 

орієнтуються на 

лідерство в наукових 

дослідженнях 

країни орієнтовані на 

поширення нововведень 

шляхом створення 

сприятливого науково-

технічного середовища 

країни, які стимулюють 

розвиток інноваційних 

структур, що 

забезпечують 

сприйнятливість до 

досягнень світового НТП 

США, Франція, 

Великобританія 

Німеччина, Швеція, 

Швейцарія 

Японія, Південна 

Корея 

Типи державної інноваційної політики  

політика "технологічного 

поштовху" 

передбачає, що пріоритетні 

напрями науково-технологічного 

та інноваційного розвитку 

визначаються державою, що має 

необхідні матеріальні ресурси, 

експертизою та інформаційним 

забезпеченням 

передбачає регулювання 

соціальних наслідків НТП: 

процеси прийняття рішень 

відбуваються із залученням 

широких кіл громадськості; 

рішення приймаються за умови 

досягнення консенсусу 

передбачає розв’язання 

соціально-економічних проблем 

за допомогою передових 

технологій, зміни галузевої 

структури в напрямку розвитку 

наукомістких технологій і сфери 

їх  обслуговування 

передбачає провідну роль 

ринкового механізму в розподілі 

ресурсів і визначені напрямів 

розвитку науки і техніки, а 

також обмеження ролі держави в 

стимулюванні фундаментальних 

досліджень 

політика "ринкової  

орієнтації" 

політика "соціальної 

орієнтації" 

політика, зорієнтована на 

зміну економічної структури 

господарського механізму 
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2. Принципи та методи державного регулювання інноваційної діяльності 

 

 

 
 

 

Принципи державного регулювання інноваційної діяльності 

підтримка фундаментальних досліджень 

пріоритет інновацій над традиційним виробництвом  

свобода наукової та науково-технічної творчості в контексті 

інноваційної діяльності 

інтеграція освіти, наукової та науково-технічної діяльності, 

виробництва, фінансово-кредитної системи  

правова охорона та патентний захист інтелектуальної власності 

підтримка конкуренції у сфері науки, техніки й інноваційної діяльності 

сприяння розвитку міжнародного співробітництва 

збалансованість розвитку фундаментальних та прикладних досліджень 

підготовка кадрів для сфери інноваційної діяльності 

використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній 

діяльності 

Методи державного регулювання інноваційної діяльності 

за формами впливу за засобами впливу 

- методи прямого впливу; 

- методи непрямого впливу. 

 

 

- правові; 

- адміністративні; 

- економічні; 

- пропагандистські методи. 
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Характеристика методів державного регулювання інноваційною діяльністю 

за засобами впливу 

Метод Характеристика 

Правові методи система законів та законодавчих актів, що визначають 

обов’язкові для виконання юридичні норми (правила) 

поведінки суб’єктів господарювання (основні форми 

правового регулювання: Конституція та закони України; 

укази й розпорядження Президента України; постанови 

та інші акти Верховної Ради України, постанови й 

розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові акти центральних органів; нормативні акти 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування) 

Адміністративні 

методи 

сукупність інструментів прямого впливу держави на 

діяльність суб’єктів ринку; основними інструментами 

адміністративного регулювання є ліцензії, квоти, санкції, 

норми, стандарти, державні замовлення, ціни  

Економічні методи сукупність засобів і прийомів створення державою таких 

економічних умов, які спонукають суб’єктів ринку діяти 

в необхідному для суспільства напрямі, вирішувати ті чи 

інші завдання згідно із загальнодержавними та 

приватними інтересами (економічне регулювання 

здійснюється інструментами фіскальної, бюджетної, 

податкової, грошово-кредитної, амортизаційної 

політики) 

Пропагандистські 

методи 

сукупність засобів і прийомів, які спрямовані на 

формування та підтримку в людей певних переконань, 

духовних цінностей, моральних позицій, психологічних 

настанов щодо діяльності держави; охоплюють заходи із 

виховання, роз’яснення і популяризації цілей та змісту 

регулювання, засоби морального заохочення тощо  

 

 

 
 

Методи непрямого державного впливу на інноваційну 

діяльність суб’єктів господарювання 

 

оподаткування 

 

регулювання цін 

 

плата за ресурси, відсоткові 

ставки за кредит, кредитні пільги 

 

митне регулювання експорту та 

імпорту 
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3. Система державного регулювання інноваційної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методи прямого державного впливу 

визначення стратегічних цілей розвитку економіки та їх відображення в 

індикативних та інших планах, цільових програмах 

державні замовлення і контракти  

державна підтримка програм, замовлень і контрактів 

нормативні вимоги до якості та сертифікації технології та продукції 

правові й адміністративні обмеження та заборони щодо виробництва 

певних видів продукції 

ліцензування операцій з експорту та імпорту товарів 

Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері 

інноваційної діяльності, а саме: 

створює законодавчу базу для інноваційної діяльності 

затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності 

в межах Державного бюджету України визначає обсяг 

асигнувань для фінансової підтримки інноваційної 

діяльності 

Законом України "Про інноваційну діяльність" чітко визначено повноваження 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів та органів місцевого 

самоврядування у сфері інноваційної діяльності 
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Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності  

забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної 

діяльності 

затверджує положення про порядок державної реєстрації інноваційних 

проектів 

готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності 

здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності 

сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері інноваційної 

діяльності 

створює спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні 

установи для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів 

розробляє та подає Верховній Раді України пропозиції щодо обсягів 

бюджетних коштів для фінансової підтримки виконання інноваційних 

проектів через державні інноваційні фінансово-кредитні установи  

інформує Верховну Раду України про виконання інноваційних проектів, 

які кредитувались за кошти Державного бюджету України 

Верховна Рада АР Крим, області й районні 

ради відповідно до їх  компетенції  

 

затверджують 

регіональні 

інноваційні програми, 

що кредитуються з 

бюджету АР Крим, 

обласних і районних 

бюджетів 

 

визначають кошти 

бюджету АР Крим, 

обласних і районних 

бюджетів для 

фінансової  

регіональних 

інноваційних програм 

 

контролюють 

фінансування 

регіональних 

інноваційних програм 

за кошти бюджету АР 

Крим, обласних і 

районних бюджетів 
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Основні об’єкти державної інноваційної політики 

інноваційні проекти і 

програми 

нові знання та 

інтелектуальні продукти 

виробниче обладнання та 

процеси 

інфраструктура виробництва 

та підприємництва 

сировинні ресурси, засоби їх 

видобування і переробки 

товарна 

продукція 

механізми формування 

споживчого ринку 

рішення, що покращують 

структуру і якість виробництва 

Представницькі органи місцевого самоврядування відповідно до компетенції  

затверджують місцеві інноваційні програми 

визначають кошти місцевих бюджетів для фінансової  місцевих 

інноваційних програм  

створюють комунальні фінансово-кредитні установи для фінансової 

підтримки місцевих інноваційних програм за кошти місцевих бюджетів 

затверджують порядок формування і використання коштів комунальних 

інноваційних фінансово-кредитних установ 

доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих 

інноваційних програм за рахунок коштів місцевого бюджету через 

державні інноваційні фінансово-кредитні установи 

контролюють фінансування місцевих інноваційних програм за кошти 

місцевого бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні 

установи    

контролюють діяльність комунальних інноваційних фінансово-кредитних 

установ 
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4. Зарубіжний досвід державного регулювання та підтримки інноваційної 

діяльності 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи державного стимулювання інноваційної діяльності в 

економічно розвинених країнах світу 

надання  

податкових пільг 

застосування системи 

прискореної  амортизації 

надання прямих бюджетних 

дотацій 

застосування пільгового 

порядку сплати мита 

надання індивідуальним 

винахідникам безпроцентних 

банківських субсидій 

створення мережі  

технопарків і технополісів 

створення венчурних 

інноваційних фондів 

допомога в патентній 

діяльності 

Особливості державного регулювання та підтримки інноваційної 

діяльності в економічно розвинених країнах світу  
 

США 
- координаторами у галузі НДДКР є Американський 

науковий фонд, що скеровує напрями фундаментальних 

досліджень, та Американська наукова рада, яка 

представляє інтереси промисловості та університетів у 

науково-технічній політиці; 

- застосовується більше сотні податкових пільг, причому 

пільги надаються не авансом, а як заохочення за реальну 

інновацію; 

- невеликим компаніям надається допомога в патентній 

діяльності (за рахунок бюджетних коштів оплачується до 

50% усіх витрат, пов’язаних з одержанням охоронних 

документів); 

- впроваджено 50%-ве зниження мита для незалежних 

винахідників, некомерційних організацій і малих фірм; 

- надаються прямі бюджетні дотації на проведення нових 

перспективних НДДКР, їх розмір може досягати 15% 

вартості державного замовлення. 
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- головними координаторами у галузі НДДКР є 

Міністерство торгівлі та промисловості та Британська 

технологічна група; 

- застосовується конкурсне фінансування розробки 

найбільш перспективних новаторських ідей, яке 

проводять урядові міністерства техніки, торгівлі і 

промисловості; 

- надаються податкові пільги інноваційним компаніям; 

- виділяються державні кошти на створення 

інформаційних центрів і систем інформації; 

- сформовано систему державних гарантій кредитування 

венчурних фірм, яке здійснюють комерційні банки; 

- дозволяється списання витрат на НДДКР на собівартість 

продукції (послуг) (у будь-якій сумі); 

- надаються субсидії на здійснення досліджень із 

розроблення нових видів продукції чи технологій; 

 - застосовується відшкодування витрат на нововведення 

згідно з державними програмами субсидіювання малих 

інноваційних фірм (до 50%) 
 

Японія  

- головну роль у розроблені промислових НДДКР і їх 

впровадженні відіграє Міністерство зовнішньої торгівлі та 

промисловості;  

- дозволяється для наукомістких галузей списувати 30% 

вартості машин і устаткування та до 15% вартості споруд 

у перший рік їхньої експлуатації; 

- промислові компанії мають право на зменшення податку 

на прибуток у розмірі, що дорівнює 7% інвестицій у 

передову техніку та технологію; 

- надання державної підтримки великим корпораціям, які 

займаються науково-дослідними роботами, визначеними 

державою пріоритетними; 

- надається право промисловим компаніям зменшувати 

податок на прибуток у розмірі, що дорівнює 7% 

інвестицій у передову техніку та технологію; 

- держава сприяє підприємствам в придбанні передових 

іноземних технологій; 

- контроль за науково-технічним обміном із зарубіжними 

країнами; 

- побудова міст-технополісів з метою модернізації 

традиційних для регіону галузей 

Великобританія  
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Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає роль держави стосовно розвитку науково-технічного прогресу 

та інноваційної діяльності? 

2. Які чинники обумовлюють обмеженість дії ринкових механізмів і впливають 

- головним координатором у галузі НДВКР є Федеральне 

міністерство наукових досліджень і технологій; 

- надається допомога у проведенні досліджень переважно 

дрібним і середнім фірмам у вигляді часткової оплати 

праці дослідницького персоналу (до 40% відповідно 

фонду заробітної плати), а також шляхом прямого 

фінансування до 30-40% кошторисних витрат на НДВКР, 

здійснювані за державними замовленнями; 

- надаються дрібним і середнім фірмам, що проводять 

дослідження, безоплатні позички, які досягають 50% 

витрат на впровадження нововведень;   

- надаються підприємствам субсидії, що не 

оподатковуються податком на дослідні роботи, у розмірі 

від 7 до 15% суми на НДВКР, якщо проект пов'язаний з 

пошуком нових джерел енергії; 

- дозволяється списувати устаткування та нерухомі 

елементи основного капіталу протягом першого року 

експлуатації в розмірі 50% вартості їхнього обладнання 

Німеччина   

Франція    

- головними координаторами у галузі НДДКР є 

Міністерство наукових досліджень і технологій, крім того 

діє широка мережа спеціалізованих державних служб зі 

стимулювання науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт у приватному секторі; 

- акціонерні товариства мають право знижувати суму 

податку на прибуток у розмірі 50% від збільшення суми 

витрат на НДДКР порівняно з попереднім роком; 

- дозволяється списувати устаткування та нерухомі 

елементи основного капіталу протягом першого року 

експлуатації в розмірі 50% вартості їхнього обладнання; 

- застосовується система прямого фінансування, яке 

досягає 50% витрат на створення нової продукції та 

технології; 

- використовуються "податкові канікули", які 

розповсюджуються на новостворені дрібні та середні 

фірми, із зниженням податку на прибуток на 50% 

терміном до 5 років 
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на результативність інноваційної діяльності? 

3. На яких принципах заснована державна інноваційна політика? 

4. Які економічні методи використовуються для реалізації інноваційної політики 

держави? 

5. Які моделі науково-інноваційного розвитку країн виокремлюються 

аналітиками? 

6. На яких засадах може здійснюватись державна фінансова підтримка 

інноваційних проектів? 

7. Які інструменти пільгового оподаткування інноваційної діяльності 

використовуються в країнах з розвиненою ринковою економікою? 

8. Які є типи державної інноваційної політики. Дайте їм характеристику. 

9. У чому полягає особливість державної підтримки інноваційної діяльності у 

США? 

10. Які методи державного стимулювання інноваційної діяльності найчастіше 

використовуються в економічно розвинутих країнах світу? 

 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки в Україні. 

2. Проблеми та перспективи формування національної інноваційної системи в 

Україні. 

3. Державне регулювання міжнародної інноваційної діяльності. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань  

1. Державне регулювання інноваційної діяльності у постіндустріальному 

суспільстві. 

2. Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності в Україні. 

3. Економічні методи державного регулювання інноваційної діяльності: сутність, 

характеристика, значення. 

4. Проблеми розвитку інноваційних процесів в Україні. 

5. Механізм державного стимулювання інноваційної діяльності в Україні. 

 

Тестові завдання 

1. Метою державної інноваційної політики є: 

а) формування сприятливого соціально-економічного середовища для створення 

та запровадження інновацій, ініціювання та регулювання інноваційних процесів в 

державі; 

б) стимулювання інновацій шляхом сприяння конкуренції, фінансових субсидій; 

в) ініціювання та регулювання інноваційних процесів, стимулювання інновацій 

шляхом сприяння конкуренції, фінансових субсидій; 

г) сприяння технічному переоснащенню традиційних видів діяльності, згортання 

нерентабельних виробництв. 

2. Державна інноваційна політика, яка передбачає визначення державою головних 

цілей і пріоритетних напрямів науково-технологічного та інноваційного розвитку 

країни, - це політика: 

а) соціальної орієнтації; 
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б) технологічного поштовху; 

в) ринкової орієнтації; 

г) цілеспрямованої зміни економічної структури господарського механізму. 

4. До країн з високим рівнем інноваційного розвитку, що орієнтовані на лідерство 

в наукових дослідженнях, належить: 

а) Японія; 

б) США; 

в) Німеччина; 

г) Швеція. 

5. До основних завдань державної інноваційної політики не входить: 

а) стимулювання високотехнологічних (наукомістких) видів діяльності; 

б) стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; 

в) сприяння технічному переоснащенню традиційних галузей; 

г) згортання нерентабельних виробництв. 

6. Інноваційна політика має: 

а) тимчасовий аспект; 

б) територіальний аспект; 

в) регіональний аспект; 

г) постійний аспект. 

7. Методами прямого впливу держави на інноваційні процеси є: 

а) економічні методи; 

б) пропагандистські методи; 

в) адміністративні методи; 

г) соціально-психологічні методи. 

8. Держава бере на себе ініціативу при виборі пріоритетів науково-технічного 

розвитку, фінансування та стимулювання інноваційної діяльності – це суть:  

а) економічних методів державного впливу; 

б) пропагандистських методів державного впливу; 

в) прямих методів державного впливу; 

г) непрямих методів державного впливу. 

9. До основних методів державного стимулювання інноваційної діяльності в 

розвинених країнах світу слід віднести: 

а) надання податкових пільг; 

б) застосування системи прискореної амортизації; 

в) створення інноваційних венчурних фондів; 

г) усі відповіді правильні. 

10. Японія належить до країн, які в науково-інноваційному розвитку 

орієнтуються: 

а) на лідерство в наукових дослідженнях, реалізацію великомасштабних цільових 

проектів; 

б) на поширення нововведень шляхом створення сприятливого науково-

інноваційного середовища; 

в) на розвиток інноваційної інфраструктури, що забезпечує сприйнятливість до 

успішної реалізації нововведень; 

г) немає правильної відповіді. 
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11. Яка з перелічених країн в інноваційному розвитку орієнтована на поширення 

нововведень через створення сприятливого науково-технічного середовища: 

а) Франція; 

б) Німеччина; 

в) США; 

г) Японія. 

12. Правове регулювання інноваційного процесу шляхом визначення статусу 

суб’єктів інноваційної діяльності належить до елементів впливу: 

а) прямого; 

б) комбінованого; 

в) побічного; 

г) прямого та непрямого. 

13. Державна інноваційна політика ринкової орієнтації пов’язана з: 

а) використанням ринкового механізму розподілення ресурсів і вибору напрямів 

розвитку науки та техніки; 

б) участю держави у визначенні пріоритетних напрямків розвитку науки та 

техніки; 

в) соціальним регулюванням наслідків науково-технічного прогресу; 

г) визначенням державою головних цілей і пріоритетних напрямів науково-

технологічного та інноваційного розвитку країни. 

14. Створення економічних та правових умов для прискорення інноваційного 

розвитку – це суть:  

а) прямих методів державної підтримки інноваційної діяльності; 

б) непрямих методів державної підтримки інноваційної діяльності;  

в) адміністративних методів державної підтримки інноваційної діяльності; 

г) правових методів державної підтримки інноваційної діяльності. 

15. До основних інструментів державної підтримки інноваційної діяльності слід 

віднести: 

а) національні науково-технічні програми; 

б) державне замовлення в науково-технічній сфері; 

в) державну науково-технічну експертизу; 

г) усі відповіді правильні. 
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ТЕМА 5. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ 

НОВОВВЕДЕНЬ 

1. Підприємство як відкрита виробничо-інноваційна система. 

2. Сприйнятливість підприємства до нововведень. 

3. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка. 

 

 

1. Підприємство як відкрита виробничо-інноваційна система 

 

 
 

 

Підприємство як відкрита виробничо-інноваційна система 

 

 

 
 

 

Підприємство є конкретним суб’єктом, у якому здійснюється інноваційний 

процес від народження ідеї до її реалізації  
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Відмінності між інноваційними та традиційними виробничими процесами 

тип  

процесу 

дискретний, 

циклічний 

безперервний, 

гомогенний 

Інноваційний процес Традиційний процес 

переведення системи 

на новий рівень 

високий, пропорційний 

масштабу інновації 

змінює 

їх 

порушує 

мінімальний 

базується  

на них 

стабілізує 

цільова  

орієнтація 

мета  

досягається 

можливий  

ризик  

норми  

і положення 

розподіл  

повноважень 

підтримка заданого 

рівня 

у реальному масштабі 

часу 

Типи  

поведінки 

підприємства 

Традиційна поведінка 

характеризується не 

сприйняттям змін, які 

обмежуються та 

мінімізуються 

Підприємницька  

поведінка 

характеризується 

прагненням до змін, 

впровадженням 

нововведень  

із значним часовим 

лагом 
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Чинники, які спонукають підприємство до інноваційної діяльності 

зміна потреб і бажань споживачів  

розширення асортименту товарів, які претендують на те саме місце 

на ринку 

технологічні зрушення, що обумовлюють зміну сформованих ідей 

виробництва продукції  

зниження рівня стабільності надходження на підприємство 

матеріальних та сировинних ресурсів 

зміни чинного законодавства 

Принципи функціонування підприємств, що здійснюють інноваційну 

діяльність  

прагнення до підтримання певного балансу зовнішніх і 

внутрішніх можливостей розвитку (внутрішніх 

спонукальних мотивів діяльності господарюючого суб’єкта 

і зовнішніх, що генеруються ринковим середовищем) 

 

динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних 

мотивів діяльності підприємства (у тому числі його 

власників, менеджерів, фахівців, працівників) 

самостійне забезпечення підтримання умов 

функціонування, тобто самопідтримка обміну ресурсами 

між елементами виробничо-збутової системи підприємства, 

а також між підприємством і зовнішнім середовищем 

коригування системи управління виробничо-збутовою 

діяльністю підприємства відповідно до змін умов 

функціонування 

самостійне забезпечення умов тривалого виживання і 

розвитку підприємства відповідно до вибраної місії 

 

Адаптивність  

Динамічність  

Само-

організація 

Саморегуляція  

Саморозвиток  
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Чинники, що сприяють або обмежують інноваційну діяльність  

Система 

чинників 

Чинники 

сприяння 

Обмежувальні 

чинники 

слабкість матеріальної та 

науково-технічної бази; 

домінування традиційного 

виробництва, недостатність 

коштів для ризикованих 

проектів, застаріла техніка і 

технологія, орієнтація на 

поточні цілі 

гнучкість організаційних 

структур, децентралізація, 

оперативність у 

впровадженні нововведень, 

зацікавленість вищого 

керівництва у нововведеннях 

централізація і 

консервативність 

ієрархічних принципів 

організаційної структури; 

складність узгодження 

інтересів учасників 

інноваційного процесу 

можливість швидко 

одержувати необхідну 

інформацію; придбання 

ліцензій, патентів, визнання 

цінних інноваційних ідей 

персоналу; постійне 

поповнення інформаційного 

фонду підприємства 

недостатня інформація про 

інновації та джерела їх 

розроблення; відсутність 

достатнього захисту всіх 

видів власності на інформа-

ційні ресурси; недостатній 

обмін інформацією для 

управління інноваціями  

заохочення творчої праці; 

увага кадровій політиці і 

трудовим відносинам, 

моральне заохочування, 

сприятливий психологічний 

клімат в колективі 

стереотипи поведінки; 

побоювання покарань за 

невдачу; опір усьому 

новому, що надходить зовні, 

збільшення невизначеності 

державна підтримка 

інноваційної діяльності, 

законодавче заохочення в 

підприємництві 

антимонопольне, податкове, 

патентно-ліцензійне та 

кредитне обмеження 

техніко- 

економічні 

організаційно-

управлінські 

інформаційно-

комунікативні 

соціально-

психологічні 

правові  

наявність необхідного 

наукового потенціалу, 

фінансових ресурсів, 

вивчення потреб ринку, 

контроль якості продукції, 

розвиток інфраструктури, 

наявність резерву капіталу і 

ресурсів 
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Засоби подолання опору нововведенням на підприємстві 

Заходи  Передумови  Переваги  Недоліки  

Навчання і 

надання 

інформації 

Недостовірна 

інформація чи її 

неправильна 

інтерпретація 

У разі переконаності 

в необхідності змін 

співробітники 

активно беруть 

участь у 

перетвореннях 

Потрібно багато 

часу для 

роз’яснень і 

переконань 

Залучення до 

участі в 

проекті 

Дефіцит інформації в 

ініціаторів проекту 

щодо програми змін і 

передбачуваного 

опору їм 

Учасники зацікавлені, 

підтримують зміни і 

надають релевантну 

інформацію для 

планування 

Потрібно багато 

часу 

Стимулювання 

та підтримка 

Опір у зв’язку зі 

складністю 

індивідуальної 

адаптації до окремих 

змін 

Облік індивідуальних 

побажань полегшує 

досягнення цілей змін 

Потребує багато 

витрат і часу 

Переговори й 

угоди 

Опір груп у 

керівництві 

організації щодо 

побоювання втратити 

свої привілеї в 

результаті змін 

Стимулювання в 

обмін на підтримку 

Великі витрати і 

може викликати 

претензії в інших 

Кадрові 

перестановки і 

призначення 

Неспроможність 

інших тактик впливу 

Опір швидко 

ліквідується, не 

потребуючи великих 

витрат 

Загроза 

майбутнім 

проектам через 

недовіру 

особистостей, 

яких торкаються 

Приховані та 

явні примусові 

заходи 

Гострий дефіцит часу 
Швидка реалізація 

проекту 

Породжує стійку 

озлобленість 

стосовно 

ініціаторів, 

пасивний опір 

 

 

 

 

 

З метою подолання опору нововведенням вища ланка управління розробляє чітку 

інноваційну політику, яка передбачає визначення мети інноваційної стратегії та 

механізмів її досягнення  
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2. Сприйнятливість підприємства до нововведень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типи нововведень на підприємстві 

Організаційні нововведення - 

результат організаційних рішень, 

не потребують зміни 

індивідуальної поведінки від 

більшості членів підприємства 

(освоєння нової продукції) 

 

 

Нововведення на підприємстві, 

що потребують зміни 

поведінки персоналу - 

реорганізація організаційної 

структури, зміна технологій та 

організації виробництва, які 

потребують зміни кваліфікації 

робітників) 
 

Зміни, що викликані впровадженням нововведень 

 на підприємстві  

 

структурні зміни   

зміни загальної схеми виробничого процесу або його головних 

елементів, зміна взаємовідносин у системі управління, рівнів 

централізації, розподілу влади, відповідальності, обов’язків  

технологічні зміни  

зміни будь-якого технологічного чинника: інструментів, 

обладнання, матеріалів, технологічних процесів, професійних 

знань, за допомогою яких створюються продукти праці 

соціальні зміни  

зміна поведінки, іміджу, навичок, відносин між членами 

організації, організаційної культури в цілому  

властивість суб’єкта господарювання до освоєння 

нововведення  

Сприйнятливість 

підприємства до 

нововведень 
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Стадії процесу опанування нововведенням на підприємстві  

 

Змінні, що визначають сприйнятливість підприємства до нововведень 

Індивідуально – 

психологічні 

змінні 

Структурні  

змінні 

Концептуальні 

змінні 

Характеристики 

керівників 

- професіоналізм; 

- схильність до 

ризику; 

- настанова до 

нововведення; 

- роль в 

організаційній 

ієрархії.  

Стабільність і 

невизначеність 

зовнішнього 

середовища 

Ресурси  

Характеристики 

персоналу 

- інноваційна 

культура; 

- професійний і 

освітній рівень; 

- вмотивованість до 

нововведень; 

- інформаційні 

контакти. 

- розмір організації; 

- величина ресурсів; 

- інноваційний 

потенціал; 

- наявність 

лабораторій і 

відділів НДДКР; 

- досвід використан-

ня нововведень 

Організаційна 

структура 

- централізація, 

децентралізація; 

- злагодженість; 

- міжособистісні 

комунікації; 

- міжорганізаційна 

координація і 

інтеграція. 

