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Опис Курсу 

Назва курсу: Інноваційний Менеджмент 

Код курсового блоку M-IDP-IM 

Університет, де буде 
читатися курс:  

ХНЕУ, ХНУБА, ХНУМГ, СДУ, ТНТУ, ЕАМ, КДУ, БДУ, БДТУ 

Тип курсового блоку Факультативний 

Рівень курсового блоку Магістр 

Кількість кредитів ECTS 3 Кредити (75-90 годин роботи студента) 

Режим подачі 
матеріалу 

лекції, семінари, ділові ігри, самостійна робота, дистанційне 
навчання... 

Необхідні попередні 
знання:  

Студенти, що навчаються за цим курсом в ідеальному випадку вже 
пройшли курси Економіка Бізнесу, Управління інвестиціями, Економіка 
Інвестицій, Економіка і Організація Інноваційної Діяльності. Основи 
економічних знань: Маркетинг, Фінанси. 

 

Результати навчання по курсовому блоку 

Основні цілі навчання за курсом Інноваційний Менеджмент 

1. Отримати повний огляд типів інновацій, інноваційних процесів і ресурсів інноваційних 
ідей; 

2. Визначати, аналізувати і критично оцінювати характеристики критеріїв успіху інноваційних 
пропозицій; 

3. Погоджувати впровадження нових пропозицій в рамках бізнес- і корпоративних сценаріїв; 

4. Керувати ресурсами для досягнення інноваційних результатів; 

5. Розуміти інновації як базовий бізнес-процес і як можна керувати інноваціями; 

6. Розрізняти деякі ключові характеристики успішних інновацій та успішних інноваторів; 

7. Розуміти можливості і проблеми інновацій; 

8. Виявляти і розробляти інноваційні бізнес- і корпоративні можливості;  

Після успішного завершення модуля , студенти будуть мати можливість : 

1. Вивчити можливості вирішення задачі використовуючи опис суті проблеми шляхом 
вибору методу рішення аж до оцінки плідності; 

2. Реалізувати на практиці процес оцінки інноваційної діяльності компанії і запропонувати 
поліпшення окремих аспектів; 

3. Застосовувати кооперативні та синергетичні підходи до роботи в команді, вирішення 
проблем і створення нових можливостей; 

4. Застосовувати критичне судження, вибирати інструменти, методології, ключові теорії та 
критичні дискурси, які підходять для конкретних інноваційних ідей; 

5. Використовувати творчий ризик і експериментування, вчитися на помилках і розуміти 
наслідки своїх дій; 

6. Представляти інформацію, доносити повідомлення і аргументувати позицію 
використовуючи відповідні засоби інформації щоб домогтися прийняття пропозиції; 

7. Розуміти основні інструменти, які все частіше використовуються для допомоги управлінню 
інноваціями, як на рівні проекту, так і на рівні організаційного розвитку; 

8. Розуміти центральну роль навчання в галузі інновацій і в інноваційному менеджменті. 

 



SUCSID training course: “Innovation Management” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

3 

Зміст курсу 

Курсова Одиниця 1. Інноваційний менеджмент, інноваційний процес, творчість: основні 

поняття, взаємозв'язки та організаційні аспекти 

Тема 1.1. Предмет і сутність інноваційного менеджменту (лекція, семінар, ділова гра) 
Семінар і Практичне завдання: Формулювання інноваційної стратегії стартапів 

Тема 1.2. Основні етапи інноваційного процесу та їх характеристики (лекція, семінар) 
Семінар і Практичне завдання: Моделі та етапи інноваційного процесу 

Тема 1.3. Методи пошуку інноваційних ідей (лекція, семінар) 
Семінар і Практичне завдання: Розробка ідеї та концепції нового продукту . 
комерціалізація інновацій 

Тема 1.4. Процес організації творчості (лекція, семінар, групові проекти та підготовка їх 
презентацій) 
Семінар і Практичне завдання: Організаційні та економічні умови для забезпечення 
реалізації інновацій 
 

Курсова Одиниця 2. Інноваційна діяльність: фінансування, організація, юридичний супровід 

Тема 2.1. Типи інноваційної діяльності на підприємствах (лекція, семінар, ділова гра)  
Семінар і Практичне завдання: Вибір пріоритетних областей інновацій 

Тема 2.2. Різні організаційні форми інноваційних підприємств і стратегії їх дій. (лекція, 
семінар, ділова гра) 
Семінар і Практичне завдання: Досвід управління інноваціями в розвинених країнах 

Тема 2.3. Державне регулювання інноваційної діяльності (лекція, семінар, ділова гра) 
Семінар і Практичне завдання: Суть державного регулювання інновацій 

Тема 2.4. Оцінка ефективності інновацій (лекція, семінар, ділова гра) 
Семінар і Практичне завдання: Оцінка ефективності інновацій 

Тема 2.5. Джерела і механізми фінансування та інвестування інноваційної діяльності 
(лекція, семінар, дискусія з приводу практичного прикладу) 
Семінар і Практичне завдання: Оцінка ефективності інвестицій в інноваційний проект 

 

 

Рекомендована або необхідна література 

Основна: 

1. Rick Eagar, Frederik van Oene, Charles Boulton, Daniel Roos and Cindy Dekeyser. “The Future of 
Innovation Management: The Next 10 Years”, 2011 // Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://www.adl.com/uploads/tx_extprism/Prism_01-11_Innovation_Management_01.pdf 

2. Peter Merrill Innovation generation: creating an innovation process and innovative culture, 

2008 // Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://books.google.com.ua/books?id=4WBpKMnbOJgC&pg=PA39&dq=innovation+process+ 

stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q= 

innovation%20process%20stages&f=false 

3. Managing Creativity and Innovation (Harvard Business Essentials), Boston, Massachussetts, 

2003 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.amazon.com/Managing-Creativity-

Innovation-Business-Essentials  

4. Corporate strategy. SAGE library in Business and Management //Editor Jeffrey A Krug. / James 

Neelankavill, Roger Bennett, Dan Kipley, Alfred Lewis, Harvard Business R. SAGE Publications, 

http://www.adl.com/uploads/tx_extprism/Prism_01-11_Innovation_Management_01.pdf
http://books.google.com.ua/books?id=4WBpKMnbOJgC&pg=PA39&dq=innovation+process+%20stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q= innovation%20process%20stages&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=4WBpKMnbOJgC&pg=PA39&dq=innovation+process+%20stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q= innovation%20process%20stages&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=4WBpKMnbOJgC&pg=PA39&dq=innovation+process+%20stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q= innovation%20process%20stages&f=false
http://www.amazon.com/Managing-Creativity-Innovation-Business-Essentials
http://www.amazon.com/Managing-Creativity-Innovation-Business-Essentials
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2008.– 1176 p. 

5. Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental 

Development, 6th ed. OECD Publishing, 2002. – 256 p. 

6. Peter Drucker Innovation and Entrepreneurship // Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://ua.bookfi.org/book/1303970  

7. Glossary Venture Entrepreneurship // Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://www.allventure.ru/ucheb/20/#replies_page1  

 
Додаткова: 

1. Wouter Koetzier, Christopher Schorling 5 Key Points to Consider when Developing an 

Innovation Strategy // Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://www.innovationmanagement.se/2013/07/03/5-key-points-to-consider-when-

developing-an-innovation-strategy  

2. Marian Underweiser, Richard M. Ludwin, Marc A. Ehrlich Understanding the Innovation Cycle 

Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://www.thersa.org/__data/assets/pdf_file/0020/126542/IBMinnovationcyclesfinal.pdf  

3. Roberta B. Ness  (2012) Innovation generation: How to produce creative and useful scientific 

ideas. Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://books.google.com.ua/books?id=OFeCxfIZgn0C&printsec=frontcover&dq= 

generation+of+idea&hl=ru&sa=X&ei=0b7OUoWTB-

jl4QS6qYHgDQ&ved=0CFkQ6AEwBg#v=snippet&q=generation%20of%20idea&f=false 

 
Матеріали з мережі Інтернет: 

1. http://www.nvca.org/  

2. http://www.evca.eu  

3. http://innopolis.info/  

4. http://www.unctad.org/  

5. http://www.managing-innovation.com/   
 

 

Заплановані навчальні заходи і методи навчання 

Основний засіб навчання студента - це практика. Це підтверджується і розвивається за 

допомогою: 

1. Лекцій, семінарів, ділових ігор; 

2. Обговорень модулів і проектів; 

3. Передбачених і самостійно ініційованих звітів по проекту; 

4. Спільного навчання; 

5. Власного і колегіального оцінювання; 

6. Запрошених лекторів; 

7. Групових обговорень, відгуків та критики; 

8. Роботи над реальними проектами; 

9. Наставництва; 

10. Незалежного дослідження. 

 

http://ua.bookfi.org/book/1303970
http://www.allventure.ru/ucheb/20/#replies_page1
http://www.innovationmanagement.se/2013/07/03/5-key-points-to-consider-when-developing-an-innovation-strategy
http://www.innovationmanagement.se/2013/07/03/5-key-points-to-consider-when-developing-an-innovation-strategy
http://www.thersa.org/__data/assets/pdf_file/0020/126542/IBMinnovationcyclesfinal.pdf
http://books.google.com.ua/books?id=OFeCxfIZgn0C&printsec=frontcover&dq=generation+of+idea&hl=ru&sa=X&ei=0b7OUoWTB-jl4QS6qYHgDQ&ved=0CFkQ6AEwBg#v=snippet&q=generation%20of%20idea&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=OFeCxfIZgn0C&printsec=frontcover&dq=generation+of+idea&hl=ru&sa=X&ei=0b7OUoWTB-jl4QS6qYHgDQ&ved=0CFkQ6AEwBg#v=snippet&q=generation%20of%20idea&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=OFeCxfIZgn0C&printsec=frontcover&dq=generation+of+idea&hl=ru&sa=X&ei=0b7OUoWTB-jl4QS6qYHgDQ&ved=0CFkQ6AEwBg#v=snippet&q=generation%20of%20idea&f=false
http://www.nvca.org/
http://www.evca.eu/
http://innopolis.info/
http://www.unctad.org/
http://www.managing-innovation.com/
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Для дистанційного навчання 

Веб-сесії під керівництвом інструктора нададуть методологічну та концептуальну основу для 

навчання студентів. Всі слайди і матеріали з класу будуть доступні в електронному вигляді. 

Веб-семінари будуть використовуватися для зміцнення нових знань про методи і концепції, а 

також вивчення їх застосування в конкретних складних бізнес-кейсах. 

Студентам пропонується задавати питання і обговорювати матеріал в режимі «реального» онлайн 

спілкування. Буде організовано електронну дошку обміну повідомленнями з питань курсу. 

Студенти запрошуються задавати питання на цьому форумі, і ці обговорення будуть 

контролюватися і підтримуватися лектором. 

Основний акцент буде зроблений на самостійне навчання 

 

Методи, критерії та режим оцінки знань 

Прогрес і навчання оцінюється не тільки наприкінці, але протягом всього курсу. Прояви здатності 

мислити і критично аналізувати проблеми будуть повністю враховані при оцінюванні. 

Оцінки учнів визначатимуться завдяки індивідуальним Завданням на основі опису ключової ідеї, 

нормативного регулювання та кроків, що є необхідними для створення системи розповсюдження 

інновацій та забезпечення її новаторськими ідеями в своїй країні. 

Відносну вагу Контрольного Завдання буде встановлено на рівні 100 %. Завдання буде оцінено на 

основі сформульованих цілей і завдань (20 %) , опису концепції інноваційного продукту і стратегії 

його впровадження (10 %), всебічного обговорення нового продукту (послуги) (40 %) , серйозного 

обговорення нормативно-законодавчих кроків, які належить зробити для впровадження (20 %) та 

якості списку довідкової та спеціальної літератури, що було досліджено при підготовці даної 

пропозиції (10 %). 

 

Формулювання Плану Розвитку Навичок і Особистого 

Вдосконалення 

Курс Інноваційний Менеджмент дає можливість студентам : 

1. Отримати фундаментальні знання щодо інновацій та інноваційних процесів з точки зору 
фірм і галузей; 

2. Використовувати основні теоретичні інструменти, які допомагають аналізувати і управляти 
реальними процесами інноваційної діяльності; 

3. Високо цінувати важливість розуміння питань пов'язаних з інноваційною діяльністю для 
розвитку підприємств, галузей, країн і громадян; 

4. Розширити бачення інноваційного менеджменту та включити проектування як невід'ємну 
частину інноваційного процесу і в якості практичного підходу до розробки 
продукту/послуги; 

5. Закінчити ВУЗ з глобальним розумінням інноваційного менеджменту; 
6. Отримати набір навичок, які можна застосувати як у великих багатонаціональних 

організаціях, так і в малому бізнесі; 
7. Розвинути науково-дослідний потенціал і здобути поглиблене розуміння діяльності, що 

робить внесок в інноваційний процес. 
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Матеріали для навчання та вивчення 

Зміст 

Курсова Одиниця 1. Інноваційний менеджмент, інноваційний процес, творчість: 

основні поняття, взаємозв'язки та організаційні аспекти ................................................... 8 

Тема 1.1. ПРЕДМЕТ І СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ................... 8 

Основні поняття інноваційного менеджменту. Класифікація інновацій. Основні 

тенденції успішної інноваційної моделі бізнесу в майбутньому. ......................................... 8 

Тема 1.2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ І ЙОГО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................................................................ 14 

Концепція життєвого циклу інноваційного товару. Аналіз основних етапів 

інноваційного циклу. Генерація ідей, Відбір ідей, Розробка задуму товару і його 

перевірка. Прогнозування ринкової комерціалізації інновацій. Розробка товару. ........... 14 

Тема 1.3. МЕТОДИ ПОШУКУ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ .................................................. 19 

Класифікація та характеристика методів пошуку та генерації ідей. Поліпшення 

прототипу. Мозкова атака. Синектика. Ліквідація ситуацій «глухого кута». 

Морфологічні карти. ................................................................................................................ 19 

Тема 1.4. ПРОЦЕС ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОСТІ ................................................................ 24 

Творча ініціатива як об'єктивний процес системи інноваційного розвитку. Поява 

творчих ініціатив. Перешкоди на шляху розвитку інноваційних ініціатив. Правила 

передачи творчих ініціатив. Організація винахідницької та інноваційної роботи у 

підприємництві. ....................................................................................................................... 24 

Курсова Одиниця 2. Інноваційна діяльність: фінансування, організація, юридичний 

супровід ........................................................................................................................................ 31 

Тема 2.1. ВИДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ .................. 31 

Впровадження нових продуктів і технологій, розроблених самою компанією або 

зовнішніми розробниками. Короткострокові та довгострокові інновації. Придбання 
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Курсова Одиниця 1. Інноваційний менеджмент, інноваційний процес, 

творчість: основні поняття, взаємозв'язки та організаційні аспекти 

Тема 1.1. ПРЕДМЕТ І СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Основні поняття інноваційного менеджменту. Класифікація інновацій. Основні тенденції 

успішної інноваційної моделі бізнесу в майбутньому. 

 

Мета навчання 

 

Після вивчення цієї глави ви повинні вміти: 

1. Розрізняти основні поняття інноваційного менеджменту 

2. Визначити ключові тенденції в успішній інноваційній моделі бізнесу 

 

Ключові слова: бізнес-середовище, клієнтська база, інновації, помірні інновації, 

інтегровані інновації, впровадження маркетингової стратегії, розробка нових продуктів, 

адаптація продукту, соціально-економічні наслідки, технології 

 

Інновації є важливим фактором успіху в конкуренції, яка стає все інтенсивнішою. Тільки 

ті, хто здатні винаходити знову і знову, і таким чином отримати нові конкурентні 

переваги, зможуть вижити в довгостроковій перспективі. Це вірно для компаній, 

організацій, груп, співробітників і країн. Сьогодні все більше і більше дискутується 

питання щодо необхідності компаніям інновацій, що є предметом різних факторів. 

Наявність невеликої кількості стабільних ринків і чотири основні чинники (див. Рис. 1.1.1) 

зумовлюють потребу в інноваціях: технологічні досягнення, зміна клієнтів та їх потреб, 

посилення конкуренції і зміна бізнес-середовища.  

 
 

Рисунок 1.1.1. Фактори, що зумовлюють необхідність інновацій 

 

1. Технологічні досягнення. Є численні приклади нових технологій, що мають великий 

вплив на бізнес. Наприклад, нанотехнології все частіше використовуються у продуктах, 

які легко чистять поверхні. Нові технології часто створюють нові галузі промисловості, 
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наприклад, біотехнології і мультимедійні засоби створили  чимало робочих місць 

протягом останніх десятиліть. Крім того, постійно з'являються нові застосування уже 

встановлених технологій. З величезного арсеналу технологічних розробок, навіть 

транснаціональні компанії, які й раніше здійснювали свої фундаментальні дослідження не 

можуть бути в курсі всіх подій, використовуючи внутрішні ресурси поодинці. 

Організаціям необхідно стежити за ходом технологій, які вони використовують у даний 

час, а також за потенційними замінниками. 

2. Зміна споживачів та їх потреб. Демографічні дані показують, що багато ринків будуть 

розвиватися. Доходи в багатьох нових індустріальних країнах зростатимуть, а попит на 

окремі товари та послуги буде розвиватися. Зміна клієнтів також означає, що традиційні 

сегменти ринку зникають або роздроблюються і компаніям доводиться пристосовувати 

відповідно до таких змін їхній продукт. 

3. Посилення конкуренції. Компанії також можуть зіткнутися з конкуренцією джерел 

поза межами своїх галузей.  

4. Зміни бізнес-середовища. Бізнес-середовище змінюється і завжди буде змінюватися – 

іноді поступово, а іноді радикально. 

Поступово ринки стали більш відкритими, оскільки ринкова економіка підтримувалася 

більшістю урядів. Але також було досягнуто поступового зниження ресурсів, необхідних 

для ключових бізнес-процесів. Постійна увага до підвищення ефективності принесе тільки 

спадну віддачу, тому недалекоглядну політику на зниження витрат необхідно направити 

на збільшення доходів і прибутку за рахунок нових продуктів і послуг. 

Економічні цикли мають радикальний вплив. Через різні фактори спаду багато компаній 

скоротили інвестиції в інновації, але переможці, які появляються, все ж продовжують 

інвестувати. 

Є багато непорозумінь про те, що, в бізнес-контексті, дійсно є інновацією. Інновації не 

повинні бути зведеними до: 

 великих новаторських ідей або технологічних стрибків вперед;  

 творчих поштовхів уяви, яке не можуть бути запланованими;  

 відділу досліджень і розробок або "творчих особистостей" в маркетингу;  

 творчих семінарів;  

 продуктових компаній. 

Термін «інновація» походить з латинського novus [3], що означає новий, молодий або 

новаторський. Доволі багато компаній зосереджуються лише на одному напрямку 

інноваційного менеджменту – як правило, генеруванні ідеї – хоча існують й інші аспекти 

інноваційного менеджменту, які однаково важливі. Існують різні визначення терміну 

«інновації»: 

 нова ідея, для інших це означає винахід (матеріалізована нова ідея);  

 новий продукт (розроблений винахід);  

 акт створення нового продукту чи процесу;  

 створення нового бізнесу. 
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Інновації є альтернативою кращих рішень, які відповідають новим вимогам, 

невизначеним або існуючим потребам ринку. Це досягається за допомогою більш 

ефективних продуктів, процесів, послуг, технологій, чи ідей, які легко доступні на ринках, 

в організаціях та суспільстві. Інновації можна визначити як щось оригінальне і, як 

наслідок, нове, що "вривається" на ринок або в суспільство [6]. 

Інновації є результатом ідей, якщо вони реалізовані в нових продуктах, послугах та 

процесах, які знаходять реальне використання і таким чином проникають на ринок. Тому 

комерційний успіх у майбутньому залежатиме головним чином від здатності цих компаній 

створювати нові продукти, ідеї та процеси або швидко притягувати інновації.  

Інновації = реалізація ідеї + нові товари/послуги + реалізація на ринку 

Інновації не завжди повинні бути цілком новими ідеями. Термін інновація швидше 

означає виконання чогось нового і призводить до помітного поліпшення для споживача. 

Вони відрізняються особливими характерними рисами, абсолютною оригінальністю і 

відчутною вигодою для користувачів. Інновації у кінцевому результаті повинні бути 

якісними новими продуктами, послугами, процесами, структурою, ринком і культурою 

[5]. Інновації – це можливість досягнути чогось нового, унікального. Вони завжди 

ґрунтуються на змінах. А новатори не розглядають будь-які зміни як загрозу, а – як 

можливість. 

Порівнюючи різні визначення інновацій, можна побачити, що існує кілька спільних 

елементів, а саме: що змінилося (наприклад, зміни продуктів або процесів); на скільки 

змінилося (будь-то зовсім нове або тільки сприймається як таке); джерело зміни (іноді 

технології); вплив зміни (наприклад, його соціальної або комерційної цінності). 

Існують різні підходи і особливості класифікації інновацій. Їх критичний аналіз і синтез 

дозволив створити систему класифікації, яка містить класифікаційні ознаки і виділяються 

відповідно типи інновацій (див. таблиці 1.1.1, 1.1.2). 

 

Таблиця 1.1.1  

Типологія інновацій 

Тип інновації Приклад 

Продуктові інновації Розвиток нового або удосконаленого продукту 

Процесні інновації Розвиток нового виробничого процесу 

Організаційні інновації Нова система внутрішнього зв'язку; впровадження нової 

процедури обліку 

Управлінські інновації TQM (загальне управління якістю) системи;  

BPR (реінжиніринг бізнес-процесів);  

поява SAPR3 (SAP є німецьким програмним забезпеченням 

фірми, а ERP- система планування бізнес-ресурсів) 

Виробничі інновації Кола якості, виробнича система "точно в термін" (JIT); нове 

програмне забезпечення планування виробництва, 

наприклад, MRP II; нова система інспекції 

Комерційні / маркетингові 

інновації 

Нові механізми фінансування; новий підхід продажів, 

наприклад прямий маркетинг 

Інновації сфери послуг Фінансові послуги на базі Інтернету 
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Таблиця 1.1.2  

Класифікація інновацій 

Класифікаційні ознаки Тип інновації 

Предмет інновацій Продуктові інновації 

Процесні інновації 

Управлінські інновації 

Комерційні / маркетингові інновації 

Напрям роботи 

(діяльності) 

Виробничі інновації 

Комерційні / маркетингові інновації 

Соціальні інновації 

Екологічні інновації  

Правові інновації 

Ступінь новизни Радикальні інновації 

Інкрементні (поступові) інновації 

Систематичні інновації 

Масштаб новизни Нове для підприємства 

Нове в галузі 

Нове в державі 

Всесвітня новинка 

Адресат інновації Виробник  

Споживач 

… 

Суспільство 

Вид ефекту від 

впровадження 

Науково-технічний ефект 

Економічний ефект 

Соціальний ефект 

Екологічний ефект 

… 

Інтегральний ефект 

Ступінь фізичної 

відчутності 

Продуктові інновації 

Процесні інновації 

Об’єкти інтелектуальної власності 

 

На даний момент вважається, що є 5 концепцій інноваційного менеджменту, які будуть 

актуальними в майбутньому:  

1. Інновації, орієнтовані на покупця. Інновації, орієнтовані на покупця – це все про 

пошук нових, більш змістовних способів взаємодії з клієнтами та розвитку більш 

глибоких відносин з ними. Це засновано на наступному: 

 Загальні сприйняття клієнтів обумовлено бажанням побудувати більш глибокі 

відносини з клієнтом. 

 Використання емоцій: Друга тенденція є усвідомленням того, що технологія дає 

можливість виробникам випускати на багато більше функціональних засобів, ніж 
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типовий споживач може використати, але при цьому основи конкуренції 

змінюються. Замість того, щоб конкурувати за ще більше можливостей можна буде 

побачити виробників, які будуть конкурувати швидше за стиль, дизайн і за 

емоційний зв'язок з підходами, які використовуються на ринках ексклюзивних і 

модних речей, і згодом будучи прийнятими в більш традиційних секторах. 

 Соціальні мережі: Третя тенденція є тісно взаємно-пов'язаною, що полягає у 

використанні компаніями соціальних мереж для підкріплення взаємин зі своїми 

клієнтами. 

2. Проактивна бізнес-модель інновацій. Бізнес-модель визначає як створювати і 

утримати бажаний результат дії в ланцюжку створення вартості, враховуючи при цьому і 

оперативне управління, і стратегію. Бізнес-модель інновацій як поняття, звичайно, не є 

чимось новим, але є ще багато слід зробити, щоб розробити переконливий підхід 

управління інноваціями, який повинен бути досить систематичним і багаторазовим, щоб 

генерувати нове, інноваційні бізнес-моделі.  

Є три основні тенденції успішної інноваційної моделі бізнесу в майбутньому: 

 Забезпечення «повної цінності»: Бізнес сьогодні як і раніше часто фокусується на 

створенні «неповної цінності», тобто виключно на отриманні прибутку від угоди 

між організацією та її партнерами, на відміну від «повної цінності», яка передбачає 

більш значущу цінність, наприклад підвищення стійкості зацікавлених сторін у 

вигляді глобальних соціальних та економічних чинників, таких як зміна клімату, 

демографічних проблем чи енергетичної безпеки. У рамках бізнес-моделі 

інноваційного процесу, організаціям необхідно буде визначити нові види «повної 

цінності» – цілеспрямовані угоди з партнерами – для заповнення невизначених 

потреб, при чому осмислено і прибутково. 

 Модульні підходи: Компаніям необхідно буде прийняти модульний підхід до 

бізнес-моделей – інновацій, оскільки різні модулі можуть використовуватися в 

якості будівельних блоків у діапазоні ринкових умов, кожен з яких підтримуватиме 

загальну стратегію компанії. 

 Інтенсивна ринкова адаптація: Існує нагальна необхідність для компаній знайти 

кращі способи активного генерування інноваційних бізнес-моделей для 

задоволення потреб нових ринків, або у відповідь на нові, які розвиваються світові 

конкуренти. 

3. Економні (помірні) інновації. Економні інновації – це виникнення і розвиток 

інновацій у малозабезпечених ринках, ринках, що розвиваються, з урахуванням потреб 

бідних споживачів в якості відправної точки, до передачі, адаптації, використання та 

поширення їх на розвинених ринках. Помірні інновації приводять до переосмислення 

природи інновацій. Замість того, щоб «більше» вони часто прагнуть до «менше», 

використовуючи розумні технології для створення шедеврів спрощення в мобільних 

телефонах, комп'ютери, автомобілі і фінансові послуги. Економні інновації це не тільки 

про інноваційні продукти, але часто це – зміни в усьому ланцюжку пропозицій. 

4. Високошвидкісні/низькоризиковані інновації. Один аспект, який є вагомим – це 

важливість дійти до ринку не лише швидко, але й без ушкоджень. Таким чином, 
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очікується подальший розвиток підходів та інструментів швидкого просування на ринок, 

неризикованих продуктових інновацій та інновацій сфери послуг. 

5. Інтегровані інновації. Інтегровані інновації – це запозичення інноваційних підходів, 

які колись були виключно прерогативою розвитку нових продуктів (NPD) – зокрема, 

такий як управління ідеями, «ворота якості» та оптимізація портфеля з погляду ризику і 

прибутковості – і їх послідовне застосування у якості невід'ємної частини бізнес-стратегії 

для досягнення не тільки зростання, але й конкурентоспроможності.
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Тема 1.2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ І ЙОГО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Концепція життєвого циклу інноваційного товару. Аналіз основних етапів інноваційного 

циклу. Генерація ідей, Відбір ідей, Розробка задуму товару і його перевірка. 

Прогнозування ринкової комерціалізації інновацій. Розробка товару. 

 

Мета навчання 

 

Після вивчення цієї глави ви повинні вміти: 

1. Розрізняти основні етапи інноваційного циклу 

2. Знати, як розробити і тестувати інновації в ринкових умовах  

 

Ключові слова: інноваційний процес, ідея, інноваційна концепція продукту 

 

Загальна схема повного інноваційного циклу у зіставленні з життєвим циклом нового 

товару наведена на рис. 1.2.1. Розглянемо їх більш детально. 

 

 
 

Рисунок 1.2.1. Інноваційний і життєвий цикл продуктової інновації 

 

Аналіз відповідності внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім. Для цього 

зіставляють ринкові можливості і загрози із сильними і слабкими сторонами діяльності 

підприємства. На цій основі виявляють, наскільки існуючі та перспективні напрямки і 

види діяльності підприємства відповідають умовам і ситуації, що склалася на ринку. За 
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результатами аналізу визначають види діяльності які слід згортати, а які слід розвивати. 

Оцінку відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім, які 

генеруються ринком, можна проводити методом SWOT-аналізу. 