- зміна попиту; 

- рівень конкуренції; 

- позиції серед 

конкурентів; 

- темпи розвитку 

НТП; 

- форми державного 

регулювання 

бізнесу; 

- фінансова, 

кредитна, податкова 

політика; 

- інші чинники 
  

1. Ініціювання  

процес, за допомогою 

якого підприємство 

дізнається про новацію і 

приймає рішення 

опанувати її  

 

 

2. Упровадження 

процес, за допомогою 

якого підприємство 

здійснює інновацію і 

вона стає невід'ємною 

частиною підприємства 
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Етапи адаптації нововведення на підприємстві 

 

 
 

 

Чинники, що визначають характер і спрямованість  

нововведень на підприємстві 

інформованість підприємства про 

нововведення 

організаційна структура 

управління 

зовнішня  

підконтрольність  

резервні  

ресурси  

Етап 2. Розроблення і здійснення програми впровадження 

Поширення інформації про переваги нововведення, участь персоналу в 

поширенні й оцінці інформації про нововведення, перепідготовка 

працівників, придбання необхідного устаткування та матеріалів, 

формування стимулюючої системи  використання нововведень, розробка 

проектів і програм НДДКР 

Етап 3. Контроль за ходом реалізації програм 

Оцінка результатів впровадження нововведень, модифікація нововведення 

Етап 4. Методичні вказівки щодо формування лінії поведінки 

персоналу 

Одержання підтримки вищого керівництва, залучення персоналу, зниження 

почуття невизначеності персоналу у зв’язку з упровадженням нововведення 

Етап 1. Оцінка підготовленості підприємства до нововведень 

Виявлення джерел опору, визначення параметрів зміни на підприємстві, 

аналіз організаційних проблем 
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Чинники успіху підприємства на ринку 

дух новаторства  

інноваційна стратегія організації  

своєчасне інвестування НДДКР 

концентрація уваги на ефективності, а не на результативності  

усвідомлення технологічних меж і проведення спостережень за 

потенційними змінами споживчих смаків і попиту  

час початку виходу нового продукту на ринок 

 кооперування фірм у процесі розробки нових технологій і 

продуктів з технопарками, університетами, що сприяє економії 

часу та покращенню якості проектів 

скорочення часу адміністративних процедур у процесі 

розроблення і затвердження планів НДДКР 

Типи взаємодії підприємства та нововведення 

підприємство – користувач інновації 

підприємство – творець нововведення  

підприємство – розроблювач і користувач нововведення 

підприємство – носій нововведення 

підприємство – нововведення 

Взаємодія підприємства та нововведення забезпечується системою 

взаємопов’язаних цілей і чинників, що формують певні умови для реалізації 

комплексу заходів, спрямованих на здійснення управління та реалізацію 

нововведення 
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3. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причини невдач підприємств на ринку 

 

прийняття рішення не 

здійснювати інвестицій у нову 

технологію  

повільна реакція на зміну  

попиту на ринку 

концентрація уваги на 

економічності, а не 

результативності 

відсутність потужної 

науково-технічної бази, 

фінансових ресурсів 

сильна прихильність 

традиціям, культурні 

особливості організації 

неефективне використання 

інвестицій 

сукупність ресурсів та умов діяльності, що формують 

готовність і здатність підприємства до інноваційного 

розвитку 

Інноваційний 

потенціал 

підприємства 

Одним з головних чинників сприйнятливості підприємства до нововведень є 

його інноваційний потенціал  

складається з тих елементів внутрішнього середовища підприємства, які 

обумовлюють його готовність до змін. Вони, з одного боку, відображають його 

існуючі можливості, а з іншого – актуалізують нові можливості, обумовлені 

синергічним ефектом співпраці структурних елементів, що сприяє 

накопиченню інтелектуальних ресурсів, які можуть бути використані з метою 

інноваційного розвитку  
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Складові інноваційного потенціалу підприємства 

відображає ступінь відповідності внутрішніх можливостей 

розвитку підприємства, зовнішнім, які генеруються ринком 

Ринкова  

Інтелектуальна  визначає можливості генерації і сприйняття задумів новацій, 

доведення їх до рівня організаційних і управлінських рішень  

Кадрова  

Технологічна 

Інтерфейсна  

Інформаційна  

характеризує можливості персоналу підприємства 

реалізувати нові організаційні та управлінські рішення 

відображає здатність оперативно переорієнтовувати 

виробничі потужності та налагоджувати виробництво нових 

продуктів, що відповідають вимогам ринку 

відображає ступінь повноти, точності інформації, необхідної 

для прийняття ефективних інноваційних рішень 

характеризує можливість узгодження різноманітних інтересів 

суб’єктів інноваційного процесу 

Науково-

дослідна  

характеризує наявність заділу результатів науково-дослідних 

робіт, достатнього для генерації нових знань, здатність 

проведення досліджень з метою перевірки ідей новацій 

Фінансова   характеризує можливість забезпечити фінансовими 

ресурсами проекти інноваційного розвитку 

Організаційно-

управлінська 
характеризує наявність сприятливих організаційно-

управлінських умов забезпечення інноваційної діяльності 
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Підходи до  оцінки інноваційного потенціалу підприємства 

Детальний підхід   

передбачає детальну оцінку 

інноваційного потенціалу на стадії 

обґрунтування інновації та 

підготовки проекту до його 

реалізації  

 

 

 

Діагностичний підхід 

передбачає аналіз і діагностику 

стану підприємства з 

обмеженого кола параметрів 
 

Оцінка інноваційного потенціалу проводиться за схемою: 

"ресурс (Р) – функція (Ф) – проект (Пр)" 

 

Прийоми оцінки інноваційного потенціалу підприємства 

 

порівняння 

здійснюється через 

зіставлення одного 

показника з іншими з 

метою визначення 

розбіжностей або спільних 

рис 

статистичний 

аналіз динамічних рядів 

дозволяє виявити 

закономірності та 

тенденції, що притаманні 

досліджуваному явищу 

елімінування 

означає усунення, 

виключення впливу всіх, 

крім одного, факторів на 

величину результативного 

показника 

метод експертних оцінок 

майбутні результати 

прогнозуються та 

оцінюються на підставі 

думок експертів-

професіоналів 
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Питання для самоконтролю  

1. Які цілі переслідує підприємство, впроваджуючи нововведення?  

2. Чим пояснюється опір змінам в організації і як його подолати? 

Умови проведення якісного діагностичного аналізу: 

використання системного підходу до аналізу досліджуваного об’єкту  

знання взаємозв’язку діагностичних параметрів з іншими важливими 

параметрами системи для того, щоб за станом будь-якого 

діагностичного параметру оцінити стан системи в цілому чи її 

окремої важливої частини 

інформація про значення відібраних діагностичних параметрів 

повинна бути достовірною, оскільки при обмеженні параметрів 

виникає ризик втрат через неточний діагноз стану системи  

Етапи оцінки інноваційного потенціалу підприємства при 

детальному аналізі внутрішнього середовища 

ища 

описується нормативна модель стану інноваційного потенціалу 

підприємства, тобто встановлюються якісні та кількісні вимоги за 

всіма блоками його внутрішнього середовища, компонентами 

блоків і параметрами, які забезпечують досягнення поставленої 

інноваційної мети 

 

 

проводиться аналіз відхилень фактичних значень параметрів 

інноваційного потенціалу від нормативних, визначаються його 

сильні та слабкі сторони  

складається перелік робіт з інноваційного перетворення 

підприємства (напрямки посилення сильних сторін та усунення 

слабких сторін)  

визначається фактичний стан інноваційного потенціалу за всіма 

блоками, компонентами та параметрами  
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3. Що обумовлює схильність організації до впровадження нововведень?  

4. Що таке зовнішнє середовище і який його вплив на інноваційні процеси 

підприємства? 

5. Які існують відмінності між інноваційними та традиційними виробничими 

процесами? 

6. Яких змін потребує впровадження нововведень на підприємстві? 

7. Які змінні, що визначають сприйнятливість підприємства до нововведень? 

8. З яких етапів складається процес адаптації нововведення на підприємстві? 

9. Які структурні параметри враховують при оцінці інноваційного потенціалу 

підприємства? 

10. Що характеризує інтерфейсна складова інноваційного потенціалу 

підприємства? 

 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Оцінка інноваційних можливостей підприємства. 

2. Параметри, що визначають сприйнятливість підприємства до нововведення. 

3. Вплив організаційного механізму управління на інноваційний потенціал 

підприємства. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань  

1. Інноваційний потенціал підприємства: формування та оцінка. 

2. Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства як передумова 

економічного зростання. 

3. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком 

підприємства. 

4. Вплив інноваційного потенціалу підприємства на конкурентоспроможність 

продуктових інновацій на ринку. 

5. Економічні передумови управління інноваційним розвитком підприємств в 

умовах невизначеності. 

 

Тестові завдання 

1. Спроможність персоналу застосовувати нові технології, реалізовувати нові 

організаційні і управлінські рішення, виготовляти нові товари характеризує: 

а) кадровий потенціал; 

б) інтелектуальний потенціал; 

в) технологічний потенціал; 

г) науково-дослідний потенціал. 

2. В інноваційний потенціал не включають: 

а) ринковий потенціал; 

б) технологічний потенціал; 

в) інтерфейсний потенціал; 

г) управлінський потенціал. 

3. Інноваційний потенціал розглядають як: 

а) діяльність підприємства зі створення і використання нововведень; 

б) можливість підприємства з розробки і виведення нового товару на ринок; 
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в) критичну масу ресурсів підприємства, необхідну для його розвитку; 

г) середню кількість новацій, яку підприємство може створити за певний період. 

4. Сприйнятливість організації до нововведень визначає: 

а) обізнаність і вмотивованість до нововведень; 

б) очікування прибутку; 

в) зміна попиту і положення на ринку; 

г) тенденція до стандартизації рутинної роботи, програмування задач. 

5. Прирісна поведінка підприємства характеризується: 

а) не сприйняттям змін, які обмежуються та мінімізуються; 

б) прагненням до змін; 

в) впровадженням нововведень; 

г) немає правильної відповіді. 

6. Для інноваційного процесу характерним є:    

а) мінімальний ризик; 

б) значний часовий лаг; 

в) досягнення мети у реальному масштабі часу; 

г) неперервний тип процесу. 

7. До техніко-економічних чинників, що сприяють інноваційній діяльності, 

відносять: 

а) гнучкість організаційних структур; 

б) орієнтація на поточні цілі; 

в) державна підтримка інноваційної діяльності; 

г) наявність необхідного наукового потенціалу. 

8. Структурні зміни на підприємстві – це: 

а) зміни загальної схеми виробничого процесу або його основних елементів; 

б) зміни будь-якого технологічного чинника; 

в) зміна поведінки персоналу на підприємстві; 

г) зміни обладнання, матеріалів. 

9. Першим етапом адаптації нововведення на підприємстві є: 

а) методичні вказівки щодо формування лінії поведінки персоналу; 

б) контроль за ходом реалізації програм; 

в) розробка і здійснення програми впровадження; 

г) оцінка підготовленості підприємства до нововведень. 

10. Причиною невдачі підприємства на ринку може бути: 

а) швидка реакція на зміну попиту на ринку; 

б) наявність потужної науково-технічної бази; 

в) сильна прихильність традиціям; 

г) своєчасне інвестування НДДКР. 

11. Ринкова складова інноваційного потенціалу підприємства: 

а) визначає можливості генерації і сприйняття задумів новацій, доведення їх до 

рівня організаційних і управлінських рішень; 

б) відображає ступінь відповідності внутрішніх можливостей розвитку 

підприємства, зовнішнім, які генеруються ринком; 

в) відображає ступінь повноти, точності інформації, необхідної для прийняття 

ефективних інноваційних рішень; 
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г) характеризує можливість забезпечити фінансовими ресурсами проекти 

інноваційного розвитку. 

12. До соціально-психологічних чинників, що обмежують інноваційну діяльність 

підприємства, відносять: 

а) опір новому, що надходить зовні; 

б) централізація і консервативність ієрархічних принципів організаційної 

структури; 

в) застаріла техніка та технологія; 

г) складність узгодження інтересів учасників інноваційного процесу. 

13. Адаптивність як принцип функціонування підприємства, що здійснює 

інноваційну діяльність, -  це: 

а) прагнення до підтримки певного балансу зовнішніх і внутрішніх можливостей 

розвитку; 

б) динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних мотивів діяльності 

підприємства; 

в) коригування системи управління виробничо-збутовою діяльністю 

підприємства до змін умов функціонування; 

г) забезпечення розвитку підприємства відповідно до обраної місії. 

14. Першою стадією процесу опанування нововведенням на підприємстві є: 

а) процес, за допомогою якого підприємство здійснює інновацію і вона стає 

невід'ємною частиною підприємства; 

б) процес, за допомогою якого підприємство дізнається про новацію і приймає 

рішення її опанувати; 

в) процес визначення інноваційної стратегії підприємства; 

г) усі відповіді правильні.    

15. Оцінка підготовленості підприємства до нововведень передбачає: 

а) виявлення джерел опору, визначення параметрів змін на підприємстві; 

б) оцінку результатів впровадження нововведень; 

в) поширення інформації про переваги нововведення; 

г) розробку проектів і програм НДДКР.      
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА  

Тема 6. Інноваційний менеджмент у системі управління 

підприємством  

Тема 7. Планування інноваційної діяльності 

Тема 8. Організаційні форми інноваційної діяльності 

Тема 9. Мотивація інноваційної діяльності на підприємстві  

Тема 10. Контроль інноваційної діяльності 

Тема 11. Управління інноваційним проектом 

Тема 12. Управління ризиком в інноваційній діяльності 

Тема 13. Оцінка ефективності інноваційної діяльності 

підприємства  
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ТЕМА 6. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

1. Інноваційний менеджмент: сутність, цілі, завдання, принципи. 

2. Функції інноваційного менеджменту. 

3. Менеджери в інноваційній сфері. 

4. Рішення в інноваційному менеджменті та методи їх прийняття. 

 

 

1. Інноваційний менеджмент: сутність, цілі, завдання, принципи 

 

 
 

 

 

 

Загальна схема інноваційного менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

це сукупність принципів, методів і форм 

управління процесом розроблення, упровадження, 

виробництва та комерціалізації інновацій 

 

Інноваційний 

менеджмент  

Суб’єкт управління  

(інноваційний менеджер) 

Механізм управління  

цілі стратегії функції  методи  структура  

Об’єкт управління  

інновації 
економічні відносини 

між учасниками ринку 

інновацій 

інноваційний 

процес  

інноваційна 

діяльність 

Інформація  

Вхід Вихід 

Управлінська 

дія 

Система управління 
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Завдання інноваційного менеджменту 

формування стратегічної інноваційної політики та механізмів її здійснення 

визначення цілей та розробка планів, програм, проектів та їх виконання 

створення структури управління інноваційною діяльністю, підбір і 

розміщення кадрів 

створення творчої атмосфери та мотивації інтелектуальної праці 

контроль за виконанням етапів, стадій інноваційного процесу в часі та 

синхронізація всіх видів діяльності 

дослідження й оцінка світових тенденцій НТП 

Основні цілі інноваційного менеджменту 

забезпечення довгострокового 

функціонування інноваційного 

процесу на основі ефективної 

організації всіх його складових 

елементів і систем 

створення конкурентоспроможної 

інноваційної продукції,  найбільш 

ефективним і оптимальним шляхом 

Мета 

інноваційного 

менеджменту 

забезпечити ефективне функціонування інноваційного 

процесу в межах підприємства, з метою підвищення його 

конкурентоспроможності на ринку на довгострокову 

перспективу   
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2. Функції інноваційного менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Функції інноваційного менеджменту 

Загальні  Часткові  

• планування; 

• організування; 

• мотивування; 

• контролювання 

• цілевстановлення; 

• координування; 

• регулювання; 

• інноваційний маркетинг  
 

Принципи інноваційного менеджменту 

 

дослідницький стиль 

прийняття рішень 

 
передбачає поєднання власних 

досліджень і залучення з цією 

метою наукових організацій, 

консультаційних центрів 

 

передбачає використання 

системного аналізу проблем, що 

виникають, економіко-

математичного моделювання 

процесів прийняття рішень 

 

передбачає відповідну реакцію 

інноваційного управління на 

зміни в зовнішньому середовищі   

 

передбачає формування системи 

факторів управління розвитком 

усіх систем виробництва та 

узгодження їх з цілями 

управління  

 

"центральна 

ситуація" 
 

творчий  підхід до аналізу 

непередбачуваних ситуацій 

 

 

підвищення оперативності 

управління інноваційним 

розвитком 

 

Виділення функцій в інноваційному менеджменті обумовлене різноманітністю 

управлінської діяльності в ланцюзі: ідея – наукові дослідження – розробка – 

проектування – виробництво – реалізація інновацій 
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Загальна характеристика функцій інноваційного менеджменту 

вибір і обґрунтування цілей управління інноваційним 

розвитком підприємства, критеріїв управління і обмежень у 

системі менеджменту 

ціле-

встановлення 

 

інноваційний 

маркетинг 

дослідження зовнішнього конкурентного середовища 

підприємства 

 

регулювання 

 

 

координування 

забезпечення оптимальної взаємодії між усіма учасниками і 

елементами процесів інноваційного розвитку підприємства 

на основі мінімізації витрат часу та інших ресурсів і 

одержання максимального ефекту від системи 

інноваційного менеджменту  

управління будь-якими контрольованими параметрами 

діяльності підприємства з метою їх локалізації у заданих на 

етапі ціле встановлення межах 

 

мотивування 

створення і розвиток системи мотивів і стимулів, які б 

спонукали працівників до зацікавленості  в результатах 

своєї праці зі створення і реалізації інновацій   

 

 
 

контролювання 

контроль параметрів внутрішнього середовища 

підприємства, поточних величин усіх параметрів, які 

підлягають управлінню і регулюванню в системі 

менеджменту   

 

планування 

 

організування 

розробка планів реалізації вибраних цілей, обґрунтування 

основних напрямів і пропорцій інноваційної діяльності  

 

практична реалізація розроблених планів у структурі 

підприємства і системі його зв’язків із зовнішніми 

контрагентами 
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3. Менеджери в інноваційній сфері 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До менеджерів інноваційної сфери належать: 

керівники лабораторій, відділів і функціональних служб 

керівники виробничих підрозділів 

менеджери різного рівня, які координують діяльність різних 

підрозділів інноваційної діяльності та зовнішніх партнерів 

керівники інноваційних підприємств 

керівники творчих груп виконавців 

Менеджер  
особа, яка займає постійну посаду і вповноважена 

приймати управлінські рішення 

Вимоги  до професійної компетенції 

менеджера-інноватора 

 

знання теорії та 

практики у сфері 

управління 

 

комунікативність і 

вміння працювати з 

людьми  

 

компетентність у 

галузі спеціалізації 

інноваційного процесу 

 
передбачає наявність у 

менеджерів спеціальної 

підготовки в галузі 

теорії управління, знань 

основ сучасної макро- і 

мікроекономіки, 

загальної теорії 

прийняття 

управлінських рішень 

 

потребують від 

менеджера, адекватно 

ситуаціям, оптимально 

взаємодіяти з колегами, 

підлеглими, вищими 

керівниками з метою 

досягнення цілей 

інноваційної діяльності 

 

 

передбачають наявність 

знань з питань 

технології інноваційних 

процесів, теоретичних і 

практичних аспектів 

інновацій, їх впливу на 

стан розвитку як 

підприємства, так і 

суспільства в цілому  
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особа (керівник), яка підтримує і просуває нові ідеї, не боїться  

підвищеного ризику та невизначеності, здібний до пошуку 

нестандартних рішень 

особа, яка організовує пошук ідей, використовуючи метод "мозкової 

атаки", створення атмосфери творчості, залучання співробітників до 

інноваційного процесу 

особа, яка акумулює інформацію, контролює потоки науково-технічної, 

комерційної, спеціалізованої інформації 

особа, яка координує і контролює реалізацію інноваційних програм чи 

проектів; володіє здібностями оцінювати ефективність роботи, 

впровадження нововведень 

особа, яка має повну свободу дій для генерації ідей з різних напрямів 

діяльності фірми; основне завдання – забезпечити фірму новими ідеями 

незалежно від конкретних проблем 

Типи носіїв рольових функцій у процесі новововведень 

"Антрепренер" 

"Інтрапренер" 

"Інформаційний воротар" 

"Адміністратор" 

"Вільний співробітник" 

Характер діяльності конкретного менеджера визначається складом делегованих 

йому повноважень для прийняття управлінських рішень 
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Загальні риси інноваційних менеджерів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Управлінські завдання інноваційного менеджера 

розвиток творчого мислення у розробників інновацій  

створення та стимулювання інноваційного клімату на підприємстві 

створення гнучких організаційних структур  

підготовка вибраних сегментів ринку до інноваційного продукту 

забезпечення ефективності й економічності інноваційних процесів 

підготовка виробництва та просування на ринки інноваційного продукту 

системне  

сприйняття 

превентивне  

визначення проблеми 

інноваційність  

(безінертність) 

Риси інноваційного 

менеджера 

атрактивність експрезентність антиномічність  

проблемне бачення 

дійсності  

психологічна 

саморегуляція  

здібність  

до латентного 

управління 

проникливість 

(психодіагностика) 

здібність імітації 

різних функцій 

здатність 

делегувати владу і 

авторитет 
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4. Рішення в інноваційному менеджменті та методи їх прийняття 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Управлінське 

рішення 

результат творчого процесу відпрацювання 

однієї або декількох альтернатив з різних 

можливих варіантів дій, спрямованих на 

досягнення визначених цілей  

п
р
ед

м
ет

 р
іш

ен
н

я
 

спрямовані в майбутнє і визначають принципові 

аспекти розвитку підприємства, вимагають 

ретельного обговорення і передбачають 

найчастіше проведення спеціальних досліджень  

носять рутинний характер і спрямовані на 

забезпечення виконання перш за все позицій 

концептуальних рішень 

 

концептуальні  

рішення  

виконавчі 

рішення  

п
о

в
то

р
ю

в
ан

іс
ть

 

 р
іш

ен
ь
 

 разові  

рішення 

повторювані 

(програмні) 

рішення 

носять унікальний характер, приймають при 

виникненні фос-мажорних  умов і спрямовані на 

перспективу 

 

приймаються в штатних ситуаціях, носять, як 

правило, виконавчий характер і реалізуються  за 

чіткими технологічними схемами  

 

ф
о
р
м

а 
п

р
и

й
н

я
тт

я
 

р
іш

ен
н

я
 

індивідуальна 

форма 

 

колективна 

форма 

орієнтована на оригінальні творчі підходи, 

оперативну підготовку і персональну 

відповідальність менеджера 

 

забезпечує аналіз великої кількості альтернатив 

вирішення проблеми, поведінкову узгодженість 

при реалізації рішення в перспективі  

 

Класифікація  управлінських рішень в інноваційному менеджменті  

Прийняття рішення є одним з головних інструментів розробки і реалізації 

ефективної концепції інноваційного менеджменту 

Управління інноваціями спрямовано на прийняття таких рішень, які могли б 

забезпечити створення конкурентоспроможної продукції, досягнення 

ефективних результатів інноваційної діяльності  

О
зн

ак
и

 к
л
ас

и
ф

ік
ац

ії
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Підходи до прийняття управлінських рішень в 

інноваційному менеджменті 

інтуїтивний підхід  науковий підхід  

ґрунтується на емоційному 

сприйнятті та оцінюванні 

ситуації й передбачає наявність у 

менеджерів професійних  знань і 

здатності швидко приймати 

оптимальне рішення 

ґрунтується на здійсненні 

логічних, аналітичних, 

інформаційно-пошукових, 

обчислювальних та інших 

операцій 

Вимоги до управлінських рішень у сфері інновацій  

 

ієрархічна субординація (рішення 

менеджера мають відповідати 

делегованим йому повноваженням) 

 

 

) 

 

адресність (рішення повинні бути 

спрямованими на конкретних 

виконавців й обмеженими в часі) 

 

 

 

 

 

забезпеченість (рішення повинні 

передбачати необхідні ресурси і 

джерела їх надходження) 

 

 

 

 

директивність (рішення повинні 

носити плановий характер і бути 

обов’язковими для виконання) 

 

 

 

 

Визначення 

 проблеми  

Формування 

альтернатив варіантів 

вирішення проблеми  

Розв'язок  

проблеми   

Процес прийняття управлінських рішень  

- збір інформації; 

- оцінка ситуації; 

- формування проблеми 

- визначення критеріїв оцінки; 

- встановлення обмежень; 

- генерування варіантів 

 

- оцінка варіантів; 

- вибір оптимального варіанту; 

- контроль виконання 

 

цільова спрямованість  

(досягнення визначеної мети 

інноваційної діяльності) 

) 

 обґрунтованість (рішення  

повинні ґрунтуватись на достовірній 

та повній інформації) 
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застосовують, коли фактори, що впливають на 

вибір рішення, можна кількісно визначити та 

оцінити 

 

Кількісні методи 

обґрунтування 

рішення 

 
 

Методи обґрунтування управлінських рішень 
 

Кількісні методи  
 

методи, що 

застосовуються 

в умовах 

однозначної 

визначеності  

методи, що 

застосовуються 

в умовах 

ймовірної 

визначеності  

методи, що 

застосовуються 

в умовах 

невизначеності  

Якісні методи 

Експертні методи 

Аналітичні 

методи 

Статистичні 

методи 

Методи математичного 

програмування 

Теоретико-

ігрові методи 

Загальна характеристика кількісних методів обґрунтування рішень  

Аналітичні 

методи 

Статистичні 

методи 

характеризуються тим, що встановлюють аналітичні 

(функціональні) залежності між умовами вирішення задачі 

(факторами) та її результатами (прийнятим рішенням) 

ґрунтуються на збиранні та обробці статистичних матеріалів; 

характерною рисою цих методів є врахування випадкових 

впливів та відхилень 

передбачають визначення значення змінних (тобто 

параметрів управління) так, аби забезпечити максимум (або 

мінімум) цільової функції за певних обмежень 

Методи 

математичного 

програмування 

  

використовуються, коли невизначеність ситуації обумовлена 

об'єктивними обставинами, які невідомі або носять 

випадковий характер 

 

 

 

Теоретико-

ігрові методи 
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Питання для самоконтролю 

1. Які завдання виконує інноваційний менеджмент? 

2. У чому полягає особливість інноваційних цілей?  

3. Що розуміється під функціями інноваційного менеджменту і за якими 

ознаками їх розрізняють? 

4. У чому полягає сутність функції координація інноваційної діяльності?  

5. Яке значення має метод написання сценарію для розвитку інноваційної 

використовують тоді, коли фактори, що 

визначають прийняття рішення не можна 

кількісно охарактеризувати або вони взагалі 

не піддаються кількісному вимірюванню 

 

Якісні методи 

обґрунтування 

рішення 

 
 

До якісних (експертних) методів прийняття управлінських рішень відносять 

метод простого ранжування та метод вагових коефіцієнтів 

Загальна характеристика якісних методів обґрунтування рішень  

полягає у тому, що кожний експерт позначає ознаки у 

порядку надання переваги. Цифрою 1 позначається 

найбільш важлива ознака, цифрою 2 - наступна за 

ступенем важливості і т.д. Далі визначається середній 

ранг, тобто середнє статистичне значення  Si  і-тої 

ознаки. Чим меншим є значення Si, тим вагомішою є 

ця ознака 

 

 

полягає в присвоєнні всім ознакам вагових 

коефіцієнтів двома способами: 

- усім ознакам призначають вагові коефіцієнти так, 

аби сума всіх коефіцієнтів дорівнювала 1 або 10, або 

100; 

- найважливішій з усіх ознак призначають ваговий 

коефіцієнт, який дорівнює певному фіксованому 

числу, а решті ознак – коефіцієнти, які дорівнюють 

часткам цього числа. Далі визначається середній ранг, 

тобто середнє статистичне значення Si  і-тої ознаки. 

Чим більшою є величина Si, тим більш вагомою є ця 

ознака. 

 

метод  

вагових 

коефіцієнтів 

метод 

простого 

ранжування 
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діяльності?  

6. Які вимоги до управлінських рішень у сфері інновацій?  

7. Хто такі менеджери в інноваційній сфері і які ролі вони виконують в 

інноваційній діяльності фірми?  

8. Які є вимоги до професіональної компетенції менеджера-інноватора? 

9. Як розвивається інноваційний менеджмент в Україні? 

10. Які кількісні методи використовуються для обґрунтування управлінських 

рішень у сфері інноваційної діяльності? 

 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Види інноваційного менеджменту. 

2. Системний підхід до управління інноваційною діяльністю підприємства. 

3. Технологія і прийоми інноваційного менеджменту. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань 

1. Роль інноваційного менеджменту в системи загального менеджменту 

підприємства. 

2. Роль комп’ютерних та інформаційних технологій у підвищенні ефективності 

управління інноваційною діяльністю. 

3. Роль особистого чинника в процесі управління нововведеннями. 

4. Регулювання як функція інноваційного менеджменту. 

5. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності. 

 

Тестові завдання 

1. Інноваційний менеджмент як система – це:. 

а) сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових методів 

управління інноваційною діяльністю організації з метою оптимізації її стратегії; 

б) сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів 

управління інноваційною діяльністю організації з метою скорочення витрат 

виробництва і збуту; 

в) сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів, 

методів і форм управління інноваційною діяльністю організації з метою 

оптимізації економічних результатів її господарської діяльності; 

г) правильні відповіді а) і б). 

2. В інноваційному менеджменті об’єктами управління є: 

а) економічні відносини між учасниками ринку інновацій; 

б) інноваційна діяльність та інноваційний процес; 

в) інновації; 

г) всі попередні відповіді вірні. 

3. Головною метою інноваційного менеджменту є: 

а) збільшення прибутку організації у короткостроковій перспективі; 

б) впровадження технологічних і продуктових інновацій; 

в) створення конкурентних переваг у довгостроковій перспективі шляхом 

забезпечення ефективного інноваційного процесу; 

г) забезпечення умов довгострокового функціонування інноваційного процесу на 
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основі ефективної організації всіх його складових елементів і систем. 

4. До основних принципів інноваційного менеджменту відносять: 

а) дослідницький стиль прийняття рішень; 

б) творчий підхід до аналізу непередбачених ситуацій; 

в) прискорення управління інноваційним розвитком; 

г) усі відповіді правильні. 

5. Головні вимоги, які висувають до менеджерів-інноваторів, такі: 

а) знання теорії управління та навички в практиці управління; 

б) комунікабельність та вміння працювати з людьми; 

в) компетентність у галузі спеціалізації інноваційного підприємства; 

г) володіння різними видами планування. 

6. Головні вимоги, які висувають до менеджерів-інноваторів, такі: 

а) знання теорії управління та навички в практиці управління; 

б) комунікабельність та вміння працювати з людьми; 

в) компетентність у галузі спеціалізації інноваційного підприємства; 

г) володіння різними видами планування. 

7. "Антрепренер" – це: 

а) особа, яка акумулює інформацію, контролює потоки науково-технічної, 

комерційної, спеціалізованої інформації; 

б) особа (керівник), яка підтримує і просуває нові ідеї, не боїться підвищеного 

ризику та невизначеності, здібний до пошуку нестандартних рішень; 

в) особа, яка має повну свободу дій для генерації ідей з різних напрямів 

діяльності фірми; основне завдання – забезпечити фірму новими ідеями незалежно 

від конкретних проблем; 

г) особа, яка координує і контролює реалізацію інноваційних програм чи 

проектів; володіє здібностями оцінювати ефективність роботи, впровадження 

нововведень. 

8. Концептуальні управлінські рішення – це рішення, які: 

а) носять рутинний характер і спрямовані на забезпечення виконання перш за все 

позицій концептуальних рішень; 

б) спрямовані в майбутнє і визначають принципові аспекти розвитку 

підприємства, вимагають ретельного обговорення і передбачають найчастіше 

проведення спеціальних досліджень;  

в) приймаються в штатних ситуаціях, носять, як правило, виконавчий характер і 

реалізуються  за чіткими технологічними схемами;  

г) носять унікальний характер, приймають при виникненні фос-мажорних умов і 

спрямовані на перспективу. 

9. "Центральна ситуація" як принцип інноваційного менеджменту передбачає: 

а) поєднання власних досліджень і залучення з цією метою наукових організацій, 

консультаційних центрів; 

б) формування системи факторів управління розвитком усіх систем виробництва 

та узгодження їх з цілями управління;  

в) використання системного аналізу проблем, що виникають, економіко-

математичного моделювання процесів прийняття рішень; 

г) відповідну реакцію інноваційного управління на зміни в зовнішньому 
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середовищі.   

10. На позитивність управлінських рішень щодо запровадження інновацій в 

організації не впливає: 

а) наявність спеціальних підрозділів для створення та апробації нововведень; 

б) організаційна культура; 

в) рівень технічного розвитку спорідненої галузі; 

г) наявність передбачуваних для цієї мети коштів. 

11. Аналітичні методи обґрунтування управлінських рішень: 

а) передбачають визначення значення змінних (тобто параметрів управління) так, 

аби забезпечити максимум (або мінімум) цільової функції за певних обмежень; 

б) характеризуються тим, що встановлюють функціональні залежності між 

умовами вирішення задачі та її результатами ; 

в) використовуються, коли невизначеність ситуації обумовлена об’єктивними 

обставинами, які невідомі або носять випадковий характер; 

г) ґрунтуються на збиранні та обробці статистичних матеріалів; характерною 

рисою цих методів є врахування випадкових впливів та відхилень. 

12. До якісних методів обґрунтування управлінських рішень відносять: 

а) метод екстраполяції; 

б) метод "мозкової атаки"; 

в) метод елімінування; 

г) метод моделювання. 

13. Підхід до прийняття управлінських рішень, який використовується в 

інноваційному менеджменті: 

а) систематичний; 

б) науковий; 

в) послідовний; 

г) екстраполяційний. 

14. Менеджери, чиє мислення налаштоване на те, щоб відреагувати на зміну, яка 

вже відбулась у середовищі господарювання, - це: 

а) екстраполятивні менеджери; 

б) інтуїтивні менеджери; 

в) реактивні менеджери; 

г) креатині менеджери. 

15. Ієрархічність управлінських рішень передбачає, що: 

а) рішення повинні бути спрямованими на конкретних виконавців й обмеженими 

у часі; 

б) рішення менеджера повинні відповідати делегованим йому повноваженням; 

в) рішення повинні носити плановий характер і бути обов’язковими для 

виконання; 

г) рішення повинні ґрунтуватись на достовірній і повній інформації.  
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ТЕМА 7. ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Планування інноваційної діяльності на підприємстві: суть, принципи, види.  

2. Поняття, особливість та типи інноваційних стратегій. 

3. Розробка і обґрунтування інноваційної стратегії. 

4. Методи поточного планування інноваційної діяльності. 

5. Формування інноваційної політики підприємства. 

 

 

1. Планування інноваційної діяльності на підприємстві: суть, етапи, 

принципи, види 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Планування передбачає: 

формування програм досліджень, розробок і виробництва 

інноваційної продукції   

розподіл програм та окремих завдань за окремими відрізками 

часу і закріплення за виконавцями  

встановлення календарних термінів проведення робіт із 

виконання програми  

визначення потреби в ресурсах і розподіл їх за виконавцями на 

основі бюджетних розрахунків 

обґрунтований вибір основних напрямків інноваційної 

діяльності для підприємства в цілому і для кожної структурної 

одиниці   

Планування 

інноваційної  

діяльності 

форма діяльності змістом якої є обґрунтування цілей 

інноваційного розвитку підприємства, розробка і 

реалізація  заходів, спрямованих на їх досягнення  

Планування є одним з основних елементів системи управління діяльністю 

інноваційного підприємства 



 102 

 

Функції планування 

Цільова орієнтація всіх учасників 

Перспективна орієнтація і раннє розпізнавання проблем розвитку 

завдяки узгодженим планам часткові цілі окремих учасників і виконавців 

орієнтовані на досягнення генеральних цілей спільного інноваційного 

проекту або інноваційного підприємства в цілому. 

 

плани орієнтовані в майбутнє і базуються на обґрунтованих прогнозах 

розвитку ситуації 

 

 

 
Координація діяльності всіх учасників інновацій 

передбачає попереднє узгодження дій при підготовці планів і як узгоджена 

реакція на виникаючі перешкоди і проблеми при виконанні планів 

 

Підготовка управлінських рішень 

при складанні планів проводиться глибокий аналіз проблем, виконуються 

прогнози, досліджуються всі альтернативи і провадиться економічне 

обґрунтування найраціональнішого рішення 

Створення об’єктивної бази для ефективного контролю 

плани дають змогу об’єктивно оцінювати діяльність підприємства шляхом 

порівняння фактичних значень параметрів із запланованими за принципом 

"факт — план" 

Інформаційне забезпечення учасників інноваційного процесу 

плани містять важливу для кожного учасника інформацію про цілі, 

прогнози, альтернативи, терміни, ресурси й адміністративні умови 

проведення інновацій 

 

Мотивація учасників 

успішне виконання планових завдань, як правило, є об’єктом особливого 

стимулювання і підставою для взаємних розрахунків, що створює діючі 

мотиви для продуктивної і скоординованої діяльності всіх учасників 
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Вибір та обґрунтування  

цілей  

(вихідний пункт планування). 

Як правило, виділяють такі 

основні цілі: 

1) науково-технічні; 

2) виробничо-технологічні;  

3) господарсько-економічні;  

4) соціальні;  

5) екологічні 

Оптимальність 

використання ресурсів 

(орієнтує на вимоги 

кон’юнктури ринку, 

впровадження досягнень 

соціального, науково-

технічного та організаційного 

прогресу, повну реалізацію 

резервів ліпшого 

використання ресурсів)  

Системність  

потребує охоплення 

плануванням: 

- усіх сфер діяльності 

підприємства; 

- усіх тенденцій, змін 

та зворотних зв’язків у 

його системі 

Збалансованість 

передбачає необхідну 

та достатню кількісну 

відповідність між 

основними розділами і 

показниками плану, 

узгодженість між 

необхідними та 

наявними ресурсами   

Безперервність  

означає: 

- підтримку безперервної 

планової перспективи та 

періодичну зміну горизонту 

планування; 

- взаємоузгодженість довго-, 

середньо- і коротко-

термінових планів; 

- своєчасне коригування 

перспективних і поточних 

планів 

Адекватність системи 

планування умовам 

діяльності об'єктів  

потребує постійного 

перегляду та поліпшення 

методів планування, 

організації самого процесу 

розробки планів підприємства   

Основні 

принципи 

планування 

Принципи складають методичну основу формування системи планування 

інновацій і відображаються в складі, змісті, порядку і методах розробки планів на 

інноваційному підприємстві 



 104 

Класифікація видів планування інноваційної діяльності  

 

 
 

 
 

 

 

 

Залежно від змісту 

 

продуктово-

тематичне  

 

техніко-

економічне  

 

об’ємно-

календарне  

полягає у формуванні перспективних напрямів і тематики 

НДДКР, підготовці програм і заходів щодо відновлення 

продукції, удосконаленні технології й організації 

виробництва на підприємстві 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передбачає розрахунки матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів, необхідних для виконання номенклатурно-тематичних 

завдань, а також оцінку економічних результатів і ефективності 

інноваційної діяльності підприємства 

полягає в плануванні обсягів робіт, завантаження підрозділів 

і виконавців; побудові календарних графіків проведення робіт 

з окремих проектів, усієї сукупності планованих робіт, 

завантаження устаткування і виконавців; розподілі робіт з 

окремих календарних періодів 

 

 

Залежно від цільової орієнтації 

стратегічне 

  

тактичне  

 

 

оперативне   

полягає у визначенні місії підприємства на кожній стадії його 

життєвого циклу, формуванні системи цілей діяльності і 

стратегії поводження на ринках інновацій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

передбачає пошук і узгодження найефективніших шляхів і 

засобів реалізації прийнятої стратегії розвитку підприємства 

 

здійснюється шляхом розробки на основі затверджених 

поточних планів оперативних календарних планів, які 

спрямовані на управління виробництвом в межах місяця, 

тижня, зміни 
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2. Поняття, особливість та типи інноваційних стратегій 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Інноваційна  

стратегія 

 це процес ухвалення рішень відносно планування і 

реалізації інноваційних заходів 

Інноваційна 

стратегія  

Ефективний 

управлінський 

інструмент 

Створює низку 

проблем в управлінні 

організацією 

- підвищений рівень невизначено-

сті кінцевих результатів за 

строками, витратами, якістю й 

ефективністю; 

- підвищення інвестиційних 

ризиків проектів; 

- необхідність перебудови 

організації, зміна в системі будь-

якого елементу веде до зміни стану 

всіх інших  

- прискорює розвиток організації 

в умовах ринку; 

- забезпечує переваги в 

конкуренції на основі лідерства в 

технології, якості продукції; 

- визначає позицію на ринку; 

- сприяє лідерству в цінах; 

- створює основу для суспільного 

визнання організації 

Залежно від об’єкту планування 

планування діяльності організації в цілому 

планування структурної одиниці 

планування окремих інноваційних програм 

планування діяльності виконавців 
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Чинники, що впливають на вибір інноваційної 

стратегії 

 

 

Ставлення персоналу до можливих змін (можлива реакція 

персоналу на майбутні зміни; ступінь готовності персоналу до 

ризику та інновацій)  

Ставлення менеджерів до ризику та інновацій (ступінь 

готовності до ризику, нововведень, різних змін в діяльності 

підприємства)  

Ризик (рівень допустимого ризику для нормального 

функціонування підприємства; передбачений рівень ризику в 

процесі реалізації стратегії) 

Чинники часу (передбачений період часу початку і тривалості 

реалізації стратегії) 

Прогнозовані результати діяльності після реалізації 

стратегії (ймовірна зміна кількісних і якісних показників 

економічної діяльності підприємства) 

Чинники часу (величина наявних ресурсів у підприємства, 

величина ресурсів, необхідних для реалізації стратегії ) 

Управлінські рішення, що лежать в основі розробки 

інноваційної стратегії 

орієнтовані на майбутнє і на постійні зміни середовища 

пов’язані із залученням значних матеріальних ресурсів, широким 

використанням інтелектуального потенціалу 

характеризуються гнучкістю, здатністю адаптуватись до ринкових 

умов 

враховують неконтрольовані організацією зовнішні чинники 
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Типи інноваційних стратегій  

Наступальна стратегія 

Захисна стратегія 

Імітаційна стратегія 

Традиційна стратегія 

Залежна стратегія 

Стратегія "ніші" ("за нагодою") 

використовується у формі короткострокових тактичних дій зі створення 

конкурентам несприятливих умов на ринку шляхом перебудови 

виробництва на випуск модернізованої продукції 

базується на використанні вже відомих технологій і їх розвитку згідно з 

вимогами специфічного ринку; підприємство не несе витрат на 

дослідження (за винятком витрат на придбання ліцензій) 

розробляється для реалізації загальної стратегії стабілізації 

підприємствами-субпідрядниками великих компаній; характер 

технологічних змін залежить від політики "батьківських" підприємств 

притаманна підприємствам, які зайняли ринкову нішу завдяки 

унікальності їх продукту, передбачає вдосконалення форм обслуговування 

традиційної продукції  

базується на пошуку інформації щодо можливостей, які відкриваються 

перед підприємством у нових обставинах, знаходженні особливих ніш на 

існуючих ринках, що мають споживача з нетиповим, але значущим 

різновидом потреб 

Вибір підприємством певної інноваційної стратегії залежить від багатьох 

чинників, серед яких: умови і фактори зовнішнього середовища, сфера 

діяльності підприємства, номенклатура та асортимент продукції, тривалість 

життєвого циклу товарів, рівень науково-технічного та технологічного 

потенціалу тощо  

пов’язана з прагненням підприємства досягти технічного та ринкового 

лідерства шляхом створення і впровадження нових продуктів 
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Матриця вибору інноваційної стратегії 

 

Р
и

н
к
о

в
а 

п
о

зи
ц

ія
  

С
и

л
ьн

а 
 

Наступальна 

стратегія чи 

стратегія 

"ніші" 

Імітаційна 

стратегія 

Наступальна 

стратегія 

С
п

р
и

я
тл

и
в
а 

 

Захисна 

стратегія 

 
Імітаційна 

стратегія, 

стратегія 

"ніші" 

С
л
аб

к
а 

 

Ліквідація 

бізнесу 

Захисна або 

залежна 

стратегія 

Наступальна 

стратегія, 

стратегія 

"ніші" 

  Слабкі  Сприятливі  Сильні  

  Інноваційні можливості  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибір 

Види ризиків,  пов’язаних із формуванням  та реалізацією 

інноваційної стратегії підприємства 

Економічний ризик 

Екологічний ризик 

Технічний ризик 

Політичний ризик 

недостатній рівень точності 

оцінки ресурсів або витрат, 

рівня інфляції тощо 

непередбачені законодавчі 

обмеження екологічних 

нормативів у процесі реалі-

зації проекту або врахування 

природоохоронних вимог під 

час передпроектних 

обґрунтувань 

недостатній ступінь точності 

аналізу надійності 

технологій, які будуть 

використані 

зміна політики державного 

регулювання у сфері 

податків, амортизації тощо, 

політична нестабільність 
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3. Розробка і обґрунтування інноваційної стратегії 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи формування інноваційної стратегії  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 2. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації, 

оцінка рівня її інноваційного потенціалу 

Етап 3. Формування загальної стратегії організації  

 

Етап 4. Аналіз інноваційних можливостей та визначення 

інноваційної стратегії  

 

Етап 5. Формування планів та програм інноваційної діяльності 

 

Етап 1. Обґрунтування місії та цілей розвитку організації  

 

Інноваційна стратегія  

спрямована: 

на використання 

інноваційного 

потенціалу 

підприємства та 

перспектив, які 

відповідають його 

можливостям  

на забезпечення  

захисту підприємства 

від зовнішніх загроз 

на створення 

конкурентних переваг, 

тобто підприємство 

повинне бути кращим 

 на ринку, за своїх 

конкурентів 

Особливість сучасного підходу до процесу формування інноваційних стратегій 

полягає у створенні системи так званого "нововвідного конвеєра", яка передбачає  

постійне впровадження у виробництво нових, сучасніших виробів; постійне 

скорочення всіх видів витрат; підвищення якісних характеристик інноваційної 

діяльності; забезпечення конкурентних переваг на ринку 



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матиця SWOT-аналізу 

 Можливості: 

1. 

2. 

. 

. 

Загрози: 

1. 

2. 

. 

. 

Сильні сторони: 

1. 

2. 

. 

. 

 

Поле" СІМ" 

(сила і можливості) 

 

Поле "СІЗ" 

(сила і загрози) 

Слабкі сторони: 

1. 

2. 

. 

. 

 

Поле "СЛМ" 

(слабкість і 

можливості) 

 

Поле "СЛЗ" 

(слабкість і 

загрози) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT - аналіз 

базується на співставленні ринкових можливостей і 

загроз (факторів зовнішнього середовища, що 

сприяють розвитку чи ускладнюють його) з сильними 

та слабкими сторонами діяльності підприємства 

(внутрішнє середовище). У результаті виділяють ті 

напрямки діяльності для провадження яких є як 

внутрішні, так і зовнішні можливості 

 

GАР-аналіз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надає можливість, на основі дослідження фактичних 

та потенційних потоків прибутку від виробництва та 

реалізації різних видів продукції, виділити прогалини, 

які необхідно заповнити новою продукцією 

Проводиться за наступними головними елементами:  

- прогалини у використанні; 

- прогалини у збуті; 

- прогалини у продукті; 

- прогалини у конкуренції 

Підходи до вибору інноваційної стратегії  

На основі матриці SWOT-аналізу визначають для якого з напрямів розвитку на 

основі інновацій є найбільш сприятливі і найбільш вагомі умови 
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Стратегічна модель Портера  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Матриця Бостонської консалтингової групи 

 

 

Ринкова частка, % 

Рентабельність, % 

Критична зона (болото) 

Цінове 

лідерство  

(диференціація) 

Концентрація  

 Зірки  

Зірки  

Важкі діти  

Дійні корови  Собаки  

Ідеальний 

шлях 

розвитку 

товару Темпи 

зростання 

ринку 

Частка ринку 

Стратегічна 

модель  

Портера  

дозволяє виявити і оцінити конкурентні переваги 

підприємства чи видів діяльності у залежності від 

частки ринку, що вони займають і рівня їх 

рентабельності 

Матриця 

Бостонської 

консалтингової 

групи  

передбачає зіставлення частки і темпів зростання 

ринку для кожного з видів продукції підприємства, а 

також оцінку ефективності їх виробництва та 

реалізації, визначають напрямки їхнього подальшого 

розвитку 
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Критерії формування  ефективної інноваційної  

стратегії 

відповідність можливостям та загрозам зовнішнього середовища  

наявність необхідних ресурсів, наукового, виробничого, кадрового 

потенціалів 

відповідність цілям підприємства та сумісність з його місією 

досягнення балансу між усіма структурними підрозділами 

підприємства 

використання ефекту синергізму інноваційної діяльності як єдиної 

системи   

досягнення конкурентних переваг за рахунок використання сильних 

сторін підприємства та нейтралізації або компенсації слабких сторін 

Матриця "Мак 

Кінсі –  

Дженерал 

Електрик" 

на основі співставлення привабливості фактичних чи 

потенційних ринків та конкурентоспроможності 

конкретних видів діяльності виділяють ті з них, 

розвивати які найбільш доцільно  

 

STP- аналіз  

дозволяє вибрати цільові ринки на яких підприємство 

зможе у максимальній мірі проявити свої порівняльні 

конкурентні переваги в певних ринкових умовах  
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4. Поточне планування інноваційної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Рішення про розробку і виведення на ринок нового 

товару, що відкриває асортименту групу, потребує 

наявності даних про 

технічні та економічні можливості самого підприємства   

економічну доцільність розробки, виготовлення і просування 

інновації на ринок 

готовність ринку до появи нового товару (споживачів, торговельних і 

збутових посередників, інвесторів, постачальників, суспільних і 

державних інститутів тощо) 

передбачає введення нових асортиментних груп 

товарів, виведення з ринку асортиментних груп 

товарів, які не користуються попитом 

введення нових асортиментних груп є досить ризикованим, оскільки навіть 

найточніші прогнози не дають повної впевненості в успіху нової продукції на 

ринку, завжди є ймовірність як успіху, так і невдачі, причому, як свідчить 

практика, - останні є більшими   

Поточне планування інноваційної діяльності передбачає наступні 

комплекси взаємопов’язаних заходів: 

планування товарної номенклатури  

планування товарних ліній 

планування заходів з управління 

окремими товарними одиницями 

Планування 

товарної 

номенклатури   
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Планування товарних ліній передбачає  

подовження товарних ліній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скорочення товарних ліній 

- витягування вгору (введення 

більш якісних, з широкими 

функціональними можливостями 

і, як наслідок, більш дорогих 

модифікацій продукції; 

- витягування вниз (введення 

спрощених і більш дешевих 

модифікацій продукції) 

- введення товарних одиниць у 

рамках одного цінового 

діапазону 

зменшення кількості 

модифікацій (товарних одиниць, 

що входять до товарної лінії, або 

асортиментної групи) продукції 

Приймаючи рішення про модернізацію товарної номенклатури, 

необхідно отримати відповіді на такі запитання: 

що є більш ефективним – розробка нового товару власними силами чи 

придбання ліцензії чи патенту? 

яким чином будуть перерозподілені ресурси між традиційними і новими 

товарами і чи їх буде достатньо? 

що буде більш ефективним – розробка нового товару чи вдосконалення 

конструкції і технології існуючих товарів? 

яким чином розширення або звуження товарної номенклатури вплине на 

результати діяльності підприємства?  

чи буде розширення або звуження товарної номенклатури сприяти 

укріпленню ринкових позицій підприємства? 
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Правила 

оптимізації 

довжини товарної 

лінії   

Товарна лінія є 

занадто довгою,  

якщо скорочення 

кількості товарних 

одиниць призводить 

до збільшення 

прибутку 

Товарна лінія є 

занадто короткою,  

якщо розширення 

кількості товарних 

одиниць призводить 

до збільшення 

прибутку 

Просування на ринок нової товарної лінії відбувається поетапно. Головну увагу 

приділяють одній – двом найбільш конкурентоспроможним товарним одиницям, 

які відіграють роль свого роду лідерів, привертаючи увагу до себе і всієї 

товарної лінії, прокладаючи дорогу іншим товарам 

максимальне наближення характеристик товару, 

а також методів його просування і збуту до 

запитів споживачів 

Мета управління 

окремими товарними 

одиницями 

 

 

Найбільш активно управління здійснюється на етапах зростання обсягів збуту і 

зрілості, які для більшості товарів бажано подовжити 

Управлінські дії щодо окремої товарної одиниці 

 

Модифікація товару 

 проводиться шляхом підвищення якості, поліпшення властивостей та 

дизайну;  за рахунок цього товар стає більш конкурентоспроможним і 

привабливішим для споживачів  

 
Модифікація маркетингових заходів 

 передбачає використання засобів елементів комплексу маркетингу: 

комплектацію виробів на вимогу замовника, більш повне врахування 

запитів споживачів до товару і методів їх реалізації, різні аспекти 

цінової політики, розширення сервісу, застосування цінових та 

нецінових методів стимулювання збуту 

Модифікація ринку 

  передбачає розширення ринку, вихід на нові сегменти; пошук нових 

способів використання товару; інтенсифікація споживання 

досягається шляхом зниження ціни, сезонні розпродажі тощо 
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5. Формування інноваційної політики підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фактори, що впливають на інноваційну політику підприємства 

 

 
 

ПІДПРИЄМСТВО 

 

Власні інтереси та 

можливості 

ДЕРЖАВА 

Державна інноваційна 

політика визначає і 

стимулює пріоритетні 

напрями розвитку 

науки і техніки 

Державні інтереси 

РИНОК 

Зміни в ринковому 

середовищі, нові 

можливості чи 

загрози для діяльності 

підприємства тощо 

 Інтереси споживачів 

Інноваційна політика 

підприємства визначає 

орієнтири його розвитку 

Аспекти 

інноваційної 

діяльності 

Тактичні аспекти -  

заходи щодо 

підвищення якості 

продукції й 

ефективності 

виробництва 

Стратегічні аспекти -  

заходи щодо 

забезпечення великих 

структурних зрушень 

в економіці й 

виробництві 

форма стратегічного управління, яка визначає цілі та умови 

здійснення інноваційної діяльності, спрямованої на 

забезпечення конкурентоспроможності та оптимальне 

використання наявного виробничого та інтелектуального 

потенціалу 

Інноваційна 

політика 

підприємства 

 

З метою зміцнення конкурентних позицій на ринку вітчизняні підприємства 

змушені постійно шукати нові способи і сфери реалізації свого потенціалу 

шляхом впровадження нових товарів, технологій їх виготовлення, методів 

управління на всіх стадіях виробництва і збуту продукції 
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переважання стратегічної 

спрямованості 

 

інформаційна забезпеченість  

 

орієнтація на потреби  

ринку 

 

комплексність  

 

планомірність  

 

цілеспрямованість  

 

Інноваційна політика повинна відповідати наступним вимогам: 

мати стратегічний характер 

ґрунтуватись на системному і цілеспрямованому підході 

бути нерозривно пов’язаною з ринковою ситуацією  

враховувати ресурсні можливості підприємства 

забезпечувати неперервність і комплексність інноваційної діяльності 

підприємства, тобто охоплювати всі його внутрішні елементи 

забезпечувати використання в інноваційній діяльності сучасних 

досягнень НТП 

Принципи формування інноваційної політики підприємства  
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Складові інноваційної політики підприємства 

Маркетингова політика 

орієнтована на розв’язання таких завдань: визначення процедур 

і періодичності маркетингових досліджень; розробка товарної, 

цінової, збутової, комунікаційної політики і створення 

механізмів їх реалізації; аналіз ефективності здійснюваної 

політики   

Політика у галузі НДДКР 

Політика структурних змін  

Інвестиційна політика 

Технічна політика 

спрямована на визначення наукового потенціалу підприємства; 

розробку науково-технічної політики з урахуванням результатів 

маркетингових досліджень; формування технологічної 

політики; створення механізмів реалізації науково-технічної та 

технологічної політики і оцінювання її результатів  

орієнтована на розв’язання таких завдань: вивчення 

внутрішнього середовища та організаційної структури 

підприємства з метою формування адекватної інноваційним 

завданням організаційної структури і культури підприємництва 

спрямована на вивчення можливостей виробництва і 

встановлення вимог до нього, а за необхідності – усунення 

виявлених невідповідностей; розробка напрямів технічного 

переоснащення основних засобів підприємства; створення 

механізму реалізації заходів, спрямованих на вдосконалення 

техніко-технологічного стану підприємства 

охоплює всі фінансово-економічні аспекти функціонування 

підприємства, що забезпечують реалізацію інноваційної 

політики; спрямована на управління грошовими потоками на 

підприємстві з метою накопичення коштів, необхідних для 

реалізації інноваційних проектів 
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Питання для самоконтролю 

1. На яких принципах базується планування інноваційної діяльності 

підприємства? 

2. Які розрізняють види планів інноваційної діяльності залежно від цільової 

орієнтації? 

3. Які чинники треба враховувати під час вибору інноваційної стратегії? 

4. У чому полягає суть наступальної інноваційної стратегії? 

5. Коли підприємству доцільно використовувати захисну інноваційну стратегію? 

6. Які підходи лежать в основі розробки інноваційної стратегії?  

7. Що організаційно стримує опанування стратегіями нововведень на 

підприємствах України? 

8. Які критерії формування  ефективної інноваційної стратегії? 

9. У чому полягає суть процесу управління окремими товарними одиницями? 

10. Яким вимогам повинна відповідати інноваційна політика підприємства? 

 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Продуктово-тематичне планування інновацій. 

2. Техніко-економічне планування інноваційної діяльності підприємства. 

3. Оперативно-календарне планування інноваційної діяльності. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань 

1. Місце планування в системі управління інноваційним розвитком 

підприємства. 

2. Розробка інноваційної стратегії підприємства на контроль за її реалізацією. 

3. Місце SWOT – аналізу в розробці інноваційної стратегії підприємства. 

4. Особливості інноваційної політики українських підприємств в умовах 

переходу на інноваційну модель розвитку. 

5. Методи вибору інноваційної стратегії підприємства.  

 

Тестові завдання 

1. Планування інновацій на підприємстві – це: 

Типи інноваційної політики  

Наступальна  
Наступально-

ризикова 
Еволюційна 

передбачає постійну 

роботу над 

створенням нових 

продуктів 

передбачає піонерне 

впровадження 

радикальних 

інновацій 

спрямована на 

знаходження 

досконаліших 

рішень щодо 

поточної діяльності 
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а) процес визначення інноваційного майбутнього підприємства; 

б) методи досягнення інноваційної мети підприємства; 

в) вибір дій підприємства з досягнення інноваційної мети; 

г) використання інструментів у досягненні інноваційної мети підприємства. 

2. Гнучкість у плануванні інновацій характеризується: 

а) взаємозв’язком планів різної тривалості; 

б) постійним здійсненням планових розрахунків з коригування виробництва; 

в) еластичністю планування; 

г) здатністю планів реагувати на прояв випадкових факторів. 

3. Взаємопов’язаний комплекс дій щодо забезпечення умов тривалого 

функціонування й розвитку організації на ринку на основі створення і 

впровадження інновацій – це:   

а) виробнича стратегія підприємства; 

б) інноваційна стратегія підприємства; 

в) стратегія НДДКР; 

г) технологічна стратегія підприємства. 

4. Інноваційна політика підприємства передбачає: 

а) створення нових робочих місць; 

б) оновлення вироблюваної продукції; 

в) підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; 

г) диверсифікацію виробництва. 

5. Стратегія інноваційної діяльності спрямована на прийняття рішень відносно: 

а) нових ринків збуту продукції; 

б) оцінки рівня ризику витрат; 

в) наукових досліджень та конструкторських розробок; 

г) досягнення конкурентної переваги підприємства. 

6. Назвіть, яка інноваційна стратегія пов’язана з прагненням підприємства 

досягти технічного та ринкового лідерства шляхом створення та впровадження 

нових продуктів: 

а) наступальна; 

б) захисна; 

в) імітаційна; 

г) залежна. 

7. При розробленні інноваційної стратегії підприємства враховуються: 

а) ринкова позиція підприємства; 

б) науково-технічна політика підприємства; 

в) життєвий цикл продукту; 

г) усі відповіді правильні. 