Генерація ідей інновацій. Ідея – загальне уявлення про товар, який можна запропонувати 

на ринку. Основними джерелами ідей інновацій є: 

 результати аналізу потреб споживачів; 

 торговий персонал і дилери підприємства; 

 результати аналізу розробок у галузі науки і техніки; 

 розробки науково-технічних працівників самого підприємства; 

 результати аналізу діяльності конкурентів, у тому числі аналізу їхніх 

перспективних розробок; 

 результати ситуаційного й імітаційного моделювання поведінки споживачів у 

сьогоденні і майбутньому; 

 результати аналізу тенденцій розвитку технологічної, економічної, соціальної, 

політичної, культурної, правової, екологічної, демографічної й інших складових 

середовища господарювання. 

Існує багато методів генерації інноваційних ідей (інтуїтивних і упорядкованих), серед 

останніх найбільшу популярність одержали: поліпшення прототипу, мозкова атака, 

синектика, ліквідація тупикових ситуацій, морфологічні карти. На цьому етапі 

забороняється будь-яка критика ідей, оскільки мета етапу – згенерувати максимально 

можливу їх кількість. 

Відбір ідей інновацій. На даному етапі з усього розмаїття нових ідей відбирають ті, що 

прийнятні для конкретного підприємства.  

Перевірка може бути виконана на основі: 

 оцінки відповідності інноваційних ідей вимогам, що були визнані адекватними в 

аналогічних ситуаціях;  

 оцінки відповідності інноваційних ідей заздалегідь обумовленим вимогам; 

 порівняння інноваційних ідей за встановленим переліком критеріїв і їх показників 

та вибору оптимальних. 

Попередня оцінка сформульованих інноваційних ідей передбачає одержання відповідей на 

такі питання: 

 чи можливий в майбутньому ринок для інновації; 

 чи існує технічна й економічна можливість розроблення, виробництва і просування 

інновації на ринок; 

 чи буде інновація приносити прибуток і як це позначиться на діяльності 

підприємства? 

Такого роду оцінки виконуються найчастіше за допомогою експертного методу, оскільки 

на даному етапі дуже великий вплив елементів невизначеності внаслідок наявності 

неточної, неповної і суперечливої інформації. 

Примітка 

Частка впроваджених ідей із усієї їх кількості в цілому по Україні не перевищує 20%. Для 
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порівняння, у Японії вона становить 68%, США – 52%, Швеції – 45%, Польщі – 30%. У 

поєднанні з низькою інноваційною активністю вітчизняних товаровиробників це свідчить 

про віддалення перспектив прискорення економічного зростання. 

Розроблення задуму (концепції) інновації і його перевірка (задум розглядається як 

виражена в зрозумілій для споживачів формі ідея інновації). Як правило, перевірка задуму 

інновації (нового товару – виробу або послуги) здійснюється шляхом опитування 

(анкетування) споживачів і аналізу отриманих результатів. 

При цьому задум товару доцільно розглядати на трьох рівнях, де кожен наступний 

характеризує більш високий ступінь узагальнення опису конкретних нововведень, а 

відповідно – ступінь пророблення і споживацької привабливості (рис. 1.2.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2.2. Рівні представлення задуму (концепції) нового товару. 

 

Розроблення маркетингової стратегії просування інновації на ринок. Передбачає 

проведення серйозних досліджень ринку й завершується розробленням стратегії 

маркетингу з просування інновації на ринок. Основним інструментом такого аналізу є 

сегментація ринку. 

У загальному випадку стратегія маркетингу охоплює: стратегію формування й розвитку 

цільового ринку; товарну стратегію; цінову стратегію; стратегію просування продукції на 

ринку (включаючи збут і товарорух); стратегію створення й стимулювання попиту.  

Оцінка можливості й економічної доцільності реалізації підприємством цілей, 

поставлених у маркетинговій програмі.  

Оцінка виконується за такими критеріями: 

 інтелектуальна і науково-технічна можливості втілення інновації в новому 

продукті, що відповідає потребам і запитам споживачів; 
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 виробнича можливість доведення інноваційної ідеї до комерційного продукту; 

 маркетингові можливості просування інновації на ринку і доведення її до 

споживачів; 

 ресурсна забезпеченість інноваційного проекту: інформаційна, сировинна, 

фінансова і т.ін. (існуюча й необхідна);  

 джерела інвестицій у науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи 

(НДДКР), випробування, підготовку виробництва, просування, розподіл і збут; 

 ступінь ризику і можливість його запобігання, зниження чи компенсації; 

 обсяг витрат для розроблення, виготовлення і просування інновації на ринку; 

 прибутковість. 

Розроблення конструкторської і технологічної документації інновації, виготовлення 

дослідних зразків і їх випробування.  

На цьому етапі виготовляється дослідний зразок виробу, який у разі необхідності 

проходить лабораторні випробування. За їх результатами уточнюється робоча  

документація (див. вище). При проектуванні інновації для оцінки можливостей втілення її 

задуму в новий продукт можна скористатися рекомендаціями Дж. Джонса. Треба 

зауважити, що Для розроблення конструкторської і технологічної документації широко 

застосовуються засоби систем автоматизованого проектування (САПР), які являють 

собою програмно-комп’ютерні комплекси. 

Випробування інновації в ринкових умовах. Виконують методом пробного 

маркетингу. Його мета – змоделювати на окремих ділянках ринку процеси виведення і 

просування товару на ринок, результати чого потім будуть використані в масштабах 

усього цільового ринку. 

Останнім часом для випробування товарних інновацій застосовують комп’ютерне 

моделювання, наприклад, віртуальні магазини, де "продають" модифікації товару, 

застосовуючи різні варіанти його дизайну й упаковки, оформлення вітрин магазинів тощо. 

Розгортання комерційного виробництва інновації в обсягах, визначених у 

маркетинговій програмі. У ході виконання робіт даного етапу слід постійно 

контролювати наявні ринкові можливості і загрози, появу нових і трансформацію одних в 

інші (перехід можливостей у загрози і навпаки). 

Незважаючи на досить велику кількість етапів інноваційного процесу, вони є, безумовно, 

необхідними. Витрати на виконання робіт на кожному наступному етапі порівняно з 

попереднім нелінійно зростають, тому ретельна проробка варіантів рішень дозволяє 

зменшити ймовірність можливих негативних наслідків (Таблиця 1.2.1). Наприкінці слід 

сказати, що зі 100 ідей інновацій до етапу комерціалізації доходить 1-2%, а у тих, що 

залишилися, імовірність ринкового успіху становить 25-50% 
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Таблиця 1.2.1  

Частки успіхів і невдач на етапах інноваційного процесу1 

 

Показники 

Етапи 

Генерування і 

відбір ідей 

Бізнес-

аналіз 

Розроблення і 

виготовлення 

виробу 

Випробування 

виробу 

Комерційне 

виробництво 

Частка витрат на 

етапах типового 

завершеного 

інноваційного 

проекту, % 

7,3 3,7 22,7 18,6 42,7 

Частка витрат 

підприємства на 

товарні інновації як 

успішні, так і ні, % 

14,7 6,1 36,9 16,7 25,6 

Успішні проекти, % 34,7 45,2 52,1 58,8 66,3 

Невдалі проекти, % 65,3 54,8 47,9 41,2 33,7 

                                                           

1Langdon Moris (2011) The innovation master plan. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.innovationmanagement.se/wp-content/uploads/2011/09/Innovation-Master-Plan_Chapter-5.pdf 137-189  

http://www.innovationmanagement.se/wp-content/uploads/2011/09/Innovation-Master-Plan_Chapter-5.pdf%20137-189
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Тема 1.3. МЕТОДИ ПОШУКУ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ 

Класифікація та характеристика методів пошуку та генерації ідей. Поліпшення 

прототипу. Мозкова атака. Синектика. Ліквідація ситуацій «глухого кута». 

Морфологічні карти. 

 

Мета навчання 

 

Після вивчення цієї глави ви повинні вміти: 

1. Розрізняти методи пошуку і генерації ідей 

2. Знати, як розробляються і тестуються інновації в ринкових умовах  

 

Ключові слова: прототип, мозковий штурм, синектика, ситуація глухого кута, 

морфологічні карти 

Порівняльний аналіз формалізованих методів генерування і перевірки ідей інновацій та 

рекомендації щодо їх застосування наведено в табл. 1.3.1. 

 

Таблиця 1.3.1 

Порівняльна характеристика методів генерації і відбору інноваційних ідей 

Назва і сутність  

методу 

Галузь 

застосування 

Переваги Недоліки 

Поліпшення прототипу: 

виявлення недоліків 

прототипу (найкращого на 

ринку зразка) і пошук 

шляхів його поліпшення 

Удосконалення існуючих 

продуктів: поліпшення їх 

конструкції, функціональ-

них властивостей, 

економічних 

характеристик тощо 

Відносна простота 

наслідування відомого 

споживачам продукту 

(якщо прототип 

користується попитом, то 

й модифікація теж)  

Продукт не завжди 

піддається 

вдосконаленню, незначні 

вдосконалення можуть 

привести до втрати 

конкуренто-спроможності 

Мозкова атака: 

генерування групою осіб 

ідей вирішення поставле-

ної проблеми (за умови 

заборони критики ідей) з 

подальшою їх оцінкою 

Швидке генерування 

якнайбільшої кількості 

ідей, розв’язання 

сформульованої проблеми 

Швидкість; збільшення 

шансів знайти прийнятне 

рішення; багатоаспектний 

аналіз проблеми 

Якість ідеї практично не 

залежить від терміну її 

пошуку; отримані 

результати вимагають 

подальших досліджень 

Синектика: орієнтація 

спонтанної діяльності 

інтелекту групи фахівців 

(за допомогою різного 

виду аналогій) на 

дослідження і вирі-шення 

поставленої проблеми  

Пошук загального 

(принципового) рішення 

поставленої проблеми  

Дозволяє подолати 

упередженість думки 

розробників і вирішити 

проблеми нетрадиційними 

шляхами 

Вимагає досвідченого й 

сильного керівника, 

ретельного підбору 

фахівців і їхнього 

попереднього навчання 

Ліквідація ситуацій 

"глухого кута": пошук 

нових напрямків рішень, 

якщо традиційні не дали 

результатів 

Вирішення складних 

великомасштабних 

проблем, які не 

розв’язуються 

традиційними методами, у 

традиційних галузях 

пошуку  

Дозволяє вирішувати 

проблеми в ситуації, коли 

відсутнє прийнятне 

рішення 

Складнощі з виходом 

напрямків пошуку за межі 

знань, досвіду, традицій 

розробників 

Морфологічні карти: 

розширення зони пошуку 

рішення поставленої 

проблеми 

Пошук рішень нових 

проблем  

Дозволяє швидко 

згенерувати низку 

можливих рішень і знайти 

найбільш прийнятне 

Вимагає досвіду 

розробників і знання ними 

структури проблеми  
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Розглянемо практичні аспекти використання цих методів для проектування інновацій як 

продуктових, так і процесних. 

Метод поліпшення прототипу. Основні положення методу розглянемо на прикладі. 

Приклад. У табл. 1.3.2 подано оцінки за групами показників товарів-конкурентів 

(виробників відцентрованих насосів) 

 

Таблиця 1.3.2 

Комплексні показники насосів-конкурентів 

Товаровиробник Групи показників 

якісні технічні сервісні економічні інтеграль- 

ний (К) 

Насосенергомаш 0,1500 0,1823 0,2500 0,2169 0,7992 

Лівгідромаш 0,0601 0,1687 0,0500 0,4000 0,6788 

Уралгідромаш 0,0844 0,1811 0,0291 0,3103 0,6049 

Калузький турбінний завод 0,0828 0,1801 0,0459 0,2804 0,5892 

 

Аналіз табл. 1.3.2 показує, що як прототип можна прийняти насоси виробництва ВАТ 

„Насосенергомаш”, які є кращими за інтегральним показником. Однак ці насоси, 

переважаючи товари конкурентів за групами якісних, технічних та сервісних показників 

(хоча за окремими показниками всередині груп і є відставання), значно програють їм за 

групою економічних показників. Тому розроблення нової вдосконаленої системи насосів 

повинне враховувати цей факт, що потребує зосередження зусиль, насамперед, з метою 

поліпшення економічних показників: ціни, витрат енергії на одиницю об’єму рідини. 

Перший потребує пошуку резервів зниження собівартості, другий – оснащення насосу 

менш потужним двигуном. Щодо технічних показників – потрібно зменшити габарити і 

масу насосів. 

Мозкова атака. Перед відібраною групою (кількома групами) фахівців (звичайно в групу 

включають 5–6 і більше осіб) ставиться завдання – запропонувати ідею інновації, яка 

може бути розробленою, виготовленою і виведеною на ринок конкретним підприємством. 

При цьому забороняється будь-яка критика ідей, до розгляду приймаються навіть самі 

„дикі” ідеї.  

Висунуті кожним із фахівців (членів групи) ідеї слід зафіксувати. Мозкова атака потребує 

від кожного з учасників солідного досвіду в конкретній галузі діяльності, що аналізується. 

Однак практика свідчить, що новачки також можуть пропонувати досить цікаві ідеї, які 

можна реалізувати. Дж. Джонс свідчить, що група із 6 осіб може за півгодини висунути до 

150 ідей.  

Після фіксації ідей їх авторам пропонується по черзі зачитати записи. Члени робочої 

групи заслуховують їх і фіксують свої думки. Зафіксовані ідеї разом з коментарями 

аналізуються і групуються, у подальшому вони слугують основою для пошуку 

найкращого рішення. 

Синектика. Цей метод передбачає пошук (генерацію) ідеї розв’язання проблеми (ідеї 
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інновації) у кілька етапів. Розглянемо їх детально. 

1. Підібрати групу фахівців, які будуть генерувати ідею інновації. Вона повинна включати 

запрошених сторонніх осіб, різних за фахом (професією), і працівників підприємства-

інноватора (вони повинні представляти різні підрозділи).  

2. Надати можливість створеному підрозділу набути практичних навичок у використанні 

аналогій для спрямування спонтанної мозкової активності на розв’язання поставленої 

проблеми чи завдання, наприклад, на розроблення інновації. 

Найчастіше розрізняють такі типи аналогій: 

 прямі (реальні): наприклад, у біологічних системах: обшивка сучасних підводних 

човнів, яка зменшує тертя об воду та шум, виготовлена за аналогією зі шкірою 

дельфінів та інших тварин, що живуть у воді; 

 суб’єктивні (тілесні): наприклад, коли розробник намагається уявити себе як 

певний виріб чи вузол; уявити, що він відчував, якби був, наприклад, крилом 

літака, які сили б діяли на нього тощо;  

 символічні (абстрактні), коли характеристики одного предмету чи явища 

ототожнюються з характеристиками іншого. Зокрема, дерево рішень, головка 

болта, ніс корабля чи літака тощо, поглинання звуку, уловлювання 

випромінювання; 

 фантастичні (нереальні), коли речі чи явища намагаються уявити такими, які 

потрібні проектувальнику, розробнику чи досліднику, хоча такими вони за своєю 

сутністю бути не можуть. Наприклад: демон, який може пропускати молекули 

речовини по одній; велетень, який може пересунути будівлю як одне ціле на певну 

відстань тощо. 

3. Поставити перед новоствореним підрозділом розробників завдання, яке вони повинні 

виконати (знайти рішення певної проблеми). Частіше за все синектика застосовується з 

метою розробки нових виробів і розв’язання проблем, які при цьому виникають. 

Ліквідація ситуацій "глухого кута". Даний метод передбачає генерацію ідей інновацій 

проводити в такі способи: 

1. Використання правил перетворення, які можна застосувати до незадовільних рішень у 

традиційній галузі пошуку. Можливі такі перетворення: використання іншим чином; 

пристосування; модифікація; посилення; послаблення; заміна; перекомпонування; 

обернення; об’єднання. 

Приклад У середині 90-х років перед багатьма ВНЗ України постала проблема 

виживання, оскільки бюджетне фінансування було явно недостатнє. Як варіант виходу з 

кризи розглядалося поширення практики підготовки студентів заочників на контрактній 

(платній) основі. Однак скрутний фінансовий стан більшості населення унеможливлював 

виїзд студентів на сесію до базового університету та оплату проживання в готелі 

(гуртожитків не вистачало), причому ці витрати були додатковими стосовно оплати 

власне навчання. 

Для пошуку шляхів розв’язання проблеми було застосоване перетворення – обернення, яке 
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можна трактувати як обернення ситуації, тобто заміну приїзду студентів до ВНЗ на 

приїзд ВНЗ (його викладачів) до студентів. Подальше пророблення ідеї показало, що 

проблема могла бути розв’язана шляхом створення навчально-консультаційних пунктів 

(НКП) на базі шкіл, коледжів, технікумів, наприклад, у районних центрах областей. 

Незначна орендна плата дозволяла, дещо підвищивши плату за навчання (на 10–15%), 

організувати установчі та екзаменаційні сесії, а отже, і навчання прямо у містах (та 

інших населених пунктах), де проживали студенти. Таким чином, обернення ситуації 

дозволило розв’язати поставлену проблему. 

Базові рішення, що підлягають перетворенню, можна отримати штучно, якщо наперед 

поставити будь-яке явно неприйнятне рішення. 

2. Пошук нових взаємозв’язків між частинами попереднього незадовільного рішення. Як 

варіант можна розглядати асоціації, що виникають у разі попарного зіставлення взаємних 

відносин певних елементів виробу чи системи. 

Приклад. Удосконалення дизайну настільної лампи може супроводжуватися аналізом 

взаємних відносин пар: підставка – стійка; стійка  освітлювальний елемент; 

освітлювальний елемент – абажур; вимикач – стійка; вимикач – підставка тощо. При 

цьому аналізуються різні варіанти взаємовідносин двох елементів, установлення одного 

на інший (в інший), заміни одного іншим і т.п. 

3. Переоцінка проектної ситуації. Розробник (проектувальник), який зайшов у глухий кут, 

записує ускладнення, а потім замінює кожне його слово (словосполучення) синонімом. 

Приклад. Проектувальник описує ускладнення: „Зварювання корпусу виробу може 

привести до неоднорідності міцності його частин, короблення його стінок і 

недотримання встановленої форми і розмірів”. 

Заміна слів „зварювання корпусу” на „формування корпусу” може навести на думку про 

заміну процесу зварювання на лиття, тобто слід не зварювати корпус виробу, а 

відливати його.  

Застосування морфологічних карт. Розглянемо на прикладі генерування  ідеї 

інноваційної системи опалювання приміщення, яка б була б недорогою і дешевшою в 

експлуатації, ніж існуючі, зручною у використовуванні і екологічно чистою, а також 

враховувала б той факт, що Україна має обмежені запаси нафти й газу однак певний 

надлишок виробництва електроенергії.  

Генерацію ідеї інновації будемо вести відповідно до такого укрупненого алгоритму: 

 Визначити функції, які прийнятний варіант виробу повинен виконувати.  

 Представити на карті широкий спектр елементарних рішень, тобто альтернативних 

засобів реалізації кожної функції.  

 Вибрати по одному прийнятному елементарному рішенню для кожної функції. 

Застосуємо цей алгоритм для розв’язання поставленого завдання. 

Отримана морфологічна карта представлена в табл. 1.3.3. 
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Таблиця 1.3.3 

Морфологічна карта 

Основні 

параметри 

Проміжні рішення 

1 2 3 4  5 
Температура 

повітря 

тепле повітря  

від центрального 

джерела 

конвектор у 

кімнаті 

конвектор 

радіатор у 

кімнаті 

джерело 

теплового 

випромінювання, 

що регулюється 

інші 

Рух повітря природна  

циркуляція 

примусова  

циркуляція 

природна 

конвекція 

примусова 

конвекція 

інші 

Вологість 

повітря 

нерегульована зволожувач-

випарювач 

інші   

Нагрівальний 

елемент 

високотем-

пературний 

електронагрівач 

високотем-

пературний 

нагрівач з 

відкритим 

полум’ям 

панелі з 

циркуляцією 

рідини 

невисокої 

температури 

низько- 

температурний 

нагрівач 

поверхні, що 

нагріваються 

конвекцією 

Температурний 

градієнт 

за рахунок 

розташування 

опалювального 

елемента 

за рахунок 

розташування 

опалювального 

елемента 

інші   

Режим 

нагрівання 

постійний 

протягом доби 

періодичне 

включення 

протягом доби 

удень уночі, з 

періодичним 

включенням 

удень, для 

підтримання 

температурного 

режиму 

інші 

Теплоносій вода повітря мастило  інші 

Джерело енергії вугілля мазут газ електрика інші 

 

Темним затіненням в таблиці показана традиційна система централізованого водяного 

опалення. Більш світлим – інноваційний варіант. Він передбачає застосування 

опалювального елементу, який нагрівається за допомогою електричної енергії вночі, коли 

вона дешева. При цьому тепло акумулюється у масляному радіаторі і витрачається 

протягом дня. 
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Тема 1.4. ПРОЦЕС ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОСТІ 

Творча ініціатива як об'єктивний процес системи інноваційного розвитку. Поява творчих 

ініціатив. Перешкоди на шляху розвитку інноваційних ініціатив. Правила передачи 

творчих ініціатив. Організація винахідницької та інноваційної роботи у підприємництві. 

 

Мета навчання 

 

Після вивчення цієї глави ви повинні вміти: 

1. Визначати перешкоди для розвитку інноваційних ініціатив 

2. Розрізняти правила для передачі творчих ініціатив 

3. Знати, як організувати винахідницьку і новаторську роботу на підприємствах 

 

Ключові слова: інноваційний, організаційна культура інноваційної команди, спільна 

творча діяльність, горизонтальні зв'язки, групи швидкого циклу, інкубатор ідей 

 

Творча ініціатива як об'єктивний процес системи інноваційного розвитку. 

Величезне значення в інноваційному менеджменті має створення креативної атмосфери в 

колективі, яка сприяла б генерації і появі інноваційних ідей. Така атмосфера повинна 

підтримуватися так званим інноваційним кліматом, який є наслідком особливої 

корпоративної культури на мікрорівні, і складовими макросередовища підприємства. 

Інноваційний клімат – це сформовані за певний період умови діяльності, що сприяють 

створенню креативної обстановки, проведенню змін і появі інновацій. 

Організаційна культура такої команди – це інтегральна характеристика, яка включає 

систему цінностей, тип поведінки співробітників, тип управління, особливості системи 

контролю, способи оцінки результатів і відповідну систему мотивації. 

Креативність породжує інновації. Творчих людей відрізняє: 

 гнучкість мислення, 

 нетривіальність поглядів, 

 допитливість, 

 завзятість, 

 цілеспрямованість у вирішенні проблем. 

Такою рисою, як креативність, можуть володіти не тільки окремі суб'єкти, але й успішно 

діючі організації, або проектні команди. До основних характеристик креативних 

організацій можна віднести: 

 гнучкість організаційних структур, 

 злагоджена командна робота, 

 нечіткий розподіл обов'язків, 

 взаємозамінність співробітників, 

 колективна розробка цілей і завдань. 
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У таких організаціях не допускається критика за допущену помилку, так як стану пошуку, 

в якому постійно знаходяться співробітники, сприяє наявність проб і помилок. 

Зазвичай такі компанії працюють за принципом командно-орієнтованої, або бізнес-

процесної організації. У такій організації відсутня жорстка ієрархія, а рівнів управління 

набагато менше, ніж у типовій організаційній структурі, що побудована за 

бюрократичними принципами. 

Велике значення тут приділяється неформальному лідерству. Лідер такої команди є 

більше наставником, ніж формальним главою організації. Ефективний лідер допомагає 

членам команди повністю розкрити свій потенціал, правильно мотивуючи співробітників 

до досягнення цілей, використовуючи фінансові та нефінансові механізми мотивації. 

Пошук ідей є початковим етапом інноваційного процесу. Для того, щоб організація могла 

повністю скористатися своїм інноваційним потенціалом, їй необхідно створити таку 

атмосферу, в якій члени колективу відчували підтримку з боку керівництва щодо 

сприйняття будь-яких інноваційних ідей, якими б нетривіальними і на перший погляд 

неприйнятними, вони не були. 

Створення сприятливого інноваційного клімату передбачає атмосферу довіри, виявлення 

та подолання чинників, «блокуючих» творчі зусилля і спільну пошукову роботу 

персоналу, розширення повноважень новаторів на робочому місці, використання 

організаційних і психологічних інструментів, що допомагають «генерувати» нові ідеї. 

Організації з досить розвиненою культурою управління та орієнтовані на інноваційний 

розвиток завжди розширюють набір інтелектуальних дій, заохочують активне 

продукування ідей, причому найрізноманітніших і незвичайних. Тому завдання керівника 

– виявити талановитих людей, створити умови для їх діяльності, усунувши причини, що 

перешкоджають творчому зростанню. 

 

Поява творчих ініціатив 

Ідея – це те, з чого починається процес інноваційного підприємництва. Поштовхом для 

виникнення інноваційної ідеї можуть послужити знання персоналу, особистий і 

професійний досвід, погляди, кругозір співробітників і здатність застосувати його в 

реальній ситуації. 

Щоб сформулювати інноваційну ідею, яка дозволить компанії розраховувати на діловий 

успіх, необхідно: 

 відкрити новий спосіб створення деякої корисності, що має цінність для 

споживачів; 

 створити комбінацію особливих здібностей, що забезпечують створення даної 

корисності; 

 створити унікальну формулу, за допомогою якої можна досягти максимально 

можливого прибутку. 

Конкретними джерелами інноваційних ідей можуть виступати: 

 Споживачі – з точки зору вивчення споживчого попиту; 
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 Вчені, в тому випадку, якщо вони займаються винаходом або пошуком нових 

матеріалів, товарних властивостей, які можуть привести до створення нової 

продукції або послуг; 

 Конкуренти, в частині своєї стратегії і діяльності, пов'язаної з вивченням 

споживчого попиту і тими інноваціями що виникають у них; 

 Торгові агенти, дилери та інші посередники; 

 Безпосередньо працівники підприємства, при цьому в процес зародження 

інноваційних ідей залучається якомога більше число співробітників. 

Факторами інноваційної діяльності, які сприяють пошуку інноваційних ідей, на думку 

П. Друкера, є: 

 Несподівана подія – успіх, невдача, несподівана зовнішня подія; 

 Неконгруентність – невідповідність між реальністю, яка вона є насправді, і нашими 

уявленнями про неї («така, якою вона має бути»); 

 Нововведення, засновані на потребі процесу (під потребами процесу слід мати на 

увазі ті його недоліки, які мають бути усунені); 

 Раптові зміни в структурі галузі або ринку, 

 Демографічні зміни; 

 Зміни в сприйнятті, настроях або ціннісних установках людей; 

 Поява нових знань, як наукових, так і ненаукових. 

Для розвитку бізнесу важлива не тільки планова колективна робота наукових 

співробітників та інженерів-винахідників, а й інтуїтивні «осяяння» – інсайти, що 

приходять в голови окремих працівників. Креативні ідеї неможливо повністю 

запланувати, «логічно» вивести з попередньої практики, оскільки в їх основі лежить 

логічний стрибок, прорив. Спочатку такі ідеї найчастіше погано усвідомлюються, слабо 

піддаються опису та обгрунтуванню, здаються дивними, і категорично непрактичними. 

Проте, реалізуючи саме такі нестандартні ідеї (свої або чужі) , талановиті підприємці 

інтенсивно змінюють наш світ. Сукупна творча енергія підприємництва – найважливіша 

складова розвитку світової економіки. 

 

Перешкоди на шляху розвитку інноваційних ініціатив 

Величезну роль у створенні творчих ініціатив грають менеджери, які можуть активно 

підтримувати створення інновацій, або явно чи неявно перешкоджати інноваційній 

діяльності. Некоректний стиль управління може бути головною проблемою, що стоїть на 

шляху розвитку інновації. 

До причин зниження творчої активності можна віднести психологічно-емоційні чинники, 

як то: страх помилитися, бути незрозумілим, засудженим, виглядати некомпетентним. 

Професійні – суперництво і пов'язані з ним конфлікти, відсутність досвіду, наявність 

занадто категоричних суджень, відсутність альтернативних варіантів, 

вузькоспеціалізовані знання. Серед факторів сприйняття можна виділити – 

однозначність, вузькість мислення, відсутність відповідного інтелектуального рівня. 

Особистісні – амбіційність, чутливість, лінь, зарозумілість, егоїзм, консерватизм. 
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У першу чергу, це некоректні, або неефективні методи мотивації, які можуть 

використовуватися менеджментом. Зокрема, коли в якості негативного прикладу 

виставляється співробітник, який допустив помилку при реалізації проекту, або коли 

підтримуються співробітники, що не володіють якостями новаторів. Співробітники 

повинні мати право на помилку, інакше вони не зможуть розкрити свій потенціал. 

У великій мірі гальмує творчий процес зайва забюрократизованість організаційних 

структур, яка ставить перепони для генерації ідей та впровадження інновацій. Така 

ситуація може супроводжуватися страхом, примусом, які не можуть сприяти розвитку 

творчості. 

Нерідко проблемою, що стоїть на шляху інновацій, є консервативність менеджера, який не 

бачить або не бажає розглядати інноваційну ідею як життєздатну, і, в результаті цього, 

ідея не підтримується і не має практичного продовження. Незважаючи на те, що досвід 

процвітаючих компаній доводить, що багато геніальних ідей спочатку здаються або 

нежиттєздатними, або неприйнятними взагалі в даному колективі, або навіть у 

суспільстві. 