8. Складова стратегічного управління, яка визначає цілі і умови здійснення 

інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його 

конкурентоспроможності і оптимальне використання наявного виробничого 

потенціалу, - це: 

а) інноваційна стратегія; 

б) інноваційна політика; 

в) стратегічне планування; 
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г) конкурентна стратегія. 

9. Стратегія, що пов’язана з прагненням підприємства досягти лідерства на 

ринку шляхом створення та впровадження нових продуктів, - це стратегія: 

а) традиційна; 

б) ризикова; 

в) наступальна; 

г) стратегія "за нагодою". 

10. Норми, правила організаційної поведінки, що встановлюють взаємозв’язок 

між розвитком підприємства і напрямами його інноваційної діяльності, - це: 

а) елементи інноваційної політики; 

б) принципи формування інноваційної політики; 

в) принципи здійснення інноваційної політики; 

г) усі відповіді правильні. 

11. До головних завдань інноваційної політики наступального типу не належать: 

а) моніторинг споживчого ринку з метою своєчасного виявлення нових запитів 

споживачів і нових ринкових сегментів; 

б) внесення змін у внутрішнє середовище підприємства, необхідних для 

швидкого впровадження новацій; 

в) підтримка діяльності власних спеціалізованих науково-дослідних підрозділів; 

г) забезпечення умов для підвищення конкурентоспроможності продукції, що 

випускається підприємством з метою утримання зайнятої частки ринку. 

12. До складових інноваційної політики не входить: 

а) маркетингова політика; 

б) політика у галузі науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт; 

в) політика структурних змін; 

г) виробнича політика. 

13. Поточне планування інноваційної діяльності передбачає: 

а) планування товарної номенклатури; 

б) формування інноваційної стратегії; 

в) формуванні перспективних напрямів і тематики НДДКР, 

г) визначення місії підприємства. 

14. Продуктово-тематичне планування: 

а) полягає у формуванні перспективних напрямів і тематики НДДКР, підготовці 

програм і заходів щодо відновлення продукції, удосконаленні технології й 

організації виробництва на підприємстві; 

б) передбачає розрахунки матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 

необхідних для виконання номенклатурно-тематичних завдань, а також оцінку 

економічних результатів і ефективності інноваційної діяльності підприємства; 

в) полягає в плануванні обсягів робіт, завантаження підрозділів і виконавців; 

побудові календарних графіків проведення робіт з окремих проектів, усієї сукуп-

ності планованих робіт, завантаження устаткування і виконавців; розподілі робіт з 

окремих календарних періодів; 

г) немає вірної відповіді. 

15. Інноваційна політика, що спрямована на піонерне впровадження радикальних 

інновацій, - це:  
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а) еволюційна інноваційна політика; 

б) опортуністична інноваційна політика; 

в) наступальна інноваційна політика; 

г) наступально-ризикова інноваційна політика. 
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ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Суб’єкти інноваційної діяльності. 

2. Організаційні структури підтримки інноваційного підприємництва. 

3. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва. 

4. Міжфірмова науково-технічна кооперація в інноваційних процесах. 

 

 

1. Суб’єкти інноваційної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

це підприємство (об’єднання підприємств), що розробляє, 

виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію 

чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 

відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг  

Інноваційне 

підприємство  

 

Види ринкових суб’єктів залежно від часу залучення до 

інноваційного процесу та підходу до вибору інновацій 

Віоленти  

виробляють стандартизований масовий продукт за відносно низькою або 

помірно високою ціною; працюють на етапі зрілості товару; конкурентний 

рівень цін забезпечується економією на масштабах виробництва; їх девіз – 

"Дешево, але пристойно" 

Патієнти  

Експлеренти  

Комутанти  

виробляють високоспеціалізовану і мало-стандартизовану продукцію для 

обмеженого кола споживачів, які вимагають додаткових споживчих 

характеристик; їх гасло – "Дорого зате добре" 

спеціалізуються на створенні нових продуктів і радикальних нововведень, 

які дозволяють отримати конкурентні переваги на ринку; вони найбільше 

ризикують, але у разі успіху отримують найбільшу вигоду; їх гасло - 

"Краще і дешевше, якщо вийде" 

використовують інновації, створені іншими, надаючи їм індивідуальних 

особливостей, пристосовуючи їх до невеликих за обсягами потреб 

місцевого ринку; їх девіз – "Ви платите за те, що ми розв’язуємо ваші 

проблеми"   
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Переваги венчурних підприємств 

вузька спеціалізація 

наукових пошуків 

високий рівень мотивації 

праці кваліфікованих 

спеціалістів 

швидка комерційна 

реалізація ідеї, технології 

гнучкість і мобільність з 

урахуванням ринкової 

кон’юнктури  

мобільність організаційної 

структури  

концентрація ресурсів на 

певному напрямку досліджень 

Активна практика організації пошукових досліджень породила своєрідну 

форму підприємництва – ризиковий (венчурний) бізнес 

Перший венчурний фонд було створено в США у 1961 році, він 

інвестував у нове виробництво лише 3 млн. доларів, а через кілька років 

повернув інвесторам близько 90 млн. доларів 

це підприємства в прогресивних з технологічного погляду 

видах діяльності, що спеціалізуються у сферах наукових 

досліджень, розробок, створення і впровадження інновацій, 

пов’язаних із підвищеним ризиком 

як правило, діють на непостійній основі, займаються розробкою наукових ідей і 

їх перетворенням в нові технології і продукти з метою апробації та доведення 

до промислової реалізації ризикових інновацій 

Венчурні  

підприємства  
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автономний в адміністративному й господарському 

відношенні підрозділ, що створюється в структурі 

підприємства на період розробки та впровадження 

трудомісткої продукції  

 Внутрішній 

венчур  

мобільне тимчасово незалежне (юридично 

самостійне) мале підприємство, що займається 

інноваціями міжгалузевого характеру  

 Зовнішній 

венчур  

Венчурні форми організації та фінансування інноваційної діяльності 

система відносин між суб’єктами венчурного 

підприємництва, що забезпечує акумуляцію вільних коштів 

і вкладення їх в інноваційні проекти з метою дослідження, 

освоєння і комерціалізації нововведень 

Венчурний 

капітал  

 

Джерела венчурного капіталу 

вільні фінансові ресурси пенсійних, благодійних фондів 

 

 державні структури  

 

корпоративний венчурний капітал 

 

приватні інвестори  

 

банки  

 

страхові компанії  

 

прибуток венчурних фондів, що реінвестується в 

інноваційні проекти 
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Особливості венчурного фінансування 

кошти вкладаються у венчурний бізнес без гарантій з боку венчурного 

підприємства 

вкладники капіталу вимушені очікувати в середньому від 3 до 5 років, 

щоб переконатись в перспективності вкладень і до 10 років, щоб 

отримати прибуток на вкладений капітал  

кошти надаються на безпроцентній (безповоротній) основі 

повернення вкладених коштів венчурним фінансистом здійснюється в 

момент виходу цінних паперів фірми на відкритий ринок і залежно від 

частки участі в наданні коштів 

інвестори прагнуть отримувати не підприємницький, а засновницький 

дохід, який буде приносити підопічна фірма 

фінансові організації стають співвласниками венчурної фірми, а надані 

кошти – внесок у статутний фонд підприємства – часткою власних 

коштів останнього 

Умови венчурного фінансування 

підприємство, в яке вкладаються кошти венчурного 

фонду, має бути акціонерним або в процесі 

інвестування стати акціонерним 

підприємство має забезпечити зростання капіталу на 

30-50% 

необхідний механізм продажу акцій 
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2. Організаційні структури підтримки інноваційного підприємництва 

 
 

 

 

Послуги, які надають бізнес-інкубатори 

оренда приміщень 

економічні послуги  

консультації з економічних та юридичних питань 

технічно-адміністративне обслуговування 

інвестиційні послуги 

експертиза інноваційних проектів 

інформаційне та рекламне забезпечення 

Види бізнес-інкубаторів  

бізнес-інкубатори, які 

підтримують нові, інноваційні 

види бізнесу 

бізнес-інкубатори, які орієнтовані 

на створення нових фірм,  

компаній 

бізнес-інкубатори, які об’єднують 

мережу існуючих перспективних 

фірм різних форм власності 

комбіновані бізнес-інкубатори, які 

спеціалізуються на різних формах 

діяльності  

Основні форми підтримання підприємницьких структур на етапі їх 

створення 

бізнес-інкубатор  центр трансферу технологій 

організаційна структура, метою якої 

є формування сприятливих умов 

для стартового розвитку 

інноваційним фірмам через надання 

їм певних послуг і ресурсів 

організація, що надає інформаційні 

та консультативні послуги з вибору 

технології для підприємницької 

діяльності, розробляє технологію її 

трансферту і здійснює юридичне 

забезпечення процесу її 

передавання від розробника до 

користувача 



 128 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела доходів бізнес-інкубатора 

участь у прибутках тих 

фірм, до яких інкубатор 

вклав у тій чи іншій 

формі свої кошти 

плата за надання 

різноманітних 

послуг  

орендна плата, 

одержана від 

клієнтів за наймання 

приміщень 

Критерії підбору 

учасників бізнес-

інкубатору 

інноваційний характер 

діяльності підприємства,   

що створюється потреба в 

консультуванні з 

питань загального 

менеджменту  

наявність потенціалу 

розвитку фірми  

в регіоні  наявність у бізнес-

інкубаторі ресурсів 

необхідних для  

реалізації цілей учасників 

взаємне доповнення і 

можливість ефекту 

синергії 

взаємна зацікавленість з 

боку бізнес-інкубатора  

та окремих бізнес-

структур 

Тривалість перебування новоутвореної фірми в бізнес-інкубаторі обмежується 

терміном три роки (вважається, що цього періоду фірмі достатньо, щоб бути 

спроможною самостійно вирішувати господарські проблеми)  
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невпинно зростає попит підприємницький структур на нові 

технології навчання, консалтинг та інформаційне забезпечення 

потенційні інвестори вимагають від підприємств не тільки 

підтверджень стійкого матеріального та фінансового стану, а й 

доказів уміння розпорядитися наданими їх капіталовкладеннями 

потенційні інвестори вимагають від підприємств не тільки 

підтверджень стійкого матеріального та фінансового стану, а й 

доказів уміння розпорядитися наданими їх капіталовкладеннями 

кредитна політика банків не дає змоги підприємствам брати 

кредити на придбання основних засобів, особливо будинків, 

приміщень, офісної та іншої техніки, що призводить до 

збільшення їх витрат і зменшення оборотних коштів 

ринок, що практично вже сформувався, збільшує конкуренцію і 

змушує підприємців більше часу займатися поточною 

реалізацією товарів (послуг), приділяти менше уваги питанням 

менеджменту та стратегічного маркетингу 

підприємствам, що починають свій бізнес, в умовах фіскальної 

політики держави потрібен час для становлення і пристосування 

до ринку 

Діяльність центрів трансферу технологій орієнтована на те, щоб підтримувати 

впровадження лише перспективних у ринковому плані та екологічно безпечних 

технологій 
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Етапи процесу трансферу технологій 

Етап 1. Пошук технології  

Етап 4. Експлуатація технології  

Етап 2. Налагодження переддоговірних відносин 

Етап 3. Укладання угоди про передавання технології  

Етап 5. Позадоговірний етап 

М
ар

к
ет

и
н
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в
а 

 

д
ія

л
ьн

іс
ть

  

- збір, накопичення і систематизація інформації про потенційних 

споживачів продукції, створення бази даних щодо ділових партнерів; 

- допомога у стратегічному виборі новоствореної фірми з урахуванням 

ресурсного потенціалу регіону, інноваційних можливостей фірми, 

наявних наукових розробок у відповідній галузі; 

- маркетинговий супровід діяльності новоствореного підприємства; 

- допомога в обґрунтуванні економічної доцільності бізнес-ідей 

підприємця 
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- формування систем сервісного обслуговування малих виробничих 

підприємств; 

- сприяння трансферту новітніх наукомістких технологій, що можуть 

використовуватись малими виробничими підприємствами; 

- надання інжинірингових послуг з метою освоєння новітніх 

технологій персоналом малих підприємств регіону; 

- сертифікація інноваційних технологій, створених суб’єктами 

підприємницької діяльності регіону; 

- надання послуг із створення та захисту об’єктів інтелектуальної 

власності 

- рекомендації центру для використання досвіду діяльності малих 

приватних підприємств у навчальному процесі; 

- розроблення інформаційного забезпечення взаємодії з виробниками і 

споживачами обладнання і технологій у країні та за її межами; 

- організація курсів, семінарів, навчальних поїздок тощо з метою 

залучення і поширення нових знань 

 

Види діяльності центру трансферу технологій 
Н

ав
ч

ал
ь
н

а 
 

д
ія

л
ьн

іс
ть
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3. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективними організаційними формами співпраці науково-дослідних закладів 

та бізнесових структур є науково-технічні центри, технопарки та технополюси 

Форми трансферу технологій 

за договором 

купівлі-продажу 

ліцензування франчайзинг 

лізинг 

створення 

спільного 

підприємства 

придбання  

підприємства-

інноватора 

засоби формування і здійснення 

регіональної інноваційної політики, 

спрямованої на забезпечення 

економічного розвитку регіону  

- створення системи моніторингу інноваційного потенціалу регіону; 

- створення регіональної системи підтримки і розвитку інноваційної діяльності; 

- координування діяльності організацій, що здійснюють інноваційну 

діяльність; 

- сприяння розвитку інтелектуального потенціалу регіону 

Регіональні 

науково-технічні 

центри  

науково-виробничий територіальний комплекс, який 

охоплює наукові установи, вищі навчальні заклади, 

комерційні фірми, сервісні служби і функціонує на засадах 

комерціалізації науково-технічної діяльності 

Технопарк   

 

Перший технопарк було створено у Великій Британії в 1972 році поблизу 

університету в Кембриджі 



 132 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципи створення технопарків 

координація діяльності та співробітництво: науки, вищих навчальних 

закладів, бізнес-структур та регіональних органів управління  

розвиток інноваційного підприємництва 

прискорення процесів передавання науково-технічних знань, 

отриманих в результаті фундаментальних та прикладних досліджень 

у виробництва 

залучення фінансових ресурсів в інноваційну сферу 

концентрація та використання ризикового капіталу 

Види технопарків 

технологічні 

спеціалізуються на впровадже-

нні високих технологій, мають у 

своєму складі підприємства 

ризикового капіталу 

консалтингові грюндерські  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

промислові 

дослідно-конструкторські 

мають цільове призначення з 

надання послуг підприємствам, 

що здійснюють інноваційну 

діяльність  

створюються в оперативному 

порядку для надання "стартової" 

допомоги з широким спектром 

послуг з менеджменту в процесі 

становлення малих та середніх 

підприємств 

спеціалізуються на 

раціональному використанні 

виробничого потенціалу і 

об’єктів інфраструктури  

спрямовані на використання 

прикладних НДР і проектування 

нових виробів, виробництво, 

яких пізніше здійснюється за 

межами технопарків  
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Шляхи створення технопарків 

створення співробітниками університету малих підприємств, що 

прагнуть комерціалізувати результати власних наукових розробок; 

пізніше до них приєднуються інші дрібні фірми   

створення власних спеціалізованих підприємств науково-технічним 

персоналом великих промислових об’єднань, який вийшов із 

підприємства заради відкриття власної справи 

створення технопарку внаслідок реорганізації діючих підприємств, які 

хочуть скористатись пільговими умовами, що існують для технопарків 

згідно з чинним законодавством 

Основні переваги 

технопарків  

інтеграція різних стадій 

інноваційного процесу  
скорочуються терміни 

впровадження та 

поширення 

нововведень 

спрощується процес 

взаємодії між бізнес-

структурами, науковими  

і навчальними закладами 

виробництво отримує 

доступ до консультантів, 

лабораторій 

промисловість отримує 

швидкий доступ до 

 нових розробок 

студенти мають змогу 

здобувати не лише 

теоретичні, а й практичні 

знання 
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4. Види науково-технічної кооперації в інноваційній діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

підвищення 

ефективності та 

прибутковості 

скорочення часу на проведення 

НДДКР 

розподіл витрат 

між фірмами на 

проведення 

спільних НДДКР 

Мотиви створення 

науково-технічних 

альянсів 

одержання доступу до 

науково-технічних 

досягнень партнерів по 

альянсу 

розподіл ризику 

при проведенні 

НДДКР 

великий, сучасний науково-промисловий 

комплекс з розвиненою інфраструктурою сфери 

обслуговування і житловим комплексом, що 

охоплює територію окремого міста 

 

Технополіс  

зосередження наукових досліджень у передових галузях, створення 

сприятливого середовища для розвитку нових наукомістких виробництв у  

цих галузях  

Мета 

створення 

об'єднання кількох підприємств різних розмірів між собою і 

(або) з університетами, державними лабораторіями на 

основі угоди про спільне фінансування НДДКР, 

розроблення або модернізацію продукції  

Науково-

технічний 

альянс  
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Мета створення спільних підприємств 

одержання передової технології виробництва 

набуття управлінського досвіду 

отримання права на використання товарного знаку 

стимулювання експорту 

інтенсифікація інноваційного процесу 

прискорення дифузії інновацій 

залучення додаткових фінансових коштів 

горизонтальні вертикальні  

oб’єднання підприємств 

одного виду діяльності 

Види науково-

технічних  

альянсів 

oб’єднання підприємств різних 

видів діяльності  

тимчасове об’єднання для здійснення спільного 

капіталомісткого проекту. Учасники консорціуму 

зберігають господарську самостійність і підпорядковуються 

вибраному ними виконавчому органу в тій частині 

діяльності, яка відповідає цілям об’єднання  

 

Консорціум    

 

об'єднання з метою розроблення, виробництва або збуту 

продукту, що перетинає національні кордони; передбачає 

внесок партнерів на тривалий період у вигляді капіталу, 

технології або інших активів та розподіл відповідальності в 

управлінні між підприємствами-партнерами  

  Спільне 

підприємство  
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Питання для самоконтролю 

1. Які організаційні форми взаємодії науки і виробництва одержали найбільший 

розвиток в Україні, чому? 

2. Що таке "інкубатор", у чому полягає особливість цієї організаційної форми? 

3. Які переваги притаманні науково-технічних парків у забезпеченні 

інтелектуалізації економіки? 

4. У чому полягає особливість діяльності венчурних фірм? 

5. За яких умов можливе виникнення технополісів? 

6. Які основні цілі створення технологічних парків, бізнес-інкубаторів та інших 

інноваційних структур? 

7. Що має входити до структури технопарку? 

8. Як організаційні структури сприяють комерціалізації інновацій та їхній 

реалізації на ринку? 

9. Як наукова праця сприяє успіху а інноваційному бізнесі? 

10. Чим віоленти відрізняються від інших ринкових суб’єктів інноваційної 

діяльності? 

 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Класифікація організаційних форм інноваційних підприємств та їх 

класифікація. 

2. Ринкова інфраструктура інноваційної діяльності. 

3. Типи організаційних структур управління інноваційними процесами на 

підприємстві. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань  

1. Світовий досвід створення і функціонування інноваційних структур. 

2. Технопарки як інструмент інтенсифікації розвитку виробництва. 

oб’єднання з метою 

проведення 

наукових 

досліджень   

oб’єднання з метою розробки нового продукту 

або процедури маркетингу єдиним 

підприємством, а виробництво і адаптація до 

закордонного ринку здійснюється іншим 

oб’єднання з метою 

розробки товарів, 

що не підлягають 

ліцензуванню 

обмін технологіями в межах 

однієї  або кількох продуктових 

ліній 

спільна розробка 

одного або декілька 

продуктів 

Типи спільних 

підприємств за 

спрямованістю 
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3. Роль бізнес-інкубаторів в активізації інноваційної діяльності в Україні. 

4. Роль венчурного бізнесу в розвитку інноваційної діяльності. 

5. Правове забезпечення створення інноваційних структур в Україні. 

 

Тестові завдання  

1. Формування, що створюється із залученням ресурсів організацій різних форм 

власності з метою забезпечення проходження нововведень через усі стадії (від 

ідеї до запровадження), називаються: 

а) технопарками; 

б) технологічними станціями; 

в) науково-дослідними установами; 

г) техноінкубаторами. 

2. Які з перелічених послуг не надаються бізнес-інкубаторами: 

а) оренда приміщень; 

б) маркетингові послуги; 

в) інформаційні послуги: 

г) виробничі послуги? 

3. Угода між корпораціями в межах стратегічного альянсу про довгостроковий 

та двосторонній обмін взаємодоповнюючими технологіями, інформацією і "ноу-

хау" називається: 

а) спільна науково-технічна і виробнича діяльність; 

б) консорціум; 

в) спільне підприємство; 

г) асоціація. 

4. Особливістю венчурного фінансування є: 

а) інвестування, розраховане на короткостроковий період; 

б) залучення  коштів  від розміщення цінних паперів на вторинному ринку; 

в) інвестиції здійснюються у формі участі у статутному фонді підприємства; 

г) інвестування за рахунок облігацій підприємства. 

5. Джерелом венчурного капіталу можуть бути: 

а) вільні фінансові ресурси пенсійних, благодійних фондів; 

б) банки; 

в) страхові компанії; 

г) усі відповіді правильні. 

6. Тривалість перебування новоутвореної фірми в інкубаторі обмежується 

терміном: 

а) 2 роки; 

б) 3 роки; 

в) 4 роки; 

г) 5 років. 

7. У рамках стратегічних альянсів забезпечуються такі взаємодії між фірмами: 

а) спільне проведення НДДКР; 

б) взаємний обмін виробничим досвідом; 

в) підготовка кваліфікованих кадрів; 

г) усі відповіді правильні. 
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8. Підприємства, що створюють інновації для потреб вузького сегмента ринку,- 

це: 

а) експлеренти; 

б) комутанти; 

в) патієнти; 

г) віоленти. 

9. Малі підприємства у технологічно прогресивних галузях економіки, що 

спеціалізуються у сферах наукових досліджень, розробок, створення і 

впровадження інновацій, організація яких пов’язана з підвищеним ризиком, - це: 

а) венчурні фірми; 

б) комп’ютерні фірми; 

в) проектно-цільові фірми; 

г) мережеві фірми. 

10. Структура, що спеціалізується на створенні сприятливих умов для 

виникнення та ефективної діяльності малих інноваційних фірм, - це: 

а) науково-промисловий комплекс; 

б) бізнес-інкубатор; 

в) технопарк; 

г) технополіс. 

11. В основу формування наукових центрів, інкубаторів, “бізнес-інноваційних 

центрів" покладено принцип використання: 

а) інтелектуальних ресурсів; 

б) матеріальних ресурсів; 

в) фінансових ресурсів; 

г) усі відповіді правильні. 

12. Промислові технопарки: 

а)  спеціалізуються на впровадженні високих технологій, мають у своєму складі 

підприємства ризикового капіталу; 

б) спеціалізуються на раціональному використанні виробничого потенціалу і 

об’єктів інфраструктури ; 

в) спрямовані на використання прикладних НДР і проектування нових виробів, 

виробництво, яких пізніше здійснюється за межами технопарків;  

г) створюються в оперативному порядку для надання "стартової" допомоги з 

широким спектром послуг з менеджменту в процесі становлення малих та 

середніх фірм. 

13. Підприємства, що спеціалізуються на створенні нових чи радикально змінених 

старих сегментів ринку, - це: 

а) експлеренти; 

б) комутанти; 

в) патієнти; 

г) віоленти. 

14. Організація, що надає інформаційні та консультативні послуги з 

вибору технології для підприємницької діяльності, розробляє стратегію її 

передавання і здійснює юридичну підтримку процесу передавання, - це: 

а) бізнес-центр; 
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б) центр-інновацій; 

в) центр трансферу технологій; 

г) венчурна фірма. 

15. Об’єднання наукових, інноваційних, науково-технологічних парків і бізнес-

інкубаторів на певній території з метою надання потужного імпульсу 

економічному розвитку регіону – це: 

а) регіональний науково-технологічний центр; 

б) технополіс; 

в) метрополіє; 

г) мегаполіс. 
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ТЕМА 9. МОТИВАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

1. Мотивація суб’єктів інноваційного процесу. 

2. Методи стимулювання творчої активності персоналу. 

3. Стиль керівництва і формування інноваційної культури на підприємстві.  

 

 

1. Мотивація суб’єктів інноваційного процесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процес впливу (система дій) на індивіда з метою 

спонукання його до певної діяльності шляхом 

пробудження в нього необхідних мотивів 

Мотивація  

 

актуалізована потреба людини, яка спонукає її до певних 

дій вчинків, внаслідок яких потреба можу бути 

задоволена (є внутрішньою спонукальною причиною, що 

обумовлює дії та вчинки працівників)  

Мотив 

 

спонукання до дії, обумовленні зовнішніми чинниками 

(пов'язаний із втручанням зовнішніх сил (чинників) у 

вибір суб’єктом певного типу поведінки) 

Стимул  

 

система зі зворотним зв’язком, яка охоплює сукупність 

стимулів, що формують у менеджерів підприємства 

мотиваційні преференції щодо використання інновацій 

як основного засобу здобуття підприємством 

конкурентних переваг 

Мотиваційний 

механізм 

інноваційної 

діяльності  

 

Основні елементи мотиваційної діяльності 

Потреба 

 

це необхідність в будь яких благах, що забезпечують 

нормальні умови життя і функціонування людини; 

потреби є джерелом різних форм активності 
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Мотиваційний механізм інноваційної діяльності організації  

 

 

 
 

Основні фактори, що впливають на поведінку 

працівника на підприємстві 

 

Задоволення від роботи 

Відповідальність 

Умови праці 

Статус на підприємстві 

Винагорода 

Стимули зовнішнього 

середовища 

Мотиви 

Ініціація інноваційних змін вищим 

керівництвом організації 

Стимули 

внутрішнього 

середовища 

Мотиви 

Вибір персоналом способів дій щодо участі в 

інноваційному процесі залежно від 

важливості стимулів і внутрішніх мотивів 

Результати  

(участь 

працівників 

у 

інноваційних 

процесах) 

Дії персоналу 

(поведінка) 

Позитивне сприйняття 

персоналом 

інноваційних зусиль 

керівників, формування 

цінностей, що 

відповідають завданням 

інноваційного розвитку 

Формування 

інноваційного типу 

мислення у персоналу 

організації, 

активізація 

інноваційної 

діяльності 

винагорода 

персоналу 

ін
іц

іа
ти

в
а
 

у
ч

ас
ть
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Типи мотивування 

шляхом зовнішнього впливу на особистість, який викликає до дії 

певні мотиви, що спонукають індивіда до бажаних дій та приводять до 

очікуваного мотивуючим менеджером результату 

зосередження уваги на розвитку і посиленні бажаних для суб’єкта 

мотивів дій і, навпаки, послабленні тих мотивів, які заважають 

ефективному управлінню досягненням цілей підприємства 

У економічнорозвинутих країнах світу стимулювання  

менеджерів вищого рівня здійснюється залежно від ринкової вартості 

керованого ним підприємства та його акцій 

фіксовану частину 

винагороди  

змінну частину 

винагороди  

додаткові  

умови  

Стандартний стимулюючий контракт топ-менеджера містить: 

не залежить від результатів діяльності компанії, 

її розмір залежить від сфери діяльності, 

масштабів діяльності компанії, її традицій, 

перспектив розвитку 

 містить основний матеріальний стимул для дії 

менеджера в інтересах компанії. 

Використовується два підходи до визначення 

цієї винагороди: винагорода на основі 

відносних показників діяльності; винагорода на 

основі абсолютних показників діяльності 

компанії, які характеризують підвищення її 

ринкової вартості  

 

 використовують у випадку високої кваліфікації 

менеджерів вищого рівня і великих сподівань 

власника компанії на те, що його дії призведуть 

до бажаного результату  
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2. Методи стимулювання творчої активності персоналу 

 

 

 

 

 

 

 

система стимулів повинна включати в себе нематеріальні стимули, 

що дозволяють диференційовано оцінити і персоніфікувати внесок 

працівників у реалізацію інноваційного проекту 

стимулювання праці в інноваційній сфері має носити 

постійний характер, забезпечуючи тривалий вплив на 

працівника 

Основні моменти 

стимулювання 

інноваційної 

діяльності 

Завдання інноваційних менеджерів у сфері мотивування працівників 

до інноваційної діяльності  

об’єднати творчі зусилля незалежно мислячих, 

висококваліфікованих спеціалістів навколо головної мети – 

інноваційної діяльності як чинника розвитку знань, престижу і 

конкурентоспроможності підприємства 

створювати умови (мотивувати) для накопичення 

інтелектуального капіталу шляхом набуття нових знань і 

досвіду, обміну інформацією у сфері інновацій, створення на 

цій основі конкурентних переваг підприємства 

використовувати енергії різних спонукань і бажань персоналу 

для реалізації цілей підприємства, регулювати мотивацію 

шляхом побудови картин майбутнього 

механізм використання різноманітних стимулів з 

метою мотивації персоналу 
Стимулювання  

 

поряд з матеріальними стимулами необхідно широке використання 

психологічних і організаційних стимулів, що орієнтовані на зростання 

самовираження працівника, підвищення його соціального статусу, 

забезпечення його професійного визнання тощо 
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Фактори, що впливають на інноваційну активність персоналу 

доступ до оперативної, всебічної та достовірної інформації про 

основні проблеми, які виникають у діяльності підприємства  

рівень винагороди за ініціативу працівників у сфері удосконалення 

роботи, створення і реалізації інновацій 

Принципи стимулювання персоналу  

розвиток творчої ініціативи 

розширення неформального спілкування 

забезпечення персоналу необхідними ресурсами 

заохочення нагромадження нових знань і досвіду 

зв'язок рівня заохочення працівника з кінцевим результатом 

інноваційної діяльності 

підтримка новаторства керівництвом підприємства та держави 

простота та ясність патентних процедур  

швидкість і гласність розгляду заявок винахідництва 

використання моральних стимулів 

поєднання короткострокових і довгострокових інструментів 

стимулювання  
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Методи  

стимулювання 

творчої активності 

персоналу 

Методи прямої дії  Методи 

опосередкованої дії  

▪ розмір заробітної плати; 

▪ надбавки; 

▪ премії; 

▪ разові винагороди; 

▪ пільги; 

▪ страхування. 

Матеріальні  

Нематеріальні  

▪ зміна статусу підрозділу і 

керівництва залежно від 

успіху інновацій; 

▪ розвиток кар’єри  

Матеріальні  

▪ придбання акцій компанії; 

▪ оплата членства в наукових 

товариствах; 

▪ оплата участі в наукових 

конференціях; 

▪ оплата участі у програмах 

професійного розвитку в 

суміжних галузях; 

▪ право на інтерпартнерство. 

Нематеріальні  

▪ політика стабільності 

персоналу; 

▪ доступ до конфіденційної 

інформації; 

▪ право самостійності і виробі 

наукової тематики 

дослідження; 

▪ вільний обмін думками між 

керівником і підлеглими; 

▪ формування спільної думки 

сприятливої для наукового 

пошуку 
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3. Стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації 

 

 

 
 

 

Загальна характеристика стилів керівництва  

Характеристика  Авторитарний  Демократичний  

Принцип 
керівник-розпорядник 

керівник-підлеглий 

керівник-координатор 

керівник-партнер 

Авторитет за посадою за роботою 

Форма керівництва 
детальна і формальна 

організація виконання роботи 

загальні організаційні 

рамки виконання роботи 

Прийняття рішень єдиноначальне колегіальне 

Вид розпорядження наказ прохання 

Делегування 

делегуються виконавчі 

завдання і відповідальність за 

них 

делегується загальне 

завдання і відповідальність 

за його вирішення 

Вид контролю контроль виконання контроль результату 

 

Організаційно- 

економічні форми 

стимулювання 

інноваційної активності 

працівників 

Гуртки  

якості 

робота гуртків чітко орієнтується на 

розв’язання конкретних проблем 

відповідно до затверджено адміністрацією 

підприємства плану, для чого учасники 

засідань заздалегідь отримують необхідну 

інформацію 

Інтрапренерство  

(внутрішнє підприємництво) 

діяльність з виробництва та реалізації 

товарів на основі інтеграції 

підприємницьких можливостей окремого 

працівника і підприємства (працівнику, 

який має перспективну ідею, надають 

можливість використовувати ресурси 

підприємства, реалізуючи при цьому свої 

підприємницькі здібності)  

Стиль 

керівництва 

сукупність усіх методів, прийомів, дій, які 

використовує керівник у своїй діяльності  
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Стилі керівництва в інноваційній діяльності 

за ознакою цільової орієнтації  

керівництво, орієнтоване на  

завдання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівництво, орієнтоване на 

співробітників  

передбачає досягнення 

поставленої мети інноваційної 

діяльності шляхом суворого 

дотримування процедур 

планування, організації і 

контролю виконання всіх 

елементів управлінських 

функцій  

передбачає створення 

найсприятливіших умов для 

творчої праці і використовує 

методи делегування, тісних 

контактів і взаємозв’язків, 

спільних зусиль персоналу і 

процесі розробки та реалізації 

інноваційних проектів   

Імідж керівника   
образ, цілеспрямовано сформований і 

закріплений в уяві про певну особу (керівника) 

Складові іміджу керівника з інноваційної діяльності   

особиста привабливість   
• зовнішній вигляд; 

• відкритість; 

• доступність; 

• комунікативність.  

моральні якості  

техніка самопрезентації  

• емпатичність; 

• рефлективність; 

• красномовність. 

• уміння подати з найкращого боку 

свої знання, досвід; 

• уміння встановлювати в колективі 

відносини взаємної поваги та довіри.  
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Структура інноваційної культури  

 
 

 

Цінності 

Лідери інноваційної культури 

Стиль керівництва  

Ділова  

етика 

Комунікації, 

мова 
Символи  Церемонії  Девізи 

Культура    

певний рівень розвитку суспільства, творчих сил і 

здібностей людини, що виражається у формах 

організації життя та діяльності людей, у їхніх 

взаємовідносинах, створюваних ними матеріальних і 

духовних цінностях, їх застосуванні і поширенні в 

процесі соціально-економічної практики  

Інноваційна 

культура   

цілісна система сформованих на підприємстві і 

притаманних його членам моделей поведінки, що 

впливають на спосіб життєдіяльності підприємства 

Характеристики інноваційної культури  

вмотивованість робітників до знань і розробки інновацій 

орієнтація на результат 

прагнення досягти високого професіоналізму 

робота в команді 

свобода висловлювання думок, ідей 

свобода творчості 

 

можливість спілкування з колегами на семінарах, 

виставках, конференціях (поза роботою) 
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Питання для самоперевірки 

1. Які теорії мотивації людської поведінки Вам відомі і як вони 

використовуються в процесі активізації творчості? 

2. Що таке самомотивація?  

3. У чому полягає сутність стимулювання винахідництва? 

4. Який механізм стимулювання творчої активності існує на підприємствах 

України? 

5. Як Ви вважаєте, чи може менеджер змінити свій стиль керівництва, чи стиль 

завжди залишається незмінним?  

6. У чому полягає сутність інноваційної культури і яку роль вона відіграє в 

стимулюванні інновацій? 

7. Які є різновиди культурних процедур на підприємствах? 

8. У чому полягає відмінність між керівництвом, орієнтованим на завдання, та 

керівництвом, орієнтованим на співробітників? 

9. Які фактори, що впливають на інноваційну активність персоналу? 

10. Які види винагород використовують підприємства для підвищення мотивації 

своїх працівників? 

 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Особливості управління персоналом на інноваційних підприємствам. 

2. Зарубіжний досвід стимулювання винахідницької діяльності. 

3. Мотивація праці науковців. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань 

Реально діюча культура щоденно реалізується через різні конкретні форми, такі 

як: культурні ритуали, процедури, церемонії, комунікації з використанням 

особливої, притаманної даному підприємству мовної культури, символів 

 

Види інноваційних  

культурних процедур   

 

робочі процедури - 

процедури, що 

супроводжують 

інноваційно-

виробничий процес, 

втілюючи в певні 

форми конкретні 

професійні дії 

 

управлінські 

процедури - 

процедури, що 

забезпечують 

координацію 

інноваційного процесу, 

наприклад проведення 

виробничих нарад 

 

 

ритуали винагород та 

визнання –  

процедури, що опосеред-

ковують завершення 

інноваційного процесу, 

одержання результатів, 

винагороди учасників 

розробок, винаходів 
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1. Формування інноваційної культури на підприємстві. 

2. Системи морального стимулювання інноваційної діяльності на українських 

підприємствах. 

3. Демократичний та авторитарний стилі керівництва як чинники підвищення 

ефективності інноваційної діяльності підприємства. 

4. Механізм мотивації екологічно спрямованої інноваційної діяльності. 

5. Особистісні якості керівника як передумова ефективного інноваційного 

менеджменту 

 

Тестові завдання 

1. Мотивація - це: 

а) процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих 

цілей та цілей організації; 

б) сукупність рушійних сил, що спонукають усіх учасників інноваційного 

процесу і кожного окремо до активної діяльності; 

в) сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, котрі спонукають людину до 

активної діяльності та спрямовують її на досягнення конкретних цілей; 

г) усі відповіді правильні. 

2. Мотиви – це: 

а) спонукання людей до трудової діяльності; 

б) зовнішні спонукання робітника до конкретного виду трудової діяльності; 

в) внутрішні спонукання працівника, що базуються на його особистих інтересах 

та потребах; 

г) всі відповіді вірні.  

3. 3 метою заохочення творчої діяльності людини, застосовуються такі 

організаційні інструменти: 

а) правовий захист інтелектуальної власності; 

б) розвиток патентної системи; 

в) вдосконалення системи управління новими знаннями; 

г) усі відповіді правильні. 

4. Методи прямого стимулювання включають: 

а) надбавки, премії, розмір заробітної плати, винагороди, розвиток 

неспеціалізованої кар'єри, придбання акцій компанії; 

б) пенсійне забезпечення, страхування, пільги, винагороди, премії, надбавки, 

розмір заробітної плати; 

в) оплата проїзду на наукові конференції, оплата членства в наукових 

товариствах; 

г) премії, придбання акцій, винагороди. 

5. До наукової діяльності можуть спонукати такі мотиви: 

а) самореалізація, пізнавальний інтерес; 

б) соціальні мотиви, самоствердження і саморозвиток; 

в) ідентифікація з кумиром або соціумом; 

г) усі відповіді правильні. 

6. Зовнішніми мотивами зі спонукання творчої активності персоналу є: 

а) самовираження свого потенціалу; 
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б) належність до професійної групи; 

в) матеріальна незалежність і впевненість у майбутньому; 

г) досягнення науки і техніки. 

7. Поведінка працівників, яка передбачає їх високу ініціативність щодо участі у 

розв’язанні проблем організації, результатом чого є створення та впровадження 

новацій, спрямованих на реалізацію завдань інноваційного розвитку, називається: 

а) опортуністичною; 

б) інноваційно-активною; 

в) цілеспрямованою; 

г) соціально-активною 

8. До непрямих методів матеріального стимулювання інноваційної діяльності 

працівників підприємства не належать: 

а) придбання акцій компанії; 

б) оплата членства в наукових товариствах; 

в) право на інтрапренерство; 

г) страхування. 

9. До систем стимулювання вищого менеджменту, орієнтованих на підвищення 

ринкової вартості компанії не належать: 

а) преміювання на основі дисконтованого грошового потоку; 

б) преміювання на основі економічної доданої вартості; 

в) винагороди на основі розрахунку відносних показників діяльності організації; 

г) винагороди на основі збалансованої системи показників діяльності або 

ефективності. 

10. До методів непрямого стимулювання не належать: 

а) придбання акцій компанії; 

б) доступ до конфіденційної інформації; 

в) оплата участі в наукових конференціях; 

г) розвиток кар’єри.       

11. Технологія управління персоналом, яка активізує інноваційну діяльність всіх 

працівників підприємства через їх залучення до процесу прийняття управлінських 

рішень, називається: 

а) концепція Врума-Йєттона; 

б) концепція управління ризиками; 

в) концепція партисипативного управління; 

г) концепція тотального управління.  

12. Люди, що мають справу з розробкою і впровадженням нової техніки та 

продукції, вирізняються серед інших працівників: 

а) високим рівнем освіти; 

б) винахідливістю; 

в) високим рівнем інтелектуального розвитку; 

г) усі відповіді правильні. 

13. Група працівників, діяльність яких орієнтована на вирішення широкого кола 

питань, пов’язаних з підвищенням ефективності виробництва на рівні робочих 

місць, дільниць, цехів, - це:   

а) ризикові підрозділи корпорації; 
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б) науково-дослідні відділи організації; 

в) гуртки якості; 

г) інтрапренери. 

14. З метою заохочення творчої діяльності людини, застосовують такі 

організаційні інструменти: 

а) правовий захист інтелектуальної власності; 

б) розвиток патентної системи; 

в) вдосконалення системи управління новими знаннями; 

г) усі відповіді правильні. 

15. Наукові та науково-технічні кадри – це: 

а) професійно підготовлені спеціалісти, які являють собою особливу соціальну-

професійну спільноту; 

б) працівники науково-дослідних інститутів; 

в) допоміжний персонал підприємства; 

г) спеціалісти, що займаються інноваційною діяльністю. 
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ТЕМА 10. КОНТРОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Сутність, види та основні завдання контролю за інноваційною діяльністю. 

2. Процес контролю та його зміст.  

3. Напрямки контролю інноваційної діяльності. 

 

1. Сутність, види та основні завдання контролю за інноваційною діяльністю 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процес перевірки виконання й забезпечення 

реалізації всіх управлінських рішень у сфері 

інноваційної діяльності підприємства 

 

Контроль 

інноваційної 

діяльності 

зближення фактичних та необхідних 

результатів виконуваних робіт 

мета 

Принципи ефективної системи контролю  

стратегічна спрямованість  

контроль повинен мати стратегічний характер, тобто відображати 

загальні пріоритети підприємства та підтримувати їх  

орієнтація на результати  

кінцева мета контролю – вирішення завдань, які стоять перед 

підприємством 

своєчасність  

система контролю повинна надавати потрібну інформацію певним 

особам до того, як виникне криза 

гнучкість  

контроль має бути достатньо гнучким та пристосовуватись до змін, що 

відбуваються 

економічність  

результати здійснення контролю повинні бути більшими за витрати, 

пов’язані з його впровадженням 

точність  

система контролю повинна бути достовірною, такою, що продукує 

реальні дані 
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Об’єктом контролю за інноваційною діяльністю можуть  

виступати різні управлінські рішення у сфері інноваційної діяльності 

підприємства 

Ц
іл

і 
к
о

н
тр

о
л
ю

  

передбачає облік, оцінку і аналіз результатів 

розробки та реалізації перспективних концепцій 

інноваційного розвитку 

П
р
ед

м
ет

 к
о
н

тр
о
л

ю
 

орієнтований на поточний облік, аналіз 

інноваційних проектів, з метою забезпечення 

виконання планових завдань  

передбачає облік, оцінку і аналіз кінцевих 

економічних результатів інноваційної діяльності 

підприємства 

 

Види контролю інноваційних процесів 

стратегічний 

контроль 

оперативний 

контроль 

фінансовий 

контроль 

адміністративний 

контроль 

передбачає облік, оцінку і аналіз в першу чергу не 

результативних параметрів, а процесу управління 

інноваціями  

 

Ф
о
р
м

и
  

к
о
н

тр
о
л

ю
 

внутрішній 

контроль 

зовнішній 

контроль 

забезпечує менеджмент всіх рівнів інформацією, 

необхідною для прийняття управлінських рішень  

 

здійснюється зовнішніми контролюючими 

органами: материнськими організаціями, держав-

ними і міжнародними контролюючими органами  

 

М
ас

ш
та

б
и

 к
о

н
тр

о
л

ю
 

повний 

контроль 

вибірковий 

контроль 

цілісна система, яка постійно функціонує в 

організаційній структурі підприємства 

 

разовий захід, який має цільовий характер: перевірку 

стану робіт по окремому інноваційному проекту, 

якості та обсягів збуту інноваційної продукції тощо 
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2. Процес контролю та його зміст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

конкретні цілі, які чітко виражені і обмежені у 

часі 

Стандарти  

Завдання контролю  

збір і систематизація інформації про стан інноваційної 

діяльності та її результати 

оцінка стану інноваційної діяльності та її результатів 

підготовка і реалізація рішень, орієнтованих на 

досягнення визначених цілей розвитку та подолання 

відхилень  

аналіз причин відхилення і факторів, які впливають на 

результати діяльності   

Різноманітні види і форми контролю дозволяють створити цілісну, ефективну 

систему управління інноваційною діяльністю, в якій централізоване управління 

оптимально поєднується з науковою і господарською самостійністю та 

ініціативою структурних ланок 

 

Етап 1. 

Встановлення  стандартів та вимірювання 

реальних процесів, що відбуваються на 

підприємстві 

Етапи процесу контролю  
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Характеристика основних методів вимірювання 

Назва методу  Переваги  Недоліки  

Особисті 

спостереження 

- відсутність фільтрації 

інформації; 

- можливість отримати 

значний обсяг інформації, яка 

недоступна для інших методів  

- суб’єктивний характер; 

- значні витрати часу;  

- негативна реакція підлеглих 

Статистичні 

звіти  

- згрупованість і 

упорядкованість інформації; 

- легка каталогізація, 

можливість посилання 

- інформаційна обмеженість; 

- низька оперативність 

отримання інформації 

Усні звіти 

підлеглих  

- висока оперативність 

отримання інформації; 

- хороший зворотній зв’язок 

- фільтрація інформації; 

- складність з документування 

інформації для звітності 

Письмові звіти 

підлеглих  

- легка каталогізація 

(можливість посилання) 

 

- формальний характер 

інформації; 

-  невисока швидкість 

отримання інформації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Етап 2. 

Порівняння результатів реального виконання із 

встановленими стандартами: встановлюється 

ступінь відхилення реального виконання від 

стандарту. Принципово важливим є визначення 

прийнятного рівня відхилень, адже саме випадки його 

перевищення є об’єктами діяльності менеджера.  

 

 

Етап 3. 
Реакція на порівняння  

(коригуючі дії або зміна стандартів) 
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3. Напрями контролю інноваційної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіанти реакції менеджерів на виявлені відхилення 

не вживати ніяких заходів   

застосовується у випадках, коли результати реального виконання 

відповідають стандартам або коли відхилення від стандартів 

знаходяться в межах допустимого 

 

коригувати діяльність підлеглих 

коригувати стандарти діяльності 

сутність корегування полягає в тому, аби зрозуміти причини відхилень і 

повернути діяльність організації у правильному напрямі 

не всі відхилення від стандартів потрібно усувати; іноді стандарти 

можуть виявитись нереальними, оскільки вони ґрунтуються на планах, 

а плани – це лише прогнози на майбутнє; у процесі перегляду планів 

необхідно переглядати й стандарти 

Напрями контролю інноваційної діяльності 

контроль якості виконання інноваційного проекту 

контроль термінів 

контроль вартості  
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Звіти повинні охоплювати: 

кошторисну вартість  

фактичні результати причини відхилень  

прогнозні результати 

Технології оцінювання результатів інноваційної діяльності  

контроль на момент завершення робіт (метод "0-100") 

контроль на момент 50%-ї готовності робіт (метод "50-50") 

експертна оцінка ступеня виконання робіт і рівня готовності  

контроль у заздалегідь визначених точках проекту (метод 

контролю за віхами) 

Характеристика основних напрямків контролю інноваційної діяльності 

контроль 

якості 

виконання 

інноваційного 

проекту 

 

передбачає оцінювання відповідності виробничих 

потужностей і характеристик продукції або послуг 

встановленим технічним вимогам; його здійснюють 

технічні фахівці з числа учасників проектної команди  

 

контроль 

термінів 

 

спрямований на контролювання процесу виконання 

інноваційного проекту; його здійснює замовник, для якого 

виконавці складають регулярні звіти, що містять 

інформацію про обсяги виконаних робіт 

 

контроль 

вартості 

 

передбачає контроль інноваційної діяльності інвесторами 

(кредиторами); здійснюється на основі бюджету і має на 

меті з'ясувати, чи використані кошти за цільовим 

призначенням 

Основним джерелом отримання інформації про результати виконання 

інноваційної діяльності є звіти і робочі наради 
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Питання для самоконтролю  

1. Які висуваються вимоги до процесу контролю? 

2. У чому полягає мета контролю? 

3. З яких етапів складається процес контролю? 

4. Які є технології оцінювання результатів інноваційної діяльності? 

5. Що є основним джерелом отримання інформації про результати виконання 

інноваційної діяльності? 

6. Які параметри ефективної системи контролю? 

7. У чому полягають завдання контролю? 

8. Які є технології оцінювання результатів інноваційної діяльності? 

9. Хто проводить контроль вартості інноваційних проектів? 

10. Які основні напрямки контролю інноваційної діяльності? 

 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Сутність моніторингової діяльності на інноваційному підприємстві. 

2. Управління змінами на інноваційному підприємстві. 

3. Вартісний аналіз проведеної інноваційної діяльності. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань  

1. Роль контролю в інноваційному менеджменті. 

2. Особливості здійснення, суб’єкти й об’єкти етапів процесу контролю. 

3. Методи оцінювання інформації про результати проведеного контролю. 

4. Поведінкові аспекти контролю за інноваційною діяльністю підприємства. 

5. Характеристики ефективного контролю за інноваційною діяльністю 

підприємства. 

 

Тестові завдання  

1. Розташуйте за належним порядком етапи контролю інноваційної діяльності 

на підприємстві: 

а) аналіз причин відхилення та чинників, що впливають на результати діяльності; 

б) збирання та систематизація даних про стан інноваційної діяльності; 

в) прийняття й реалізація рішень, спрямованих на подолання відхилень та 

досягнення намічених цілей розвитку; 

г) оцінка результатів діяльності. 

2. У чому полягає сутність поняття "контроль"? 

а) процес перевірки всіх видів діяльності організації; 

б) сукупність дій з визначення фактично досягнутих результатів діяльності 

організації та за потреби здійснення коригувань; 

в) процес досягнення організацією своїх цілей; 

г) визначення напряму діяльності організації. 

3. Стандарти – це: 

а) конкретні цілі, що можуть змінюватися та обмежені в часі; 

б) конкретні незмінні цілі, обмежені у часі; 

в) цілі, яких прагне досягти організація; 
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г) конкретні цілі, яких дотримується організація у процесі діяльності та які 

можуть змінюватися. 

4. Що демонструє перший етап процедури контролю? 

а) наскільки близько, по суті, поєднані функції контролю та планування; 

б) стратегічні цілі діяльності підприємства; 

в) тісний зв’язок між мотивацією та контролем; 

г) усі відповіді правильні. 

5. У чому полягає сутність масштабу допустимих відхилень? 

а) межі, в яких відхилення одержаних результатів від намічених не мають 

викликати занепокоєння; 

б) межі, в яких відхилення отриманих результатів від передбачених повинні 

викликати занепокоєння; 

в) межі, в яких відображається відхилення одержаних результатів від намічених; 

г) межі, в яких варіюють отримані результати. 

6. Адміністративний контроль інноваційної діяльності передбачає: 

а) поточний облік, аналіз інноваційних проектів, з метою забезпечення 

виконання планових завдань; 

б) облік, оцінку і аналіз в першу чергу не результативних параметрів, а процесу 

управління інноваціями; 

в) облік, оцінку і аналіз результатів розробки та реалізації перспективних 

концепцій інноваційного розвитку; 

г) передбачає облік, оцінку і аналіз кінцевих економічних результатів 

інноваційної діяльності організації.  

7. Недоліком особистих спостережень як методу вимірювання реального 

виконання в процесі контролю є: 

а) фільтрація інформації; 

б) значні витрати часу; 

в) інформаційна обмеженість; 

г) формальний характер інформації. 

8. Завданням контролю інноваційної діяльності є:  

а)оцінка стану інноваційної діяльності та її результатів; 

б) визначення цілей інноваційної діяльності; 

в) забезпечення оптимальної взаємодії між всіма учасниками інноваційного 

процесу; 

г) обґрунтування основних напрямів і пропорцій інноваційної діяльності.  

9. Стратегічна спрямованість ефективної системи контролю передбачає, що 

контроль: 

а) повинен відображати загальні пріоритети організації та підтримувати їх; 

б) надавати потрібну інформацію певним особам до того, як виникне криза; 

в) має бути достатньо гнучким та пристосовуватись до змін, які відбуваються; 

г) усі відповіді правильні. 

10. Перевагою статистичних звітів як методу вимірювання реального виконання 

в процесі контролю є: 

а) значний вплив особистих якостей менеджера; 

б) згрупованість і упорядкованість інформації; 
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в) низька оперативність отримання інформації; 

г) отримання широкого кола інформації. 

11. Першим етапом процесу контролю є: 

а) порівняння результатів реального виконання із заздалегідь встановленими 

стандартами; 

б) вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації; 

в) реакція на порівняння; 

г) підготовка і реалізація рішень, орієнтованих на досягнення визначених цілей 

розвитку. 

12. Контроль вартості має на меті: 

а) з’ясувати чи використовуються кошти за цільовим призначенням; 

б) визначити чи відповідає виробничі потужності встановленим технічним 

вимогам; 

в) визначити обсяги виконаних робіт; 

г) усі відповіді правильні. 

13. Контроль термінів виконання інноваційного проекту здійснює: 

а) замовник; 

б) кредитор; 

в) інвестор; 

г) виконавець. 

14. Проявом дисфункціонального ефекту системи контролю є: 

а) підвищення стандартів діяльності підлеглих; 

б) необ’єктивне покарання підлеглих; 

в) маніпулювання результатами контролю 

г) усі відповіді правильні. 

15. Чинники, що обумовлюють ефективність поточного: 

а) охоплення широкої сфери діяльності організації 

б) побудова ефективної системи комунікації 

в) можливість з’ясувати причини відхилень від стандартів 

г) забезпечення інформацією для вдосконалення планування в майбутньому. 
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ТЕМА 11. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ 

1. Сутність та  види інноваційних проектів. 

2. Життєвий цикл інноваційного проекту. 

3. Управління інноваційним проектом. 

4. Фінансування інноваційного проекту. 

 

1. Сутність та види інноваційних проектів 

 
 

 

комплект документів, що визначає 

процедуру і комплекс усіх необхідних 

заходів (у тому числі інвестиційних) щодо 

створення і реалізації інноваційного 

продукту і (або) інноваційної продукції  

 

▪ однозначно сформульовані цілі і завдання, які відображають його 

призначення, в тому числі й показники, що характеризують його 

ефективність; 

▪ комплекс заходів спрямованих на реалізацію визначених цілей; 

▪ чітко визначені терміни початку і завершення проекту; 

▪ обмеженість ресурсів і можливість їх заміни у процесі реалізації проекту. 

 

Інноваційний 

проект   

Учасники інноваційного проекту 

ініціатор  автор ідеї проекту (будь-який працівник організації або 

стороння особа, яка пропонує свої послуги як консультанта) 

замовник  особа, зацікавлена у здійсненні проекту, яка 

користуватиметься його результатами 

інвестор  особа, що здійснює інвестиції у проект і зацікавлена в 

максимізації вигод від своїх вкладень 

керуючий   юридична особа, якій замовник та інвестори делегують 

повноваження щодо управління проектом  

 

контрактор 

особа, що за угодою із замовником бере на себе 

відповідальність за виконання певних робіт, пов’язаних з 

проектом 

Характеристики 
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Усі інноваційні проекти є також й інвестиційними, оскільки без вкладання 

коштів проект реалізувати неможливо  

Принципи організації розробки та реалізації інноваційних проектів 

системності  

передбачає розробку та реалізацію інноваційного проекту як 

комплексного процесу, тобто сукупності взаємозалежних процесів, 

спрямованих  на досягнення визначеної мети  

сумісності  

передбачає забезпечення інформаційної, технологічної, технічної та 

організаційної взаємодії елементів системи розробки та реалізації 

інноваційного проекту між собою, а також з іншими взаємодіючими з 

нею компонентами  

спадковості  

передбачає використання в нових проектах всього найкращого, що було 

створено раніше і виявлене в процесі виробництва та використання 

інновацій  

стандартизації  

передбачає використання методів уніфікації та стандартизації об’єктів 

розробки   

До учасників проекту відносять також субконтракторів, постачальників, органи 

влади, споживачів продукції проекту тощо. 
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Види інноваційних проектів 

за видом інновацій 

• продуктові; 

• технологічні; 

• організаційні.  

за метою і характером 

діяльності  

• комерційні; 

• некомерційні. 

за складом і структурою 

проекту 

• монопроекти; 

• мультипроекти; 

• мегапроекти.  

за характером та сферою 

діяльності   

за рівнем  

альтернативності 

• промислові; 

• організаційні; 

• економічні; 

• соціальні; 

• дослідницькі.  

• взаємовиключаючі; 

• альтернативні за капіталом; 

• незалежні; 

• взаємовпливаючі; 

• взаємодоповнюючі.  

за тривалістю  

проекту   

• короткострокові; 

• середньострокові; 

• довгострокові.  

за охопленням етапів 

інноваційного процесу  

• повні; 

• неповні. 

Для визначення процесу реалізації інноваційного проекту 

та обсягу прибутку, який може бути отриманий, складають відповідний бізнес-

план  

стандартний документ, у якому детально обґрунтовується 

концепція призначеного для реалізації проекту і наводяться 

основні його технічні, економічні, фінансові та соціальні 

характеристики 
 

Бізнес-план  
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Структура бізнес-плану інноваційного проекту 

 

Розділ  Зміст інформації розділу 

1 2 

Резюме  - мета інвестиційного проекту,  

- загальна характеристика фірми,  

- необхідні інвестиції та ресурси,  

- вигоди для підприємства та держави від реалізації проекту,  

- співінвестори,  

- гарантії та засоби контролю за реалізацією проекту,  

- таблиця, що містить інформацію про обсяг продаж, 

витрати, прибуток, термін окупності вкладень, ризики. 