Найчастіше проблемою, пов'язаною з браком творчості, є різна оцінка ситуації 

співробітниками в порівнянні з керівництвом, що призводить до несприятливого 

сприйняття інновації. Це може бути пов'язано з тим, що важлива і необхідна інформація 

знаходиться у менеджменту компанії, і до неї немає доступу співробітникам. Таку 

проблему можна усунути шляхом налагодження ефективних вертикальних комунікацій. 

У якості наступної проблеми можна виділити відсутність в організації налагоджених 

горизонтальних зв'язків, або їх неефективна взаємодія. Успішні інновації не можуть 

розвиватися без одночасного залучення досвіду декількох підрозділів, а невдалі інновації 

часто виявляються результатом поганого співробітництва, тому у великих організаціях, 

що займаються інноваціями, в розробку і розвиток інноваційного продукту залучаються 

співробітники різних функціональних підрозділів, а дрібні інноваційні фірми будуються 

за принципом варіативності командних ролей. 

Багато співробітників працюють нетворчо тільки через постійну нестачу часу, пов'язану з 

неправильним розподілом обов'язків або з відсутністю тайм-менеджменту. Водночас 

керівники часто знаходяться в такому стресовому стані, що хапаються за перше ж 

знайдене рішення і кидають подальші пошуки креативних ідей. Всі ці, і багато інших 

проблем можуть бути усунені за допомогою правильно організованого механізму 

управління інноваціями. 

 

Правила передачі творчих ініціатив 

Досвід процвітаючих компаній і дослідження в області інноваційного менеджменту 

приводять до висновку про те, що найбільш успішно керують інноваційними 

підприємствами переважно люди з технічною освітою, що володіють лідерськими 

якостями і заслужили повагу своїх колег. Такі лідери зазвичай проявляють свої технічні і 

творчі здібності при реалізації проектів, показуючи винахідливість і компетентність у 

проблемах управління, вміння вписатися в умови, що існують в організації, і здатні 
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добиватися успішного співробітництва між дослідженнями і керівництвом фірми. 

Стратегічна мета такого керівника – поєднати творчі та новаторські здібності персоналу з 

комерційними цілями фірми, не вдаючись до використання жорстких методів. 

На практиці такий підхід означає, що необхідно надати дослідникам творчу свободу і 

забезпечити їх технічними ресурсами. Але одночасно треба встановити найтісніші 

контакти між управлінським персоналом і дослідниками, щоб під час формальних і 

неформальних зустрічей дослідники брали безпосередню участь у вирішенні питань про 

планування, фінансування, оцінці проведених ними робіт. Поєднання максимальної 

дослідницької волі з максимальним проникненням керівництва в суть роботи вчених 

найбільшою мірою сприяє тому, щоб особисті цілі вчених збігалися з цілями компанії. 

На практиці створення такого механізму взаємодії є складним процесом. Для реалізації 

таких принципів необхідно домогтися, в першу чергу , емоційно сприятливого клімату. 

Для досягнення цього менеджер повинен правильно використовувати систему мотивації 

на підприємстві. У структуру мотивацій вченого входять: 1) прагнення до істини, 2) до 

соціальної корисності, 3) матеріальні інтереси, 4) прагнення до визнання колег і т.п. 

Врахування цих потреб необхідний при розробці мотиваційного механізму 

функціонування. 

Вчені М. Едвард і Д. Спроулл виділили ряд факторів, що сприяють підвищенню творчих 

досягнень і передачі креативних ініціатив. 

До першої групи факторів, що мають першорядне значення, належать: 

 усунення всередині організації бар'єрів, що перешкоджають прояву творчих 

здібностей; 

 навчання вмінню широко ставити проблеми; 

 численні методи вирішення проблем; 

 розвиток внутрішніх комунікацій, відмова від авторитарних методів керівництва і 

залучення багатьох людей до процесу прийняття рішення. 

Друга група чинників включає: 

 способи підвищення рівня самооцінки співробітників; 

 заходи, що забезпечують підтримку творчої ініціативи; 

 методи, спрямовані на розвиток уміння неупереджено, не виносячи оціночних 

суджень, брати участь в обговоренні проблем; 

 методи розвитку гнучкості мислення та уяви. 

У третю групу входять ті фактори, яким не приділяється особливої уваги, але які, на 

думку авторів, можуть мати істотне значення для підвищення творчих досягнень: 

1) Методи, що сприяють кращому розумінню співробітниками механізмів, що лежать в 

основі реорганізацій у фірмах і виробленню в них навичок участі в процесах прийняття 

нововведень. Через відсутність таких знань і навичок багато нововведеннь зазнали 

невдачі. 

2) Методи, спрямовані на розвиток у працівників вміння чітко розподіляти свій час і на 

зменшення стресових впливів. 
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3) Необхідною умовою підвищення творчого потенціалу організації та підтримки 

нововведень є систематична робота по зміні норм. До тих пір, поки ці норми не будуть 

змінені таким чином, щоб сприяти нововведеням, нові ідеї та пропозиції будуть зустрічати 

опір. 

4) Використання творчих показників для оцінок професійної діяльності співробітника або 

діяльності всієї організації та вимір результативності методів підвищення творчих 

можливостей. 

 

Організація винахідницької та інноваційної роботи в підприємництві 

Останнім часом найбільш креативні організації стали виділяти так званий спільно-

творчий тип діяльності, який характеризується особливою активністю кожного з 

учасників процесу взаємодії. Так, за рахунок участі в колективній діяльності, співробітник 

підвищує власну професійну компетентність. Співробітники таких компаній мають 

орієнтацію на співпрацю з колегами з інших структурних підрозділів, різнобічними 

поглядами, гнучкістю у прийнятті рішень і можливістю зміни позиції. Ці якості і спільна 

робота є основою для індивідуального розвитку працівників. 

Сучасним популярним способом стимулювання креативних ідей в організації є створення 

інкубатора ідей. Це місце, де співробітники різних рівнів компанії збираються з метою 

розробки інноваційних ідей без тиску і втручання бюрократичного апарату компанії. 

Цінністю такого підходу є те, що співробітник може самостійно займатися своєю 

перспективною ідеєю в інкубаторі, не координуючи всі питання з вищим менеджментом. 

Такий підхід вибирають багато успішних компаній (Boeing, Adobe Systems, Ball 

Aerospacse, Ziff Davis та ін). 

Один з підходів, що сприяють успішному здійсненню інновацій, називається моделлю 

горизонтальних зв'язків. Сутність моделі полягає в тому, що працівники різних підрозділів 

організації одночасно вносять вклад у створення інноваційних продуктів і процесів. 

Фахівці цих підрозділів, працюючи в командах, обмінюються ідеями і вирішують 

різнопланові проблеми, пов'язані з інноваціями. Моделі горизонтальних зв'язків часто 

перетворюються на команди прискореного циклу, які часто є не тільки 

багатофункціональними, а й міжнародними командами, що наділені додатковими 

ресурсами і повноваженнями для якнайшвидшого завершення інноваційного проекту. 

Найбільш ефективною і поширеною останнім часом приватною формою інтенсифікації 

інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки є венчурне фінансування 

інноваційних проектів, пов'язаних з великим ризиком. 

Венчурна діяльність спрямована на тимчасове об'єднання капіталів кількох юридичних 

та/або фізичних осіб для створення невеликих, але вельми мобільних і ефективних 

підприємств з доведення та комерційної реалізації окремих інноваційних проектів. Після 

успішного завершення таких проектів ці підприємства або поглинаються більш великими 

фірмами, або шляхом продажу ліцензій на розроблені інноваційні продукти зміцнюють 

свої фінансові позиції і на цій основі розгортають активну підприємницьку діяльність зі 

створення власного виробництва та організації комерційної діяльності. 
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Сутність венчурної діяльності в інноваційній сфері полягає в ризику залучення 

приватного капіталу до взаємодії з підприємцями, що мають організаційний та 

інтелектуальний потенціал з метою можливого отримання в майбутньому прибутку від 

реалізації інноваційних ідей та їх подальшої комерціалізації без будь-яких гарантій на 

успіх. Узагальнюючим показником самих різних форм ризику є фінансовий ризик 

підприємця та інвесторів, який оцінюють можливими втратами у разі невдалого 

(незалежно від конкретної причини) завершення запланованого проекту. Найважливішою 

функцією венчурних фондів є фінансування початкових стадій ризикованих проектів, 

пов'язаних з максимальною невизначеністю віддачі витрачених коштів. 
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 Курсова Одиниця 2. Інноваційна діяльність: фінансування, організація, 

юридичний супровід 

Тема 2.1. ВИДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Впровадження нових продуктів і технологій, розроблених самою компанією або 

зовнішніми розробниками. Короткострокові та довгострокові інновації. Придбання 

ліцензій. Дольова участь в інноваційній діяльності. Спеціалізовані інноваційні 

підприємства, основні характеристики інноваційного підприємства.  

 

Мета навчання 

 

Після вивчення цієї глави ви повинні вміти: 

1. Розуміти різницю між різними типами інноваційних продуктів і організацій та 

їх особливості 

2. Знати як організовувати спеціалізовані інноваційні підприємства   

 

Ключові слова: бізнес-інкубатор, життєвий цикл виробництва, інтелектуальна 

власність, ліцензійна угода, ноу-хау, патентоспроможність 

 

Просування інноваційної (науково-технічної) продукції на ринки пов'язано з 

особливостями відповідних ринків і самої продукції. До них можна віднести наступні: 

 інноваційна продукція як результат інноваційної діяльності може стати товаром 

практично на всіх фазах і стадіях інноваційного циклу, крім тих результатів, які 

становлять державні секрети; 

 споживачами науково-технічної продукції на всіх стадіях інноваційного циклу є 

суб'єкти господарювання, тобто творці науково-технічної продукції є 

постачальниками інноваційного продукту для його використання в інноваційній 

діяльності споживача; 

 ринок інновацій є найчастіше новим і для продавця, і для покупця в силу новизни 

запропонованого товару; 

 це ринок з малою еластичністю попиту від ціни, тобто цінова політика незначно 

впливає на обсяги збуту особливо на перших етапах життєвого циклу 

інноваційного продукту як товару; 

 ринок інновацій досить вузький порівняно з іншими ринками. Особливо це 

стосується науково-технічної та наукомісткої продукції виробничого призначення; 

 ринок інновацій характеризується винятковим ступенем невизначеності результату 

(ризику), викликаним непередбачуваністю реакції споживачів на інноваційний 

продукт. 

 на ринку можуть бути відсутні прямі конкуренти в силу монополії на 

інтелектуальну власність; 
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 суб'єктами ринку є не лише виробники (творці) інноваційної продукції та її 

споживачі, а й внутрішньогалузеві і зовнішні конкуренти, виробники супутніх 

продуктів і послуг; виробники товарів - замінників (субстітов). Останні два суб'єкта 

ринку на певних етапах життєвого циклу науково-технічної продукції як товару 

можуть стати серйозними конкурентами, не меньш небезпечними, ніж 

внутрішньогалузеві конкуренти. 

Інновації характеризуються коротким або тривалим життєвим циклом. Інновації в галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій, споживчих товарів зазвичай мають короткий 

життєвий цикл, оскільки оновлення продуктів на ринку відбувається дуже швидко. 

Більшість малих інноваційних компаній пов'язані з виробництвом коротко-часових 

інновацій, оскільки, в силу свєї гнучкості, мають можливість швидкого переходу на 

випуск іншого продукту . Крім того, малі інноваційні компанії обмежені у фінансових 

ресурсах для впровадження інновацій з тривалим життєвим циклом. 

Інновації з тривалим життєвим циклом потребують значних початкових інвестицій, але 

впливають на ринок протягом тривалого часу. Великі компанії більш зацікавлені в 

інноваціях з тривалим життєвим циклом, оскільки дозволяють їм грати важливу роль на 

ринку протягом великого часу. Прикладом може бути автомобільна промисловість, де 

перехід на нові типи екологічно безпечних двигунів займає тривалий час і вимагає 

великих початкових інвестицій. Цей підхід визначає і різну маркетингову політику. 

Оскільки малі інноваційні підприємства виходять на вже існуючий ринок продуктів, то 

вони повинні активно рекламувати свій продукт для заняття певної частки ринку. 

Великі підприємства часто самі формують новий ринок продуктів. У цьому випадку 

потрібно більше часу щоб покупці зрозуміли необхідність в новому продукті. 

Різниця в просуванні інновацій малими та великими інноваційними підприємствами 

визначає і різний підхід до використання об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) та 

ліцензій. На ухвалення рішення про ефективне комерційне використання об'єкта ІВ 

впливають виробничі, науково-технічні, правові, ринкові та політичні чинники. 

При введенні об'єктів інтелектуальної власності в цивільний оборот правовласнику 

завжди належить вирішення питання про форму використання даного об'єкта: у власному 

виробництві або вибрати одну з форм комерційного використання. Відповідно до 

рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності комерційна передача ОІВ 

може здійснюватися шляхом: 

 продажу власником всіх виняткових прав на ОІВ; 

 ліцензування; 

 передачі ноу -хау. 

Крім того, виділяють і такі форми комерціалізації ОІВ, як внесення до статутного капіталу 

підприємства, отримання кредиту під заставу ОІВ, франчайзинг. Для вирішення питання 

про вибір оптимального варіанту комерційного використання ОІВ повинні проводитися:  

 патентні дослідження, націлені на визначення технічного рівня і тенденцій 

розвитку об'єктів інноваційної діяльності, їх патентоспроможності, патентної 

чистоти, конкурентоспроможності на основі патентної та іншої інформації; 
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 маркетингові дослідження, що включають вивчення та аналіз факторів 

конкурентоспроможності розроблених нових товарів з використанням винаходів та 

інших ОІВ, а також дослідження кон'юнктурних утворюючих факторів ринку і 

перспектив його розвитку протягом життєвого циклу товарів-винаходів. 

Вибір форми використання ОІВ здійснюється на основі порівняння можливих варіантів. 

Найбільш ефективним вважається використання об'єктів інтелектуальної власності (а для 

промислових підприємств в першу чергу об'єктів промислової власності (ПВ)) в своєму 

виробництві. Адже в цьому випадку весь прибуток від використання даного об'єкта 

залишається у промислового підприємства, що володіє винятковими правами на нього. 

Однак існує ряд причин, завдяки яких застосування промисловим підприємством об'єктів 

промислової власності, які йому належать (ОПВ) у своєму виробництві може бути 

ускладнене: 

 на промисловому підприємстві відсутня можливість фінансування виробництва 

продукції з використанням об'єкта промислової власності що належить даному 

підприємству; 

 вартість продукції, виробленої з використанням об'єкта промислової власності що 

належить підприємству, буде явно високою для того, щоб забезпечити необхідний 

обсяг реалізації; висока ціна може бути обумовлена істотними капітальними 

витратами, а також витратами на виробництво розглянутої продукції, які необхідно 

буде покривати – будівництво основних фондів, закупівля коштовних сировини і 

матеріалів тощо; 

 виробництво вище означеної продукції не відповідає профілю основної діяльності 

підприємства; 

 законодавча база не дозволяє організувати виробництво і реалізацію продукцію з 

використанням даного об'єкта промислової власності. 

У разі неможливості організувати власне виробництво можна скористатися варіантом 

продажу ліцензії на право використовувати об'єкт промислової власності. Дохід від такої 

форми комерційного використання об'єкта промислової власності за оцінками фахівців на 

70-90% буде нижче, ніж від застосування попереднього варіанту. Однак торгівля 

ліцензіями може приносити і набагато більший прибуток, ніж організація власного 

виробництва. 

Дуже часто найкращим варіантом виявляється комбінована форма комерційного 

використання об'єкта промислової власності на промисловому підприємстві, тобто 

одночасно і власне виробництво, і продаж ліцензій. 

Продаж власником всіх виняткових прав на патент являє собою повну передачу прав 

на об'єкт промислової власності від одного суб'єкта іншому без обмеження строку 

(зрозуміло, в межах терміну дії цього права відповідно до законодавства) і без обмеження 

території (у межах території дії переданого виключного права). 

Ліцензування полягає в наданні власником патенту іншій фізичній або юридичній особі 

дозволу на вчинення в певній країні в обмежений період часу одної або більше дій, на 

вчинення яких має виключне право володар патенту, запатентованого в даній країні. 



SUCSID training course: “Innovation Management” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

34 

Юридичний документ, що закріплює подібну угоду, називається ліцензійним договором 

(контрактом, угодою). Саме він представляє собою найбільш поширений засіб передачі 

прав на використання об'єктів промислової власності, що охороняються завдяки 

державній реєстрації, а ліцензійна торгівля – основна форма передачі технології. 

Ліцензійний договір характеризується такими основними показниками, як: 

 умови надання права використання ліцензії; 

 обсяг переданих за ліцензією прав; 

 режим правової охорони об'єкта ліцензії (об'єкт патентного права, засіб 

індивідуалізації, об'єкт авторського права); 

 характер використання об'єкта ліцензії (виробничий або комерційний); 

 ступінь промислового освоєння об'єкта ліцензії (на стадії ідеї, технічного рішення, 

промислового освоєння і т.д.). 

Грошова винагорода як плата за ліцензію виступає у формі ліцензійних платежів трьох 

видів: 

 роялті; 

 паушальний платіж; 

 комбінований платіж. 

Роялті – це ліцензійна винагорода у формі періодичних відрахувань (частки від прибутку 

або суми продажів продукції, виробленої за ліцензованої технології). У чистому вигляді 

або у поєднанні з іншими видами виплати зустрічаються в переважній більшості (до 90 %) 

всіх ліцензійних угод. Роялті зазвичай виплачуються наприкінці кожного року дії угоди, 

починаючи з моменту випуску готової продукції. При наявності в договорі умови про 

платежі у формі роялті може передбачатися також умова про мінімальні гарантовані 

платежи. При довгострокових відносинах застосовуються диференційовані ставки, що 

змінюються по роках. Питоме зниження ставок по мірі зростання продажів 

використовується для стимулювання ліцензіата до розширення обсягів виробництва. Така 

форма виплат пов'язана насамперед з бажанням розділити ризик. У разі невдачі з 

випуском ліцензійного продукту втрати несуть і ліцензіат, і ліцензіар. 

Паушальний платіж являє собою виплату твердо зафіксованої суми ліцензійної 

винагороди одноразово або в 2-3 прийоми, тобто не залежить (формально) від обсягу 

реалізації продукції, що виготовляється за ліцензією. В цьому випадку весь ризик бере на 

себе ліцензіат, що добре для ліцензіара, але, з іншого боку, останній позбавляється шансу 

на надприбутки, при несподіваному успіху ліцензійного продукту. 

На практиці найчастіше зустрічаються комбіновані платежі, що включають в себе 

початкову суму у вигляді паушального платежу (10-13% від загальної ціни ліцензії) і 

наступні періодичні відрахування (роялті). 

Проблеми, що пов'язані з комерційним використанням ІС можна розділити на такі основні 

групи: 

1) проблеми регулювання відносин при створенні об'єктів ІВ на підприємстві; 

2) проблеми набуття та оплати майнових прав на використання об'єктів ІВ, створених 

поза підприємством; 

3) проблеми забезпечення охорони (безпеки) та правового захисту об'єктів ІВ; 
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4) проблеми комерційного використання ІВ як майна (нематеріальних активів) 

підприємства; 

5) фінансово-економічні проблеми використання ІС та організації її бухгалтерського 

обліку 

Як показує досвід, основна маса малих інноваційних підприємств працює на певних 

стадіях життєвого циклу продукту (інновації). Великі організації працюють частіше на 

всіх стадіях життєвого циклу інновації. Розглянемо відмінні риси деяких видів організацій 

(підприємств), що займаються різною мірою інноваційною діяльністю, привівши тільки 

короткі відомості про них (див. Таблицю 2.1.1). Організаційно-правова форма 

перерахованих інноваційних організацій може бути будь-якою. 

Таблиця 2.1.1. 

Відмінні риси прогресивних спеціалізованих і великих комплексних інноваційних 

організацій 

Назва організації Поняття (визначення) Відмінні риси інноваційних підприємств 

Маркетингова 
організація 
(МО) 

Організація, що 
займається сегментацією 
ринку, розробкою 
нормативів 
конкурентоспроможності, 
реалізацією концепції 
маркетингу в підрозділах 
інноваційного 
підприємства, розробкою 
стратегії інноваційного 
підприємства, 
визначенням системи 
збуту, рекламою і 
стимулюванням 
прискорення збуту товарів 

Маркетинг підрозділяється на стратегічний і 
тактичний. Стратегічний маркетинг 
спрямований на реалізацію концепції 
маркетингу на першій стадії життєвого циклу 
продукту (ЖЦП) і першої функції менеджменту. 
Якщо на цій стадії не будуть використовуватися 
сучасні методи дослідження заради сьогочасної 
економії ресурсів, то на наступних стадіях ЖЦП 
організація понесе збитки, що в сотні і тисячі 
разів перевищують отриману раніше економію. 
Потрібно виробляти те, що чекає покупець, а не 
те, що ви здатні виробляти. 

Відмінні риси МО.  
– орієнтація всієї діяльності на перспективу, на 
споживача; 
– прогресивна система інформаційного 
забезпечення досліджень; 
– професіоналізм і висока заробітна плата 
співробітників; 
– комунікабельність, мобільність і порівняльна 
молодість персоналу; 
– висока культура роботи з клієнтами 

Науково-дослідні 
організації (НДО), 
дослідні центри (ДЦ) 

Організації, що 
займаються науковою та 
експериментальною 
перевіркою можливості 
матеріалізації нормативів 
конкурентоспроможності 
товарів, розробкою 
нововведень, їх 
апробацією і дифузією 

На стадії фундаментальних і прикладних 
досліджень результати маркетингових і 
наукових досліджень у формі нововведень 
втілюються у відповідних документах 
(винаходи, патенти, методи, ноу-хау і т. д.). Ці 
нововведення можна впроваджувати у себе, 
тобто перетворювати їх в інновації, або 
продавати, тобто отримувати комерційний 
результат. 

Відмінні риси НДО, ДЦ: 
– реалізація концепції маркетингу; 
– дуже високий рівень фондів та інформаційна 
забезпеченість праці наукових співробітників; 
– відповідність умов праці світовим 
стандартам; 
– свобода творчості; 
– висока культура. 
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Продовження Таблиці 2.1.1 

Виробниче 
підприємство 
(організація) 

Організація, що 
займається освоєнням 
виробництва нової 
продукції, серійним 
виробництвом, тактичним 
маркетингом і збутом 
виготовленої продукції 

Матеріалізацією результатів інновацій 
займається виробниче підприємство. При 
високій якості попередніх виробничих робіт 
потрібно забезпечити високу якість 
виготовлення продукції, проведення тактичного 
маркетингу, збуту. Інновації реалізуються в 
продукції, тому комерційний результат від 
інноваційної діяльності буде тільки після 
реалізації продукції. 

Відмінні риси  производственного 
предприятия: 
– проведення якісних маркетингових 
досліджень «входу» (постачальники) і «виходу» 
(споживачі) підприємства; 
– наявність модульної інтегрованої легко 
переналагоджуваної технології, що забезпечує 
якість продукції і економію ресурсів. 

Наукові парки (НП) Інноваційні організації, 
що формуються навколо 
великих наукових центрів 
(університети, інститути) 

Відмінні риси НП: 
– наявність інноваційного центру або 
університету, ВНЗ з високим науковим 
потенціалом; 
– високий рівень новизни НДДКР. 

НП бувають трьох типів: 
– НП у вузькому сенсі слова, які займаються 
тільки дослідженнями; 
– дослідні парки, в яких нововведення 
доводять до стадії технічного прототипу; 
– інкубатори (у США) та інноваційні центри 
(у Західній Європі), коли університети «дають 
притулок», тим компаніям що виникли вперше, 
надаючи їм за помірну плату землю, 
лабораторне обладнання і т. п. 

Технопарк Компактно розташований 
комплекс, функціонування 
якого базується на 
комерціалізації науково-
технічної діяльності та 
прискоренні просування 
нововведень в сферу 
матеріального 
виробництва 

Відмінні риси технопарку: 
– комплексність юридично самостійних фірм і 
організацій з науково-виробничому циклу 
створення нововведень, що входять в 
технологічний парк (наукові установи, вузи, 
промислові підприємства, служби сервісу і т. 
д.); 
– компактність розташування; 
– обмеженість площі; 
– наявність якісної інфраструктури; 
– розташування в екологічно чистих 
мальовничих районах; 
– висока ефективність інноваційної 
діяльності. 

 

Останні десятиліття XX і початок XXI ст. характеризуються активізацією процесів 

інтернаціоналізації, глобалізації та інтеграції. Тому найбільш перспективною формою 

інтеграції на мікрорівні в даний час є кластерна форма. Завданням кластерів є створення в 

економіці країни господарських блоків (кластерів), що включають фірми та організації, 

пов'язані між собою випуском кінцевої продукції та географічним положенням. При 

цьому область, усередині якої вони розташовуються, слід розглядати як місце 

накопичення «критичної маси» соціального і людського капіталу, наукового, 

інноваційного та виробничого потенціалів. Тільки за наявності такого поєднання кластери 

виявляються стійкими, системно емерджентними і конкурентоздатними. Кластеризацією 
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вже охоплено понад 50% економік провідних країн і вона виступає як новий вектор 

розвитку світової економічної системи. 

Кластерам властиві такі ключові елементи, як : географічна концентрація; спеціалізація; 

безліч дійових осіб; конкуренція і кооперація; критична маса; життєвий цикл кластера; 

інноваційність. 

Географічна концентрація кластерів полегшує обмін ідеями і людьми, стають більш 

доступними специфічні природні ресурси або інші унікальні місцеві активи. Це, в свою 

чергу, заохочує і посилює інноваційну діяльність. Характер спеціалізації кластера не 

обов'язково обмежений певним сектором. Кластери можуть розвиватися в змішаних 

напрямках, коли вони піддаються внутрішнім чи зовнішнім впливам. Взаємозалежні 

спеціалізовані постачальники і кваліфіковані споживачі посилюють 

конкурентоспроможність кластера на глобальних ринках. Кластери також можуть 

укладати інтенсивні альянси з різноманітними установами, такими як університети, 

дослідницькі інститути, громадські влади, організації споживачів і т. п. 

Таким чином, форми інноваційної активності на підприємствах залежать від розміру 

компанії, вибору стратегії розвитку, сфери діяльності, ступенем залучення в кооперацію з 

іншими учасниками ринку. 



SUCSID training course: “Innovation Management” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

38 

Тема 2.2. РІЗНОМАНІТНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ І СТРАТЕГІЇ ЇХ ДІЙ 

Класифікація інноваційних підприємств. Інноваційна стратегія підприємств. Стратегії 

віолентів, патієнтів, коммутантів і експлерентів. 

 

Мета навчання 

 

Після вивчення цієї глави ви повинні вміти: 

1. Розуміти відмінності між різними типами інноваційних стратегій та їх 

особливості 

2. Знати, як організовувати спеціалізовані інноваційні підприємства  

 

Ключові слова: стратегічний годинник Боумена, бізнес-ангели, комутанти, експлеренти, 

віоленти, лідерство за витратами, зацікавлена особа, конкурентна перевага 

 

Класифікація інноваційних підприємств. 

Організаційні структури інноваційного менеджменту – це організації, що займаються 

інноваційною діяльністю, дослідженнями і розробками. 

Наукова організація – організація (установа, підприємство, фірма), для якої НДДКР є 

основним видом діяльності. Наукові дослідження та розробки можуть бути основною 

діяльністю для підрозділів, що знаходяться також у складі організації (установи, 

підприємства). Наявність таких підрозділів не залежить від приналежності організації до 

тієї чи іншої галузі економіки, організаційно-правової форми власності. 

Відповідно до рекомендацій Керівництва Фраскаті (видання 2002р.)2, діє класифікація 

наукових організацій по секторах науки і типам організацій, об'єднаних по організаційних 

ознаках, характеру і спеціалізації робіт, що виконуються. Ця класифікація представлена в 

Табл. 2.2.1. 

Серед організаційних структур інноваційного менеджменту особлива роль належить 

малим фірмам, тому що невеликі колективи мобільніші і краще сприймають і генерують 

нові ідеї. У зв'язку з цим в США, наприклад, 7 з 13 найважливіших винаходів в 

сталеливарній промисловості зроблені незалежними винахідниками, а всі інші – малими 

фірмами. 

Малий дослідницький бізнес сформувався приблизно в 60-х рр. 20 століття. Дрібні і 

середні дослідницькі фірми найчастіше створювалися поблизу університетських центрів, 

спільно орендуючи і використовуючи землю, лабораторну й інформаційну техніку 

університетів. 

                                                           

2 Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, 6th ed. 