Характеристика 

підприємства 

 - реквізити підприємства, 

- схеми та опис організаційної структури, 

- сфера діяльності, 

- перелік основних видів продукції; 

- загальні висновки про стан підприємства, 

- цілі та стратегія розвитку 

Характеристика 

продукції (послуг), 

що виробляється 

підприємством 

- спеціалізація підприємства,  

- прогнозне і фактичне виробництво та реалізація 

підприємством товарів, робіт, послуг (у натуральних та 

вартісних показниках) за звітний рік,  

- структура існуючих витрат підприємства та собівартість 

щодо кожного виду продукції,  

- система закупівлі сировини,  

- система енергопостачання,  

- забезпеченість матеріальними ресурсами,  

- диверсифікація виробництва тощо.  

Дослідження та 

аналіз ринків збуту 

продукції 

- становище підприємства на ринках збуту, 

- характеристика основних та допоміжних ринків і їх 

сегментація, 

- місткість ринків та максимально можливий обсяг збуту 

продукції, 

- проникнення на ринок, 

- ціна та обсяг валового прибутку підприємства 

Характеристика 

конкурентного 

середовища та 

конкурентні 

переваги 

- аналіз ситуації у сфері економічної діяльності в якій 

планується реалізувати проект, 

- характеристика головних конкурентів, 

- аналіз конкурентного середовища, 

- аналіз конкурентоспроможності товару. 

План 

маркетингової 

діяльності 

- стратегія маркетингу, 

- існуючі канали збуту, 

- засоби реклами, 

- цінова політика 
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Продовження табл.  

1 2 

План виробничої 

діяльності 

підприємства 

- схеми виробничих потоків, 

- виробнича програма, 

- плановий обсяг реалізації, 

- розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму, 

- розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі, 

- кошторис витрат і калькуляція собівартості, 

- потреба в додаткових інвестиціях 

Організаційний 

план  

- виробничо-технологічна структура підприємства, 

- функції ключових підрозділів, 

- діюча система заробітної плати, 

- перелік заходів щодо реалізації інвестиційного бізнес-

плану, з визначенням виконавців та термінів виконання 

План охорони 

навколишнього 

середовища 

- аналіз стану навколишнього середовища, 

- відповідність бізнес-плану вимогам законодавчих актів, 

- додаткові заходи щодо охорони навколишнього 

середовища 

Фінансовий план та 

програма 

інвестицій 

- обґрунтування обсягу інвестицій, 

- прогнозування фінансових результатів, 

- потреба в додаткових інвестиціях і формування джерел 

фінансування 

- модель дисконтованих грошових потоків, 

- агрегована форма прогнозного балансу, 

- розрахунок коефіцієнтів поточної ліквідності й 

забезпеченості власними коштами, 

- показники ефективності інвестиційного проекту 

Аналіз потенційних 

ризиків  

- ідентифікація ризиків, 

- оцінка ризиків, 

- вибір методів та інструментів, які дозволять запобігти 

появі ризиків, або їх контролювати 

Бюджетна та 

економічна 

ефективність 

інвестиційного 

бізнес-плану 

- показники бюджетної та суспільної економічної 

ефективності (валовий дохід, прибуток до оподаткування, 

податки, збори та інші платежі) 

Соціально-

економічні 

наслідки реалізації 

інвестиційного 

бізнес-плану 

- результативні показники реалізації бізнес-плану 

(збільшення обсягів реалізації продукції, кількість 

збережених або новостворених робочих місць, покращення 

умов роботи працюючих, інновації) 
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Графік точки беззбитковості 

 
 

 

2. Життєвий цикл інноваційного проекту 

 

 

Обсяг виробництва продукції у 

натуральній формі 

Точка 

беззбитковості 

Умовно-постійні витрати 

Змінні  витрати 

Повні витрати 

Прибуток  

Збиток   

тис. грн. Виручка від реалізації  

сукупність етапів розвитку від виникнення ідеї 

до повного завершення проекту (отримання 

останньої вигоди)  

Життєвий цикл 

інноваційного 

проекту    

Точка 

беззбитковості 

проекту 

 

VP

FC
Qr

−
= , 

де Qr - обсяг виробництва продукції у натуральній 

формі, що покриває витрати 

FC – величина умовно-постійних витрат, грн.; 

P – ціна одиниці продукції, грн.; 

V – змінні  витрати на одиницю продукції, грн.  

При розробці бізнес-плану необхідно визначити обсяг збуту при якому 

надходження від продажу дорівнюють витратам на виробництво та реалізацію 

продукції, тобто точку беззбитковості 
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▪ передінвестиційна; 

▪ інвестиційна; 

▪ експлуатаційна. 

Фази життєвого циклу 

інноваційного проекту 

Етапи життєвого циклу інноваційного проекту  

формування концепції   

змістом робіт є визначення мети проекту та розробка 

його концепції    

розробка комерційної пропозиції   

змістом робіт є розробка пропозицій і проведення 

переговорів з замовником щодо укладання контракту  

проектування  

змістом робіт є визначення підсистем, їх взаємозв’язків, 

вибір найбільш ефективних варіантів виконання проекту 

та використання ресурсів  

виготовлення   

змістом робіт є здійснення координації та оперативний 

контроль робіт по проекту, виготовлення підсистем, їх 

поєднання та тестування 

передача результатів замовнику і завершення проекту  

змістом робіт є проведення комплексних випробувань та 

дослідної експлуатації результатів проекту в умовах 

замовника на його виробничих площах, ведуться 

переговори про результати виконання проекту і можливі 

нові контракти    

Планування 

проекту 

Реалізація 

проекту 
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Помилки, що виникають на початкових етапах виконання проектів 

концентрація зусиль на другорядних проблемах 

неправильно визначено величину попиту  

недостатня координація робіт  

неповнота функціональних специфікацій 

помилки у визначенні термінів виконання проекту, необхідних ресурсів  

надмірна завантаженість персоналу та виробничих засобів 

Структура інноваційного проекту   

зміст проблеми і обґрунтування необхідності її розв’язання в 

межах проекту 

основні цілі і завдання, терміни і етапи реалізації проекту 

оцінка ефективності, соціально-економічних і екологічних 

наслідків від реалізації проекту 

система заходів програми проекту 

ресурсне забезпечення проекту за обсягами і джерелами 

механізм реалізації проекту 

організація управління проектом і контролювання перебігу 

його реалізації 
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3. Управління інноваційним проектом 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передумови ефективної реалізації інноваційного проекту 

встановлення персональної відповідальності за реалізацію проекту 

(призначення керівника проекту) 

чітке розуміння цілей проекту на всіх рівнях управління організацію 

достатнє ресурсне забезпечення 

створення ефективної системи контролю за реалізацією проекту 

формування спеціальної ланки в організаційній структурі, яка 

виконуватиме функції координування та регулювання процесу 

реалізації проекту 

створення згуртованої проектної команди 

Управління  

інноваційним 

проектом    

процес прийняття і реалізації управлінських рішень, 

пов’язаних з визначенням цілей, організаційної структури, 

плануванням заходів і контролем за ходом їхнього 

виконання, спрямованих на реалізацію інноваційної ідей   

Принципи управління інноваційними проектами  

принцип селективного 

управління 

принцип системності 

принцип етапності 

інноваційних процесів і 

процесів управління 

проектами 

принцип повноти циклу 

управління проектами 

принцип цільової орієнтації 

проектів на забезпечення 

кінцевих цілей 

принцип комплексності 

принцип багатоваріантності 

при виробленні 

управлінських рішень 
принцип ієрархічності 

організації інноваційних 

процесів і процесів 

управління ними принцип забезпеченості 

(збалансованості) 
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Проект вважається завершеним після виконання всього комплексу робіт або ж 

після прийняття рішення про припинення роботи з незавершеного проекту 

Управління інноваційним проектом передбачає 

 

управління предметною областю 

проекту 

 

управління якістю 
 

управління вартістю 
 

управління ризиками   
 

управління персоналом 
 

управління контрактами та 

забезпеченням ресурсами 
 

Процес управління проектами охоплює 

визначення цілей проекту і обґрунтування його життєздатності та 

комерційної доцільності  

визначення необхідних обсягів і джерел фінансування 

структурування проекту (визначення підцілей, завдань, необхідних 

робіт) 

підбір виконавців 

підготовку й укладання контрактів 

визначення терміну реалізації проекту, складання графіка його 

виконання  

розрахунок кошторису і бюджету проекту 

прогнозування і врахування ризиків 

контролювання перебігу реалізації проекту  
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Експлуатаційні випробування передбачають: 

розробка заходів щодо усунення розбіжностей і їх реалізації 

порівняння експлуатаційних характеристик проекту із запланованими 

показниками 

визначення причин розбіжностей 

виявлення розбіжностей між запланованими і реальними показниками 

Етапи завершення проекту  

Етап 1. Проведення експлуатаційних випробувань і 

здавання проекту  

Етап 2. Закриття проекту  

Закрити інноваційний проект – довести замовнику відповідність рішень, 

прийнятих при розробці концепції проекту, результатам, отриманим в процесі 

його реалізації 

Результати випробувань є підставою для передавання 

відповідальності за проект від виконавців до замовника 

Закриття проекту здійснюється по завершенні проекту, за умови, що 

експлуатаційні випробування задовольнили вимоги замовника 
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4. Фінансування інноваційного проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи закриття проекту 

Паспортизація (документальна фіксація техніко-технологічних 

характеристик проекту) 

Виявлення невиконаних зобов’язань і прийняття рішення про 

завершення робіт 

Перевірка фінансової звітності проекту 

Гарантійне обслуговування (здійснюється після закриття 

проекту)  

Джерела фінансування інноваційних проектів 

  Власні засоби підприємства 

• реінвестована частина прибутку; 

• амортизаційні відрахування; 

• страхові суми по відшкодуванню збитків; 

• кошти від реалізації нематеріальних активів 

Залучені кошти  

Позикові кошти 

• випуск акцій та інших цінних паперів; 

• внески; 

• пожертвування; 

• кошти, що надаються на безповоротній 

основі 

• бюджетні кредити; 

• комерційні кредити; 

• банківські кредити. 

Одним із найважливіших аспектів розробки інноваційного проекту є 

визначення коштів для його реалізації і оптимізування джерел та термінів їх 

надходження, від чого значною мірою залежить швидкість виведення нового 

товару на ринок, а отже – його комерційний успіх 
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Питання для самоконтролю  

1. У чому полягає сутність інноваційного проекту? 

2. Які конфлікти можуть виникнути між учасниками проекту в процесі його 

реалізації? 

3. З яких структурних елементів складається інноваційний проект? 

Форми фінансування інноваційних проектів 

із засобів державного бюджету, бюджетів різних рівнів і 

спеціалізованих державних фондів фінансуються напрями 

інноваційної діяльності, що мають пріоритетне значення. 

Здійснюється у формі: фінансування національних цільових 

інноваційних програм; фінансового забезпечення 

перспективних інноваційних проектів на конкурсній основі  

 

доступне для підприємств організованих у формі закритого 

чи відкритого акціонерного товариства; дозволяє 

акумулювати фінансові ресурси шляхом розміщення акцій 

серед обмеженого кола інвесторів для здійснення 

перспективних інноваційних проектів 

надаються на певний термін під відсотки, розмір яких 

залежить від терміну позики, величини ризику за проектом, 

характеристик позичальника тощо 

здійснюється фондами ризикового капіталу шляхом надання 

грошових ресурсів на безпроцентній основі без гарантій їх 

повернення  

передбачає залучення позикових засобів у вигляді 

довгострокового кредиту, що надається в натуральній формі і 

погашається в розстрочку 

здійснюється шляхом залучення фінансових коштів, 

необхідних для реалізації інноваційних проектів, з різних 

джерел 

Державне 

фінансування 

Акціонерне 

фінансування 

Банківські 

кредити 

Венчурне 

фінансування 

Лізинг 

Форфейтинг 

фінансова операція, що перетворює комерційний кредит на 

банківський; до нього вдаються з метою акумулювання 

фінансових коштів при реалізації інноваційного проекту, 

якщо інвестору для цього бракує коштів 

Змішане 

фінансування 
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4. У якій послідовності розробляється інноваційний проект? 

5. У чому полягає особливість фінансування інноваційного проекту венчурним 

капіталом? 

6. Які помилки виникають на початкових етапах виконання проектів? 

7. З якою метою здійснюють структурування інноваційного проекту? 

8. Які є форми фінансування інноваційного проекту? 

9. З яких етапів складається процес управління інноваційними проектами? 

10. Які є передумови ефективної реалізації інноваційного проекту? 

 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Експертиза інноваційних проектів. 

2. Розробка концепції інноваційного проекту. 

3. Патентна та ліцензійна діяльність в Україні. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань 

1. Інноваційний прибуток як джерело фінансування інноваційних проектів. 

2. Лізинг як форма фінансування інновацій. 

3. Управління інноваційно-інвестиційними процесами на промислових 

підприємствах. 

4. Обґрунтування доцільності та ефективності інноваційного проекту. 

5. Методи ранжування інноваційних проектів на підприємствах. 

 

Тестові завдання 

1. Суб’єкти ринкових відносин, що беруть участь у реалізації інноваційного 

проекту, узгоджуючи між собою умови та види співпраці і частку кожного у 

його ресурсному забезпеченні та очікуваних економічних результатах від його 

впровадження протягом життєвого циклу, - це: 

а) інвестори проекту; 

б) контрактори; 

в) учасники проекту; 

г) менеджери проекту. 

2. Метою економічного аналізу проекту є: 

а) оцінювання дохідності проекту; 

б) визначення доцільності реалізації проекту з точки зору інтересів суспільства 

загалом, а не окремих власників; 

в) визначення можливостей поліпшення життя населення внаслідок реалізації 

проекту; 

г) оцінювання можливості реалізації проекту у даному регіоні у певний час. 

3. Життєвий цикл проекту – це час: 

а) від ідентифікації до завершення реалізації проекту; 

б) від ідентифікації до початку впровадження проекту; 

в) від завершення підготовки проекту до завершення впровадження проекту; 

г) впровадження проекту. 

4. Аналіз здійснимості проекту не передбачає відповідей на питання про: 

а) технічну узгодженість проекту; 
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б) відповідність звичаям і традиціям; 

в) політичну ситуацію; 

г) обмінний курс валют. 

5. При відборі ідей проекту не враховується: 

а) ризик; 

б) зобов'язання зацікавлених сторін; 

в) масштаб; 

г) грошова одиниця країни. 

6. Економічна придатність інноваційного проекту означає: 

а) можливість підвищення якості життя населення; 

б) розмір чистого економічного прибутку проекту; 

в) міру сприяння проекту досягненню встановлених країною цілей економічного 

розвитку;  

г) найпривабливіший з погляду економічних вигод проект. 

7. Які показники ефективності інноваційного проекту не враховують чинник 

часу? 

а) норма прибутку; 

б) період окупності; 

в) індекс рентабельності; 

г) внутрішня норма доходності. 

8. До етапів управління інноваційним проектом не належить: 

а) початок і побудова проекту; 

б) поточне управління й узгодження; 

в) криза проекту; 

г) оцінка проекту. 

9. При дослідженні місця реалізації інноваційного проекту можна не розглядати: 

а) транспортні мережі; 

б) планування підприємства; 

в) схеми земельних ділянок; 

г) податкове законодавство. 

10. Дослідження масштабу інноваційного проекту передбачає: 

а) вивчення впливу ринків збуту на масштаб виробництва; 

б) вивчення залежності капітальних і поточних витрат від масштабу 

виробництва; 

в) вивчення фізичних та екологічних обмежень на масштаб виробництва; 

г) усі відповіді правильні. 

11. Для одержання позитивних результатів під час проведення розрахунків 

ефективності інноваційного проекту необхідно: 

а) узгодити розрахунки за часом грошових потоків; 

б) урахувати масштаб проекту; 

в) вибрати момент для дисконтування; 

г) установити обсяг витрат і вигод проекту. 

12. Причинами відхилень варіантів проекту не можуть бути: 

а) надмірні витрати проекту порівняно з очікуваними вигодами; 

б) надмірний ризик; 
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в) високий рівень попиту на запропонований продукт проекту; 

г) непридатна для здійснення цілей проекту технологія. 

13. Автор ідеї проекту, його попереднього обґрунтування та пропозицій щодо 

здійснення – це: 

а) ініціатор проекту; 

б) менеджер проекту; 

в) субконтрактор проекту; 

г) замовник проекту. 

14. Фінансова операція, що перетворює комерційний кредит на банківський, - це: 

а) франчайзинг; 

б) форфейтинг; 

в) продаж облігацій; 

г) ф’ючерсні розрахунки. 

15. Вихідними принципами, на основі яких має будуватися система фінансування 

інновацій, є: 

а) чітка цільова орієнтація; 

б) економічна обґрунтованість і юридична захищеність використовуваних 

прийомів і механізмів залучення інвестицій; 

в) множинність джерел фінансування; 

г) усі відповіді правильні. 
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ТЕМА 12. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

1. Суть та види інноваційних ризиків. 

2. Кількісні та якісні методи оцінки ризику. 

3. Методи управління ризиками. 

 

1. Суть та види інноваційних ризиків 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

можливість чи загроза відхилення результатів 

конкретних дій чи рішень від очікуваних 
Ризик 

Чинники, що впливають на ступінь ризику 

Об’єктивні чинники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єктивні чинники  

не залежать безпосередньо від 

суб’єкта інноваційної діяльності 

характеризують безпосередньо 

господарюючий суб’єкт, що 

реалізує інноваційний проект 

можливість (загроза) втрати господарюючим суб’єктом 

частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи 

виникнення додаткових витрат у результаті здійснення 

виробничо-збутової і фінансової діяльності, яка 

спирається на нові технології, нові продукти тощо 

Ризик в 

інноваційній 

діяльності 

Інновації та інноваційний розвиток зазнаються істотного впливу елементів 

невизначеності, чим зумовлюється високий ризик інноваційної діяльності  

Внутрішні чинники, 

що впливають на 

рівень ризику 

маркетинг  

виробничі  

потужності 

стратегія розвитку 

якість продукції 

технології  
кадровий потенціал 

система управління 
місце розташування 
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Зовнішні чинники,  

що впливають на рівень 

ризику 

Чинники 

безпосереднього впливу 

• законодавчі та нормативно-правові акти; 

• бюджетна, фінансово-кредитна і 

податкова системи; 

• дії органів влади; 

• конкуренція; 

• дії криміналітету 

Чинники 

опосередкованого впливу 

• політична, економічна, демографічна, 

соціальна, екологічна ситуації та їх зміни; 

• міжнародні економічні зв’язки і 

торгівля; 

• науково-технічний прогрес  

Класифікація інноваційних ризиків 

▪ економічний; 

▪ політичний; 

▪ екологічний; 

▪ соціальний; 

▪ технологічний; 

▪ інші 

 

За сферами прояву 

За суб’єктами 

інноваційної 

діяльності 

За джерелами 

інвестування 

новацій 

За механізмами 

інвестування 

новацій 

▪ ризик інвестора в новації; 

▪ ризик одержувача інвестицій; 

▪ ризик споживача; 

▪ ризик суспільства; 

▪ інші 

 

▪ ризик інвестування з внутрішніх джерел; 

▪ ризик інвестування за рахунок позикових коштів; 

▪ ризик інвестування за рахунок залучених коштів 

 
▪ ризик реінвестування прибутку; 

▪ ризик інвестування за рахунок амортизаційних 

відрахувань; 

▪ ризик інвестування за рахунок інвестиційних 

позик і кредитів; 

▪ ризик венчурного фінансування новацій; 

▪ ризик інвестування за рахунок облігацій 

підприємства 
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2. Кількісні та якісні методи оцінки ризику 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якісний аналіз  Кількісний аналіз  

має за мету визначення 

чинників ризик, що 

впливають на результати 

прийнятих рішень і 

виконуваних робіт, 

встановлення потенційних 

зон ризику й ідентифікацію 

ризиків 

передбачає чисельне 

визначення розмірів ризику 

(ймовірності виникнення 

втрат та їх величин) 

Види аналізу 

ризику 

допустимий ризик (втрати не перевищують рівня розрахункового 

прибутку)  

 

критичний ризик (можливі втрати перевищують рівень 

розрахункового прибутку) 

 

катастрофічний (неприпустимий) ризик (можливі втрати 

перевищують фінансові та майнові можливості підприємства – 

підприємство банкрутує)  

 

Рівні ризику 
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Кількісні методи оцінювання ризику  

Метод сценаріїв  

дозволяє врахувати чутливість чистої теперішньої вартості до зміни 

вхідних параметрів, а також інтервал, в якому перебувають їх 

ймовірні значення; передбачає прогноз розвитку подій за трьома 

сценаріями: оптимістичним, песимістичним і най вірогіднішим; всі 

три сценарії обґрунтовуються за їх наслідками 

Статистичний метод 

грунтується на аналізі коливань оціночного показника за визначений 

період часу; залежно від результативності дій за цей період часу 

діяльність підприємства відносять до однієї з п’яти зон ризику: без 

ризикова зона; зона мінімального ризику; зона підвищеного ризику; 

зона критичного ризику; зона неприпустимого ризику 

Аналітичний метод  

використовує показники, які використовують для оцінки ефективності 

інноваційних та інвестиційних проектів: період окупності; внутрішня 

норма прибутковості; індекс рентабельності  тощо.  Порівнюючи 

значення зазначених показників альтернативних проектів, визначають 

міру їх ризику 

Нормативний метод  

передбачає застосування системи фінансових показників (наприклад, 

коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт автономії і т. ін.) та їх нормативних 

значень, з якими порівнюються фактичні значення 

Метод аналізу чутливості 

полягає у виявленні чутливості конкретних оціночних показників 

проекту при зміні значень його вхідних параметрів; показує як 

зміниться значення чистого дисконтованого доходу при заданій зміні 

вхідної змінної за інших незмінних умов  

Метод аналогій  

передбачає використання даних про ризики аналогічних проектів, що 

виконувалися в аналогічних умовах для оцінювання ризику 

конкретних проектів 
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3. Методи управління ризиками 

 

 
 

 

 

 

 

управлінська діяльність, спрямована на 

класифікацію ризиків, їх ідентифікацію, аналіз 

і оцінку, розробку шляхів захисту від ризику 

 

Управління 

ризиками  

Якісна оцінка ризиків здійснюється в основному за допомогою рейтингу 

Правило  

поглинання ризиків 

Правило 

математичного 

додавання  ризиків 

Правило логічного 

складання ризиків 

Правила отримання узагальненої оцінки ризику 

якщо ризики відносяться до однієї області 

діяльності і/або  їх міра співпадає, але прояв 

негативних чинників відбувається незалежно 

один від одного, вірогідність їх прояву 

оцінюється по максимальному значенні  

 якщо ризики відносяться до різних областей 

діяльності і/або їх міри розрізняються, але 

прояв негативних чинників відбувається 

незалежно один від одного, вірогідність їх 

прояву оцінюється за правилами теорії 

вірогідності для суми вірогідності незалежних 

подій, а міра ризику оцінюється як середньо-

арифметична 

 

 якщо ризики відносяться до різних областей 

діяльності і/або їх міри розрізняються, а 

негативні чинники є залежними один від 

одного, вірогідність їх прояву оцінюється на 

основі правила логічного складання – ступінь 

ризику в цьому випадку розраховується як сума 

ризику однієї події на шанси інших 
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Методи управління ризиками 

Метод диверсифікації   

процес розподілу інвестицій між різними об’єктами вкладення 

(проектами), які безпосередньо між собою не пов’язані  

Метод лімітації  

 передбачає встановлення граничних сум витрат, продажу, кредиту; 

застосовується банками для зниження ступеня ризику при видачі 

позик господарюючим суб’єктам, при продажі товарів в кредит, 

наданні позик і т.п. 

Метод хеджування 

спосіб зниження ризику несприятливої зміни ринкової кон’юнктури за 

допомогою укладення термінових контрактів 

Метод страхування  

передбачає створення спеціального фонду засобів (страхового фонду) 

і його використання (розподіл і перерозподіл) для подолання шляхом 

виплати страхового відшкодування різного роду втрат, збитків, 

викликаних несприятливими подіями (страховими випадками) 

Метод розподілу ризику 

розподіл ризиків зазвичай здійснюється між учасниками проекту, щоб 

зробити відповідального за ризик учасника, який в стані краще за всіх 

розрахувати і контролювати ризики і найбільш стійкого у 

фінансовому відношенні, здатного подолати наслідки від дії ризиків  

Форми управління  

факторами ризику 

Активна 

 

Адаптивна  

 

Консервативна   

 
передбачає 

максимальне 

опрацювання наявної 

інформації, врахування 

різноманітних факторів 

та визначення засобів 

управління для 

мінімізації ризику 

передбачає адаптацію 

до ситуації, що 

склалась; управлінські 

рішення реалізуються в 

процесі здійснення 

господарської операції, 

що дає змогу 

відвернути лише 

частину збитків 

передбачає, що 

управлінські дії в 

основному 

спрямовуються на 

локалізацію збитків, 

нейтралізацію впливу 

на інші події    
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Питання для самоконтролю  

1. У чому полягає сутність проектного ризику? 

2. Якими чинниками може бути обумовлений проектний ризик? 

3. Які є методи управління ризиками інноваційних проектів? 

4. За якими ознаками класифікують ризики інноваційної діяльності? 

5. Які суб’єктивні чинники впливають на рівень ризику ? 

6. Якими показниками оперує аналітичний метод оцінювання ризику? 

7. Які є правила отримання узагальненої оцінки ризиків? 

8. На які групи поділяються об’єктивні чинники, що впливають на рівень 

ризику? 

9. У чому полягає суть диверсифікації як методу управління ризиками? 

10. Які є види інноваційних ризиків залежно від механізму інвестування новацій? 

 

 

 

Види  

страхування 

Подвійне страхування 

передбачає наявність декількох 

страховиків одного і того ж 

інтересу від одних і тих ж 

небезпек, загальна страхова 

сума перевищує страхову суму 

за кожним договором 

страхування 

Самострахування 

передбачає створення 

грошових і натуральних 

страхових фондів 

безпосередньо в 

господарюючих суб’єктах 

Співстрахування 

передбачає, що два і більше 

страховиків беруть участь 

певними долями в страхуванні 

одного і того ж ризику, видаючи 

сумісний або роздільні договори 

кожен на страхову суму в своїй 

частці 

Перестрахування 

передбачає, що ризик виплати 

страхового відшкодування або 

страхової суми, прийнятий на 

себе страховиком за договором 

страхування, може бути 

застрахований ним у іншого 

страховика по ув’язненому з 

останнім договором 

перестраховки 
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Теми для самостійного опрацювання 

1. Оцінка ризику при виборі партнерів для ділового співробітництва при 

реалізації проектів інноваційного розвитку. 

2. Аналіз чинників ризику на етапах вибору цільового ринку. 

3. Види ризику в процесі розробки і виведення нового товару на ринок. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань  

1. Інновації та ризик: проблеми і методи оцінки. 

2. Методологічні основи управління ризиками в інноваційній діяльності. 

3. Моніторинг і аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів ризиків інноваційної 

діяльності. 

4. Ризики продуктових інновацій та їх оцінка. 

5. Оцінка ефективності управління ризиками. 

 

Тестові завдання 

1. До чинників безпосереднього впливу на рівень ризику належать: 

а) науково-технічний прогрес; 

б) міжнародні економічні зв’язки; 

в) політична ситуація в країні; 

г) дії органів влади. 

2. Чинники, що впливають на ступінь ризику і не залежать безпосередньо від 

суб’єкта інноваційної діяльності, - це: 

а) суб’єктивні чинники; 

б) об’єктивні чинники; 

в) зовнішні чинники; 

г) внутрішні чинники. 

3. За сферою прояву вирізняють: 

а) ризик реінвестування прибутку; 

б) технологічний ризик; 

в) ризик споживача; 

г) ризик інвестування з внутрішніх джерел. 

4. До суб’єктивних чинників, що впливають на рівень ризику, належить: 

а) демографічна ситуація в країні; 

б) дії криміналітету; 

в) конкуренція; 

г) якість продукції.   

5. Якісна оцінка ризику здійснюється за допомогою: 

а) нормативного методу; 

б) методу аналогій; 

в) рейтингового методу;   

г) методу сценаріїв. 

6. За механізмами інвестування новацій вирізняють: 

а) ризик одержувача інвестицій; 

б) ризик інвестування з внутрішніх джерел; 

в) ризик венчурного фінансування новацій; 



 188 

г) екологічний ризик. 

7. Кількісний аналіз ризику передбачає: 

а) чисельне визначення розмірів ризику; 

б) встановлення потенційних зон ризику; 

в) визначення чинників ризику, що впливають на результати прийнятих рішень; 

г) усі відповіді правильні. 