OECD Publishing, 2002. – 256 p. 
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Таблиця 2.2.1 

Класифікація інноваційних підприємств 

Сектор Зміст 

Державний 

Організації, що забезпечують управління державою і задоволення 

потреб суспільства в цілому (оборона, громадський порядок, охорона 

здоров'я, культура, дозвілля, соціальне забезпечення). Некомерційні 

організації, які не ставлять своєю задачею одержання прибутку, а в 

основному втягнені в дослідницьку діяльність, що стосується 

суспільних і адміністративних функцій. 

Підприємницький 

Всі організації та підприємства, чия основна діяльність пов'язана з 

виробництвом продукції або послуг в ланцюгах продажу, в тому 

числі, що знаходяться у власності держави. Венчурні підприємці. 

Вищої освіти 

Університети та інші вузи, незалежно від джерел фінансування чи 

правового статусу. Науково-дослідні інститути, інноваційні центри, 

що знаходяться під безпосереднім контролем або управлінням або 

асоційовані з вузами. 

Приватний 

безприбутковий 

(некомерційний) 

Приватні організації (професійні товариства, союзи, асоціації, 

громадські, благодійні організації, фонди), що не ставлять своєю 

метою одержання прибутку. 

 

Так, навколо Стенфордського університету знаходиться більше 3000 дрібних і середніх 

електронних фірм із кількістю зайнятих 190-200 тис. чоловік. Кожна з них орієнтується на 

розробку 1-2 видів нової продукції, а в цілому покриває 20% світових потреб у 

комп'ютерних і електронних компонентах визначених видів. 

У японській переробної промисловості 750 тисяч заводів, з них 70% – це маленькі 

підприємства, де працюють від 1 до 9 чоловік, а 10% – підприємства з чисельністю 

працюючих від 10-20 осіб. 

Американська практика організації пошукових досліджень породила таку форму 

підприємництва як ризиковий (венчурний) бізнес. Він представлений самостійними 

невеликими фірмами, що спеціалізуються на дослідженнях, розробках і виробництві нової 

продукції. Їх створюють, в основному, вчені-дослідники, інженери та новатори. 

Венчурний бізнес поширений в США, країнах Західної Європи, Японії. 

 

Інноваційні стратегії підприємств.  

Основні стратегії компаній 

Стратегія – це створення унікальної і вигідної позиції, що передбачає певний вибір видів 

діяльності. Майкл Портер звів різні варіанти загальних стратегій до трьох основних типів 

стратегій: стабільності, зростання, скорочення. 

1. Стратегія стабільності – зосередження на існуючих напрямках бізнесу та 

підтримка їх. Зазвичай використовується великими фірмами. 

2. Стратегія зростання – збільшення організації, часто через проникнення і 

захоплення нових ринків. Різновид стратегії зростання: вертикальна інтеграція; 

горизонтальна інтеграція. 



SUCSID training course: “Innovation Management” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

40 

3. Стратегія скорочення застосовується в тих випадках, коли виживання організації 

знаходиться під загрозою. Її різновидами є: 

 Стратегія розвороту. Використовується, якщо організація діє неефективно, 

але ще не досягла своєї критичної точки. Означає відмову від виробництва 

нерентабельних продуктів, зайвої робочої сили, погано працюючих каналів 

розподілу і подальший пошук ефективних шляхів механізму використання 

ресурсів. 

 Стратегія відділення. Якщо компанія включає кілька видів бізнесу і при цьому 

один з них працює погано, то проводиться відмова від нього: продаж цієї 

ділової одиниці або перетворення її в окремо працюючу фірму. 

 Стратегія ліквідації. У разі досягнення критичної точки (банкрутства) 

відбуваються знищення організації, розпродаж її активів. 

 

Основні інноваційні стратегії організації 

Основу вироблення інноваційної стратегії становлять теорія життєвого циклу продукту 

(ЖЦП), ринкова позиція організації і її науково-технічна політика. В якості моделі, як 

правило, приймаються наступні типи інвестиційної стратегії: 

1. Наступальні інноваційні стратегії – характерні для фірм, грунтують свою діяльність на 

принципах підприємницької конкуренції. Вони властива малим інноваційним 

організаціям. 

2. Оборонні інноваційні стратегії – спрямовані на те, щоб утримати конкурентні позиції 

організації на вже наявних ринках. Головна функція такої стратегії – активізувати 

співвідношення «витрати - результат» в інноваційному процесі. Даний тип стратегії 

вимагає інтенсивних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). 

3. Імітаційні інноваційні стратегії – використовуються організаціями, що мають сильні 

ринкові і технологічні позиції, які не є піонерами у випуску на ринок тих чи інших 

нововведень. Суть моделі в тому, що при виробництві копіюються основні споживчі 

властивості (але не обов'язково технічні особливості) нововведень, що було введено на 

ринок малими інноваційними організаціями або організаціями-лідерами. 

 

Вибір інноваційної стратегії 

Інноваційна стратегія виходить із принципу «час-гроші». Вибір інноваційної стратегії 

спирається на стадії життєвого циклу продукту. Згідно сучасній науці, в кожен 

конкретний період часу конкурентоспроможна виробнича одиниця (організація), що 

спеціалізується на випуску продукції для задоволення певної суспільної потреби, змушена 

працювати над товаром, що належить відразу до трьох поколінь техніки – тому, що минає, 

тому, що панує і тому, що народжується (перспективному). М. Портер виділяє три типи 

стратегії: лідерство по витратах, диференціація та фокусування (низькі витрати або 

диференціації) (Рис. 2.2.1). 
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Рисунок 2.2.1. Портер, М.І., «Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries 

and competitors» New York: The Free Press (1980) 

Лідер по витратах на будь-якому ринку отримує конкурентну перевагу від того, що 

виробляє за найнижчою вартістю. Виробництво налагоджене, працівники набрані і 

навчені – створені умови для досягнення найнижчих витрат виробництва. «Економія 

витрат» знаходиться в центрі уваги. Витрати економить кожен елемент ланцюжка 

створення вартості. 

Досягнення лідерства по витратах можливе двома способами: 

 Збільшення прибутку за рахунок зниження середніх по галузі витрат. 

 Збільшення частки ринку за рахунок встановлення більш низьких цін. 

Диференційовані товари та послуги задовольняють потреби клієнтів через створення 

стійкої конкурентної переваги. Це дозволяє компаніям зменшити чутливість ціни і 

зосередитися на генеруванні порівняно високої ціни. Переваги диференціації вимагають 

від виробників сегментувати ринки з метою виявлення товарів та послуг в певних 

сегментах, створюючи більш високу, ніж у середньому по галузі ціну. Для створення 

успішної стратегії диференціації, організації повинні: 

 Проводити дослідження, розробки та інновації. 

 Бути здатними доставляти високоякісні продукти або послуги. 

 Розвивати ефективні продажі і маркетингові інструменти на ринку, які необхідні 

при диференційованих пропозиціях. 

Стратегія фокусування, також відома як стратегія «ніші». Якщо організація не може 

дозволити собі застосувати широку орієнтацію на стратегію лідерства або диференціації, 

то стратегія ніші підходить якнайкраще. У цьому випадку організаційні зусилля і ресурси 

фокусуються на вузькому, певному сегменті ринку. Конкурентна перевага створюється 

спеціально для певної ніші. Стратегія ніші часто використовується більш дрібними 

фірмами. Компанія може або використовувати фокусування на витратах чи диференціації. 
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Гібридна стратегія (комбінація лідерства по витратах і стратегій диференціації)3. 

Цей новий гібрид стратегій може стати більш важливими і популярним у зв'язку зі 

збільшенням глобальної конкуренції. У порівнянні з компаніями, що спираються на одну 

загальну стратегію, компанії, що об'єднують загальні стратегії, можуть поліпшити свої 

позиції за рахунок здатності адаптуватися до швидких змін навколишнього середовища і 

отримати нові навички та нові технології. Це сприятиме більш ефективному 

використанню ключових компетенцій бізнес-одиниць і виробничих ліній, а також 

допоможе виробляти продукцію з диференційованими характеристиками, які цінують 

клієнти, і надавати ці диференційовані продукти за нижчою ціною в порівнянні з 

продуктами конкурентів. Це стає можливим завдяки численних сукупних переваг 

одночасного успішного використання стратегії лідерства по витратах та диференціації. 

Диференціація дозволяє компаніям встановлювати ціни з надбавками («преміальні») і 

лідерство по витратах дозволяє компанії встановлювати найнижчі конкурентні ціни. 

Таким чином, компанія здатна досягти конкурентної переваги, надаючи цінність для 

клієнтів, що яка визначається як властивістю продукту, так і низькою ціною. 

Майкл Портер був не єдиним, хто визначив базові стратегії конкуренції. Розглянемо 

підхід до визначення базових стратегій конкуренції , який висунув А.Ю. Юданов4. 

 

Стратегії віолентів, патієнтів, коммутантів і експлерентів 

Фірми-віоленти діють у сфері великого стандартного бізнесу. Це фірми з «силовою» 

стратегією. Вони володіють великим капіталом, високим рівнем освоєння технології. 

Віоленти займаються велико-серыйним і масовим випуском продукції для широкого кола 

споживачів, що пред'являють «середні вимоги» до якості і задовольняються середнім 

рівнем цін. Фірми-віоленти (як і патіенти) прибуткові. Прибутковість – неодмінна умова 

діяльності фірм. Вони повинні мати посаду інноваційного менеджера і бути дуже 

обережні в зміні своєї політики. 

Фірми-патієнти орієнтовані на вузький сегмент ринку і задовольняють потреби, 

сформовані під впливом моди, реклами й інших засобів. Вони діють на етапах росту 

випуску продукції й одночасно на стадії падіння винахідницької активності. Вимоги до 

якості й обсягів продукції в цих фірм пов'язані з проблемами завоювання ринків. Виникає 

необхідність приймати рішення про проведення або припинення розробок, про 

доцільність продажу і покупки ліцензій і т.п. Ці фірми прибуткові. У той же час існує 

імовірність ухвалення невірного рішення, що веде до кризи. У таких фірмах доцільна 

посада постійного інноваційного менеджера щоб убезпечити їх діяльність. Його головна 

мета – знизити ризик в житті фірми і створити комфортні умови роботи для 

співробітників. 

Фірми-експлеренти отримали назву «піонерських». Основною конкурентною перевагою 

цих організацій є впровадження принципових нововведень. Як правило, фірми-

                                                           

3 Hybrid Strategy: A New Strategy for Competitive Advantage. Mas B. Baroto, M. Abdullah. International Journal 

of Business and Management; Vol. 7, No. 20; 2012. p.124 
4 A. Yudanov "Competition: Theory and Practice." Moscow, Gnom i D Publ. – 2001. – 304 p. 
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експлеренти, як і венчурні, невеликі за розмірами. Перед фірмою- експлерентом 

(піонером) виникає проблема обсягу виробництва, коли приваблива для ринку нова 

продукція вже створена. Для цього експлеренти укладають альянс із великою фірмою. 

Експлерент не може самостійно тиражувати нововведення, що зарекомендували себе. 

Зволікання ж з тиражуванням загрожує появою копій або аналогів. Союз з могутньою 

фірмою (навіть за умови поглинання і підпорядкування) дозволяє домогтися вигідних 

умов і навіть збереження деякої автономії. 

Фірми-комутанти. Середнім і дрібним бізнесом, орієнтованим на задоволення місцево-

національних потреб, займаються фірми-комутанти. Дрібні фірми, задовольняючи 

локальний і вузькогруповий або навіть індивідуальний попит, тим самим пов'язують 

економіку на всьому просторі. Вони беруться за все, що не викликає інтересу у віолентів, 

патієнтів і експлерентів. Їх роль об'єднавча, така, що зв'язує. Тому їх назвали 

«коммутантам». Вони активно сприяють просуванню нових продуктів і технологій, в 

масовому порядку створюючи на їх основі нові послуги. Це прискорює процес дифузії 

нововведень. Інноваційні менеджери таких фірм повинні добре розбиратися в специфіці 

покупця товару, ситуації, що складається на ринку, точно, оперативно і вірогідно 

передбачати можливі кризи. 

Найчастіше нанову створювана фірма відноситься до типу комутантів. Таке підприємство 

не володіє високопродуктивним обладнанням, спеціальними знаннями. Йому слід вчасно 

перетворитися в спеціалізовану фірму-патієнта і навчиться робити що-небудь істотно 

краще за інших. Якщо патієнт зміцнюється і займає все більшу частину свого ринкового 

сегмента, виходячи на національний або навіть міжнародний рівень, то переходить в 

сферу масового виробництва. Таким чином, він перетворюється на виолента. 

Інший спосіб виходу на ринок – створення і розвиток піонерської компанії-експлерента. 

Творці компанії, порушуючи сформовані стереотипи споживачів і бізнес-традиції, 

змушені тривалий час долати інерцію ринку. За даними по США за 1980-і рр., в 85 

випадках зі 100 така затія закінчується банкрутством, але в разі успіху компанія потрапляє 

на хвилю динамічно зростаючого попиту і з певного моменту може приступити до 

масового виробництва. Далі розвиток фірми відбувається в рамках віолентної стратегії. 

Таким чином, кількість варіантів позитивної динаміки розвитку фірм обмежується 

наступним: 

1. Коммутант → Патієнт → Віолент; 

2. Експлерент → Патієнт → Віолент; 

3.  Експлерент → Віолент. 

Виходячи з цієї схеми, керівництво будь-якої фірми для розробки стратегії повинно 

визначитися з відповідями на наступні питання: 

1. До якого стратегічного типу належить фірма в даний час? 

2. Які можливі сценарії її подальшого розвитку, у бажаному і небажаному 

напрямку? 

3. Що необхідно зробити для розвитку фірми в потрібному напрямку? 
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Мале науково-технічне підприємництво буде розвиватися за сприяння структур, що 

підтримують і стимулюють розвиток малого інноваційного підприємництва. Це 

технопарки, інноваційні та бізнес-інкубатори, що мають метою реалізацію будь-якого 

прибуткового проекту. Бізнес-інкубатори зазвичай патронує банк, готовий інвестувати в 

деякі проекти інкубатора ризиковий капітал. Бізнес-ангели – приватні інвестори, що 

вкладають грошові кошти в інноваційні проекти (Стартап) на етапі створення 

підприємства в обмін на повернення вкладень та долю в капіталі. Бізнес-ангели інвестують 

частину власних коштів в інноваційні компанії на самих ранніх стадіях розвитку – 

«пасивний» і початковій, підтримуючи їх технічний і комерційний розвиток. 



SUCSID training course: “Innovation Management” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

45 

Тема 2.3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття інтелектуальної власності. Патенти. Ліцензії та правовий механізм для 

передачі інновацій. Міжнародне науково-технічне співробітництво. 

 

Мета навчання 

 

Після вивчення цієї глави ви повинні вміти: 

1. Розрізняти особливості державного регулювання інноваційної діяльності 

2. Знати механізм міжнародного науково-технічного співробітництва  

 

Ключові слова: Державна інноваційна політика, економічна ефективність інновації, цикл 

Кондратьєв, термін окупності, норма прибутку 

 

Необхідність державного регулювання інноваційних процесів викликана об’єктивними 

обставинами розвитку економіки будь-якої країни. Інновації в умовах сучасності стають 

фактором стабілізації економічного зростання, а також зміцнення національної безпеки. 

Тому держава має здійснювати свій регуляторний вплив на інноваційні процеси. 

В різних країнах процес державного регулювання інноваційних процесів може 

відбуватися по-різному, що відображається в законодавчих актах держави. 

Японія має у своєму розпорядженні мінімум власних природних ресурсів, тому уряд 

країни розглядає науково-інноваційну політику як найважливіший засіб стимуляції 

загального зростання економіки і підвищення міжнародної конкурентоздатності країни. 

Японський уряд не керує промисловими розробками в директивному порядку, тут скоріше 

існує взаємне партнерство між ланками державного апарату і секторами промисловості, 

засноване на прагматичних рішеннях, взаємній повазі, погодженій діяльності, 

спрямованій на досягнення загальних цілей. 

У Франції рівень централізованого регулювання інноваційної діяльності найбільш 

високий, наукові дослідження визнаються загальнонаціональною програмою і 

представлені у виді п’ятирічних стратегічних науково-дослідних планів. 

В Англії відсутня система централізованого регулювання інноваційної діяльності, але діє 

добре розроблений механізм взаємодії, що дозволяє здійснювати координацію розробок 

інновацій на державному рівні. 

У США економісти і соціологи бачать у венчурному бізнесі свідоме входження 

американської економіки у фазу підйому нового «циклу Кондратьєва». 

Державне регулювання інноваційної діяльності має здійснюватися шляхом: 

● определения и поддержки приоритетных направлений инновационной 

деятельности государственного, отраслевого, регионального и местного уровней; 

● визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, 

галузевого, регіонального і місцевого рівнів; 
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● формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих 

інноваційних програм; 

● створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і 

стимулювання інноваційної діяльності; 

● захисту прав і інтересів суб’єктів інноваційної діяльності; 

● фінансової підтримки виконання інноваційних процесів; 

● встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної діяльності; 

● підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури. 

Таким чином, можна виділити чотири основні форми державної підтримки інноваційної 

діяльності (Рис. 2.3.1). 

 

Пряме бюджетне фінансування
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Пільги з оподаткування для 

інноваційної діяльності

Створення державного 

інноваційного фонду

Створення мережі технопарків, 

технополісів
 

Рисунок 2.3.1. Форми державної підтримки інноваційної діяльності 

 

Державне регулювання інноваційної діяльності потребує ефективного механізму 

управління, під яким слід розуміти сукупність засобів (економічних, мотиваційних, 

організаційних і правових) цілеспрямованого впливу суб’єктів державного регулювання 

інноваційної діяльності задля досягнення визначеної мети. 

Умовно можна виділити чотири варіанти інноваційної політики, що були пріоритетними у 

різні періоди (у різних сполученнях) у розвинутих країнах (Рис. 2.3.2). 

У процесі державного регулювання інноваційної діяльності слід приймати до уваги 

особливості реалізації цілеспрямованого впливу суб’єктів державного регулювання на 

кожному з етапів інноваційного процесу. 

У табл. 2.3.1 наведені деякі особливі риси державного регулювання інноваційних процесів 

на державному та регіональному рівнях. 

Міжнародний досвід впливу на інноваційні процеси свідчить про відсутність формальних 

критеріїв, дотримання яких забезпечило б ефективний науково-технічний та інноваційний 

розвиток. Кожна держава створює свою національну інноваційну систему, завдяки якій 

здійснює в тому числі і державне регулювання, що включає також заходи державної 

підтримки інноваційної діяльності, скероване на забезпечення економічного розвитку 

держави та підвищення її конкурентоспроможності. 
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Політика «технологічного поштовху»

Основні напрямки розвитку науки і техніки визначає держава, маючи для 

цього необхідні матеріальні ресурси, експертизу та інформаційне 

забезпечення
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Політика «ринкової орієнтації»

Припускає ведучу роль ринкового механізму у розподілі дефіцитних 

ресурсів і виборі перспективних напрямків науки і техніки. Передбачає 

обмеження ролі держави в стимулюванні інноваційного розвитку, істотне 

скорочення прямого державного регулювання

Політика «соціальної орієнтації»

Передбачає визначеного роду соціальне регулювання наслідків науково-

технічного прогресу. Цей варіант інноваційної політики ніколи не був 

основним, у розвитку різних країн знаходили застосування тільки його 

окремі елементи

Політика «структурних змін»

Внесення змін в економічну структуру господарського механізму. 

Припускає великий вплив передової технології на вирішення соціально-

економічних проблем, зміну галузевої структури, зовнішнього середовища 

суб’єктів господарювання, рівень життя населення тощо
 

Рисунок 2.3.2. Різновиди інноваційної політики держави 

 

Таблиця 2.3.1 

Особливості державного регулювання інноваційних процесів 

Етапи 

інноваційного 

процесу 

Рівень державного регулювання 

державний регіональний 

Фундаментальні 

дослідження 

Практично повністю 

зорганізується та фінансується 

державою 

Спостерігається опосередковане втручання 

до господарської діяльності відповідної 

наукової (науково-дослідної) установи як на 

організацію, що функціонує на відповідній 

території; координація діяльності у деяких 

питаннях 

Прикладні 

дослідження 

Розробка і 

проектування 

З боку держави можливе 

стимулювання інноваційної 

діяльності через податкові пільги, 

пряму фінансову допомогу з 

централізованих фондів тощо 

Суб’єкти державного регулювання 

інноваційної діяльності регіонального рівня 

можуть надавати допомогу у доступі до 

технологій, скасуванні (зменшенні) деяких 

місцевих податків, здійснювати пряму 

фінансову допомогу з регіональних 

бюджетів тощо 

Освоєння 

Промислове 

виробництво 

Можливо втручання в господарську діяльність державних або комунальних 

підприємств 

Маркетинг Органи державної влади надають доступ до відповідної статистичної та довідкової 

інформації 

Збут Держава здійснює заходи 

(законодавчого та 

адміністративного характеру) 

щодо захисту вітчизняного 

виробника, лобіювання його 

інтересів на зовнішніх ринках, 

організації державних та 

міждержавних виставок, ярмарок, 

презентацій, PR-кампаній тощо 

Зорганізується більшість закупівель 

інноваційних продуктів через систему 

держзамовлень; надається допомога шляхом 

надання рівного та прозорого доступу до 

участі в конкурсах та організації 

регіональних і міжрегіональних виставок, 

ярмарок, презентацій, PR-кампаній тощо 



SUCSID training course: “Innovation Management” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

48 

Тема 2.4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ 

Комплексна оцінка ефективності інновацій. Економічна ефективність. Змінні витрати, 

індекс прибутковості, методи прибутковості (внутрішня форма рентабельності) і 

ліквідності (термін окупності). Управління ризиками реалізації інновацій.  

 

Мета навчання 

 

Після вивчення цієї глави ви повинні вміти: 

1. Розрізняти методи оцінки ефективності інновацій 

2. Розуміти і бути в змозі оцінити управління ризиками реалізації інновацій 

 

Ключові слова: чиста приведена вартість, точка беззбитковості, номінальна процентна 

ставка, дисконтування 

 

Інноваційний проект – це форма цільового управління інноваційною діяльністю 

підприємства. Процес впровадження інновацій на підприємстві здійснюється на основі 

розробленого комплексу документів та відповідного залучення інвестицій в інноваційний 

проект. 

Оцінка ефективності інноваційних проектів являє собою найбільш відповідальний етап у 

процесі прийняття інноваційних рішень. 

Методи оцінки ефективності інноваційних проектів: 

1) Метод Net Present Value, NPV (чистий приведений ефект). 

 

 

 

де  i – прогнозований середній рівень інфляції; 

Pk – прогноз доходу за роками; 

r – дисконтна ставка; 

IC – величина вихідних інвестицій за роками; 

m – послідовні роки інвестування фінансових ресурсів; 

n – кількість років отримання доходу від інвестицій. 

Або, якщо вхідні інвестиції одноразові: 
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Якщо NPV > 0, то проект варто прийняти. Власник фірми отримає прибутки. 

Якщо NPV <0, то проект варто відхилити. Власник фірми буде мати збитки. 

Якщо NPV = 0, то проект не прибутковий і не збитковий. 

Критерій NPV відображає прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу підприємства 

у випадку прийняття даного проекту (в абсолютному значенні). 

 

2) Метод Profitability Index, PI (індекс рентабельності інвестицій). 

Є доповненням показника NPV. 

 

 

Якщо PI > 1, то проект варто прийняти. 

Якщо PI < 1, то проект варто відхилити. 

Якщо PI = 1, то проект не прибутковий і не збитковий. 

Індекс рентабельності проекту показує розмір доходу (приросту активів) від реалізації 

проекту на грошову одиницю вкладень та розмір чистого прибутку. 

 

3) Метод Internal Rate of Return, IRR (внутрішня норма рентабельності). 

Показник являє собою ставку дисконту, коли сума приведених доходів від проекту 

дорівнює величині первісних інвестицій, тобто витрат. Оцінка проектів за допомогою IRR 

засновано на визначенні максимального розміру ставки дисконту (IRR = r), за якої проект 

стане беззбитковим (NPV = 0). 

 

 

 

Якщо проект цілком буде фінансуватися за рахунок кредитів комерційного банку, то 

значення IRR показує верхню межу припустимого рівня банківської процентної ставки, 

перевищення якого робить проект збитковим. 
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4) Метод Modified Internal Rate of Return, MIRR (модифікована внутрішня норма 

рентабельності). 

Показник являє собою коефіцієнт дисконтування, що зрівнює приведену вартість відтоків 

коштів і нарощений розмір надходжень. MIRR характеризує ефективність проекту. 

 

 

 

де  OFi – відтік коштів у i-тому періоді (абсолютний розмір); 

IFi – надходження коштів у i-тому періоді; 

r – ціна джерела фінансування даного проекту; 

n – тривалість життєвого циклу проекту. 

Модифікована ставка рентабельності розраховується за проектами, що припускає не 

одноразові витрати, а розподіл їх за роками. Тому умовно вільні кошти даного проекту 

можуть тимчасово використовуватися для інших проектів. 

5) Методи Payback Period, PP (PP – строк окупності інвестицій) і Discounted Payback 

period, DPP 

Метод спрямований на визначення терміну повернення інвестицій. Алгоритм розрахунку 

строку окупності залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів від 

інвестицій: 

а) якщо дохід розподілений за роками рівномірно 

 

 

 

де  PC – середньорічний розмір прибутку; 

б) якщо дохід розподілений нерівномірно 

 

 

 

Показник дисконтованого терміну повернення враховує фактор часу: 
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Завжди DPP > PP, оскільки використовується процес дисконтування. 

 

6) Метод ARR (коефіцієнт ефективності інвестицій). 

Методу властиві дві характерні риси: по-перше, він не припускає дисконтування 

показників; по-друге, дохід характеризується показником чистого прибутку RN (прибуток 

за мінусом відрахувань до бюджету). 

 

 

 

де  RV – залишкова або ліквідаційна вартість. 

Коефіцієнт ефективності інвестицій порівнюють з коефіцієнтом рентабельності 

авансованого капіталу (Pa) 

 

 

 

де  NP – чистий прибуток; 

AC – сума коштів, авансована у діяльність підприємства. 

Якщо ARR > Pa, то проект доцільно впроваджувати. Цей метод доволі простий і надійний 

для проектів, що реалізуються протягом одного року. 

 

7) Метод аналізу точки беззбитковості (Break-Even Point). 

Суть методу полягає у визначенні критичного обсягу продажів, за якого виторг від 

реалізації дорівнює витратам, тобто цей обсяг продажів, після якого підприємство почне 

отримувати прибуток. 

 

 

 

де  A – постійні витрати, величина яких не залежить від зміни обсягу продажів у 

релевантному періоді; 

V – ціна одиниці продукції; 
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VC’ – змінні витрати одиниці продукції. 

В цьому методі необхідно зіставити плановані обсяги продажів продукції (послуг) з 

критичним обсягом продажів. Це дає можливість розробити заходи щодо розширення 

ринків збуту. 

 

8) Метод приведених витрат (економічний ефект). 

 

 

 

де  Cm – собівартість продукції; 

JC – капітальні вкладення (інвестиції). 

Метод приведених витрат є основою для розрахунку річного економічного ефекту 

інновацій. Застосовується для зіставлення варіантів розвитку виробництва і вироблення 

цільових економічних установок інновацій. 

 

9) Метод операційного важеля (виробничого). 

Діяльність нового виробництва, що зумовлена резервами потужності та розширення 

обсягу продажу, може бути оцінено за допомогою операційного ефекту. 

 

 

 

де  BP – виручка від реалізації; 

C – змінні витрати щодо виробництва та реалізації продукції; 

Pr – прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг); 

BM (BP – C) – валова маржа. 

Чим більший вплив операційного важеля, тим більший підприємницький ризик. 

 

10) Точка Фішера. 

Точка перетинання двох графіків [NPV = f(r)] для двох проектів, що показує значення 

коефіцієнта дисконтування, за якого ці проекти мають однакові NPV. Точку Фішера для 

двох проектів (потоків) може бути визначено як IRR прирощеного потоку (2 проекти – 1 

проект). 

Для оцінки проектів та їх відбору використовують такі основні показники ефективності 

інноваційного проекту: комерційну, бюджетну, народногосподарську (Рис. 2.4.1). 
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Народногосподарська економічна ефективність відображає ефективність проекту 

з точки зору усього національного господарства, регіонів, галузей у цілому

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Комерційна

враховує фінансові наслідки 

щодо учасників проекту

Бюджетна

враховує вплив проекту на 

витрати та доходи бюджетів усіх 

рівнів
 

 

Рисунок 2.4.1. Показники ефективності інноваційного проекту 

 

Оцінка ефективності інновацій має відбуватися на комплексних засадах, враховуючи такі 

види ефектів, як науково-технічний, соціальний і економічний. 

При оцінці ефективності необхідно також приділяти увагу можливому рівню ризику. Для 

цього розраховують ціну ризику: величину можливих втрат або виграшу 

(підприємницького доходу). 

 

 

 

де  Cr – ціна ризику; 

Pp – планований прибуток без обліку ризику; 

In – імовірність втрати прибутку за несприятливих результатів; 

Iv – імовірність успішного результату. 

Після визначення імовірності ризику обирається його прийнятний рівень. 

При прийнятті більшості управлінських рішень рекомендується дотримувати 

«середнього» рівня ризику, за якого можливі втрати планованого прибутку не 

перевищують 50%. Після визначення припустимого рівня ризику розробляється власне 

система управління ним, що включає підсистему адаптації до ризикових ситуацій. 

Стратегія ризик-менеджменту – це мистецтво управління ризиком у невизначеній 

господарській ситуації, засноване на прогнозуванні ризику і прийомів його зниження.  

Правила стратегії ризик-менеджменту наведені на Рис. 2.4.2. 
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Правила стратегії ризик-менеджменту

Максимум 

виграшу

- найбільша 

ефективність 

результату;

- мінімальний 

(або 

прийнятний) 

ризик 

Оптимальна 

імовірність 

результату

- імовірність 

результату є 

прийнятною 

для інвестора 

(фінансового 

менеджера)

Оптимальне коливання 

результату

- імовірності виграшу і 

програшу для ризикового 

вкладення мають невеликий 

розрив (тобто найменшу 

величину дисперсії, 

середнього квадратичного 

відхилення, варіації) 

Оптимальне 

сполучення 

виграшу та 

величини ризику

- дозволяє одержати 

очікуваний виграш;

- дозволяє уникнути 

великого ризику

 

 

Рисунок 2.4.2. Правила стратегії ризик-менеджменту 

 

Методи, які застосовуються в стратегічному ризик-менеджменті, наведені на Рис. 2.4.3. 

 

Методи стратегічного ризик-менеджменту

Усунення, 

запобігання ризику

Необхідно уникати 

катастрофічних 

ризиків 

(незавершеного 

будівництва, 

неповернення 

кредиту) 

Зменшення 

несприятливого 

впливу

Припускає 

прийняття всіх 

можливих 

превентивних 

заходів

Передача, 

переведення 

ризику

- система 

страхування;

- створення 

акціонерних 

товариств 

тощо 

Оволодіння ризиком

- потенційні втрати 

незначні;

- робиться все 

можливе для 

попередження або 

зниження збитку від 

впливу обставин

 

 

Рисунок 2.4.3. Методи стратегічного ризик-менеджменту 

 

Всі ці правила та методи спрямовані на зменшення ризику інвестиційного проекту та 

збільшення його ефективності. 
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Тема 2.5. ДЖЕРЕЛА І МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Механізми власного фінансування підприємств. Інвестування через амортизацію. 

Механізми мобілізації кредитних ресурсів. Венчурне фінансування. Інвестиційний лізинг. 

Механізми мобілізації залучених коштів. Державна підтримка інноваційної діяльності.  

 

Мета навчання 

 

Після вивчення цієї глави ви повинні вміти: 

1. Розуміти різницю між різними типами фінансування і кредитування інновацій 

2. Визначити роль державної підтримки інноваційної діяльності  

 

Ключові слова: придбання контрольного пакета акцій компанії, амортизація, фінансовий 

лізинг, вільний потік готівки, збір коштів, венчурний капіталіст 

 

Джерела фінансування інноваційних підприємств розрізняються залежно від стадії 

фінансування. Виділяють три стадії фінансування інноваційного бізнесу з підстадіями: 

початкова (рання) стадія: посівна, стартова, першого раунду; друга стадія: розширення / 

розвиток; третя стадія: викупи (викупи внутрішнім керуючим, викупи зовнішнім 

керуючим, викупи з використанням позикового фінансування). Взаємозв'язок стадії 

фінансування та джерела фінансування представлена на Рис. 2.5.1. 

 
Начальная (ранняя) стадия Вторая стадия Третья стадия 

 

Рисунок 2.5.1. Типи фінансування та стадії фінансування інноваційного підприємства 

 

Стартове фінансування є найбільш складним етапом у фінансуванні малих і середніх 

інноваційних підприємств. Переважна більшість фінансових установ взагалі не надає 
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стартового фінансування. Стартовий ж інноваційний бізнес перебуває в максимально 

складному становищі, тому що крім стандартного набору ризиків він має додатковий 

комплекс ризиків, пов'язаних з інноваціями. 

Найпростіше рішення – на першому етапі обійтися власними коштами засновників. Проте 

в переважній більшості випадків цих коштів не вистачає, тому паралельно доводиться 

шукати інші джерела (Таблиця 2.5.1). Тому власні кошти слід інвестувати таким чином, 

щоб підвищити привабливість компанії для стороннього фінансування. 

 

Таблиця 2.5.1  

Характеристика джерел стартового фінансування 

 Державні Приватні 

Основні вимоги до 

джерела 

фінансування 

Досягнення результатів в 

обмежені терміни; 

Комерційна привабливість 

розробки. 

Максимальна прибутковість при 

контрольованому ризику 

Основні джерела 

коштів 

Федеральні бюджетні фонди; 

Федеральні позабюджетні 

фонди; 

Відповідні фонди на 

муніципальному та місцевому 

рівнях; 

Іноземні державні фонди. 

Кошти фізичних осіб; 

Кошти приватних банків і 

кредитних організацій; 

Кошти інвестиційних компаній і 

фондів; 

Кошти інших приватних 

юридичних осіб. 

Загальні умови Детальне маркетингове опрацювання створюваного продукту 

(технології); 

Якнайшвидше проходження початкових етапів розробки і створення 

дослідних зразків; 

Доведення розробки до етапу укладання попередніх контрактів на 

поставку продукції із замовниками. 

Умови для 

кредитування 

 Придбання таких активів, які 

поряд з ефективною участю в 

діяльності компанії можуть 

служити предметом застави або 

зворотного лізингу; 

Наявність стійких доходів від 

інших видів діяльності, які можуть 

забезпечити повернення 

отриманих коштів; 

Наявність гарантій та 

поручительств з боку 

кредитоспроможних осіб і 

організацій, зацікавлених в 

результатах діяльності 

інноваційної компанії; 

 

Для розвитку інноваційного бізнесу можуть бути залучені наступні джерела 

фінансування: 
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 державне фінансування (субвенції, гранти, пільгові кредити); 

 комерційний кредит; 

 цільові інвестиції, стратегічне партнерство; 

 венчурні інвестиції. 

Основні характеристики різних джерел фінансування розвитку інноваційного бізнесу 

представлені в таблиці 2.5.2. 

 

Таблиця 2.5.2  

Характеристики різних джерел фінансування 

Джерела Обмеження та вимоги Переваги Недоліки 

Державне 

фінансування 

(субвенції, 

гранти, пільгові 

кредити)  

Соціальна значущість; 

Компанія має відповідати 

певним стандартам; 

Фінансування може 

використовуватися тільки для 

певних видів діяльності. 

Здійснення якщо 

неможливо отримати 

фінансування з 

комерційних джерел; 

Зазвичай вимагає 

виплати меншого 

обсягу коштів у більш 

тривалий термін. 

Обмеження на 

використання (цільове 

призначення); 

Труднощі в 

отриманні; 

Зазвичай невеликий 

обсяг фінансування. 

Комерційний 

кредит 

Наявність ліквідної застави; 

Гарна кредитна історія 

компанії; 

Серйозні вимоги до 

прогнозного плану розвитку 

проекту. 

Гнучкість у 

запозиченні і 

обслуговуванні 

позики; 

Відсутність 

оперативного 

контролю над 

використанням коштів. 

Ризик 

неплатоспроможності; 

Високі процентні 

ставки; 

Вимоги до ліквідності 

застави. 

Цільові 

інвестиції, 

стратегічне 

партнерство  

Стійка позиція на ринку; 

Кваліфікований і досвідчений 

менеджмент. 

Використання досвіду 

інвестора з даного 

виду діяльності. 

Контроль над 

процесом прийняття 

рішень з боку 

інвестора; 

Труднощі виходу для 

інвестора. 

Венчурні 

інвестиції 

Компанія повинна 

демонструвати: 

 потенційне зростання; 

 унікальність ідеї; 

 високу кваліфікацію 

менеджерів. 

Здійснення у разі, коли 

немає ніякої застави 

або гарантії; 

Використання досвіду 

венчурного інвестора 

(всебічне). 

Процес отримання 

фінансування 

достатньо довгий і 

складний; 

Інвестор має право 

контролювати 

поточний менеджмент 

і здійснювати кадрові 

перестановки; 

Труднощі виходу для 

інвестора. 

 

Доступність кредитів різко підвищується за допомогою гарантійних фондів. Це 

спеціалізовані організації, фінансові ресурси яких використовуються не для цілей 

безпосереднього кредитування малих і середніх інноваційних підприємств, а для видачі 

фінансових гарантій банкам. 
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Фінансовий лізинг як інструмент фінансування інноваційного бізнесу 

Лізинг – довгострокова оренда машин, устаткування, транспортних засобів, споруд 

виробничого призначення. Лізингова компанія купує обладнання та надає його в оренду (в 

середньому на 5-8 років) фірмі-орендарю ( лізингоодержувачу), яка поступово погашає 

заборгованість по мірі використання майна. 

По закінченні терміну договору лізингу можливі три варіанти: 

1. Купівля майна лізингоодержувачем за залишковою вартістю (право власності 

переходить до нового власника); 

2. Пролонгація терміну договору лізингу; 

3. Повернення майна лізинговій компанії. 

Фінансовий лізинг – контракт, що передбачає виплату протягом твердо встановленого 

терміну сум, достатніх для повної амортизації капіталовкладень лізингодавця і здатних 

забезпечити йому певний прибуток. Лізингова компанія купує обладнання для компанії-

лізингоодержувача, повернення коштів та оплата відсотків відбувається у вигляді 

щомісячних лізингових платежів, після повної оплати власність на устаткування 

переходить до лізингоотримувача. 

При використанні схеми зворотного лізингу обладнання купується у лізингоодержувача 

для передачі в користування йому ж. 

 

Кошти бізнес-ангелів як джерело фінансування інноваційного бізнесу 

Бізнес-ангели – це заможні люди, що інвестують власні кошти у приватні компанії на 

початкових стадіях розвитку, що мають значний потенціал зростання, як правило, без 

надання будь-якої застави. 

Характерною особливістю такого способу інвестування є те, що бізнес-ангел не має на 

меті забирати отриманий компанією прибуток протягом перших років діяльності. Його 

мета – реінвестуючи увесь отриманий компанією прибуток, максимально збільшити 

вартість компанії і, після закінчення обумовленого терміну, продати свою частку в 

компанії, багаторазово збільшивши свої первинні вкладення. Цей термін зазвичай складає 

3-7 років. 

Більшість бізнес-ангелів – успішні підприємці, що мають значний досвід розвитку 

власного бізнесу. Менша частина – високооплачувані фахівці у великих компаніях, такі як 

топ-менеджери, консультанти, адвокати і т.д. Згідно із західними дослідженнями середній 

вік бізнес-ангелів становить 45-65 років. 99% з них – чоловіки, часто розведені, кожен 

п'ятий – мільйонер. Бізнес-ангели є найважливішим класом інвесторів, що заповнює 

розрив між первинними вкладеннями власників компаній, їхніх родичів і друзів з 

подальшими джерелами фінансування, такими як традиційний венчурний капітал, 

банківське фінансування, розміщення акцій на біржі і т.д. 

Вони отримали свою назву тому, що мало хто крім них вирішується вкладати гроші в 

ризикові проекти, які не мають достатнього забезпечення. Іноді це тільки хороша бізнес-

ідея, і все, на чому засновує своє рішення бізнес-ангел – це впевненість у тому, що 

підприємець здатний реалізувати свій проект. І завдання підприємців, які бажають 
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залучити інвестиції у свій проект, полягає в тому, щоб створити таку впевненість у бізнес-

ангела. 

Чималу роль у прийнятті рішення грають особисті симпатії інвестора, оскільки він 

вибирає собі партнера на найближчі кілька років. В основному бізнес-ангели набувають 

неконтрольний пакет акцій (долей) компаній, так як вони зацікавлені в тому, щоб 

підприємець був досить мотивований, щоб здійснити свій проект. Щоб забезпечити 

контроль над своїми інвестиціями вони рідко купують менше, ніж блокуючий пакет. 

Таким чином, найчастіше вони набувають від 25 до 49% акцій (долей) компаній, залежно 

від розміру наданих бізнес-ангелом коштів, наявних у підприємця коштів, ступеня ризику 

проекту та передбачуваної прибутковості. У деяких випадках частка інвестора може бути і 

більше. 

Розмір інвестицій бізнес-ангелів знаходиться в межах від 20 тис. до декількох мільйонів 

доларів і зазвичай становить 5-20% наявних у них коштів. Бізнес-ангели здійснюють 

декілька інвестицій, тим самим, розподіляючи свої вкладення і знижуючи ризик. Дві 

третини з них розглядають проекти, розташовані в своєму регіоні, тобто в межах 1-2 

годин дороги до компанії. Якщо інвестори мають певні інвестиційні інтереси або 

інвестують в високотехнологічні сектори, то готові розглядати і більш віддалені проекти. 

Інтереси бізнес-ангелів охоплюють різні види діяльності. Приблизно третина інвестованих 

проектів заснована на нових технологіях. Бізнес-ангели можуть здійснювати інвестиції від 

свого імені або через свої компанії, що може бути пов'язано з оподаткуванням або з інших 

причин. 

Приблизно третина інвестицій здійснюється шляхом залучення двох або більше бізнес-

ангелів. Таким чином, можуть бути профінансовані більш масштабні проекти і знижений 

ризик для інвесторів. 

Після того, як бізнес-ангели інвестують кошти в компанію, довіра до неї підвищується і 

стає простіше залучити додаткове фінансування з інших джерел. І бізнес-ангели часто 

користуються цим, наприклад, надаючи свої гарантії для отримання банківських кредитів. 

Участь бізнес-ангелів в управлінні компанією може бути різною і обговорюється з її 

власниками в кожному конкретному випадку. Деякі з них можуть бути залучені в 

повсякденне управління компанією або просто бути пасивними інвесторами. У більшості 

випадків бізнес-ангели активно беруть участь в управлінні компаніями, що 

проінвестувані. Середній період часу, що інвестори проводять в компаніях, складає 3-8 

годин на тиждень. Крім фінансів, бізнес-ангели привносять в компанію найцінніший 

внесок – досвід у сфері її діяльності та управлінські навички, чого зазвичай не вистачає 

компаніям на початкових стадіях, а також свої зв'язки. Багато підприємців говорять про 

те, що знання та досвід бізнес-ангелів є для них важливішими, ніж фінанси. 

Інвестиції в інновації на початкових стадіях – надзвичайно вигідний бізнес, тому бізнес-

ангелів спонукає, насамперед, значна фінансова вигода. Друга причина, що мотивує 

інвесторів – це задоволення, що вони мають від участі в управлінні вирощуваною 

компанією. Деякі бізнес-ангели інвестують, щоб забезпечити собі місце роботи, а є й такі, 

які бажають допомогти новому поколінню підприємців. 
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Зазвичай бізнес-ангели не афішують свою діяльність і цінують анонімність, тому оцінити 

реальний розмір ринку неформальних інвестицій неможливо. Однак, за існуючими 

даними, кількість активних бізнес-ангелів в Європі оцінюється в 125000 людей. А 

кількість здійснених ними інвестицій в 30-40 разів перевищує кількість інвестицій 

венчурних фондів. Кількість же потенційних бізнес-ангелів перевищує кількість активних 

у 10 разів. У Сполучених Штатах Америки бізнес-ангели здійснюють більше 80% 

інвестицій на самих початкових стадіях, і грають неоціненну роль у розвитку малого 

бізнесу. Прикладом інвестицій бізнес-ангелів можуть служити такі найбільші компанії, як 

Google, Apple, Amazon.com і багато інших. 

 

Венчурне фінансування інноваційного бізнесу 

Одним з найбільш ефективних інвестиційних інструментів, орієнтованих в першу чергу на 

малий і середній бізнес з великим потенціалом зростання, є венчурне фінансування. 

Венчурний капітал є одним з видів приватного капіталу зосередженого на стартап 

компаніях. 

За всю історію існування венчурні інвестиції створили цілі галузі промисловості, 

фінансуючи проривні інновації. Від біотехнологій до інформаційних та екологічно чистих 

технологій, тисячі стартапів отримали путівки в життя, покращуючи якість нашого життя. 

Нижче наведено кілька прикладів з відомих компаній, які були підтримані венчурним 

капіталом (Рис. 2.5.2). 

Привабливим є те, що венчурний інвестор може надати фінансування підприємству навіть 

без надання будь-якої застави. Але, беручи на себе високий ризик по проекту, інвестор 

очікує і великих доходів. 

Венчурні інвестиції направляються або в акціонерний капітал акціонерного товариства в 

обмін на частку або пакет акцій, або надаються у вигляді інвестиційного кредиту. На 

практиці дуже часто зустрічається комбінована форма інвестування. 

Частка венчурного інвестора повинна дозволяти контролювати діяльність компанії через 

участь у Раді директорів (з метою зниження ступеня фінансових ризиків). Зниження 

ступеня технічних, ринкових і інших ризиків досягається за рахунок участі венчурної 

(керуючої) компанії в процесі управління підприємством, що фінансується. Таким чином, 

контроль над стратегічною спрямованістю діяльності здійснюється через участь у Раді 

директорів, а над поточною діяльністю – через систему бюджетування (управління 

поточними фінансовими потоками). 

Процес взаємодії підприємства з венчурним інвестором можна умовно розділити на кілька 

стадій: 

 попередня оцінка проекту інвестором на основі резюме бізнес-плану; 

 уважне вивчення інвестором повного варіанту бізнес-плану при появі інтересу до 

проекту; 

 попереднє обговорення процесу виходу інвестора з проекту: коли підприємство 

досить розвинеться і ризик, а разом з ним і дохід, зменшаться, венчурний інвестор 

забажає перевести свої гроші в інший високоризиковий проект; підприємство 
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повинно підготуватися до цієї події, щоб інвестор міг отримати свої гроші, не 

сповільнюючи при цьому роботи підприємства і не створюючи великих фінансових 

проблем. 

Для інвестування відбираються найбільш привабливі проекти. Далі приступають до більш 

детального розгляду кожного проекту, проводять порівняльний аналіз бізнес-планів. В 

результаті відбираються 2-4 проекту для подальшого фінансування. 

 
 

 

Рисунок 2.5.2. Нові компанії і нові індустрії, створені за допомогою венчурного 

капіталу 

В цілому, вибір джерела фінансування залежить від стадії інноваційного проекту, а також 

від наявності фінансової історії компанії. 
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СЕМІНАРИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Семінар і Практичне Завдання 1.1.  

ФОРМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СТАРТАПІВ 

 

Мета:  

● Придбання необхідних теоретичних знань і практичних навичок для 

формулювання стратегії розвитку 

● Розробка управлінських рішень для досягнення цілей 

● Набуття практичних навичок для прийняття колективних рішень 

Завдання:   

● Освітня: Розвиток пізнавального інтересу, пам'яті, пильності, логічного мислення. 

Розробка можливості вибирати джерела додаткової інформації. 

● Навчальна: Поглиблення, узагальнення і систематизація знань в інноваційному 

менеджменті. 

● Пізнавальна: Поліпшення навичок і зростаючий інтерес до технологічної стратегії 

розвитку інноваційного підприємства 

Структура семінару: 

1 ) Теоретична частина: Теоретичний матеріал щодо особливостей розробки інноваційної 

стратегії стартапу. 

2 ) Практична частина: Ділова гра. 

 

1) Теоретична частина 

Інноваційна стратегія – це довгостроковий план дій, який визначає вибір того, як 

збільшити свою частку ринку або прибутку за рахунок інновації продуктів і послуг. 

Сенс інноваційної стратегії не у виборі дій для того, щоб чогось досягти, які відрізняються 

від дій конкурентів. Це міф, що вводить в оману. Вибір дій – це не стратегія. Інноваційна 

стратегія – це створення виграшних продуктів, що означає продукти, які затребувані на 

привабливому ринку, націлені на прибутковий сегмент клієнтів, спрямовані на 

незадоволені потреби, і допомагають клієнтам зробити роботу краще, ніж будь-яке 

конкуруюче рішення. Тільки після того, як компанія виробляє виграшний продукт або 

послугу, вона повинна оцінювати, які дії необхідні для створення цього продукту або 

послуги5. 

Ефективна стратегія повинна правильно інформувати на які роботу, виконавця роботи і 

сегмент націлюватися щоб досягти найбільшого зростання, і які незадоволені потреби 

задовольнити, щоб допомогти клієнтам зробити роботу краще. Коли справа доходить до 

створення рішення, інноваційна стратегія повинна також вказати, який підхід краще: 

                                                           

5 Keith Goffin, Rick Mitchell. Innovation Management, 2nd edition, 2010, 424 p. 
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удосконалення продукту або руйнівне або проривна інновації. На жаль, більшість 

інноваційних стратегій зазнають невдачі в цьому відношенні, тому відсоток успіху 

інновацій досить малий. 

Нижче наведено п'ять речей, які, на нашу думку складають хорошу інноваційну 

стратегію6: 

1) Інноваційна стратегія повинна бути по-справжньому надихаючую і повинна 

описати бажаний майбутній стан компанії. 

2) Інноваційна стратегія повинна бути амбітною в плані забезпечення основи для 

того, щоб відірватися від конкурентів, обійти конкурентів і створити нові 

простори. 

3) Процес розробки стратегії має бути відкритий. Бути відкритим – це відмінний 

спосіб підняти планку в плані амбіцій і швидше дістатися до більш прибуткових 

планів. 

4) Інноваційна стратегія також повинна бути специфічною для часу, в якому вона 

розвивалася, оскільки вона грунтується на реальності середовища компанії і 

відображає наявні можливості, технології і прогалини, які , можливо, повинні бути 

заповнені. 

5) Інноваційна стратегія повинна бути адаптованою і розвиватися з плином часу. 

Більшість організацій слідують аналогічною схемою процесу, коли переосмислюють 

стратегії бізнесу, продукту і виходу на ринок. Ці заходи можуть бути об'єднані в наступні 

чотири ключові фази розробки стратегії7:  

 Визначити обсяг робіт: Визначити цілі, масштаби, підхід, план і ролі для зусиль з 

розробки стратегії. 

 Оцінити: Зрозуміти виробничі можливості , поточний ринок , місце в ланцюжку 

створення вартості і стратегічні альтернативи компанії (і конкурентів). 

 Ввести нововведення: Визначення та розробка можливостей по захисту та 

розширенню існуючих джерел доходів і фундаментально поліпшити конкурентні 

позиції. 

 Мобілізувати: Розробити точку зору на організаційні чинники , які впливають на 

стратегію та залучити бізнес до слідування їй. 

Щоб сформулювати ефективну інноваційну стратегію, компанія повинна знати всі 

потреби своїх клієнтів, які потреби не задовольняються, і які сегменти клієнтів з різними 

незадоволеними потребами існують. Але в більшості компаній менеджери не можуть 

домовитися про те, що саме потрібно клієнту, тому, звичайно, вони не знають, які це 

потреби, не кажучи вже про ті, що є незадоволені або про те, які існують сегменти на 

основі потреб. Враховуючи цю ситуацію, для них неможливо успішно сформулювати 

інноваційну стратегію, яка допоможе клієнтам зробити роботу краще. І саме тому замість 

                                                           

6 Rick Eagar, Frederik van Oene, Charles Boulton, Daniel Roos and Cindy Dekeyser. “The Future of Innovation 

Management: The Next 10 Years”, 2011 // Electronic resource. Mode of access: 

http://www.adl.com/uploads/tx_extprism/Prism_01-11_Innovation_Management_01.pdf 
7 Stig Ottosson. Handbook in Innovation Management – Dynamic Business & Product Development, 2006 // 

Electronic resource. Mode of access: 

http://complexityforum.com/aktuellt/handbook%20in%20innovation%20management.pdf 

http://www.adl.com/uploads/tx_extprism/Prism_01-11_Innovation_Management_01.pdf
http://complexityforum.com/aktuellt/handbook%20in%20innovation%20management.pdf
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цього компанії зосереджені на заходах. Заходи є чимось відчутним, що компанії можуть 

контролювати. На жаль, заходи просто роблять можливою конкурентну перевагу, вони не 

є його причиною. 

 

2) Практична частина: Ділова гра 

Ділова гра являє собою спосіб організації активної роботи учасників під час навчання, яка 

спрямована на те, щоб зробити певну роботу з підвищення ефективності їхньої 

професійної діяльності. Ділова гра дозволяє організувати простір навчання в такий спосіб, 

що дозволяє учасникам, в залежності від їх професійного досвіду, створити новий 

продукт, який буде вирішенням їхніх реальних проблем. Ділова гра завжди має значущий 

результат, що дуже важливо для учасників. 

 

Процедура ділової гри:  

1. Тренер формулює бізнес-проблеми для групи. Ділові партнери сповнені ідей, активно 

висловлюють їх. Але всі ідеї різні і суперечливі. Оскільки партнери так зосереджені на їх 

баченні та ідеях, вони не чують один одного і не можуть узгодити свої позиції. Це типова 

проблема для засновників компанії, коли вони розходяться в думках щодо стратегії 

розвитку компанії. Це може бути причиною сильного уповільнення зростання. 

2. Тренер ділить учасників на 2 групи команд, дає ім'я командам і розміщує їх в різних 

куточках тренувального приміщення. 

 Перша команда – аналогія з першим партнером – авантюристи. 

 Друга команда – аналогія з другим партнером – консерватори. 

3. Тренер ставить питання до кожної команди і дає кожній команді листи ватманського 

паперу і маркери. 

 Перша команда – авантюристи – отримає наступне твердження: «Як може 

авантюрист переконати консерватора віддати перевагу інноваційному розвитку 

компанії? При цьому консерватор повинен залишатися задоволеним своїм 

вибором». 

 Друга команда – консерватори – отримають наступне завдання: «За яких умов ви 

згодні зробити вибір на користь інноваційного розвитку компанії і залишатися 

задоволненим цим?». 

Під час самостійної роботи команд тренер спостерігає за дотриманням правил і готує 

місце виступу. 

4. Процедура роботи команд виглядає наступним чином: команда повинна придумати 

протягом 10 хвилин, якомога більше способів як впоратися з завданням. Це схоже на 

мозковий штурм. Вони приймають ідеї всіх учасників, навіть найдивніші і комічні. Потім 

протягом 10 хвилин кожна команда, що бере участь, повинна підготувати презентацію 

своїх ідей, використовуючи для цього ватман. Ласкаво просимо. Потім йде презентація – 

представники кожної команди по черзі доповідають всі рішення, які вони придумали. 
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5. Тренер підходить до презентацій на ватмані і порівнює. Тренер прагне до того, що вся 

група отримує реальне розуміння того, як вирішити проблему.

 

Семінар і Практичне Завдання 1.2.  

МОДЕЛІ ТА ЕТАПИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Мета: Закріплення знань з теорії інноваційного циклу 

 

1) Теоретична частина 

Слід зазначити, що далеко не всі інновації (інноваційні проекти) проходять етапи повного 

інноваційного циклу (Ті.ц.). Для конкретної інновації (конкретного інноватора) 

інноваційний цикл може починатися із самого першого етапу, а може і з придбання 

патенту або ліцензії на виробництво нової продукції. Аналогічно, інноваційний проект 

може завершуватися етапом комерційного виробництва (комерціалізації інновації), а може 

– продажем патенту на нові технічні і (або) технологічні рішення, або ж ліцензії.  

Можливі варіанти дій підприємств-інноваторів із традиційним (повним) і зміщеним 

початком-закінченням інноваційного циклу показані на рис. S1.2.1 (етапи інноваційного 

циклу на рисунку S1.2.1 подано укрупнено в порівнянні з лекційним матеріалом). 

 

 

 

Рисунок S1.2.1. Варіанти інноваційного циклу 

На рис. S1.2.1 прийняті такі позначення: 

T1 – інноваційний цикл, який закінчується продажем ліцензії на право виробництва нового товару; 
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T2 – інноваційний цикл, який закінчується продажем патенту на технічні і (або) технологічні 

рішення; 

T3 – інноваційний цикл, що починається придбанням патенту на нове технологічне чи технічне 

рішення і закінчується продажем ліцензії на право виготовлення нового товару; 

T4 – інноваційний цикл, що починається придбанням ліцензії і закінчується комерційним 

виробництвом нового товару; 

T5 – інноваційний цикл, що починається придбанням патенту і закінчується комерційним 

виробництвом. 

 

2) Практична частина 

«Розробка схеми інноваційного і життєвого циклу конкретної інновації (з 

визначенням етапів, їх тривалості, робіт, що на них виконуються)» 

Зобразити загальну схему інноваційного (ІЦ) і життєвого циклу (ЖЦ) товару, виділити на 

ній етапи конкретної інновації. Охарактеризувати роботи, що виконуються на цих етапах, 

та спрогнозувати їх тривалість. 

Семінар і Практичне Завдання 1.3.  