8. Метод диверсифікації як метод управління ризиками передбачає:  

а) розподіл ризику між учасниками інноваційного проекту; 

б) розподіл інвестицій між різними інноваційними проектами; 

в) укладення термінових контрактів;   

г) створення спеціального страхового фонду. 

9. До чинників опосередкованого впливу на рівень ризику належать: 

а) екологічна ситуація; 

б) дії криміналітету; 

в) конкуренція; 

г) податкова система. 

10. За суб’єктами інноваційної діяльності вирізняють: 

а) ризик одержувача інвестицій; 

б) ризик інвестування з внутрішніх джерел; 

в) ризик венчурного фінансування новацій; 

г) екологічний ризик. 

11. Метод хеджування як метод управління ризиками передбачає: 

а) розподіл ризику між учасниками інноваційного проекту; 

б) розподіл інвестицій між різними інноваційними проектами; 

в) укладення термінових контрактів;   

г) зниження ризику несприятливої зміни ринкової кон’юнктури за допомогою 

укладення термінових контрактів. 

12. Самострахування передбачає : 

а) створення грошових і натуральних страхових фондів безпосередньо в 

господарюючих суб’єктах; 

б) наявність декількох страховиків одного і того ж інтересу від одних і тих ж 

небезпек; 

в) що два і більше страховиків беруть участь певними долями в страхуванні 

одного і того ж ризику;   

г) що ризик виплати страхового відшкодування або страхової суми, прийнятий 

на себе страховиком за договором страхування, може бути застрахований ним у 

іншого страховика по ув’язненому з останнім договором перестраховки. 

13. За джерелами інвестування новацій  вирізняють: 

а) ризик одержувача інвестицій; 

б) ризик інвестування з внутрішніх джерел; 

в) ризик венчурного фінансування новацій; 

г) екологічний ризик. 

14. До внутрішніх факторів, що впливають на рівень ризику належить: 

а) прорахунки в організації виробничого процесу; 

б) науково-технічний прогрес; 
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в) рівень інфляції;   

г) рівень конкуренції на ринку. 

15. Метод лімітації як метод управління ризиками передбачає:  

а) розподіл ризику між учасниками інноваційного проекту; 

б) розподіл інвестицій між різними інноваційними проектами; 

в) встановлення граничних сум витрат, продажу, кредиту;   

г) створення спеціального страхового фонду. 
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ТЕМА 13. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

1. Види ефектів від впровадження інновацій. 

2. Принципи вимірювання і показники ефективності інноваційної діяльності. 

3. Соціальна ефективність інноваційної діяльності. 

 

1. Види ефектів від впровадження інновацій 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результат, що досягається, у його 

матеріальному, грошовому, соціальному 

вираженні  

 

Ефект   

Результатом від інноваційної діяльності може бути  

підвищення якості продукції 

скорочення часу виробництва і обігу 

вивільнення ресурсів   

Критерії оцінки результатів інновацій  

актуальність  

передбачає відповідність інноваційного проекту цілям 

науково-технічного і соціально-економічного розвитку країни, 

країни, регіону, підприємства 

значущість   
визначається з позицій державного, регіонального, галузевого 

рівнів управління і з позицій суб’єкта підприємництва 

багатоаспектність  

враховує вплив інновації на різні сторони діяльності суб’єкта 

господарювання та його оточення, отримання різних видів 

ефекту  
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Види ефектів інноваційної діяльності  

корисний результат економічної діяльності, який 

визначається як різниця між грошовим доходом від 

діяльності та грошовими видатками на її здійснення 

економічний 

 

науково-технічний 

 

визначається приростом наукової, науково-технічної й 

технічної інформації   

фінансовий  

 

 

ресурсний  

 

 

соціальний  

 

 

екологічний  

 

полягає в покращенні фінансових показників роботи 

підприємства  

полягає у покращенні показників ресурсного 

забезпечення підприємства, підвищенні ефективності 

використання наявного ресурсного потенціалу 

визначається здатністю інновацій при виробництві, 

експлуатації й утилізації не шкодити навколишньому 

середовищу  

проявляється у підвищенні добробуту та якості життя 

всіх членів суспільства, прискоренні оновлення 

життєвого середовища 

ринковий 

(маркетинговий)  

ефект 

характеризується показниками економії за рахунок 

скорочення часу виходу на ринок та освоєння 

нововведення 

Результати інноваційної діяльності можуть бути якісними та  

кількісними, в т.ч. в натуральному, вартісному та трудовому вимірах  
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2. Принципи вимірювання і показники ефективності інноваційної діяльності 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Об’єкти оцінювання ефективності можуть бути різні типи інновацій 

 

предмети праці 

предмети кінцевого споживання 
 

технологічні процеси 
 

методи організації виробництва 
 

інноваційний проект. 

 
 

засоби і знаряддя праці 
 

відносний показник, що характеризує 

результативність діяльності з досягнення певних 

цілей і використання необхідних для цього ресурсів 

протягом такого періоду часу, коли забезпечується 

стабільність макро- і мікропоказників роботи    

 

Ефективність   

різниця результатів і інноваційних витрат за 

розрахунковий період, приведених до одного року (як 

правило, початкового), тобто з врахуванням 

дисконтування результатів і витрат: 


=

−=
Tp

t

tttінт BРЕ
0

)(  , 

де Еінт – інтегральний ефект; 

Тр – розрахунковий рік; 

Pt - результат в  t- й рік; 

Bt - витрати в t–й рік; 

t - коефіцієнт дисконтування 

Інтегральний 

ефект 
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показує загальний результат, отриманий 

підприємством від здійснення інноваційних заходів за 

певний проміжок часу 

характеризує результати альтернативних варіантів 

інноваційних заходів, на основі чого здійснюється 

вибір кращого 

 

 абсолютна 

 

порівняльна  

за
 с

ту
п

ен
ем

 

зб
іл

ьш
ен

н
я
  одноразова 

мульти-

плікаційна 

вказує на за загальний початковий результат, отриманий 

підприємством від здійснення інноваційної діяльності 

 

характеризує результат інноваційної діяльності, що 

поширюється на інші галузей, внаслідок чого має місце 

мультиплікація ефекту, тобто процес його множення 

 

за
 м

іс
ц

ем
 о

д
ер

ж
ан

н
я
 

локальна 

 

регіональна 

характеризує результати інноваційної діяльності на рівні 

окремого суб’єкта господарювання 

 

характеризує результати інноваційної діяльності 

суб’єктів господарювання регіону 

 

галузева 
характеризує результати інноваційної діяльності 

суб’єктів господарювання галузі 

 

загально-

державна  

характеризує ефективність в усіх сферах виробництва і 

використання інновацій в межах держави 

 

річна 

протягом 

розрахункового 

періоду 

ефективність, отримана протягом року (як правило, 

усереднена) 

 

результат, отриманий протягом терміну використання 

інновації 

 за
 ч

ас
о
м

 в
р

ах
у

в
ан

н
я
 

р
ез

у
л
ьт

а
ті

в
 і

 в
и

тр
а
т
 

Види ефективності  
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Показники оцінювання ефективності інвестиційних проектів 

Показники, які передбачають 

використання концепції   

дисконтування 

Показники, які не передбачають 

використання концепції 

дисконтування 

- чиста поточна вартість; 

- індекс рентабельності інвестицій; 

- внутрішня норма доходності; 

- дисконтований період окупності 

інвестицій 

 

- період окупності інвестицій; 

- економічна додана вартість; 

- облікова норма рентабельності 

 

Принципи розрахунку економічної ефективності інноваційних проектів 

оцінювання ефективності використання інвестованого капіталу 

здійснюється зіставленням грошового потоку, який формується в 

процесі реалізації інноваційного проекту та початкових інвестицій; 

проект вважається ефективним, якщо забезпечується повернення 

початкової суми інвестицій і обумовлена прибутковість для 

інвестора, що надав капітал  

 

інвестований капітал і грошові потоки, які генеруються цим 

капіталом (отримані від продажу нової продукції), зводяться до 

теперішнього розрахункового періоду, який зазвичай визначається 

роком початку реалізації проекту  

 

процес дисконтування капіталовкладень і грошових потоків 

здійснюється за різними ставками дисконту, які визначаються 

залежно від особливостей інноваційних проектів; при визначенні 

ставки дисконту враховується структура інвестицій і вартість 

окремих складових капіталу 

 

основою дисконтування є поняття часової переваги (зміни 

цінностей грошей у часі); тобто раніше одержані гроші мають 

більшу цінність, ніж гроші, одержані пізніше, що зумовлено 

зростанням ризиків і невизначеності у часі 
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Чиста поточна 

(приведена) 

вартість (дохід) 


= +

−
=

T

t
t

tt

i

COFCIF
NPV

1 )1(
, 

де NPV – показник чистої приведеної вартості; 

CIFt – вхідний грошовий потік в інтервалі часу t, 

грошових одиниць; 

COFt – вихідний грошовий потік в інтервалі часу t, 

грошових одиниць; 

і – ставка дисконту, процент  

Т – термін реалізації проекту, років 

Проект вважається ефективним і доцільним, якщо 

показник NPV>0 

 

Індекс 

рентабельності 

інвестицій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kz

CIF

I

T

t

t

p


== 1  

де Ір- індекс рентабельності інвестицій; 

Kz – капітальні затрати на реалізацію проекту, 

грошових одиниць. 

Проект вважається ефективним, якщо показник Ip>1 

 

Дисконтований  

період окупності 

інвестицій 

1+

+
+=

j

j

P

PI
jDPP , 

де DPP – дисконтований період окупності інвестицій, 

 j – ціла частина дисконтованого періоду окупності, 

років, 1 j  t, 

+ PjI  - остання  від'ємна величина чистої 

кумулятивної поточної вартості майбутнього 

грошового потоку за модулем,  

Pj+1 - чиста поточна вартість майбутніх грошових 

потоків у наступному році 

Розрахунок показників економічної ефективності інноваційних проектів в яких 

використовується дисконтування 
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Внутрішня  

норма 

рентабельності 

(доходності) 

інвестицій 

спеціальна ставка дисконту, при якій суми 

надходжень і витрат забезпечують нульову чисту 

приведену вартість, тобто приведена вартість 

грошових надходжень дорівнює приведеній вартості 

витрат коштів.   

,)(
21

1
121

NPVNPV

NPV
rrrIRR

−
−+=  

де IRR – внутрішня норма рентабельності 

(доходності) інвестицій; 

r1 – ставка дисконту, за якою NPV>0 (NPV<0); 

r2 – ставка дисконту, за якою NPV<0 (NPV>0); 

NPV1, NPV2 - чиста поточна (приведена) вартість 

відповідно за умов використання r1, r2 

 

Період  

окупності 

інвестицій 

  

Економічна   

додана  

вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок показників економічної ефективності інноваційних проектів, які не 

передбачають використання концепції дисконтування 

tP

I
PP = , 

де РР – період окупності інвестицій; 

І – величина інвестицій; 

tP - середня очікувана величина грошового потоку 

 

WACCANOPATEVA −=  або ,COECEEVA a −=  

де  EVA - економічна додана вартість; 

NOPAT - чистий операційний прибуток після сплати 

податків, але до сплати відсотків; 

А - сумарна величина активів підприємства; 

WACC - середньозважена вартість капіталу; 

Еа – скоригований чистий прибуток після сплати 

податків і відсотків; 

С - розмір власного капіталу; 

СОЕ – ціна власного капіталу 
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3. Соціальна ефективність інноваційної діяльності  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У загальному вигляді економічна ефективність інновацій визначається 

порівнянням результатів з витратами, що забезпечили цей результат 
 

Характерною рисою сучасності є оцінювання соціальних результатів 

інноваційної діяльності підприємства чи людини 

Способи оцінювання соціальних результатів інновацій  

 

визначення збитків від забруднення навколишнього 

середовища 

порівняння витрат, пов’язаних з реалізацією варіанта 

інноваційного проекту, що забруднює навколишнє 

середовище 

Облікова 

норма 

рентабельності 

,

)(2/1

/1









−+

=




n

t

t

n

t

t

DII

Rn

ARR  

де Rt – величина чистого прибутку від реалізації 

інвестиційного проекту в t – році; 

Dt – величина амортизаційних відрахувань за той 

самий період  
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Види соціальної ефективності інноваційної діяльності  

ефективність соціально-цільової 

спрямованості проекту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективність соціальних 

результатів інноваційного 

проекту  

Визначається у випадку 

реалізації спеціального проекту з 

метою якого є поліпшення 

соціального середовища 

Визначається показниками, що 

характеризують, наприклад, 

зменшення кількості 

професійних захворювань 

завдяки поліпшенню екологічної 

ситуації тощо) 

Вплив інновацій на соціальні процеси характеризується показниками 

підвищенням рівня життя населення (завдяки 

підвищенню доходів та зростанню забезпеченості 

населення високоякісними товарами та послугами) 

 

зміною способу життя населення (шляхом зростання 

кількості робочих місць, підвищення кваліфікаційного 

та інтелектуального рівнів населення тощо) 

 

поліпшенням здоров’я і збільшенням тривалості життя 

(завдяки поліпшенню екологічної обстановки, умов 

праці, скорочення травматизму та професійних 

захворювань, підвищення якості медичних послуг та їх 

розвитку) 

 

Для розрахунку показника соціально-економічного ефекту, з урахуванням 

збитків від негативних соціальних результатів, необхідно до основних 

показників, що характеризують ефективність використання інноваційного 

продукту, додати обсяг витрат у вигляді збитків від забруднення виробничого 

чи природного середовища. 
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Питання для самоконтролю 

1. Якими показниками визначається ефективність інновацій? 

2. Як упровадження інновацій може вплинути на величину прибутку 

підприємства? 

3. За якими показниками оцінюють соціальну ефективність інноваційної 

діяльності? 

4. Яким є загальний принцип оцінювання економічної ефективності інноваційної 

діяльності? 

5. У чому полягає сутність проблеми оцінювання ефективності інновацій? 

6. Як оцінити результативність інноваційної діяльності? 

7. Що таке "інтегральний ефект" і як він визначається? 

8. Які є види ефектів інноваційної діяльності? 

9. Що таке дисконтування грошових потоків? 

10. З допомогою яких показників можна визначити вплив інновацій на соціальні 

процеси? 

 

Тема для самостійного опрацювання 

1. Тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія з природним 

і соціальним середовищем. 

2. Абсолютна і порівняльна ефективність інновацій. 

3. Ефективність витрат на інноваційну діяльність. 

 

Теми індивідуальних науково-дослідних завдань  

1. Фактор часу у розрахунках економічної ефективності інноваційних проектів. 

2. Напрямки підвищення ефективності інноваційної діяльності. 

3. Оцінка ефективності інноваційних проектів. 

4. Комплексний підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності. 

5. Економічна ефективність виробництва та реалізації інновацій. 

 

Тестові завдання 

1. Основним принципом оцінювання економічної ефективності реалізації інновацій 

є: 

а) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень і витрат на їх 

виробництво та споживання; 

б) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень і витрат на їх 

розроблення, виробництво та споживання; 

в) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень і витрат на їх 

розроблення; 

г) порівняння ефекту (результату) від застосування нововведень і витрат на їх 

розроблення та виробництво. 

2. При визначенні ставки дисконту враховують: 

а) структуру інвестицій; 

б) вартість окремих складових капіталу; 

в) рівень інфляції в країні, що реалізує проект; 

г) усі відповіді правильні. 
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3. Процентне відношення усіх дисконтованих доходів до суми дисконтованих 

витрат на проект – це: 

а) строк окупності проекту; 

б) внутрішня норма дохідності проекту; 

в) рентабельність проекту; 

г) коефіцієнт ефективності додаткових інвестицій в інновації. 

4. Для оцінки економічної ефективності інновацій використовуються показники: 

а) індекс рентабельності; 

б) норма рентабельності; 

в) період окупності; 

г) технічний рівень новації. 

5. Витоками екологічного ризику є: 

а) соціо-техногенні чинники; 

б) нові наукові відкриття; 

в) військові конфлікти між країнами; 

г) зміна світогляду людей. 

6. Соціально-політичний ефект інноваційної діяльності – це: 

а) підвищення якості життя людей; 

б) комплексне використання природних ресурсів; 

в) розвиток індустрії розваг і відпочинку; 

г) покращення екологічності продуктів, що виробляються. 

7. До абсолютних показників економічної ефективності інноваційних проектів 

належать: 

а) рентабельність інвестицій; 

б) сумарний прибуток, одержаний під час реалізації проекту; 

в) період окупності інвестицій; 

г) чистий дисконтований дохід. 

8. Покращення екологічної ситуації в Україні можливе за рахунок: 

а) оптимального державного контролю над забрудненням довкілля; 

б) формування екологічної культури мислення населення, його поведінки 

відносно природи; 

в) відмови від новітніх технологій, що руйнують природне середовище; 

г) усі відповіді правильні 

9. Процентне відношення усіх дисконтованих доходів до суми дисконтованих 

витрат на проект – це: 

а) строк окупності проекту; 

б) внутрішня норма дохідності проекту; 

в) рентабельність проекту; 

г) коефіцієнт ефективності додаткових інвестицій в інновації. 

10. Розрахункова ставка проценту, при якій капіталізація отримуваного 

регулярно доходу забезпечує окупність інвестицій та чиста приведена вартість 

дорівнює 0 – це: 

а) строк окупності проекту; 

б) внутрішня норма дохідності проекту; 

в) рентабельність проекту; 
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г) коефіцієнт ефективності додаткових інвестицій в інновації. 

11. Соціальні наслідки інноваційних проектів оцінюються: 

а) бенефіціаторами проекту; 

б) учасниками проекту; 

в) населенням країни; 

г) усі відповіді правильні. 

12. Відношення приведених доходів до приведених на цю саму дату витрат, що 

супроводжують реалізацію управлінського рішення, - це: 

а) індекс рентабельності; 

б) внутрішня норма доходності; 

в) чиста дисконтована вартість; 

г) чиста теперішня вартість. 

13. Вкажіть правильне визначення: 

 а) внутрішня норма рентабельності – це норма дисконту, при якій величина 

дисконтованих доходів за певну кількість років стає рівною інвестиційним 

вкладенням у реалізацію рішення; 

б) внутрішня норма рентабельності – це порогове значення рентабельності, яке 

забезпечує рівність нулю інтегрального ефекту, розрахованого на економічний 

термін життя інноваційного проекту; 

в) внутрішня норма рентабельності – це максимальний відсоток за позиками, 

який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при 

цьому на беззбитковому рівні; 

г) усі відповіді правильні. 

14. Вкажіть, що характеризує загальний результат, отриманий підприємством 

від здійснення інноваційних заходів за певний проміжок часу: 

а) абсолютну ефективність; 

б) одноразовий ефект; 

в) мультиплікаційний ефект; 

г) порівняльну ефективність. 

15. Економічний ефект від інноваційної діяльності полягає в: 

а) покращенні фінансових показників роботи підприємства;  

б) прискоренні господарських процесів, скороченні витрат на виробництво 

продукції і надання послуг; 

в) покращенні показників ресурсного забезпечення підприємства, підвищенні 

ефективності використання наявного ресурсного потенціалу; 

г) підвищенні добробуту суспільства, підвищенню якості життя, прискоренні 

оновлення життєвого середовища. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ. 

ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

 

Задача №1  

Проектний інститут розробляє технологічний процес (потокову лінію) з 

переробки сільськогосподарської сировини. Вартість проектних робіт становить 

94 тис. грн., які мають бути освоєні протягом двох років: 54 тис. грн. - першого 

року і 40 тис. грн. - другого. Виготовлення технічних засобів триватиме рік. 

Вартість обладнання 75 тис. грн., а монтажу – 29 тис. грн., який також має бути 

виконаний протягом року. Освоєння проектованого технологічного процесу дасть 

змогу переробляти щорічно 1000 т сировини і виробляти 200 тис. банок 

консервної продукції за ціною 8,9 грн. за банку. Собівартість продукції 7,6 грн. за 

банку. Супутні капіталовкладення становлять 1400 грн. щорічно. Термін 

експлуатації потокової лінії 5 років. 

Обчисліть економічний ефект від використання нової технології. 

 

Розв’язання  

Визначимо: 

1. Витрати на розробку та впровадження нового технологічного процесу: 

Вр = 94 + 75 +29 = 198 тис. грн. 

2. Витрати на експлуатацію технологічного процесу на протязі 5 років: 

Ве = 1400  5 = 7 тис. грн. 

3. Витрати на виробництво продукції на протязі 5 років: 

В = 7,6  200000  5 = 7600 тис. грн. 

4. Дохід (виручку) від реалізації продукції на протязі 5 років: 

Д = 8,9  200000  5 = 8900 тис. грн. 

5. Економічний ефект від використання нової технології: 

Е = 8900 – (198 + 7 + 7600) = 1095 тис. грн.. 

Отже, економічний ефект від впровадження нової технології (потокової 

лінії) складе 1095 тис. грн.. 

 

Задача №2 

Інвестор планує вкласти кошти і нове обладнання вартістю 420,0 тис. грн.. 

Очікується, що його експлуатація буде приносити щорічно доходи 150 тис.грн. і 

потребує поточних витрат щорічно 60,0 тис. грн.. Гарантований виробником 

термін експлуатації складає 5 років, після чого обладнання можна реалізувати за 

25 тис.грн. Оцінити доцільність інвестування при і=0,08 

 

Розв’язання  

Визначимо: 

1. Величину витрат з врахуванням щорічних виробничих витрат за 

формулою: 

 

nКСДвВВ •+=0 ; 



 204 

де В – витрати на розробку та впровадження інноваційного проекту, 

тис.грн.; 

в – щорічні виробничі витрати, пов’язані з реалізацією проекту, тис. грн.; 

КСДn – коефіцієнт сумарного дисконтування: 
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де і – дисконтна ставка; 

n – термін експлуатації.  
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2. Величину доходів:  

 

Д0 = д  КСДn + Дл  КДn; 

 де д – щорічні доходи, тис. грн.; 

Дл – ліквідаційна вартість устаткування, тис. грн.; 

КДn – коефіцієнт дисконтування. 
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3. Чисту приведену вартість капіталу при незмінних річних платежах: 

 

NPV =1024,48 – 659,64 = 364,84 (тис. грн.) 

 

Отже, інвестиції в нове обладнання є вигідними, оскільки NPV>0. 

 

Задача №3 

У виробництво впроваджується формувальна машина. За даними таблиці 

необхідно визначити економічний ефект від використання нової машини з 

врахуванням чинника часу та питомих витрат. 

Показники 
Роки 

1 2 3 4 5 6 

Результати, грн. 15 360 16 912 17 762 19 850 27 350 29 850 

Витрати, грн. 986 4223 10 203 18 100 18 386 20 138 

Коефіцієнт дисконтування 

15 % 
0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 0,4323 

 

Розв’язання  

Знайдемо: 

- дисконтований результат від впровадження інновації: 



 205 

Рі = (15360  0,8696) + (16912  0,7561) + (17762  0,6575) + (19850  0,5718) +  

+(27350  0,4972) + (29850  0,4323) =  75675,54 (грн.)  

- дисконтовані витрати: 

Зі = (986  0,8696) + (4223  0,7561) + (10203  0,6575) + (18100  0,5718) +  

+(18386  0,4972) + (20138  0,4323) =  38955,67 (грн.) 

- економічний ефект від впровадження формувальної машини: 

Е = Рі - Зі =  75675,54 – 38955,67 = 36719,86 (грн.). 

 Отже, економічний ефект від впровадження формувальної машини складе  

36719,86 грн. 

 

Задача №4 

Підприємство передбачає реалізувати інноваційно-інвестиційний проект 

вартістю 200 тис. грн., практичне здійснення якого спрямоване на виробництво 

нового виду продукції. Очікуються такі грошові потоки: 1 рік - 50 тис. грн, 2 рік - 

70 тис. грн., 3 рік - 80 тис. грн., 4 рік - 80 тис. грн. Необхідно визначити чистий 

приведений дохід та індекс рентабельності інвестицій за умови, що дисконтна 

ставка дорівнює 15 %. 

 

Розв’язання  

Для розрахунку чистого приведеного доходу використаємо формулу: 
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де NPV – показник чистого приведеного доходу; 

CIFt – вхідний грошовий потік в інтервалі часу t, грошових одиниць; 

COFt – вихідний грошовий потік в інтервалі часу t, грошових одиниць; 

і – ставка дисконту, процент  

Т – термін реалізації проекту, років 

 

Для розрахунку складемо таблицю і визначимо чистий приведений дохід. 

Рік Грошовий потік, тис. 

грн. 

Дисконтований 

множник (15%) 

Дисконтований 

грошовий потік, тис.грн. 

0-й -200 1,0 -200 

1-й 50 0,8696 43,480 

2-й 70 0,7561 52,927 

3-й 80 0,6575 52,600 

4-й 100 0,5717 57,170 

Чистий приведений дохід (NPV)  + 6,177 (тис.грн.) 

  

Індекс рентабельності інвестицій розраховуємо за формулою: 
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де Ір- індекс рентабельності інвестицій; 
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Kz – капітальні затрати на реалізацію проекту, грошових одиниць. 

 

03,1
200

170,57600,52927,52480,43
=

+++
=рІ . 

Отже, чистий приведений дохід становитиме 6,177 тис. грн., а індекс 

рентабельності інвестицій 1,03, це свідчить про те, що інноваційно-інвестиційний 

проект є прибутковим. 

 

 

Завдання для самостійного розв’язання 

Задача 1 

Підприємство ввело технологічну лінію інноваційного виробу. На обробку 

деталі витрачалось 25 хв. Після перегляду норм часу на дану деталь, була 

встановлена норма 20 хв. Обчислити, на скільки відсотків знизилась 

трудомісткість роботи і зросла продуктивність праці. Тривалість зміни 8 годин. 

 

Задача 2 

Є підсумкові показники інноваційного проекту (тис. грн.): 

а) прибуток від операцій – 26103; 

б) амортизаційні відрахування – 5248; 

в) інвестиційні витрати – 10390; 

г) податкові виплати – 9106. 

Визначте чистий прибуток інноваційного проекту та оцініть його ефективність, 

якщо норма рентабельності інвестиційних витрат має бути не меншою 75 %. 

 

Задача 3 

Запропоновані до впровадження три винаходи. Визначить, який з них 

найрентабельніший, якщо відомо, що інвестиції: по першому винаходу становлять 

546,5 грн., по другому – 850,6 грн., по третьому – 1350,0 грн.; очікуваний 

прибуток: по першому винаходу становить – 740,2 грн., по другому – 1077,5 грн., 

по третьому – 1575,5 грн. 

 

Задача 4 

Припустимо, що фірма вважає свій прибуток максимальним, коли вона 

виробляє продукт "А" на суму 40 млн грн. Припустимо, що використовуючи 

кожну з наведених нижче технологій фірма випускає бажаний обсяг продукції. 

Ресурси 
Ціна за одиницю 

ресурсу, тис. грн. 

Технологія 

№1 

Технологія 

№2 

Технологія 

№3 

Праця 3 5 2 3 

Земля 4 2 4 2 

Підприємницькі 

здібності 
2 2 4 5 

Капітал 2 4 2 4 

 

Яку технологію і чому вибере фірма за умови таких цін на ресурси? 
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Припустимо, що створена нова технологія, № 4. Вона потребує використання 2 

од. праці, 2 од. землі, 6 од. капіталу і 3 од. підприємницьких здібностей. За умови 

наведених вище цін на ресурси чи застосує фірма технологію № 4? 

 

Задача 5 

Визначте величину комерційного ефекту у виробника і споживача нової 

формувального апарату, якщо витрати на його виробництво становлять 15250 грн., 

рентабельність виробництва 42 %, ставка податку на прибуток 25 %. 

Використання машини дає можливість довести потужність цеху до 3000 шт. на 

рік. Ціна виробу становить 9,7 грн., а собівартість - 9,02 грн. 

Супутні капіталовкладення дорівнюють 1500 грн щорічно. Термін експлуатації 

машини згідно з технічною документацією 5 роки. 

 

Задача 6 

Мале підприємство придбало новий прилад контролю параметрів якості 

виробів. Ціна приладу 5000 грн., супутні одноразові витрати, пов’язані з 

експлуатацією приладу, в сумі 600 грн. розподілені по роках експлуатації 

рівномірно. Використання нового приладу дало змогу збільшити продуктивність 

до 8000 виробів на рік. 

Собівартість виробу – 72 грн., а ціна – 86 грн. Нормативний строк служби 

приладу - 5 роки. 

Обчисліть економічний ефект від придбання та експлуатації нового приладу. 

 

Задача 7 

Підприємство придбало новий напівавтомат вартістю 38520 грн. Щорічно він 

випускатиме 50000 виробів, ціна одного виробу - 5,2 грн. Поточні витрати на 

виробництво виробу становлять 4,7 грн. щорічно. Термін служби напівавтомата 5 

років.  

Обчисліть економічний ефект від використання нового напівавтомата. 

 

Задача 8 

Фабрика хутряних виробів придбала 6 нових швейних багатоопераційних 

машин вартістю 9500 грн кожна. За рік на кожній з машин можна обробити 900 

виробів. Ціна виробу 2700 грн., а собівартість – 2280 грн. Технічною 

документацією передбачений строк служби машин такого класу 6 років. 

Визначити економічний ефект від експлуатації нових швейних машин. 

 

Задача 9 

Обчисліть, за скільки років окупляться витрати на придбання ліцензії на 

виготовлення побутової кухонної машини, якщо вартість ліцензії становить 30 

тис. грн, а капітальні витрати на освоєння її випуску - 250 тис. грн. Собівартість 

машини 98 грн., рентабельність - 16 %. Річний обсяг виробництва - 1200 шт. 
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Задача 10 

На підприємстві застосована нова технологічна лінія. Завдяки її використанню 

валові витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість) зменшились з 

4680 до 4520 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 5100 грн. Нову 

автоматичну лінію розраховано на випуск 220 тис. одиниць продукції щорічно. На 

її придбання і введення в дію вкладено 85280 тис. грн. інвестицій. 

Визначити рівень рентабельності нової технологічної лінії.  

 

Задача 11 

Лізинговий дім здав майно вартістю 1500 тис. грн. підприємству в лізинг 

терміном на 4 роки на умовах річної норми амортизаційних відрахувань 20 %. 

Ставки комісійної винагороди за лізингові послуги - 20 %. Лізинговий дім для 

фінансування лізингової угоди залучив банківський кредит на суму 600 тис. грн. 

під 25 % річних. Лізингові платежі сплачуються за кожне півріччя. Розрахуйте 

лізингові платежі, які має сплачувати підприємство-лізингоодержувач. 

 

Задача 12 

Підприємство придбало ліцензію на використання нової технологічної лінії. 

При її застосуванні прогнозна ціна одиниці виробу становитиме 1000 грн, обсяг 

продажу у 2010 р. дорівнюватиме 36 тис. од., в 2011 – 32 тис. од., у 2012 – 24 тис. 

од. Ставка роялті – 2%. Розрахуйте ціну ліцензії при періодичних відрахуваннях 

(роялті). 

 

Задача 13 

З метою виробництва нової продукції підприємство вирішило взяти в оренду 

необхідне устаткування терміном на 5 років на умовах фінансового лізингу. 

Вартість обладнання 100 тис. грн.. Для фінансування угоди лізингодавець бере 

банківський кредит на 5 років у сумі 100 тис. грн під 30 % річних зі щорічним 

погашенням відсотків. Річна норма амортизації – 20 %, розмір щорічної маржі 

лізингодавця - 3 %, щорічного страхового платежу – 2 %. Періодичність виплати 

лізингових платежів - щорічна. Розрахувати лізингові платежі.  

Які зміни відбудуться в розв’язанні задачі, якщо підприємство візьме в оренду 

устаткування на умовах оперативного лізингу. Розрахуйте лізингові платежі.  

Задача 14 

Розрахувати величину грошових потоків інноваційного проекту, якщо вартість 

основних фондів на початок року складає 40 тис. грн. З 20.04. введено в дію 

обладнання вартістю 8 тис. грн., норма амортизації 15%. Річний обсяг продукції 

600 тис. шт. Відпускна ціна одиниці продукції 27 грн. Постійні витрати фірми за 

рік 1950 тис. грн. Змінні витрати на одиницю продукції 12 грн. Збитки становлять 

500 грн. Прибуток від позареалізаційних операцій 2500 грн. ПДВ = 20%. Податок 

на прибуток = 25%. 

 

Задача 15 

На підприємстві розраховується інноваційний проект зміни діючої 

технологічної лінії.  
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Амортизація річна – 120 тис. грн. Кошти, необхідні для реалізації проекту, 1,3 

млн грн. Нормативний строк служби 7 років. Остаточна вартість 500 грн. 

Амортизація рівномірна. Введення нової лінії дозволить збільшити прибуток на 

900 тис. грн.  

Податок на прибуток 25%. Визначити грошовий потік додаткових доходів від 

введення нової лінії. 

 

Задача 16 

По двом інноваційним проектам передбачаються інвестиційні ресурси. 

Обґрунтувати доцільність 2-х проектів, зробити висновки. 

№ Показник Проект 

А Б 

1 Обсяг інвестиційних ресурсів, тис. грн. 9 11 

2 Період експлуатації проекту, років 3 2 

3 Сума грошових потоків, тис.грн. в тому 

числі за роками: 

1-ий рік 

2-ий рік 

3-ій рік 

14 

 

6 

5 

3 

12 

 

7 

5 

- 

4 Дисконтна ставка, % 10 12 

 

Задача 17 

Вам пропонується інвестувати два інноваційні проекти на вибір. При цьому 

варто враховувати, що: 

- перша інвестиція припускає втрати 1 млн. грн. з імовірністю 0,5; 

- друга – втрати 2 млн. грн.. з імовірністю 0,3. 

Яке рішення пов’язане з меншим ризиком? 

 

Задача 18 

У виробництво впроваджується новий агрегат для упакування тари. Визначити 

економічний ефект від використання нового агрегату з урахуванням чинника часу 

та питомих капіталовкладень. 

Показники 
Роки 

1 2 3 4 5 6 

Результати, грн. 14 260 15 812 16 662 18 750 26 250 28 750 

Витрати, грн. 996 4233 10 213 18 140 18 396 20 148 

Коефіцієнт диcконтування 

10 % 
0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 0,5645 

 

Задача 19 

Обчисліть, за скільки років окупляються витрати на придбання ліцензії на 

виготовлення побутової кухонної машини, якщо вартість ліцензії становить 30 

тис. грн, а капітальні витрати на освоєння її випуску – 250 тис. грн. Собівартість 

машини 98 грн, рентабельність – 16 %. Річний обсяг виробництва – 1200 шт. 
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Задача 20 

Визначити індекс рентабельності інноваційного проекту та термін окупності 

інвестицій виходячи з таких даних: обсяг інвестицій в інноваційний проект 

становить 1200 тис. грн. (на перший рік припадає 1000 тис. грн., на другий - 200 

тис. грн.). Грошові потоки, починаючи з другого року реалізації проекту, 

становитимуть 200 тис. грн., у наступні роки – відповідно 800, 1000, 1000, 1100 

тис. грн. Дисконтна ставка – 5 %. 

 

Задача 21 

Чи доцільна реалізація інноваційного проекту за умов, що дисконтна ставка 

дорівнює 10 %, а податок на прибуток - 25 %? 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Інвестиції, тис. грн. 850 800 400 - - - 

Прибуток, тис. грн. - - 800 1800 1900 1900 

Амортизаційні 

відрахування, тис. грн. 
- - 200 200 200 200 

Використовуючи дані таблиці, розрахуйте термін окупності інвестицій. 

 

Задача 22 

Підприємство передбачає реалізувати інноваційно-інвестиційний проект 

вартістю 150 тис. грн., практичне здійснення якого спрямоване на виробництво 

нового виду продукції. Очікуються такі грошові потоки:  

1 рік – 40 тис. грн.,  

2 рік – 40 тис. грн.,  

3 рік – 60 тис. грн.,  

4 рік – 60 тис. грн.  

Необхідно визначити чистий приведений дохід та термін окупності інвестицій 

за умови, що дисконтна ставка дорівнює 5 %. 

 

Задача 23 

Підприємство розглядає можливість укладання коштів в інноваційний проект, 

який має такі показники: 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р 2013 р 2014 р. 

Інвестиції, тис. грн. 1000 200 - - - 

Грошові потоки, тис. грн. - 200 800 1000 1000 

Дисконтна ставка - 5 %. Розрахуйте індекс дохідності, чистий приведений дохід 

і термін окупності інвестицій та обґрунтуйте доцільність реалізації цього проекту. 

 

Задача 24 

АТ "АВС" спеціалізується на виробництві фотоапаратів, кінокамер і 

високоточних оптичних приладів. В останні роки ним освоєно випуск відеокамер. 

Продукція підприємства користується попитом як в Україні, так і за кордоном. 

Обсяг реалізації продукції і частка ринку, яку займає АТ "АВС", наведені в табл. 
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 Обсяг реалізації 

продукції, тис. грн. 
Частка ринку, 2009 р. % 

2006 2007 2008 2009 АТ "АВС" 
основного 

конкурента 

Фотоапарати для України 2400 2900 2900 2500 34 17 

Фотоапарати для 

ближнього зарубіжжя 
510 550 590 649 33 21 

Фотоапарати для Західної 

Європи 
- - 90 130 5 7 

Кінокамери для України 1650 1700 1850 2405 11 9 

Кінокамери для ближнього 

зарубіжжя і країн, що 

розвиваються 

200 240 280 448 15 10 

Відеокамери для України - - 60 100 1 7 

Оптичні прилади для армії 

і флоту 
900 600 580 348 40 18 

Оптичні прилади для 

медичних організацій 
1000 1000 980 686 16 16 

Оптичні прилади для 

підприємств оборонної 

промисловості 

1600 1200 900 400 2 4 

 

Використовуючи матрицю Бостонської консультативної групи (БКГ), 

необхідно сформулювати інноваційні стратегії для продуктів, які випускає АТ 

"АВС" . 
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Завдання для модульного контролю 

  

Поточний модульний контроль знань студентів з курсу "Інноваційний 

менеджмент" проводить двічі протягом вивчення курсу.  

Перший модуль охоплює теми: "Загальні відомості про інновації", 

"Становлення теорії інноваційного розвитку та її сучасні концепції",  

"Інноваційний процес як об’єкт інноваційного менеджменту", "Державне 

регулювання та підтримка інноваційної діяльності", "Підприємство як основний 

суб’єкт реалізації нововведень".  

Другий модуль охоплює теми: "Інноваційний менеджмент у системі 

управління підприємством", "Планування інноваційної діяльності", "Організаційні 

форми інноваційної діяльності", "Мотивація інноваційної діяльності на 

підприємстві", "Контроль інноваційної діяльності", "Управління інноваційним 

проектом", "Управління ризиком в інноваційній діяльності", "Оцінка ефективності 

інноваційної діяльності підприємства".  

Робота містить три блоки завдань. У першому блоці необхідно дати 

визначення п’яти основних запропонованих термінів. Максимальна сума балів за 

перший блок – 10 балів. Друге завдання містить десять тестових питань і 

оцінюється в 10 балів. Третій блок складається з двох теоретичних питань і 

оцінюється у 10 балів (кожне питання 5 балів). 

 

 

Приклад завдання для модульного контролю 

 

Модульний контроль 1 

 

Блок 1. Дайте визначення термінів: 

1.1. Інновація – це … 

1.2. Винахід – це… 

1.3. Інноваційна діяльність – це… 

1.4. Новатори – це … 

1.5. Інноваційний потенціал підприємства – це… 

 

Блок 2. Тестові завдання (мають по чотири варіанта відповідей, у кожному 

завданні – лише одна правильна відповідь) 

2.1. Період між появою новації і її впровадженням – це: 

а) інноваційний лаг; 

б) життєвий цикл інновації; 

в) тривалість інноваційного процесу; 

г) комерціалізація інновацій.  

2.2. Залежно від ступеня поширення виділяють:  

а) реактивні та стратегічні інновації; 

б) одиничні та дифузійні інновації; 

в) управлінські та організаційні інновації; 

г) радикальні та модифіковані інновації. 
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2.3. Термін "технологічний пат" характеризує: 

а) ситуацію, коли спонтанно у різних країнах світу з'являються пучки нових 

технологій; 

б) затяжну кризу в економіці, зумовлену відсутністю капіталу для інвестування у 

нові технології; 

в) кризу, вихід з якої неможливий за існуючої техніки; 

г) нововведення, що знаходять застосування в споріднених галузях. 

2.4. Виходячи з циклічної концепції розвитку М. Д. Кондратьєва, суттєві зміни в 

економічному житті суспільства відбуваються: 

а) на початку хвилі, що підвищується; 

б) наприкінці хвилі, що підвищується; 

в) на початку хвилі, що знижується; 

г) наприкінці хвилі, що знижується. 

2.5. Інноваційний процес характеризується: 

а) низький рівнем ризику; 

б) можливістю детального планування; 

в) низьким рівнем залежності від зовнішнього соціально-економічного 

середовища; 

г) орієнтацією на прогнозні оцінки. 

2.6. Завершальним етапом внутрішньо організаційного шляху нововведення на 

підприємстві є: 

а) прийняття рішення про впровадження нововведення; 

б) упровадження нововведення; 

в) збирання інформації про інновацію; 

г) інституціоналізація. 

2.7. Обмеженість ринкових механізмів у створенні та поширенні інновацій 

визначається такими чинниками: 

а) нестача коштів у суб’єктів господарювання для здійснення масштабних 

інновацій; 

б) наявність дублювання витрат при ізольованому здійсненні інновацій; 

в) неможливість комерціалізації фундаментальних досліджень; 

г) страхування інноваційних ризиків. 

2.8. Яка з перелічених країн в інноваційному розвитку орієнтована на поширення 

нововведень через створення сприятливого науково-технічного середовища: 

а) Франція; 

б) Німеччина; 

в) США; 

г) Японія. 

2.9. Адаптивність як принцип функціонування підприємства, що здійснює 

інноваційну діяльність, -  це: 

а) прагнення до підтримки певного балансу зовнішніх і внутрішніх можливостей 

розвитку; 

б) динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних мотивів діяльності 

підприємства; 
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в) коригування системи управління виробничо-збутовою діяльністю 

підприємства до змін умов функціонування; 

г) забезпечення розвитку підприємства відповідно до обраної місії. 

2.10. Першим етапом адаптації нововведення на підприємстві є: 

а) методичні вказівки щодо формування лінії поведінки персоналу; 

б) контроль за ходом реалізації програм; 

в) розробка і здійснення програми впровадження; 

г) оцінка підготовленості підприємства до нововведень. 

 

Блок 3. Потребує розширеної відповіді (правильна відповідь оцінюється в 5 балів) 

3.1. Життєвий цикл інновацій. 

3.2. Система державного регулювання інноваційної діяльності. 

  

 

Модульний контроль 2 

 

Блок 1. Дайте визначення термінів: 

1.1. Інноваційна стратегія – це … 

1.2. Інноваційна політика підприємства – це… 

1.3. Бізнес-інкубатор – це … 

1.4. Інноваційний проект – це … 

1.5. Економічний ефект інноваційної діяльності – це … 

 

Блок 2. Тестові завдання (мають по чотири варіанта відповідей, у кожному 

завданні – лише одна правильна відповідь) 

2.1. "Антрепренер" – це: 

а) особа, яка акумулює інформацію, контролює потоки науково-технічної, 

комерційної, спеціалізованої інформації; 

б) особа (керівник), яка підтримує і просуває нові ідеї, не боїться  підвищеного 

ризику та невизначеності, здібний до пошуку нестандартних рішень; 

в) особа, яка має повну свободу дій для генерації ідей з різних напрямів 

діяльності фірми; основне завдання – забезпечити фірму новими ідеями незалежно 

від конкретних проблем; 

г) особа, яка координує і контролює реалізацію інноваційних програм чи 

проектів; володіє здібностями оцінювати ефективність роботи, впровадження 

нововведень. 

2.2. До головних завдань інноваційної політики наступального типу не належать: 

а) моніторинг споживчого ринку з метою своєчасного виявлення нових запитів 

споживачів і нових ринкових сегментів; 

б) внесення змін у внутрішнє середовище підприємства, необхідних для 

швидкого впровадження новацій; 

в) підтримка діяльності власних спеціалізованих науково-дослідних підрозділів; 

г) забезпечення умов для підвищення конкурентоспроможності продукції, що 

випускається фірмою з метою утримання зайнятої частки ринку. 
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2.3. До непрямих методів матеріального стимулювання інноваційної діяльності 

працівників організації не відносяться: 

а) придбання акцій компанії; 

б) оплата членства в наукових товариствах; 

в) право на інтрапренерство; 

г) страхування. 

2.4. До систем стимулювання вищого менеджменту, орієнтованих на підвищення 

ринкової вартості компанії не належить: 

а) преміювання на основі дисконтованого грошового потоку; 

б) преміювання на основі економічної доданої вартості; 

в) винагороди на основі розрахунку відносних показників діяльності організації; 

г) винагороди на основі збалансованої системи показників діяльності або 

ефективності. 

2.5. Першим етапом процесу контролю є: 

а) порівняння результатів реального виконання із заздалегідь встановленими 

стандартами; 

б) вимірювання реальних процесів, що здійснюються в організації; 

в) реакція на порівняння; 

г) підготовка і реалізація рішень, орієнтованих на досягнення визначених цілей 

розвитку. 

2.6. Контроль вартості має на меті: 

а) з’ясувати чи використовуються кошти за цільовим призначенням; 

б) визначити чи відповідає виробничі потужності встановленим технічним 

вимогам; 

в) визначити обсяги виконаних робіт; 

г) усі відповіді правильні. 

2.7. Метод хеджування як метод управління ризиками передбачає: 

а) розподіл ризику між учасниками інноваційного проекту; 

б) розподіл інвестицій між різними інноваційними проектами; 

в) укладення термінових контрактів;   

г) зниження ризику несприятливої зміни ринкової кон’юнктури за допомогою 

укладення термінових контрактів. 

2.8. Самострахування передбачає : 

а) створення грошових і натуральних страхових фондів безпосередньо в 

господарюючих суб’єктах; 

б) наявність декількох страховиків одного і того ж інтересу від одних і тих ж 

небезпек; 

в) що два і більше страховиків беруть участь певними долями в страхуванні 

одного і того ж ризику;   

г) що ризик виплати страхового відшкодування або страхової суми, прийнятий 

на себе страховиком за договором страхування, може бути застрахований ним у 

іншого страховика по ув’язненому з останнім договором перестраховки. 

2.9. Вкажіть, що характеризує загальний результат, отриманий підприємством 

від здійснення інноваційних заходів за певний проміжок часу: 

а) абсолютну ефективність; 



 217 

б) одноразовий ефект; 

в) мультиплікаційний ефект; 

г) порівняльну ефективність. 

2.10. Економічний ефект від інноваційної діяльності полягає в: 

а) покращенні фінансових показників роботи підприємства;  

б) прискоренні господарських процесів, скороченні витрат на виробництво 

продукції і надання послуг; 

в) покращенні показників ресурсного забезпечення підприємства, підвищенні 

ефективності використання наявного ресурсного потенціалу; 

г) підвищенні добробуту суспільства, підвищенню якості життя, прискоренні 

оновлення життєвого середовища. 

 

Блок 3. Потребує розширеної відповіді (правильна відповідь оцінюється в 5 балів) 

3.1. Сутність та зміст інноваційного менеджменту. 

3.2. Принципи вимірювання і показники ефективності інноваційної діяльності. 
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Короткий термінологічний словник 

 

Бізнес-інкубатор - організаційна структура, метою якої є формування 

сприятливих умов для стартового розвитку інноваційним 

фірмам через надання їм певних послуг і ресурсів. 

 

Бізнес-план -  стандартний документ, у якому детально обґрунтовується 

концепція призначеного для реалізації проекту і наводяться 

основні його технічні, економічні, фінансові та соціальні 

характеристики. 

 

Венчурний 

капітал 

- система відносин між суб’єктами венчурного 

підприємництва, що забезпечує акумуляцію вільних коштів і 

вкладення їх в інноваційні проекти з метою дослідження, 

освоєння і комерціалізації нововведень. 

 

Венчурні 

підприємства 

- це підприємства в прогресивних з технологічного погляду 

видах діяльності, що спеціалізуються у сферах наукових 

досліджень, розробок, створення і впровадження інновацій, 

пов’язаних із підвищеним ризиком. 

 

Винахід - нове технічне вирішення конкретної задачі, яке має 

позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює 

умови праці. 

  

Відкриття - встановлення невідомих раніше об’єктивних 

закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, 

що вносять зміни в рівень пізнання. 

 

Віоленти – це підприємства, які виробляють стандартизований масовий 

продукт за відносно низькою або помірно високою ціною; 

працюють на етапі зрілості товару; конкурентний рівень цін 

забезпечується економією на масштабах виробництва; їх 

девіз– "Дешево, але пристойно. 

 

Внутрішній 

венчур  

- автономний в адміністративному й господарському 

відношенні підрозділ, що створюється в структурі 

підприємства на період розробки та впровадження 

трудомісткої продукції.  

 

Державна 

інноваційна 

політика 

- сукупність форм та методів діяльності держави, 

спрямованих на створення взаємопов’язаних механізмів 

інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та 

розвитку інноваційної діяльності, на формування 

мотиваційних факторів активізації інноваційних процесів. 



 219 

Дифузія 

нововведення 

 

- процес поширення (трансферту) нововведення для 

використання у нових місцях, сферах чи умовах  

 

Експлеренти – підприємства, які спеціалізуються на створенні нових 

продуктів і радикальних нововведень, що дозволяють 

отримати конкурентні переваги на ринку; вони найбільше 

ризикують, але у разі успіху отримують найбільшу вигоду; їх 

гасло - "Краще і дешевше, якщо вийде". 

 

Ефект  - результат, що досягається у матеріальному, грошовому, 

соціальному вираженні.  

 

Ефективність  - відносний показник, що характеризує результативність 

діяльності щодо досягнення певних цілей і використання 

необхідних для цього ресурсів протягом такого періоду часу, 

коли забезпечується стабільність макро- і мікропоказників 

роботи.    

 

Життєвий цикл 

інновації 

- період часу від зародження ідеї, створення продукту з 

інноваційними властивостями, його практичного 

використання до моменту зняття його з виробництва. 

 

Життєвий цикл 

інноваційного 

проекту 

- сукупність етапів розвитку від виникнення ідеї до повного 

завершення проекту (отримання останньої вигоди). 

Зовнішній 

венчур  

- мобільне тимчасово незалежне (юридично самостійне) мале 

підприємство, що займається інноваціями міжгалузевого 

характеру.  

 

Ініціювання 

інновацій  

- процес, за допомогою якого підприємство дізнається про 

новацію і приймає рішення опанувати її.  

 

Іннова́тика - галузь знань, що охоплює питання методології й організації 

інноваційної діяльності та вивчає закономірності процесів 

розвитку, формування новацій, нововведень, механізмів 

управління змінами, подолання опору нововведенням, 

адаптації до них людини, використання та поширення 

інноваційних потоків , інноваційної діяльності, їх вплив на 

сферу конкуренції, на розвиток суспільства в цілому. 

 

Інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


 220 

соціальної сфери. 

 

Інноваційна 

діяльність 

- діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок 

і обумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних 

товарів і послуг. 

  

Інноваційна 

культура 

- цілісна система сформованих в організації і притаманних її 

членам моделей поведінки, що впливають на спосіб 

життєдіяльності організації. 

 

Інноваційна 

політика 

підприємства 

- форма стратегічного управління, яка визначає цілі та умови 

здійснення інноваційної діяльності, спрямованої на 

забезпечення конкурентоспроможності та оптимальне 

використання наявного виробничого та інтелектуального 

потенціалу. 

 

Інноваційна 

стратегія 

- процес ухвалення рішень відносно планування і реалізації 

інноваційних заходів. 

 

Інноваційне 

підприємство 

- підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, 

виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи 

послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 

відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг.  

 

Інноваційний 

менеджмент 

- сукупність принципів, методів і форм управління процесом 

розроблення, упровадження, виробництва та комерціалізації 

інновацій. 

 

Інноваційний 

потенціал 

підприємства 

- сукупність ресурсів та умов діяльності, що формують 

готовність і здатність підприємства до інноваційного 

розвитку. 

 

Інноваційний 

проект 

- комплект документів, що визначає процедуру і комплекс 

усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо 

створення і реалізації інноваційного продукту і (або) 

інноваційної продукції. 

 

Інноваційний 

процес 

- це послідовне перетворення наукового знання на інновацію, 

яка задовольняє нові суспільні потреби. 

 

Інноваційний 

тип розвитку 

- спосіб економічного зростання, що базується на постійних і 

систематичних нововведеннях, спрямованих на поліпшення 

всіх аспектів діяльності, формування конкурентних переваг.   
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Комутанти – це підприємства, які використовують інновації, створені 

іншими, надаючи їм індивідуальних особливостей, 

пристосовуючи їх до невеликих за обсягами потреб місцевого 

ринку; їх девіз – "Ви платите за те, що ми розв’язуємо ваші 

проблеми". 

 

Консорціум - тимчасове об’єднання для здійснення спільного 

капіталомісткого проекту; його учасники зберігають 

господарську самостійність і підпорядковуються вибраному 

ними виконавчому органу в тій частині діяльності, яка 

відповідає цілям об'єднання. 

 

Контроль 

інноваційної 

діяльності 

- процес перевірки виконання й забезпечення реалізації всіх 

управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності 

підприємства. 

 

Лізинг  - форма залучення позикових засобів у вигляді 

довгострокового кредиту, що надається в натуральній формі і 

погашається в розстрочку. 

 

Менеджер  - особа, яка займає постійну посаду і вповноважена приймати 

управлінські рішення. 

 

Мотиваційний 

механізм 

інноваційної 

діяльності 

- система зі зворотним зв’язком, яка охоплює сукупність 

стимулів, що формують у менеджерів підприємства 

мотиваційні преференції щодо використання інновацій як 

основного засобу здобуття підприємством конкурентних 

переваг. 

 

Науково-

технічний 

альянс 

- об'єднання кількох підприємств різних розмірів між собою і 

(або) з університетами, державними лабораторіями на основі 

угоди про спільне фінансування НДДКР, розроблення або 

модернізацію продукції. 

 

Новація новинка: метод, принцип, новий порядок, новий продукт, 

процес, який якісно відмінний від попереднього аналога; є 

результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових 

досліджень і розробок. 

 

Нововведення - результат практичного освоєння новації у виробничій, 

комерційній, організаційній, маркетинговій, фінансовій та 

інших сферах, ефективність якої оцінюється економічним та 

(або) соціальним ефектом. 

 

Патієнти – це підприємства, які виробляють високоспеціалізовану і 
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малостандартизовану продукцію для обмеженого кола 

споживачів, які вимагають додаткових споживчих 

характеристик; їх гасло – "Дорого зате добре". 

 

Планування 

інноваційної 

діяльності  

- форма діяльності змістом якої є обґрунтування цілей 

інноваційного розвитку підприємства, розробка і реалізація  

заходів, спрямованих на їх досягнення. 

 

Прикладні 

дослідження  

- дослідження, які спрямовані на пошук шляхів практичного 

використання вже відкритих законів, явищ, процесів тощо.  

 

Регіональні 

науково-технічні 

центри 

- засоби формування і здійснення регіональної інноваційної 

політики, спрямованої на забезпечення економічного 

розвитку регіону. 

 

Ризик в 

інноваційній 

діяльності  

-  можливість (загроза) втрати господарюючим суб’єктом 

частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи 

виникнення додаткових витрат у результаті здійснення 

виробничо-збутової і фінансової діяльності, яка спирається на 

нові технології, нові продукти тощо. 

 

Спільне 

підприємство  

- об'єднання з метою розроблення, виробництва або збуту 

продукту, що перетинає національні кордони; передбачає 

внесок партнерів на тривалий період у вигляді капіталу, 

технології або інших активів та розподіл відповідальності в 

управлінні між підприємствами-партнерами  

 

Суб’єкти 

інноваційної 

діяльності 

-  фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і (або) 

юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, 

об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну 

діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні 

цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в 

Україні інноваційних проектів.  

 

Технопарк - науково-виробничий територіальний комплекс, який 

охоплює наукові установи, вищі навчальні заклади, 

комерційні фірми, сервісні служби і функціонує на засадах 

комерціалізації науково-технічної діяльності. 

 

Технополіс - великий, сучасний науково-промисловий комплекс з 

розвиненою інфраструктурою сфери обслуговування і 

житловим комплексом, що охоплює територію окремого 

міста. 

 

Точка - обсяг збуту при якому надходження від продажу 
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беззбитковості 

проекту  

дорівнюють витратам на виробництво та реалізацію 

продукції. 

 

Управління 

інноваційним 

проектом 

- процес прийняття і реалізації управлінських рішень, 

пов’язаних з визначенням цілей, організаційної структури, 

плануванням заходів і контролем за ходом їхнього виконання, 

спрямованих на реалізацію інноваційної ідей. 

 

Управління 

ризиками 

- управлінська діяльність, спрямована на класифікацію 

ризиків, їх ідентифікацію, аналіз і оцінку, розробку шляхів 

захисту від ризику. 

 

Управлінське 

рішення  

- результат творчого процесу відпрацювання однієї або 

декількох альтернатив з різних можливих варіантів дій, 

спрямованих на досягнення визначених цілей  

 

Форфейтинг 

 

- фінансова операція, що перетворює комерційний кредит на 

банківський. 

 

Фундаментальні 

дослідження  

- дослідження, які спрямовані на одержання нових наукових 

знань, виявлення суттєвих закономірностей розвитку природи 

та суспільства, пізнання об'єктивних законів Всесвіту  

 

Центр трансферу 

технологій 

- організація, що надає інформаційні та консультативні 

послуги з вибору технології для підприємницької діяльності, 

розробляє технологію її трансферу і здійснює юридичне 

забезпечення процесу її передавання від розробника до 

користувача. 
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