РОЗРОБЛЕННЯ ІДЕЇ І ЗАДУМУ НОВОГО ТОВАРУ. КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ 

ІННОВАЦІЙ 

 

Мета: 

 закріплення знань з теорії пошуку та генерації інноваційних ідей на практиці 

 набуття теоретичних знань в сфері комерціалізації інновацій 

 

1) Практичне завдання 

Розробити і обґрунтувати ідею товару, що, на вашу думку, може користуватися попитом 

споживачів і буде економічно ефективним у виробництві і збуті. На основі ідеї 

сформувати задум товару. Визначити порядок перевірки задуму товару. 

Методичні вказівки. Для генерації ідеї товару можуть бути застосовані як неформальні 

(інтуїтивні), так і формалізовані методи, зокрема: поліпшення прототипу, генерації ідей, 

синектика, ліквідація ситуацій глухого кута, морфологічні карти. Робота виконується 

групою не менше ніж із чотирьох студентів. 

 

2) Питання для дискусії 

1. Збір та аналіз інформації, необхідної для комерціалізації інновацій. Фактори, що 

сприяють інноваційній діяльності та стримують її. 

2. Оцінка наявних ресурсів, необхідних для комерціалізації інновації. Провайдинг 

інновацій. 

3. Пошук джерел фінансування для комерціалізації інноваційних продуктів. 

4. Вибір форми комерціалізації: індивідуально або за допомогою підприємства-

комерціалізатора. Пошук партнерів для комерціалізації. 
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5. Вибір методу комерціалізації: ліцензування, проектування, франчайзинг, лізинг, 

продаж патенту, спільне підприємство, виробнича кооперація, створення дочірніх 

компаній, використання на власному підприємстві.  

6. Аналіз ринку збуту інноваційних продуктів. Методи маркетингових досліджень 

визначення явних і неявних потреб. 

7. Вибір цільового ринку, визначення точок насичення ринку і термінів виходу на 

ринок. Фактори, що враховуються при прогнозуванні попиту. 

8. Маркетинг інновацій. 

9. Розрахунок ефективності комерціалізації. 

 

Семінар і Практичне Завдання 1.4.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 

 

Метою семінарського заняття є наділення студентів практичними навичками в галузі 

створення сприятливих умов для реалізації інноваційної діяльності підприємства, з точки 

зору організаційної та економічної складових. 

Для досягнення цієї мети існує необхідність реалізації наступних завдань: 

● Конкретизація студентами організаційних та економічних умов для забезпечення 

ефективної реалізації інноваційної діяльності; 

● Акцентування уваги студентів на практичній стороні теми, пов'язаній із створенням 

сприятливих умов функціонування інноваційної організації, шляхом визначення 

важелів, що сприяють такому функціонуванню; 

● Активізація роботи студентів шляхом інтерактивного навчання, що сприяє не 

тільки примноженню їх знань та вмінь, а й розвитку їх здатності до створення умов 

для ефективного функціонування інноваційної організації. 

Для реалізації зазначених мети і завдань необхідно використовувати такі методи 

активізації роботи студентів та взаємодії між викладачем і аудиторією: інтерактивна 

дискусія, опитування, виконання студентами практичних завдань, проведення ділових 

ігор, прослуховування доповідей студентів та обговорення представленої тематики і 

виниклих питань в групі. 

Семінар необхідно побудувати таким чином: 

1) Дискусія, щодо наступних питань: 

● визначення моментів, пов'язаних із створенням певного інноваційного клімату в 

організації. Студенти повинні узагальнювати фактори, що характеризують 

сприятливий інноваційний клімат, пов'язаний з особливостями формування 

організаційної культури. 
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● визначення командних ролей, здатних реалізувати ініціацію і реалізацію інновацій. 

Виділяються ролі членів команди, типи команд, чисельність, характеристики 

членів команди і особливості їх взаємодії. 

● виділення вимог для створення організаційної структури інноваційного типу. 

Порівнюються особливості традиційних, бюрократичних організаційних структур з 

сучасними типами структур (бізнес-процесних, командно-орієнтованих). 

● визначення якостей лідера команди, які б сприяли розвитку інноваційного духу 

компанії. Студенти визначають перелік якостей, властивих лідеру нового типу, що 

зможе підтримувати творчу атмосферу і реалізовувати інновації. 

● розробка мотиваційних механізмів, що сприяють підвищенню інноваційної 

активності колективу та окремих членів команди. Обговорення традиційних 

методів мотивації та прогресивних, що сприяють стимулюванню персоналу до 

впровадження нововведень. 

● визначення вимог, що відносяться до системи планування для інноваційних 

організацій. Розробка переліку вимог, якими б відрізнялася ефективна система 

планування від неефективної. 

● визначення характеристик ефективного контролю для організації, що займається 

розробкою інновацій. Переваги та недоліки різних видів контролю, і можливість їх 

застосовувати при реалізації інновацій. 

● визначення економічних умов для реалізації інновацій. Уточнення різних видів 

ресурсів, що використовуються в інноваційній діяльності. 

● пошук джерел фінансування інноваційної діяльності. Внутрішні і зовнішні 

джерела. Можливості їх використання та обмеження. 

● встановлення зв'язків з партнерами для ефективної реалізації інновацій; 

● можливості використання аутсорсингу при реалізації інноваційної ідеї. 

2) Для виявлення факторів, що сприяють інноваційній активності персоналу, і негативно 

впливають на розвиток інновацій, студентам пропонується наступне практичне 

завдання: студенти розділяються на дві групи, необхідно розробити «модель силового 

поля» (згідно концепції Курта Левіна), в якому, з одного боку будуть вказані можливі 

сили, які спонукають до впровадження та розробки інновацій, а з іншого боку, сили, що 

перешкоджають, що обмежують інноваційну активність (час роботи в групі – 10 хвилин). 

Після цього представник 1 -ї групи зачитує і записує сили опору, представники 2-ї групи 

доповнюють представлений список (Таблиця S1.4.1). 

Таблиця S1.4.1 

Модель силового поля 

Сили, що сприяють інноваціям Сили, що заважают інноваціям 

    

 

3) Дискусія в продовження попереднього завдання на тему: яким чином можна посилити 

вплив «сил, що спонукають» і знизити вплив «сил опору»в 

4) Доповіді студентів з приводу представленої тематики.  
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У рамках одного семінару передбачається прослуховування 2-3 тем тривалістю до 10 

хвилин. Запропоновані теми дослідження: 

● Можливості використання системи аутсорсингу при організації інноваційної 

діяльності 

● Типи команд та командні ролі при реалізації інноваційної діяльності 

● Переваги та способи побудови бізнес-процесних організацій 

● Типи лідерства та їх вплив на процес розробки та реалізації інновацій 

● Пошук джерел фінансування для реалізації інновацій 

● Кооперація і венчурні фонди, як джерела фінансування інноваційних підприємств 

● Особливості функціонування інноваційних інкубаторів і технопарків, національний 

та інтернаціональний досвід 

● Реінжиніринг бізнес-процесів як інноваційний спосіб реорганізації бізнесу 

5) Питання та обговорення вищевикладеної тематики презентацій. 

6) Тематичні дослідження (Case studies): студенти розділяються на 2-3 команди, 

визначають ідею інноваційного проекту, після цього, розробляють приблизну програму, 

план дій з уточненням необхідних цілей, тимчасових інтервалів і ресурсів (фінансових, 

технічних, матеріальних, трудових) для реалізації інноваційного проекту (на обговорення 

виділяється до 15 хвилин). Виграє команда, яка представила більш переконливу ідею і 

більш реалістично розписала свої цілі і засоби для виконання. Оцінка проводиться за 

критеріями: 

● Оригінальність ідеї 

● Реалістичність задуму 

● Точне визначення цілей 

● Правильна орієнтація в інтервалі часу 

● Детальне визначення необхідності в ресурсах. 

Викладач разом зі студентами дає оцінку кожному з проектів за 10-бальною шкалою, в 

підсумку команда, яка набрала більшу кількість балів, оголошується переможцем. 

7) Узагальнення, висновки з тематики семінару, завдання додому. 

 

Семінар і Практичне Завдання 2.1.  

ВИБІР ПРІОРИТЕТНИХ ГАЛУЗЕЙ ІННОВАЦІЙ 

 

Мета: 

– закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок для формулювання 

стратегії розвитку 

– розвиток організаторських рішень 

– набуття практичних навичок прийняття рішень в команді. 

 

Завдання: 
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– Освітня: розвиток пізнавального інтересу, логічного мислення, вміння самостійного 

вибору джерела інформації. 

– Навчальна: поглиблення, узагальнення та систематизація знань в інноваційному 

процесі. 

– Пізнавальна: Поліпшення навичок і зростання інтересу до розробки стратегії 

інноваційного розвитку. 

 

Структура семінару: 

1) Теоретична частина: теоретичний матеріал щодо особливостей інноваційної 

діяльності підприємств 

2) Практична частина: Ділова гра. 

 

1) Теоретична частина. 

Просування інноваційної продукції на ринки пов'язано з особливостями відповідних 

ринків і самої продукції. При цьому треба враховувати, що інноваційна продукція як 

результат інноваційної діяльності може стати товаром практично на всіх фазах і стадіях 

інноваційного циклу, ринок інновацій є найчастіше новим і для продавця, і для покупця в 

силу новизни запропонованого товару. Крім того, ринок інновацій досить вузький 

порівняно з іншими ринками. Особливо це стосується науково-технічної та наукомісткої 

продукції виробничого призначення. Ринок інновацій характеризується винятковим 

ступенем невизначеності результату (ризику), викликаним непередбачуваністю реакції 

споживачів на інноваційний продукт. 

Для вибору стратегії інноваційної діяльності велике значення має розмір компанії, так як 

стратегія різна для малих інноваційних підприємств і великих компаній, що володіють 

значними матеріальними і фінансовими ресурсами. Як показує досвід, основна маса малих 

інноваційних підприємств працює на певних стадіях життєвого циклу продукту 

(інновації). Великі організації працюють найчастіше на всіх стадіях життєвого циклу 

інновації. 

Інновації в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, споживчих товарів зазвичай 

мають короткий життєвий цикл, оскільки оновлення продуктів на ринку відбувається 

дуже швидко. Більшість малих інноваційних компаній пов'язане з виробництвом коротко-

часових інновацій, оскільки, в силу своєї гнучкості, мають можливість швидкого переходу 

на випуск іншого продукту. Крім того, малі інноваційні компанії обмежені у фінансових 

ресурсах для впровадження інновацій з тривалим життєвим циклом. Інновації з тривалим 

життєвим циклом потребують значних початкових інвестицій, але впливають на ринок 

протягом тривалого часу. Великі компанії більш зацікавлені в інноваціях з тривалим 

життєвим циклом, оскільки дозволяють їм грати важливу роль на ринку протягом 

великого часу. Прикладом може бути автомобільна промисловість, де перехід на нові типи 

екологічно безпечних двигунів займає тривалий час і вимагає великих початкових 

інвестицій. Цей підхід визначає і різну маркетингову політику. Оскільки малі інноваційні 

підприємства виходять на вже існуючий ринок продуктів, то вони повинні активно 



SUCSID training course: “Innovation Management” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

71 

рекламувати свій продукт для заняття певної частки ринку. Великі підприємства часто 

самі формують новий ринок продуктів. 

Різниця в просуванні інновацій малими та великими інноваційними підприємствами 

визначає і різний підхід до використання об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) та 

ліцензій. Малі компанії найчастіше використовують свої особисті патенти. Великі 

компанії використовують як свої патенти, так і купують чужі , якщо бачать можливість 

отримання прибутку або для усунення конкурентів. 

Для вирішення питання про вибір оптимального варіанту комерційного використання ОІВ 

повинні проводитися: 

 патентні дослідження, націлені на визначення технічного рівня і тенденцій 

розвитку об'єктів інноваційної діяльності, їх патентоспроможності, патентної 

чистоти, конкурентоспроможності на основі патентної та іншої інформації; 

 маркетингові дослідження, що включають вивчення та аналіз факторів 

конкурентоспроможності розроблених нових товарів з використанням винаходів та 

інших ОІВ, а також дослідження кон'юнктурних факторів що утворюють ринок і 

перспектив його розвитку протягом життєвого циклу товарів-винаходів, ризики. 

 

2) Практична частина: Ділова гра. 

 

Процедура ділової гри: 

1. Тренер формулює бізнес-задачу: Є інновація, яка може використовуватися або великою 

компанією, або стати основою створення стартап компанії. Володар інновації в роздумі, 

який вибрати шлях реалізації інновації. 

2. Тренер ділить учасників на 2 команди: мінімалістів і максималістів. 

3. Кожна команда отримує необхідний матеріал для представлення стратегії їх поведінки. 

4. Перша команда отримує завдання: «Як одночасно довести менеджеру великої компанії 

користь придбання інновації для компанії і отримати максимальну винагороду» 

5. Друга команда отримує завдання: «Вирішено створити стартап компанію. Вибір 

стратегії дій за наявності прав на об'єкт інтелектуальної власності» 

Командам дається 15 хвилин на розробку стратегії поведінки, вироблення аргументів на 

свою користь, обгрунтування можливості випуску конкурентоспроможної продукції. 

Потім команди публічно доповідають свої аргументи на користь обраного рішення. 

Питання задаються усіма учасниками групи. У ході полеміки тренер оцінює шляхи 

вирішення і переконується , що всі учасники отримали реальне розуміння. 

 

Семінар і Практичне Завдання 2.2.  

ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ 

 

Мета: дати студентам критичні навички в області створення інноваційної стратегії 

підприємств та економічних умов для її реалізації в діяльності підприємства. 



SUCSID training course: “Innovation Management” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

72 

 

Методи:  

 Придбання необхідних теоретичних знань і практичних навичок по створенню 

інноваційної стратегії розвитку організації 

 Розробка управлінських рішень щодо досягнення стратегічних цілей компанії за 

допомогою методів інтерактивного навчання 

 Набуття практичних навичок у виборі і стратегії будівництва шляхом колективного 

прийняття рішень. 

 

Завдання: 

 Освітня: Розвиток пізнавального інтересу, пам'яті, уваги, логічного мислення, 

вміння самостійного вибору джерела додаткової інформації 

 Навчальна: поглиблення, узагальнення та систематизація знань в інноваційному 

менеджменті. 

 Пізнавальна: Поліпшення навичок і зростання інтересу до розробки стратегії 

інноваційного розвитку підприємства 

 

Структура семінару: 

1) Дискусія спрямована на наступні дії з попередній задачі і фокусується на тому, якими є 

способи створення інноваційної стратегії розвитку організації. 

2) Презентації студентів сфокусовані на темах семінару. Один семінар включає 

презентацію двох-трьох питань, кожна презентація триває до десяти хвилин. 

Пропонуються теми для індивідуального дослідження прикладів фірм з досвідом 

управління інноваціями в країнах з різними типами економіки (див. Таблицю S2.2.1). 

 

Таблиця S2.2.1 

№ Стратегія Де було 

застосовано 

стратегію 

Товар/Послуги де було застосовано 

стратегію (приклади компаній з 

розвинених країн) 

1 Лідерство по витратах Ті, що розвива-

ються, перехідні і 

розвинені 

економіки 

Автомобільна промисловість (...) 

Авіаційний бізнес (...) 

Роздрібна торгівля (...) 

Телекомунікації (...) 

2 Диференціація Ті, що розвива-

ються, перехідні і 

розвинені 

економіки 

Авто- та мото-бізнес (...) 

Комп'ютери (...) 

Роздрібна торгівля (...) 

Туризм і готельна справа (...) 

3 Гібридна (комбінація 

Лідерства по витратах і 

Диференціації) 

Ті, що розвива-

ються, перехідні і 

розвинені 

економіки 

Автомобільна промисловість (...) 

Меблева промисловість (...) і т.д. ... 

 

3) Ділова гра 

3.1. Теоретична частина: Теоретичний матеріал щодо особливостей розробки 

інноваційної стратегії з використанням Стратегічного Годинника Боумена. 



SUCSID training course: “Innovation Management” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

73 

Ця модель корпоративної стратегії розширює три стратегічні позиції Портера до восьми, 

і пояснює комбінації вартості та сприйманої цінності, які використовують багато фірм, а 

також виявляє ймовірність успіху для кожної стратегії. Рис. S2.2.1 нижче представляє 

вісім різних стратегій Боумена, що визначені за різних рівнів цін і цінності [5]. 

 

 

Рисунок S2.2.1. Стратегічний Годинник Боумена. 

 

Положення 1: Низька ціна/Низька додана вартість 

Компанії зазвичай не конкурують у цій категорії. Це сховище «відділу уцінених товарів», і 

небагато компаній хочуть бути в цьому положенні. Швидше це положення, в якому вони 

виявляються змушені конкурувати, тому, що їх продукту не вистачає диференційованої 

вартості . Єдиний спосіб «зробити це» в даному випадку – через ефективність витрат при 

обсязі продажів, і постійно залучаючи нових клієнтів. Ви не виграєте будь-яке змагання за 

лояльність клієнтів, але ви можете бути в змозі підтримувати себе до тих пір, поки ви 

залишаєтеся на крок попереду споживача (ми не збираємося називати тут ніяких 

прізвищ!). Товари невисокої якості, але ціни досить привабливі, щоб переконати 

споживачів спробувати їх один раз. 

Положення 2: Низька ціна 

Компанії, що конкурують у цій категорії, є лідерами за низькою вартістю. Це компанії, які 

зменшують ціни до самих мінімумів, і вони врівноважують дуже низьку маржу з дуже 

високим обсягом продажів. Якщо лідери за низькою вартістю мають досить великий обсяг 

продажів або вагомі стратегічні причини свого становища, вони можуть витримати цей 

підхід і стати потужною силою на ринку. В іншому випадку вони можуть викликати 

цінові війни, що тільки на користь споживачам, так як ціни є стійкими тільки протягом 

найкоротшого періоду часу. «Walmart» (величезна північноамериканська мережа 

роздрібної торгівлі) є одним з ключових прикладів конкурента, який тримає низькі ціни, 

який переконує постачальників вийти на арену низької ціни з обіцянкою дуже високих 

обсягів. 
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Положення 3: Гібрид (доступна ціна/помірна диференціація) 

Гібриди – цікаві компанії. Вони пропонують продукцію за нижчою вартістю, але в той же 

час, з більш високою сприйманої вартістю, ніж у інших бюджетних конкурентів. Обсяг є 

тут проблемою, але ці компанії набувають репутацію, пропонуючи розумні ціни за товари 

нормальної якості. Хороші приклади компаній, які дотримуються цієї стратегії – 

дисконтні універмаги. Якість і цінність хороші, і споживач може бути впевнений в 

розумних цінах. Ця комбінація створює лояльність клієнтів. 

Положення 4: Диференціація 

Компанії, які дотримуються диференціації, пропонують своїм клієнтам високу сприйняту 

вартість. Для того, щоб дозволити собі зробити це вони або збільшують свою ціну і 

підтримують себе через більш високий прибуток, або вони тримають свої ціни на 

низькому рівні і займають велику частку ринку. Брендинг є важливим для стратегії 

диференціації, так як дозволяє компанії стати синонімом якості, а також цінової категорії. 

«Nike» відомий високою якістю і преміум-цінами (цінами з надбавкою); «Reebok» також 

сильний бренд, але він забезпечує високу якість з більш низькими надбавками. 

Положення 5: Фокусована Диференціація 

Це ваші дизайнерські товари: висока сприймана цінність і високі ціни. Споживачі 

купуватимуть у цій категорії на підставі тільки сприйманої цінності. Продукт не 

обов'язково повинен мати якусь більш реальну цінність, але сприйняття цінності досить 

для надання дуже великих надбавок до ціни. Згадайте про Gucci, Armani, Rolls Royce. 

Одяг або покриває вас, або ні, і автомобіль або транспортує вас навколо кварталу, або ні. 

Якщо ви вважаєте, що їхати у вашому Rolls Royce Silver Shadow дійсно варто в 25 разів 

більше, ніж в Форді економ-класу, то ви будете платити надбавку. Точно орієнтовані 

ринки і висока рентабельність – це способи виживання цих компаній. 

Положення 6: Підвищена Ціна/Стандартний Продукт 

Іноді компанії йдуть на ризик і просто підвищують ціни без всякого збільшення цінності з 

іншої частини рівняння. У разі, якщо зростання цін буде прийняте, вони отримають вищу 

прибутковість. Коли це не так, їх частка на ринку падає, поки вони не роблять 

коригування їхніх цін або цінності. Ця стратегія може працювати в короткостроковій 

перспективі, але не протягом довгого часу, так як необгрунтованість цінової надбавки 

незабаром буде доведена на конкурентному ринку. 

Положення 7: Висока ціна/Низька Цінність 

Це класичне монопольне ціноутворення, на ринку, де тільки одна компанія пропонує 

товар або послугу. Як монополіст, ви не повинні бути стурбовані підвищенням цінності 

продукту, тому що, якщо клієнтам потрібно те, що ви пропонуєте, вони будуть платити 

ціну, яку ви встановите, і крапка. На щастя для споживачів в умовах ринкової економіки, 

монополії не існують дуже довго, а якщо вони взагалі коли-небудь з'являються, компанії 

змушені конкурувати на гральному полі більш високого рівня. 

Положення 8: Низька Цінність / Стандартна Ціна 
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Будь-яка компанія, яка дотримується цього типу стратегії буде втрачати свою частку 

ринку. Якщо ваш продукт має низьку цінність, єдиний шлях продавати його – ціна. Ви не 

зможете продати вчорашній хліб за ціною свіжого. Знизьте ціну на кілька центів, і раптом 

у вас є життєздатний продукт. Така природа споживчої поведінки, і ви ніколи не обійдете 

її, незалежно від того, як сильно Ви будете намагатися. 

Положення 6, 7 і 8 не є життєздатними конкурентними стратегіями на по-справжньому 

конкурентних ринках. Кожного разу, коли ціна перевищує прийнятну цінність, ви 

отримуєте нерівну битву. Завжди будуть конкуренти, що пропонують більш якісні 

продукти за нижчими цінами, так що ви повинні мати свою цінність і ціну правильно 

співвіднесеними. 

 

3.2. Практична частина:  

1. Інший погляд на стратегії Портера. При практичному застосуванні Стратегічний 

Годинник Боумена показує приклади компаній, які реалізують всі види стратегій. 

2. Ось деякі питання, які ви повинні задати собі коли вирішуєте, якої конкурентної 

стратегії додержуватись. 

Якщо ви маєте намір конкурувати за ціною: 

 Чи є Ви лідером за ціною? 

 Чи можете Ви підтримувати позицію лідера за ціною? Чи можете Ви контролювати 

свої витрати і підтримувати хорошу маржу (прибуток)? 

 Чи можете Ви використовувати всі цінові переваги, що доступні Вам? 

 Чи можете Ви врівноважити низьку ціну з усвідомленням занадто низької якості? 

 Чи обмежується Ваша цінова перевага одним або кількома невеликими сегментами 

ринку? Чи будуть ці сегменти в змозі підтримувати Ваш бізнес, враховуючи обсяг і 

маржу (прибуток) на які Ви розраховуєте? 

Якщо ви маєте намір конкурувати за сприйманої вартості: 

 Чи є у Вас добре ідентифікований цільовий ринок? 

 Чи розумієте Ви, які реальні вартості на вашому цільовому ринку? 

 Чи знаєте Ви про передбачувану вартість продукції ваших конкурентів? 

 Чи існують області диференціації, де Ви можете заробити на тому, що інші не 

можуть легко копіювати? 

 Чи є у Вас альтернативні методи диференціації у разі, якщо ви втратите ваші 

конкурентні переваги в цій галузі? 

Коли ви аналізуєте, як ви хочете позиціонувати себе, майте на увазі ваші організаційні 

компетенції. Якщо ви хочете вибрати цілеспрямовану стратегію диференціації і продати 

свої «дизайнерські» товари, ви повинні розуміти, що необхідний унікальний набір 

обставин, щоб завоювати таку репутацію на ринку. Вам краще конкурувати в області, де 

ваша конкурентна стратегія збігається з вашою корпоративною стратегією та 

компетенціями, ресурсами, що доступні для вас, середовищем, в якому ви працюєте, і 

тими можливостями збуту, які ви вже виробили. 
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4) Загальна дискусія і питання, які засновані на вищезазначених темах 

5) Нарешті, семінар включає в себе резюме, загальний висновок про теми семінару та 

домашнє завдання. 

 

Семінар і Практичне Завдання 2.3.  

СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ 

 

Мета: закріпити знання щодо існуючих напрямів інноваційної політики держави. 

Завдання:  

 визначити основні напрями підтримки інноваційної діяльності в державі в 

залежності від існуючої інноваційної політики; 

 розробити низку заходів щодо підтримки інноваційної діяльності в залежності від 

існуючої інноваційної політики держави. 

Процедура ділової гри: 

1. Тренер формулює проблему для групи: перед керівництвом держави стоїть задача 

обрати такий різновид інноваційної політики, який би був оптимальним для нинішнього 

етапу розвитку держави. Як завжди, існують прибічники різних інноваційних політик. 

2. Тренер ділить учасників на 3 групи та розводить їх у різні частини кімнати де 

проводиться тренінг. 

Перша команда – відображає групу депутатів, які підтримують інноваційну політику 

«технологічного поштовху». 

Друга команда – відображає групу депутатів, які підтримують інноваційну політику 

«ринкової орієнтації». 

Третя команда – відображає групу депутатів, які підтримують інноваційну політику 

«структурних змін». 

Тренер формулює завдання для всіх команд, оголошує процедуру роботи та дає кожній 

команді інструменти (листи ватману та маркери або інші засоби). 

Кожна команда має: 

 визначити перелік заходів підтримки інноваційної діяльності в рамках обраної 

інноваційної політики; 

 визначити чому саме ця інноваційна політика на нинішньому етапі розвитку 

держави є оптимальною і що можна буде досягти завдяки їй; 

 підготувати контраргументи проти опонентів та їх інноваційної політики. 

4. Процедура роботи команд наступна: на протязі 40 хвилин вони повинні вирішити 

поставлені перед ними завдання та підготувати презентацію своєї інноваційної політики 

за допомогою листа ватману або інших інструментів. 
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5. Презентація. Представник (група представників) кожної команди повинна виступити 

перед Парламентом (Верховною Радою або іншим вищим законодавчим органом країни (в 

рамках тренінгу його функції виконують інші учасники тренінгу, які на даний час не 

виступають з презентацією)) та обґрунтувати свої ідеї, міркування. Інші учасники задають 

питання, висловлюють незгоду з даної політикою, обґрунтовуючи свою думку. 

6. Тренер узагальнює отримані результати під час тренінгу та висловлює свою думку 

щодо аргументів та контраргументів команд. 

 

Семінар і Практичне Завдання 2.4.  

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ 

 

Мета: навчитися оцінювати економічну ефективність інноваційних проектів. 

Завдання: 

 закріпити знання щодо методів оцінки ефективності інноваційних проектів; 

 розрахувати економічну ефективність проекту за допомогою різних методів. 

 

Завдання 1. 

Фірма «Кама» купує за 12,6 тис. євро новий комп’ютер і програмне забезпечення, що 

будуть використовуватися тільки з метою автоматизації бухгалтерського обліку. При 

цьому планується протягом найближчих п’яти років одержати економію з ведення 

бухгалтерського обліку (за рахунок скорочення співробітників цієї служби і зниження 

фонду заробітної плати) у розмірі 5,0 тис. євро за рік. 

Потрібно: визначити, наскільки доцільна така інвестиція, якщо середні ставки за 

банківськими депозитами складають 35% річних. 

Завдання 2. 

Таблиця S2.4.1 

Початкові інвестиційні витрати (-) і грошові потоки (+,-) (тис. євро) 

Період часу (t), років Проект А Проект B Проект С 

0 -250000 -250000 -250000 

1 +50000 +200000 +125000 

2 +100000 +150000 +125000 

3 +150000 +100000 +125000 

4 +200000 +50000 +125000 

 

На підставі вихідних даних табл. S2.4.1 треба: 
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1. Розрахувати показники чистої поточної вартості (NPV), строку окупності (PP), 

дисконтованого строку окупності (DPP) і індексу прибутковості (PI) інноваційних 

проектів А, В і С. Проектна дисконтна ставка дорівнює 14%. 

2. Скласти аналітичний висновок щодо інвестиційної привабливості альтернативних 

варіантів капітальних вкладень. 

 

Семінар і Практичне Завдання 2.5.  

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ 

 

Для (венчурних) інвесторів важливо проаналізувати ефективність інвестицій. Суть цієї 

процедури полягає в порівнянні їх з можливостями альтернативних інвестицій. Щоб 

зробити це, використовують такі методи оцінки інвестицій: NPV (чистий приведений 

ефект) і IRR (внутрішня норма рентабельності). 

Метод NPV – це дисконтований грошовий потік від проекту до інвестора віднесений до 

прогнозного періоду з початку інвестування до його результату. Якщо NPV0, 

інвестиційне рішення приймається. 

IRR – це максимальний рівень цін на капітал (ставка дисконтування), при якому проект з 

певним потоком коштів інвестору буде мати комерційний інтерес для нього. 

 

Метод NPV (чистий приведений ефект). 

Визначається різниця між поточною вартістю грошових припливів та поточної вартості 

грошових відтоків. NPV використовується в розрахунку капіталовкладень для аналізу 

рентабельності інвестицій або проекту. 

Аналіз методом NPV чутливий до надійності майбутніх грошових потоків, які принесуть 

інвестиції або проект. 

Формула для розрахунку: 

 

На додаток до формули, чисту наведену вартість часто можна розрахувати за допомогою 

таблиць і електронних таблиць, таких як Microsoft Excel. 

 

Важливо знати 

NPV порівнює ціну долара сьогодні до ціни того ж долара в майбутньому, враховуючи 

інфляцію і доходи. Якщо NPV перспективного проекту позитивна, він повинен бути 

прийнятий до виконання. Однак, якщо NPV негативна, проект, ймовірно, варто відкинути, 

оскільки грошові потоки також будуть негативними. 
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Наприклад, якщо компанія з роздрібного продажу одягу хоче придбати існуючий 

супермаркет, вона повинна спочатку оцінити майбутні грошові потоки, які магазин буде 

генерувати, а потім скоротити дані грошові потоки в одну одноразово виплачувану суму 

поточної вартості, скажімо, $565000. Якщо власник магазину був готовий продати свій 

бізнес менш ніж за $565000, компанія яка купує, швидше за все, прийме пропозицію, так 

як вона являє собою інвестицію з позитивним NPV. І навпаки, якщо власник не 

продаватиме за ціною менше $565000, покупець не купуватиме магазин, так як інвестиція 

в цьому випадку буде мати негативний NPV і буде, таким чином, зменшувати загальну 

вартість компанії з виробництва одягу. 

 

Метод IRR (внутрішня норма рентабельності) 

Ставка дисконтування часто використовується при розрахунку рентабельності 

капіталовкладень, що робить чисту наведену вартість всіх грошових потоків від 

конкретного проекту такою, що дорівнює нулю. Загалом, чим вище внутрішня норма 

прибутковості проекту, тим більше бажаним є здійснення проекту. Таким чином, IRR 

можна використовувати для ранжирування кількох перспективних проектів, що 

розглядаються фірмою. Якщо припустити, що всі інші характеристики різних проектів 

рівні між собою, проект з найбільшим IRR, ймовірно, буде визнаний кращим і буде 

реалізований у першу чергу. 

IRR іноді називають «економічною нормою прибутку» (ERR). 

IRR можна визначити як норму зростання, яку, як очікується, створить проект. У той час 

як фактична норма прибутку, яку даний проект обов'язково створить, буде часто 

відрізнятися від його розрахункової норми IRR, проект з істотно більш високим значенням 

IRR ніж інші доступні варіанти, все одно забезпечить набагато більше шансів на високі 

темпи зростання. 

IRR також можна порівняти з існуючими нормами прибутковості на ринку цінних паперів. 

Якщо фірма не може знайти будь-які проекти з IRR, що перевищує доходи, які можуть 

бути отримані на фінансових ринках, вона може просто віддати перевагу вкладати свою 

нерозподілений прибуток у ринок. 

 

Розрахунок IRR 

Розрахунок IRR трохи складніше, ніж інші методи складання кошторисів капітальних 

вкладень і їхньої окупності. Ми знаємо, що для IRR чиста приведена вартість (NPV) 

дорівнює нулю, таким чином: 

NPV = 0; 

або 

[PV майбутніх грошових потоків] − [Початкові вкладення] = 0; 

або 



SUCSID training course: “Innovation Management” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

80 

  
CF1 

 +  
CF2 

 +  
CF3 

 + ...   − [Початкові вкладення] = 0 
( 1 + r )1 ( 1 + r )2 ( 1 + r )3 

 

Де: 

r – внутрішня норма прибутковості; 

CF1 – чистий приплив грошових коштів за період один; 

CF2 – чистий приплив грошових коштів за період два, 

CF3 – чистий приплив грошових коштів за період три, і т.д.... 

Але проблема в тому, що ми не можемо ізолювати змінну r (внутрішня норма 

прибутковості) на одній стороні наведеного вище рівняння. Проте, існують і 

альтернативні процедури, які можна використовувати, щоб знайти IRR. Найпростіша з них 

описана нижче: 

1. Встановити значення r і розрахувати NPV проекту при цьому значенні. 

2. Якщо NPV близька до нуля, то IRR дорівнює r. 

3. Якщо NPV більше 0, то збільшити r і перейдіть до кроку 5. 

4. Якщо NPV менше 0, то зменшити r і перейдіть до кроку 5. 

5. Перерахувати NPV, використовуючи нове значення r і повернутися до кроку 2. 

 

Практичний приклад. 

Знайдіть IRR інвестиції, що має початковий відтік грошових коштів у розмірі $213000. 

Приплив грошових коштів під час першого, другого, третього і четвертого року, як 

очікується, складе $65200, $96000, $73100 і $55400 відповідно. 

Розв'язання 

1. Припустимо, що r=10%. 

2. NPV при 10% ставці дисконтування = $18,372 

3. Так як NPV більше нуля, ми повинні збільшити ставку дисконтування, таким чином 

NPV при 13% ставці дисконтування = $4,521 

4. Але NPV все ще більше нуля і ми повинні ще збільшити ставку дисконтування, 

таким чином NPV при 14% ставці дисконтування = $204 

5. NPV при 15% ставці дисконтування = $3,975 

6. Оскільки NPV досить близька до нуля при r = 14%, то IRR ≈ 14% 
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2. Merrill, Peter (2008) Innovation generation: creating an innovation process and innovative 

culture pp. 59-105. Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://books.google.com.ua/books?id=4WBpKMnbOJgC&pg=PA39&dq=innovation+proc

ess+stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=o

nepage&q=innovation%20process%20stages&f=false 

3. Roberta B. Ness (2012) Innovation generation: How to produce creative and useful 

scientific ideas. Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://books.google.com.ua/books?id=OFeCxfIZgn0C&printsec=frontcover&dq=generatio

n+of+idea&hl=ru&sa=X&ei=0b7OUoWTB-

jl4QS6qYHgDQ&ved=0CFkQ6AEwBg#v=snippet&q=generation%20of%20idea&f=false 

4. Ideation Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ideation_%28idea_generation%29  

 

http://www.innovationmanagement.se/2013/07/03/5-key-points-to-consider-when-developing-an-innovation-strategy
http://www.innovationmanagement.se/2013/07/03/5-key-points-to-consider-when-developing-an-innovation-strategy
http://www.triz-journal.com/content/c090427a.asp
http://www.thersa.org/__data/assets/pdf_file/0020/126542/IBMinnovationcyclesfinal.pdf
http://books.google.com.ua/books?id=4WBpKMnbOJgC&pg=PA39&dq=innovation+process+stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=innovation%20process%20stages&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=4WBpKMnbOJgC&pg=PA39&dq=innovation+process+stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=innovation%20process%20stages&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=4WBpKMnbOJgC&pg=PA39&dq=innovation+process+stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=innovation%20process%20stages&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=KGaD5gTng-QC&pg=PA15&dq=innovation+process+stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CFoQ6AEwBg#v=onepage&q=innovation%20process%20stages&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=KGaD5gTng-QC&pg=PA15&dq=innovation+process+stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CFoQ6AEwBg#v=onepage&q=innovation%20process%20stages&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=KGaD5gTng-QC&pg=PA15&dq=innovation+process+stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CFoQ6AEwBg#v=onepage&q=innovation%20process%20stages&f=false
http://pubsonline.informs.org/doi/ref/10.1287/mnsc.1090.1144
http://books.google.com.ua/books?id=4WBpKMnbOJgC&pg=PA39&dq=innovation+process+stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=innovation%20process%20stages&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=4WBpKMnbOJgC&pg=PA39&dq=innovation+process+stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=innovation%20process%20stages&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=4WBpKMnbOJgC&pg=PA39&dq=innovation+process+stages&hl=ru&sa=X&ei=Z7nNUo_eKsap4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=innovation%20process%20stages&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=OFeCxfIZgn0C&printsec=frontcover&dq=generation+of+idea&hl=ru&sa=X&ei=0b7OUoWTB-jl4QS6qYHgDQ&ved=0CFkQ6AEwBg#v=snippet&q=generation%20of%20idea&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=OFeCxfIZgn0C&printsec=frontcover&dq=generation+of+idea&hl=ru&sa=X&ei=0b7OUoWTB-jl4QS6qYHgDQ&ved=0CFkQ6AEwBg#v=snippet&q=generation%20of%20idea&f=false
http://books.google.com.ua/books?id=OFeCxfIZgn0C&printsec=frontcover&dq=generation+of+idea&hl=ru&sa=X&ei=0b7OUoWTB-jl4QS6qYHgDQ&ved=0CFkQ6AEwBg#v=snippet&q=generation%20of%20idea&f=false
http://en.wikipedia.org/wiki/Ideation_%28idea_generation%29
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Для Теми 1.4.: 

1. Jari Kettunen, Kaisa Ilomaki, Petri Kalliokoski. Making Sense of Innovation Management. 

Helsinki: Teknologia teollisuuss, 2007 

2. Drucker Peter, Innovation and entrepreneurship. Practice and principles. New York: 

Harper&Collins Publishers Inc. 1993. – Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3079845. 

3. Christiansen J.A. Building the innovative organization: Management systems that 

encourage innovation. N.Y.: St. Martin`s Press, 2000 

4. Daft R., Menedgment, SPb.: Piter, 2009 

5. Инновационный менеджмент. Учебное пособие под ред. Барышевой А.В., Москва, 

2007 

6. Сурин А.В.,Молчанова О.П. Инновационный менеджмент. Москва: Инфра-М, 2008 

7. Managing Creativity and Innovation (Harvard Business Essentials), Boston, 

Massachussetts, 2003 - Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://www.amazon.com/Managing-Creativity-Innovation-Business-Essentials 

 

Інші електронні матеріали: 

8. Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://www.bizeducation.ru/library/management/innov/4/ideya.htm  

9. Електронний ресурс. Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-

32797.html?page=13 

 

Для Теми 2.1.: 

1. Jonathan Birkin Business Advantage. Intermediate. Teacher's Book: Cambridge 

University Press, 2012.– 160 p.  ISBN: 978-1-107-63770-2  

2. Jane Cordell. Cambridge Business English Activities: Serious Fun for Business English 

Students. Cambridge University Press, 2011. ISBN: 978-0-521-58734-1 

3. Corporate strategy. SAGE library in Business and Management // Editor Jeffrey A Krug. 

/ James Neelankavill, Roger Bennett, Dan Kipley, Alfred Lewis, Harvard Business R. 

SAGE Publications, 2008.-1176 p. 

4. Daniel Goleman. Emotional Intelligence in business .Mann, Ivanov and Ferber. 20013.-

234 p. 

5. L. Lewis Market Leader. Upper Intermediate. Test File. Pearson , 2011.- 44 p. 

 

Для Теми 2.2.: 

1. Bowman and D. Faulkner. Competitive and Corporate Strategy - Irwin - 1996 

 

Для Тем 2.3. і 2.4.: 

1. Drucker Peter. Innovation and Entrepreneurship // Електронний ресурс. Режим 

доступу: http://ua.bookfi.org/book/1303970  

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3079845
http://www.amazon.com/Managing-Creativity-Innovation-Business-Essentials/
http://www.bizeducation.ru/library/management/innov/4/ideya.htm/
http://do.gendocs.ru/docs/index-32797.html?page=13
http://do.gendocs.ru/docs/index-32797.html?page=13
http://www.google.by/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jeffrey+A+Krug%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.bookin.org.ru/avtor/170204
http://www.bookin.org.ru/publish/19142
http://ua.bookfi.org/book/1303970
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2. Голдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент // Електронний ресурс. Режим 

доступу: http://www.aup.ru/books/m23/  

3. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент // Електронний ресурс. Режим 

доступу: http://www.alleng.ru/d/manag/man182.htm  

 

Для Теми 2.5.: 

1. Агарков С.А., Кузнецова Е.С., Грязнова М.О. Инновационный менеджмент и 

государственная инновационная политика Издательство "Академия 

Естествознания", 2011. Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://www.rae.ru/monographs/112 

2. European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA). Електронний 

ресурс. Режим доступу: http://www.evca.eu 

3. Глоссарий венчурного предпринимательства, 2009. Електронний ресурс. Режим 

доступу: http://www.allventure.ru/ucheb/20/#replies_page1 

4. National Venture Capital Association (NVCA). Електронний ресурс. Режим доступу: 

http://www.nvca.org/ 

5. Peter Drucker Innovation and Entrepreneurship Principles and Practices, 1985  - Business 

& Economics - 277 pages. 

http://www.aup.ru/authors/goldshtein/
http://www.aup.ru/books/m23/
http://www.alleng.ru/d/manag/man182.htm
http://www.rae.ru/monographs/112
http://www.evca.eu/knowledgecenter/glossary
http://www.allventure.ru/ucheb/20/#replies_page1
http://www.nvca.org/
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 

 

Для Теми 1.1.: 

Бізнес-середовище – це поєднання внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на 

операційну ситуацію компанії. 

Клієнтська база – це група клієнтів, які неодноразово купують товари або послуги 

підприємства. Ці клієнти є основним джерелом доходу для компанії. 

Економні (помірні) інновації або економне проектування і розробка – це процес 

зменшення складності та вартості товару і його виробництва. 

Інновації – це розробка і застосування нових (та / або модифікації існуючих) засобів, 

продукції, послуг або процесів. 

Інтегровані інновації – це скоординоване застосування наукових / технологічних, 

соціальних і бізнес-інновацій для розробки рішень складних проблем глобальної охорони 

здоров'я. 

Реалізація маркетингової стратегії – традиційно вважається як стадія "створення" в 

процесі планування і супроводжує стадію "мріяння" і, як правило, називають 

формулювання стратегії. 

Розробка нових продуктів (NPD) – повний процес приведення нового продукту на 

ринок. Продукт являє собою набір переваг, пропонованих для обміну і може бути 

матеріальним (тобто щось фізичне, то що можна помацати) або нематеріальним 

(наприклад, служби, досліди або переконання). 

Адаптація продукту відбувається, коли компанія модифікує продукт для зовнішнього 

ринку. 

Оцінка соціально-економічних наслідків фокусується на оцінці розвитку впливу на 

соціально-економічне благополуччя суспільства. 

Технологія – це виготовлення, зміна, використання, і усвідомлення інструментів, 

механізмів, техніки, вміння, систем і методів організації, для того аби вирішити проблему, 

поліпшити вже існуюче вирішення проблеми, досягти мети або виконання певної функції. 

 

Для Теми 1.2.: 

Інноваційний процес – процес створення (розробки та виробництва) і комерціалізації 

інновацій, втілених у нових продуктах, технологіях, методах управління і т.д., які мають 

цінність для клієнтів. 

Ідея – загальна концепція продукту, що може бути запропонована на ринку. 

Задум товару – інноваційна ідея виражена у зрозумілій для споживачів формі. 

 

Для Теми 1.3.: 
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Поліпшення прототипу – метод генерації ідей, що базується на виявленні недоліків 

прототипу (найкращого на ринку зразка) і пошуку шляхів його поліпшення 

Мозкова атака – метод генерації ідей, що базується на генеруванні групою осіб ідей 

вирішення поставленої проблеми (за умови заборони критики ідей) з подальшою їхньою 

оцінкою 

Синектика – метод генерації ідей, що базується на орієнтації спонтанної діяльності 

інтелекту групи фахівців (за допомогою різного виду аналогій) на дослідження і 

вирішення поставленої проблеми 

Ліквідація ситуацій "глухого кута"– метод генерації ідей, що базується на пошуку 

нових напрямків рішень, якщо традиційні не дали результатів 

Морфологічні карти – метод генерації ідей, що базується на розширенні зони пошуку 

рішення поставленої проблеми 

 

Для Теми 1.4.: 

Інноваційний Клімат – умови праці, встановлені протягом певного періоду часу, які 

сприяють зміцненню творчого середовища, змінам та інноваціям. 

Організаційна культура інноваційної команди – інтегральна характеристика, що 

включає систему цінностей, поведінкові режими співробітників, тип управління, 

особливості системи управління, режими оцінки і систему мотивації. 

Спільна творча діяльність – взаємодія персоналу, коли кожен співробітник підвищує 

його/її власну професійну компетентність за рахунок колективної діяльності. 

Модель горизонтальних зв'язків – модель взаємодії співробітників, в якій співробітники 

різних відділів компанії всі разом сприяють появі інноваційних продуктів та процесу. 

Команди швидкого циклу – тип команд в інноваційному менеджменті, які мають 

додаткові ресурси і повноваження для швидкого завершення інноваційного проекту. 

Інкубатор ідей – місце, де співробітники різних рівнів компанії збираються разом для 

генерації інноваційних ідей без будь-якого бюрократичного тиску чи втручання компанія. 

 

Для Теми 2.1.: 

Бізнес-інкубатор; фірма -інкубатор – суб'єкт інноваційної інфраструктури, створений з 

метою утворення нових підприємств, робочих місць та економічного розвитку регіону на 

основі комплексного методу організації інноваційного процесу. 

Винахід – технічне рішення, що є новим, має правову охорону, винахідницький рівень і 

промислове застосування. 

Інвестиції інновацій – сукупність матеріальних та інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються в реалізацію інноваційного проекту. 

Життєвий цикл продукції – сукупність взаємопов'язаних процесів послідовної зміни 

стану продукції від формування вихідних вимог до неї до утилізації. 
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Інновації, нововведення – нові або вдосконалені технології, види продукції або послуг, а 

також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або 

іншого характеру, що сприяють просуванню технологій, товарної продукції і послуг на 

ринок. 

Інноваційна діяльність – діяльність, що забезпечує створення та реалізацію інновацій. 

Інноваційна інфраструктура – сукупність суб'єктів інноваційної інфраструктури, що 

здійснюють матеріально-технічне, фінансове, організаційно-методичне, інформаційне, 

консультаційне та інше забезпечення інноваційної діяльності. 

Інноваційна сфера – область діяльності виробників і споживачів інноваційної продукції 

(робіт, послуг), що включає в себе створення та поширення інновацій. 

Інноваційне підприємство – підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, 

виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги. 

Інноваційний маркетинг – ідентифікація та дослідження ринку нововведень, розробка 

маркетингової пропозиції по комерціалізації інновації. 

Інноваційний менеджмент – сукупність принципів, методів, засобів і форм управління 

інноваційним процесом з метою підвищення ефективності вкладених в його реалізацію 

інвестицій. 

Інноваційний потенціал – сукупність ресурсів різних видів, що включає в себе 

матеріальні, фінансові, інтелектуальні, науково-технічні та інші ресурси, необхідні для 

здійснення інноваційної діяльності. 

Інноваційний проект – проект, змістом якого є проведення прикладних наукових 

досліджень і (або) розробок, їх практичне використання у виробництві та реалізації. 

Інноваційний процес – процес послідовного проведення робіт по перетворенню 

нововведення в продукцію і введення її на ринок для комерційного застосування. 

Інтелектуальна власність – сукупність виняткових прав на результати творчої діяльності 

та прирівняні до них; з точки зору способів захисту – засоби індивідуалізації юридичної 

особи, продукції, виконуваних робіт і послуг. 

Конкурентоспроможність продукції – здатність продукції відповідати вимогам 

конкретного ринку на аналізований період. 

Ліцензіар – сторона, що передає відповідно з ліцензійною угодою ліцензіату право на 

використання об'єкта ліцензії. 

Ліцензіат – сторона, що отримує відповідно з ліцензійною угодою право на використання 

об'єкта ліцензії. 

Ліцензійна угода – угода або договір, за яким одна сторона передає іншій стороні право 

на використання об'єкта ліцензії на певних умовах. 

Маркетинг – система управління виробничо-збутовою діяльністю, що заснована на 

комплексному аналізі ринку і забезпечує ефективність реалізації продукції через 

задоволення потреб споживача. 
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Менеджмент якості – скоординована діяльність з керівництва та управління організацією 

щодо якості. 

Наукова діяльність – творча діяльність, спрямована на одержання нових знань про 

природу, людину, суспільство, штучно створені об'єкти і на використання наукових знань 

для розробки нових способів їх застосування. 

Наукова організація – юридична особа, яка здійснює виконання науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт, одним з органів управління 

якої відповідно до установчих документами є вчена (науково-технічна) рада та яка 

пройшла в установленому порядку акредитацію наукової організації. 

Ноу-хау (від англ. Know how – «знати як» або секрет виробництва) – технічна, 

організаційна або комерційна інформація, що має дійсну або потенційну комерційну 

цінність в силу невідомості її третіми особами та до якої немає вільного доступу на 

законній підставі тому, що власник інформації вживає належних заходів до охорони її 

конфіденційності. 

Організаційна інновація – інновація, пов'язана з створенням або удосконаленням 

організації та управління виробництвом, процесами, трудовими ресурсами. 

Патентна чистота – незалежність об'єкта техніки від тих, що охороняються прав третіх 

осіб на об'єкти промислової власності. 

Патентні дослідження (продукції) – дослідження технічного рівня і тенденцій розвитку 

продукції, її патентоспроможності, патентної чистоти і конкурентоспроможності. 

Патентоспроможність – відповідність передбачуваного об'єкта промислової власності 

критеріям, необхідним для отримання правової охорони згідно патентного законодавства 

конкретної країни (регіону). 

Споживач (продукції) – юридична або фізична особа, яка використовує дану продукцію 

за призначенням. 

Споживчі властивості продукції – сукупність технічних, естетичних та інших 

властивостей продукції, що створюють її корисний ефект і привабливість для споживання. 

Продукт-інновація – інновація, пов'язана з розробкою і впровадженням нової або 

удосконаленої продукції (виробів) або вже реалізованих у виробничій практиці інших 

підприємств і таких, що розповсюджуються через технологічний обмін (безпатентні 

ліцензії, ноу-хау, консультації). 

Технологічний парк – суб'єкт інноваційної інфраструктури, що здійснює формування 

умов, сприятливих для розвитку підприємництва в науково-технічній сфері за наявності 

оснащеної інформаційної та експериментальної бази і високої концентрації 

кваліфікованих кадрів. 

Задоволеність споживачів – сприйняття споживачем ступеня виконання його вимог. 

 

Для Теми 2.2.: 
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Стратегічний Годинник Боумена – модель, що використовують в маркетингу для 

аналізу конкурентних позицій компанії в порівнянні з пропозиціями конкурентів.  

Бізнес-ангели – приватні інвестори, що вкладають гроші в інноваційні проекти стартапів 

в обмін на повернення інвестицій і частку в капіталі. 

Комбінаційна стратегія – багато організацій використовують комбінацію двох або 

більше стратегій одночасно, але комбінаційна стратегія може бути виключно 

ризикованою, якщо зайде надто далеко. 

Комутанти – маленькі, неспеціалізовані компанії, які є дуже гнучкими і використовують 

будь-які можливості для ведення бізнесу. 

Конкурентна перевага – відповідно до Майкла Портера, конкурентної переваги можна 

досягти через обмін можливостями між існуючими та потенційними бізнес підрозділами 

фірми. Модель п'яти сил Портера розглядає засоби для отримання конкурентних переваг в 

організаціях. 

Лідерство за ціною – стратегія виробництва товарів за нижчою ціною, ніж у конкурентів. 

Стратегія диференціації – одна з трьох загальних стратегій, коли фірма прагне створити і 

вивести на ринок унікальні продукти/послуги для різних груп клієнтів. 

Експлеренти – піонери бізнесу, чиї стратегії орієнтовані на ризиковані інновації на основі 

застосування новітніх високоефективних технологій, що ведуть до максимального 

прибутку і венчурним інвестиціям. 

Фокусна стратегія – одна з трьох загальних стратегій, коли фірма намагається звернутися 

до однієї або декількох груп клієнтів, орієнтуючись на їхні побоювання з приводу вартості 

або диференціації. 

Фокусна стратегія, що базується на диференціації – диференціація (якості, марки 

(бренду) та індивідуалізації (виготовлення на замовлення)) залежно від ресурсів і 

можливостей. 

Фокусна стратегія, що базується на лідерстві за ціною – концентрується на вузькому 

сегменті покупців і перемагає в конкуренції з суперниками, обслуговуючи нішевих 

покупців за нижчою ціною, ніж конкуренти. 

Патієнти розміщуються в (прив'язані до) ніші спеціалізації та виробництва невеликої 

партії елітних товарів і покупців, що можуть і бажають платити за них завищену ціну. 

Аналіз життєвого циклу товару – метод прогнозування, який аналізує/передбачає 

поведінку товару/послуги на кожному етапі їх розробки. 

Наукова організація – організація (установа, підприємство, фірма), для якої дослідження 

є основним видом діяльності. 

Стейкхолдери (Зацікавлена сторона) – особа, група або бізнес, що мають інтерес в 

результатах діяльності фірми. 
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Віоленти – визначаються як фірми з «силовою» стратегією, що займаються масштабним і 

масовим виробництвом продукції для широкого кола споживачів, що використовують 

«середні стандарти» якості і задовольняються встановленням середнього рівня цін. 

 

Для Тем 2.3. і 2.4.: 

Інноваційний проект – це складна система взаємообумовлених і взаємозалежних за 

ресурсами, термінами та виконавцями заходів, спрямованих на досягнення конкретних 

цілей (задач) щодо пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. 

Інноваційний проект (як документ) – це комплекс технічної, організаційно-правової і 

розрахунково-фінансової документації, необхідної для реалізації цього проекту. 

Процес здійснення інновацій – сукупність виконуваних у визначеній послідовності 

наукових технологічних, виробничих, організаційних, фінансових і комерційних заходів 

щодо інновацій. 

Дисконтування – метод приведення майбутньої вартості грошей до їх поточної вартості. 

Інноваційна діяльність – діяльність по доведенню науково-технічних ідей, винаходів, 

розробок до результату, придатного до практичного використання. 

Інновація, або нововведення – кінцевий результат інноваційної діяльності, який 

втілений у вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку. 

Номінальна ставка відсотку – поточна ринкова ставка відсотку без врахування темпів 

інфляції. 

Норма рентабельності (внутрішня норма дохідності) – один з найважливіших 

показників оцінки ефективності інноваційних інвестицій. Характеризує рівень дохідності 

конкретного інноваційного рішення, що виражається дисконтною ставкою, за якою 

майбутня вартість грошового потоку від інновацій приводиться до поточної вартості 

коштів, що інвестуються. 

Період окупності – показник ефективності інноваційних інвестицій, що характеризує 

термін, протягом котрого вони повністю повернуться.  

Економічна ефективність інновації – відношення економічного ефекту від 

впровадження інновацій до витрат на їх впровадження. 

Державна інноваційна політика – сукупність форм і методів діяльності держави, 

спрямованих на створення взаємопов’язаних механізмів інституційного, ресурсного 

забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності, на формування 

мотиваційних факторів активізації інноваційних процесів. 

Точка беззбитковості – критичний обсяг продукції у натуральних одиницях, випуск і 

продаж якого забезпечує підприємству беззбиткове господарювання. 

 

Для Теми 2.5.: 

Бізнес-ангел – приватний інвестор, який забезпечує як фінанси, так і бізнес-досвід для 

компанії, що інвестується. 
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Купівля контрольного пакету – угода, що фінансується за рахунок поєднання позикових 

і власних коштів, в якій бізнес, підрозділ або компанія купується за допомогою 

фінансового інвестора у нинішніх акціонерів (продавців). 

Зобов'язання – обмежене зобов'язання партнера з надання певної кількості коштів для 

фонду прямих інвестицій, коли генеральний партнер просить кошти. 

Знецінення. 

1. Спосіб розподілу вартості матеріальних активів протягом строку його корисного 

життя. Підприємства знецінюють довгострокові активи як для податкових, так і для 

бухгалтерських цілей. 

2. Зниження вартості активу, що викликане несприятливою ринковою кон'юнктурою. 

Перевірка благонадійності фінансового стану компанії. Для професіоналів прямих 

інвестицій перевірку благонадійності фінансового стану компанії можна застосувати або 

вузько в процесі перевірки даних, представлених в меморандумі бізнес-плана/продаж, або 

широко для завершення дослідження і аналітичного процесу, який передує зобов'язанню 

інвестувати. Мета полягає в тому, щоб визначити привабливість, ризики та проблеми, що 

стосуються угоди з компанією, що потенційно інвестуватиметься. Перевірка повинна 

дозволити керуючим фондами реалізувати ефективний процес прийняття рішень і 

оптимізувати умови угоди. 

Фінансовий лізинг – оренда , яка відповідає як мінімум одному з таких критеріїв: 

 право власності на активи передається орендарю наприкінці строку оренди; 

 оренда містить опцію покупки зі знижкою, щоб купити обладнання за ціною нижче 

справедливої ринкової вартості; 

 строк оренди становить більшу частину строку економічного життя активу, навіть 

якщо право власності не передається; 

 на початку терміну оренди дисконтована вартість мінімальних орендних платежів 

становить, щонайменше, практично всю справедливу вартість орендованого 

активу; 

 орендовані активи носять спеціальний характер, так що тільки орендар може 

користуватися ними без істотних модифікацій. 

Вільний рух готівки – операційний прибуток компанії після сплати податків плюс 

безготівкові платежі (наприклад, амортизація) мінус інвестиції в обіговий капітал, майно, 

основні засоби та інші активи. 

Збір коштів – процес, в якому самі венчурні капіталісти збирають гроші, щоб створити 

інвестиційний фонд. Ці кошти надходять від приватних, корпоративних або інституційних 

інвесторів, які роблять вклади до фонду, який буде інвестовано основним партнером. 

Приватне капіталовкладення – одна з форм інвестицій в акціонерний капітал приватних 

компаній, які не котируються на фондовій біржі. 
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Раунд (етап) фінансування (або Раунд) – перший етап фінансування – це початкова 

мобілізація зовнішнього капіталу. Успішне фінансування етапу може залучити всі види 

інвесторів, так як може розцінюватися як «дозрівання» компанії. 

Венчурний капітал: 

1. сегмент індустрії приватних інвестицій, який фокусується на інвестиціях в нові 

компанії з високим потенціалом зростання і пов'язаних з високим ризиком; 

2. професійний капітал, інвестований спільно з підприємцем для фінансування 

підприємства на ранній стадії (початок і стартап) розвитку або при розширенні. 

Компенсацією високого ризику, який бере на себе інвестор, є очікування більш 

високого, ніж середній прибутку від інвестиції. Венчурний капітал являє собою 

підмножину приватного капіталу. 

3. тип приватних інвестицій, зосереджених на компаніях-стартапах. 

Венчурний капіталіст – менеджер фонду приватних інвестицій, який несе 

відповідальність за управління інвестиціями фонду в конкретну портфельну компанію. 

При оперативному (ручному) управлінні (звичайна модель для прямих інвестицій), 

венчурний капіталіст привносить не тільки грошові кошти як приватний капітал (тобто 

без застави/плати за активи), а й надзвичайно цінні знання проблем області, ділові 

контакти, бренд-капітал, стратегічні поради і т.д. 
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ТЕСТИ (для самоперевірки тих, що навчаються) 

Для Теми 1.1.: 

Вкажіть (коротко обгрунтувавши), чи є наступні твердження правдивими або 

помилковими: 

1. Інновації можуть відбутися тільки в дослідницьких лабораторіях великих фірм 

(Неправда) 

2. Технологічний прогрес є не єдиним чинником, що створює потребу в інновації 

(Правда) 

3. Виробнича система за принципом «суворо вчасно» (JIT) є прикладом виробничих 

інновацій (Правда) 

4. Впровадження нової моделі телевізора буде прикладом радикальних інновацій 

(Неправда) 

5. Використання нанотехнологій для створення самоочисних вікон є прикладом 

інноваційної продукції (Правда) 

6. Загальне управління якістю є прикладом інновацій процесу (Неправда) 

7. Інновації завжди визначаються мотивом отримання прибутку (Неправда) 

8. Науково-дослідний відділ або «творчі особистості» в області маркетингу є основою 

інновацій (Неправда) 

9. Інновації завжди засновані на змінах (Правда) 

10. Важливість знання потреб клієнтів є ключовим чинником, що впливає на рішення 

про інноваційну діяльність (Правда) 

 

Для Теми 1.2.: 

1) Заповніть пропущені елементи в поданому нижче переліку етапів інноваційного 

циклу: 

1. ................................................ 

2. Генерація інноваційних ідей 

3. ............................................... 

4. ............................................... 

5. Аналіз ринку та розробка стратегії маркетингу  

6. ................................................ 

7. Розробка нового товару 

8. ............................................... 

9. Розгортання комерційного виробництва інновації  

 

Вірна відповідь:  

1. Аналіз відповідності зовнішніх та внутрішніх можливостей розвитку підприємства  

2. Генерація інноваційних ідей 

3. Відбір ідей інновацій 

4. розробка задуму нового товару та його перевірка  

5. Аналіз ринку та розробка стратегії маркетингу 

6. Оцінка можливостей досягнення поставлених в маркетинговій стратегії цілей 
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7. Розробка нового товару 

8. Перевірка нового товару в ринкових умовах 

9. Розгортання комерційного виробництва інновації 

 

2) Яке головне завдання SWOT-аналізу? 

a) Оцінка внутрішніх можливостей розвитку підприємства  

b) Оцінка зовнішніх можливостей розвитку підприємства, що генеруються ринком 

c) Оцінка відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства та зовнішніх, що 

генеруються ринком 

 

3) Що таке ідея? 

a) Ідея це головна концепція товару, що виражена в зрозумілій для споживача формі  

b) Ідея це головна концепція товару, що може бути запропонована на ринку  

c) Ідея це новий товар, що може бути запропонований на ринку  

d) Ідея це головна концепція інноваційного товару 

 

4) Якого елементу не має маркетингова стратегія? 

a) Стратегія формування та розвитку цільового ринку 

b) Товарна стратегія 

c) Стратегія координації  

d) Цінова стратегія 

e) Комунікаційна стратегія 

f) Стратегія формування та стимулювання попиту 

 

5) Заповніть схему рівнів представлення задуму нового товару 

 

 
 

Вірна відповідь: 
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6) Мета ринкового тестування: 

a) Стимулювання процесу просування товару на визначеній ринковій території 

b) Моделювання процесу виведення та просування товару на визначеній ринкові території  

c) Виведення та просування товару на визначену ринкову ділянку 

d) Стимулювання процесу виведення та просування товару на визначеній ринкові 

території 

 

7) Інноваційний цикл, який закінчується продажем ліцензії на право виробництва 

нового товару, завершується наступним етапом: 

a) Генерація ідеї та задуму нового товару 

b) Ринкове тестування товару 

c) Вихід на ринок 

d) Бізнес аналіз 

 

8) Інноваційний цикл, який закінчується продажем патенту на нове технічне чи 

технологічне рішення, завершується наступним етапом: 

a) Генерація ідеї та задуму нового товару 

b) Ринкове тестування товару 

c) Вихід на ринок 

d) Бізнес аналіз 

 

9) Який етап інноваційного процесу має найбільшу частку успіху? 

a) Генерація та відбір ідей  

b) Бізнес аналіз 

c) Розробка нового товару 

d) Ринкове тестування  

e) Комерційне виробництво 

 

10) Який етап інноваційного процесу має найбільшу частку провалу? 

a) Генерація та відбір ідей  
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b) Бізнес аналіз 

c) Розробка нового товару 

d) Ринкове тестування  

e) Комерційне виробництво 

 

Правильні відповіді. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 c b c  b b a e a 

 

Для Теми 1.3.: 

1) Метод генерації ідей, який включає виявлення недоліків найкращого на ринку 

зразка і пошук шляхів його поліпшення: 

a) Метод поліпшення прототипу 

b) Мозковий штурм 

c) Ліквідація ситуацій «глухого кута» 

d) Синектика 

e) Морфологічні карти 

 

2) Метод генерації ідей, який забороняє критику ідей: 

a) Метод поліпшення прототипу 

b) Мозковий штурм 

c) Ліквідація ситуацій «глухого кута» 

d) Синектика 

e) Морфологічні карти 

 

3) Mетод генерації ідей, який використовує різні типи аналогій для аналізу та 

вирішення заданої проблеми: 

a) Метод поліпшення прототипу 

b) Мозковий штурм 

c) Ліквідація ситуацій «глухого кута» 

d) Синектика 

e) Морфологічні карти 

 

4) Метод генерації ідей, який використовує правил перетворення, що можна 

застосувати до незадовільних рішень у традиційній галузі пошуку: 

a) Метод поліпшення прототипу 

b) Мозковий штурм 

c) Ліквідація ситуацій «глухого кута» 

d) Синектика 

e) Морфологічні карти 

 

5) Метод генерації ідей, що включає в себе пошук нових взаємозв’язків між 

частинами попереднього незадовільного рішення: 
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a) Метод поліпшення прототипу 

b) Мозковий штурм 

c) Ліквідація ситуацій «глухого кута» 

d) Синектика 

e) Морфологічні карти 

 

6) Метод генерації ідей, який включає переоцінку проектної ситуації:  

a) Метод поліпшення прототипу 

b) Мозковий штурм 

c) Ліквідація ситуацій «глухого кута» 

d) Синектика 

e) Морфологічні карти 

 

7) Метод генерації ідей, який передбачає використання карти альтернативних 

варіантів функцій, які обраний товар може виконувати: 

a) Метод поліпшення прототипу 

b) Мозковий штурм 

c) Ліквідація ситуацій «глухого кута» 

d) Синектика 

e) Морфологічні карти 

 

8) Скільки осіб доцільно залучати для мозкового штурму: 

a) 1-2 

b) 100-200 

c) 5-6 

d) чим більше, тим краще 

 

9) Коли розробник намагається уявити себе як певний виріб чи вузол, то це 

наступний тип аналогії: 

a) прямі 

b) суб’єктивні  

c) символічні 

d) фантастичні 

 

10) Коли характеристики одного предмету чи явища ототожнюються з 

характеристиками іншого, то це наступний тип аналогій: 

a) прямі 

b) суб’єктивні  

c) символічні 

d) фантастичні 

 

Правильні відповіді. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b d c c c e c b c 



SUCSID training course: “Innovation Management” 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

 

97 

Для Теми 1.4.: 

Вкажіть (коротко обгрунтувавши), чи є наступні твердження правдивими або 

помилковими: 

1. Гнучка організаційна культура негативно впливає на розвиток інноваційного 

середовища в компанії (Неправда) 

2. Конкуренти можуть бути джерелами нових ідей (Правда) 

3. Організаційні структури, створені на принципах бюрократії сприяють розвитку 

інноваційного середовища (Неправда) 

4. Бізнес-процес компанії заснований на принципі суворої ієрархії (Неправда) 

5. Інноваційні компанії не використовують принцип заміщення співробітників 

(Неправда) 

6. Демографічні зміни можуть бути джерелом інноваційних ідей (Правда) 

7. Творчі люди відрізняються своїми моделями мислення що повторюються (Неправда) 

8. Організаційна культура компанії не має ніякого впливу на розвиток інноваційного 

середовища на робочому місці і серед співробітників (Неправда) 

9. Творчі або інноваційні компанії заохочують критику помилок, зроблених 

працівником (Неправда) 

10. Тип роботи, що передбачає спільні інновації, включає в себе внесок кожного 

учасника в процес співпраці (Правда) 

11. Ефективний лідер допомагає членам команди реалізувати свій потенціал шляхом 

правильної мотивації досягнення цілей, використовуючи фінансові та інші 

інструменти мотивації (Правда) 

12. Причини обмеження інноваційні ініціативи включають психологічні та емоційні 

чинники, такі як страх бути неправим, неправильно зрозумілим, критикованим, що 

розглядаються як некомпетентний (Правда) 

 

Для Теми 2.1.: 

1) Що є найбільш ефективним шляхом використання обєктів промислової власності 

(ОПВ)? 

a) Продаж усіх виняткових прав на ОПВ власником 

b) Продаж ліцензії 

c) Використання ОПВ у власному виробництві 

d) Продаж ноу-хау 

 

2) Що означає термін «Ліцензування»? 

a) Продаж усіх виняткових прав на ідеї без обмеження за часом 

b) Надання патентовласником дозволу іншій фізичній або юридичній особі на вчинення 

одної або більше дій в тій чи іншій країні протягом обмеженого періоду часу 

c) Продаж усіх виняткових прав на ОПВ з метою вчинення дій в будь-якій країні 

d) Торговельна система для передачі технологій 

 

3) Що означає термін «Роялті»? 
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a) Роялті - це вартість винаходи 

b) Роялті - це ліцензійна винагорода у вигляді періодичних виплат 

c) Роялті - це оплата ліцензійної винагороди твердо фіксованою сумою відразу або з 

поділом на 2-3 порції 

d) Роялті - це часткова виплата очікуваного прибутку 

 

4) Що означає термін «Маркетингова організація»? 

a) Організація, яка займається сегментацією ринку, розробкою стандартів 

конкурентоспроможності, впровадженням маркетингової концепції в інноваційних 

підрозділах підприємства, розробкою інноваційної стратегії підприємства, рекламою і 

прискоренням стимулювання продажів товарів 

b) Організації, які займаються науково-експериментальною оцінкою 

конкурентоспроможності можливості матеріалізації стандартів товарів, розвитком 

інновацій, їх тестуванням і розповсюдженням 

c) Організація, яка займається розробкою нових продуктів виробництва, масовим 

виробництвом, тактичним маркетингом і продажем продукції, що випускається  

d) Інноваційні організації об'єднані з великими науковими центрами 

 

5) Що означає термін «Наукові парки»? 

a) Компактно розташовані комплекси функціонування яких засноване на комерціалізації 

науково-технічної діяльності та прискоренні просування інновацій до виробництва товарів 

b) Добровільне об'єднання незалежних промислових підприємств, наукових, проектних, 

дизайнерських та інших організацій з метою підвищення ефективності будь-якого виду 

діяльності на основі колективного бізнесу 

c) Інноваційні організації об'єднані з великими науковими центрами (університети, 

інститути) 

d) Тимчасове об'єднання великих компаній в кооперації, що передбачає спільне 

фінансування, проведення стратегічних наукових досліджень і розробок, розвиток 

технологій і стандартів протягом певного періоду часу 

 

6) Що означає термін «Винахід»? 

a) Винахід – це технічне рішення, яке є новим, має правовий захист, винахідницький 

рівень і промислове застосування 

b) Винахід – це нове рішення або дизайн, що мають комерційну цінність 

c) Винахід – це вирішення проблеми з патентним захистом 

d) Винахід – це будь-яке поліпшення якості продукції 

 

7) Що означає термін «Інновації»? 

a) Інновації – це будь-які нові рішення, захищені патентами 

b) Інновації – це нові рішення або дизайн для збільшення доданої вартості продукту 

c) Інновації – це рішення або послуги для поліпшення реалізації продукції 
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d) Нові або вдосконалені технології, види продукції або послуг, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, 

що сприяють просуванню технологій, товарної продукції і послуг на ринок. 

 

8) Що означає термін «Життєвий цикл продукції»? 

a) Життєвий цикл продукції – сукупність взаємопов'язаних процесів послідовної зміни 

стану продукції від формування вихідних вимог до неї до утилізації. 

b) Життєвий цикл продукції – час служби продукту від виробництва до утилізації 

c) Життєвий цикл продукції – відрізок часу, протягом процесу виробництва 

d) Життєвий цикл продукції – це час від виходу на ринок до вилучення з продажу. 

 

9) Що означає термін «Інтелектуальна власність»? 

a) Інтелектуальна власність – право автора бути власником створюваного продукту 

b) Інтелектуальна власність – право автора продати своє творіння 

c) Інтелектуальна власність – сукупність виняткових прав на результати творчої 

діяльності, продукції, робіт, що виконуються і послуг. 

d) Інтелектуальна власність охоплює створення книг, музики, предметів мистецтва 

 

10) Які основні особливості кластерів? 

a) Кластери характеризуються такими ключовими елементами, як: географічна 

концентрація; спеціалізація; безліч дійових осіб; конкуренція і кооперація; критична маса; 

життєвий цикл кластера; інноваційність 

b) Кластери – спеціально створені комплекси в одному регіоні, недалеко від центру 

наукових ідей, що включають фірми та установи, що охоплюють повний інноваційний 

цикл 

c) Кластери – тимчасове об'єднання великих компаній в кооперації, що передбачає 

спільне фінансування, проведення стратегічних наукових досліджень і розробок, розвиток 

технологій і стандартів протягом певного періоду часу 

d) Кластери – добровільне об'єднання незалежних промислових підприємств, наукових, 

проектних, дизайнерських та інших організацій з метою підвищення ефективності будь-

якого виду діяльності на основі колективного бізнесу 

 

Правильні відповіді.: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c b b a c a d a c a 

 

Для Теми 2.2.: 

1. Тип організації підприємців, що беруть участь в інноваційній діяльності, наукових 

дослідженнях і розробках передбачає: 

a) всі організації і підприємства, чия основна діяльність пов'язана з виробництвом товарів 

або послуг для продажу, в тому числі державні та венчурні підприємці; 
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b) організації, що здійснюють менеджмент для держави і задовольняють попит 

суспільства в цілому; 

c) некомерційні організації, які не мають прибуток, а в основному беруть участь у 

науково-дослідній діяльності, пов'язаній з громадською і адміністративною функціями; 

d) науково-дослідні інститути, інноваційні центри, які знаходяться під безпосереднім 

контролем або управлінням або пов'язані з університетами. 

 

2. Серед організаційних структур інноваційного менеджменту особлива роль 

належить малим фірмам, тому що: 

a) вони можуть бути включені в будь-який прибутковий проект; 

b) завжди будуть конкуренти, що пропонують кращу якість продукції за нижчими цінами; 

c) невеликі групи мобільніші, краще сприймаються і генерують нові ідеї; 

d) модель – це виробництво основних споживчих властивостей, використовуючи 

скопійовані ідеї. 

 

3. Бізнес-ангели – це:  

a) приватні інвестори, що вкладають гроші в інноваційні проекти (стартапи) в обмін на 

повернення інвестицій і частку в капіталі; 

b) бізнес-ангели інвестують частину власних коштів у найбільш інноваційні компанії на 

завершальній стадії розробки; 

c) беруть участь у науково-дослідній діяльності, пов'язаній з громадською і 

адміністративної функціями; 

d) у тому числі державні та венчурні підприємці, що вкладають в інноваційні проекти. 

 

4. Різні варіанти загальних стратегій Майкла Портера зводяться до наступних 

базових типів стратегій:  

a) стабільність, зростання, скорочення, гібридна стратегія; 

b) стабільність, зростання; 

c) стабільність, скорочення, поділ, зворотний хід; 

d) стабільність, зростання, скорочення. 

 

5. Стратегії імітації інновацій:  

a) використовуються організаціями або тими, хто має сильні позиції на ринку і технології; 

b) суттю їх моделі є виробництво основних споживчих властивостей, використовуючи 

скопійовані; 

c) використовуються організаціями, які не є піонерами на ринку різних інновацій; 

d) спрямовані на збереження конкурентних позицій організації на існуючих ринках. 

 

6. Яке твердження вірне для «лідера низької ціни»?  

a) на будь-якому ринку отримує конкурентну перевагу від того, що може виробляти за 

найнижчою ціною; 
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b) ефективні продажі і маркетинг, так що ринок розуміє переваги, надані 

диференційованими пропозиціями; 

c) дозволяє компанії стягувати ціни з надбавкою; 

d) фокусує свої зусилля і ресурси на вузькому, певному сегменті ринку. 

 

7. Щоб створити успішну стратегію диференціації, організації повинні:  

a) збільшити прибутки за рахунок зниження витрат коли встановлюють середні по галузі 

ціни; 

b) мати здатність випускати неякісні продукти або послуги; 

c) збільшити частку на ринку за рахунок встановлення більш низьких цін водночас 

отримуючи розумний прибуток з кожного продажу за рахунок скорочення витрат; 

d) ефективні продажі і маркетинг, так що ринок розуміє переваги, надані 

диференційованими пропозиціями. 

 

8. Стратегії, що вони реалізують, орієнтовані на ризиковані інновації на основі 

застосування новітніх високоефективних технологій, що ведуть до максимального 

прибутку і венчурних інвестицій:  

a) Віоленти; 

b) Патієнти; 

c) Експлеренти; 

d) Комутанти. 

 

9. «Комутанти»:  

a) поміщені в нішу спеціалізації і виробляють невеликі партії елітних товарів, а також 

беруть з покупців завищені ціни; 

b) активно беруть участь в просуванні нових продуктів і технологій в масовому масштабі, 

створюючи нові послуги на їх основі; 

c) займаються великомасштабним і масовим виробництвом продукції для широкого кола 

споживачів; 

d) працюють на стадіях росту виробництва і одночасно на стадії зниження винахідницької 

діяльності. 

 

10. Технопарки, інновації та бізнес-інкубатори – це:  

a) підприємства, чия основна діяльність пов'язана з виробництвом товарів і послуг для 

продажу; 

b) малий бізнес зосереджений на фінансуванні інноваційних проектів; 

c) об'єкти структур, які підтримують і стимулюють розвиток малих інноваційних 

підприємств; 

d) організації, що беруть участь у науково-дослідній діяльності, пов'язаній з державними 

та адміністративними функціями. 

Правильні відповіді.: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a c a d b a d c b c 

 

Для Теми 2.3.: 

1) Що можна віднести до принципів державної інноваційної політики? 

a) нові знання, зміни сприйняття, творче мислення, потреби розвитку ринку; 

b) використання традиційних стратегій, старих методів управління; 

c) фінансову підтримку, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у 

сфері інноваційної діяльності; 

d) виконання планових вказівок. 

 

2) Яким шляхом здійснюється державне регулювання інноваційної діяльності? 

a) формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних 

програм; фінансова підтримка виконання інноваційних проектів; 

b) за етапами життєвого циклу нововведення від формування ідеї до її розробки і 

поширення; 

c) процес фінансування та інвестування розробки, розповсюдження нового типу продукції 

чи послуг; 

d) процес створення нової продукції (послуг). 

 

3) Що не відноситься до основних форм державної підтримки інноваційної 

діяльності? 

a) пільги з оподаткування; 

b) пряме бюджетне фінансування; 

c) створення мережі технопарків; 

d) державні закупівлі інноваційної продукції. 

 

4) Хто визначає основні напрями розвитку при інноваційній політиці 

«технологічного поштовху»? 

a) ринок; 

b) суб’єкти господарювання; 

c) держава; 

d) місцеві органи влади. 

 

5) Який з нижчеперелічених варіантів інноваційної політики ніколи не був основним 

для держав? 

a) технологічного поштовху; 

b) соціальної орієнтації; 

c) ринкової орієнтації; 

d) структурних змін. 

 

6) В якому з різновидів інноваційної політики держави, роль держави найменша? 

a) технологічного поштовху; 

b) соціальної орієнтації; 
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c) ринкової орієнтації; 

d) структурних змін. 

 

7) Ким зорганізуються і фінансуються фундаментальні дослідження? 

a) державою; 

b) регіональними органами влади; 

c) суб’єктами господарювання; 

d) фізичними особами. 

 

8) Яким чином відбувається державне регулювання інноваційного процесу на етапі 

маркетингу? 

a) повністю зорганізуються і фінансуються державою; 

b) можливе стимулювання через податкові пільги; 

c) через державні закупівлі інноваційних продуктів; 

d) державою надається доступ до відповідної довідкової та статистичної інформації. 

 

9) Яким чином не може відбуватися державне регулювання інноваційних процесів на 

регіональному рівні на етапі збуту? 

a) державні закупівлі інноваційних продуктів через систему держзамовлень; 

b) організація рівного та прозорого доступу до участі в конкурсах; 

c) податкові пільги, пряма фінансова допомога; 

d) організація доступу до ярмарок, презентацій, PR-проектів. 

 

10) Чи існують формальні критерії щодо ефективного науково-технічного та 

інноваційного розвитку? 

a) так; 

b) так, але вони вимагають витрачання значних фінансових ресурсів; 

c) ні, міжнародний досвід свідчить про відсутність таких критеріїв. 

 

Правильні відповіді.: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c a d c b c a d c c 

 

Для Теми 2.4.: 

1) До показника економічної ефективності інноваційних проектів відноситься? 

a) чиста теперішня вартість; 

b) собівартість; 

c) планові показники; 

d) фінансові показники. 

 

2) Дайте вірне визначення процесу дисконтування для оцінки інноваційних проектів 

a) теперішня вартість усіх грошових потоків за період впровадження інновації, яка 

зменшена на теперішню вартість усіх грошових відтоків за цей період; 

b) число років, потрібних для зрівняння суми приросту прибутку з витраченим 

інвестиційним капіталом; 
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c) процес приведення в часі грошових потоків майбутніх витрат та прибутків, які 

виникають у зв’язку з впровадженням інновації; 

d) гранична ефективність капіталу. 

 

3) Що можна віднести до критеріїв вибору інноваційних проектів? 

a) фінансові критерії; 

b) планові розрахунки; 

c) фінансові розрахунки; 

d) адміністративні розпорядження. 

 

4) Які є види показників ефективності інноваційного проекту? 

a) комерційна (фінансова) ефективність; 

b) бюджетна ефективність; 

c) народногосподарська економічна ефективність; 

d) усі відповіді вірні. 

 

5) Дайте визначення комерційної ефективності інноваційного проекту 

a) вплив результатів впровадження інноваційного проекту на доходи та витрати бюджету; 

b) співвідношення фінансових витрат та результатів інноваційного проекту, які 

забезпечують необхідну норму доходу; 

c) ефективність інноваційного проекту з точки зору інтересів економічної політики; 

d) прямі фінансові результати. 

 

6) Дайте визначення бюджетної ефективності інноваційного проекту 

a) бюджетний ефект як перевищення доходів бюджету над його витратами; 

b) співвідношення фінансових витрат та результатів інноваційного проекту, які 

забезпечують необхідну норму доходу; 

c) ефективність інноваційного проекту з точки зору інтересів економічної політики; 

d) прямі фінансові результати. 

 

7) Дайте визначення народногосподарської економічної ефективності інноваційного 

проекту 

a) співвідношення фінансових витрат та результатів інноваційного проекту, які 

забезпечують необхідну норму доходу; 

b) вплив результатів впровадження інноваційного проекту на доходи та витрати бюджету; 

c) ефективність інноваційного проекту з точки зору всієї національної економіки країни, її 

регіонів, галузей, організацій; 

d) прямі фінансові результати. 

 

8) Визначте поняття «ризик» в умовах здійснення інноваційного проекту 

a) неповна та нечітка інформація щодо умов реалізації інноваційного проекту; 

b) ймовірність комерційного успіху; 

c) невизначеність щодо можливості виникнення несприятливих ситуацій та наслідків в 

процесі реалізації проекту; 

d) очікувані витрати. 

 

9) В якому випадку при аналізі проекту за методом індексу рентабельності активів, 

його слід прийняти до втілення? 

a) якщо значення показника менше 1, в цьому випадку витрати проекту менші за його 

доходи; 
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b) якщо значення показника дорівнює 1, в цьому випадку спостерігається оптимальне 

співвідношення витрат до доходів і вірогідність успішності проекту найвища; 

c) якщо значення показника менше 0, в цьому випадку витрати проекту будуть 

зменшуватися майже до нульового значення; 

d) якщо значення показника більше 1, в цьому випадку відбувається приріст активів за 

результатами виконання проекту. 

 

10) Метод ARR (коефіцієнт ефективності інвестицій) найдоцільніше використовувати 

для проектів, які реалізуються: 

a) протягом двох-трьох місяців; 

b) протягом одного року; 

c) протягом не більше ніж 5 років; 

d) протягом більше 7 років. 

 

Правильні відповіді: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a c a d b a c c d b 

 

Для Теми 2.5.: 

1) Найважчий крок при фінансуванні малого та середнього інноваційного 

підприємництва, це: 

a) фінансування стартапу 

b) фінансування розвитку 

c) початкове фінансування 

d) придбання контрольного пакета акцій компанії 

 

2) Мета венчурного інвестора –……………………………, ………………….. і після 

певного періоду часу ………………………………………………… і збільшити у багато 

разів його початкові інвестиції (визначте правильну послідовність): 

a) продати свою частку в компанії 

b) максимізувати цінність (вартість) компанії 

c) реінвестувати весь прибуток, зароблений компанією 

 

3) Багаті люди, які вкладають свої власні гроші в приватні компанії зі значним 

потенціалом зростання на початкових стадіях їх розвитку, як правило, без надання 

будь-якої застави, це: 

a) бізнес-інвестори 

b) бізнес-ангели 

c) бізнес-демони 

d) бізнес-хлопчики 

 

4) Як бізнес-ангели знижують свої ризики? 

a) беруть заставу 

b) роблять кілька інвестицій у різні проекти 

c) підвищують процентну ставку 
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5) Бізнес-ангели привносять компаніям неоцінимий внесок у тому числі: 

a) фінанси 

b) досвід 

c) знання 

d) операційні та управлінські навички 

 

6) Визначте правильну послідовність процесу взаємодії між венчурним капіталістом 

і підприємством (між декількома етапами): 

a) перевірка благонадійності фінансового стану компанії 

b) попередня оцінка проекту 

c) повна версія бізнес-плану інвестора, якщо з'являється інтерес до проекту 

 

7) Різниця між поточною вартістю припливу готівкових коштів і поточною вартістю 

відтоку грошових коштів, це: 

a) індекс прибутковості 

b) термін окупності 

c) внутрішня норма прибутковості 

d) чиста поточна вартість 

 

8) Максимально прийнятна ставка дисконту, при якій можна інвестувати кошти без 

будь-яких втрат для власника, це: 

a) індекс прибутковості 

b) термін окупності 

c) внутрішня норма прибутковості 

d) чиста поточна вартість 

 

9) Максимальний рівень цін на капітал, при якому проект із зазначеним рухом 

коштів до інвестора матиме комерційний інтерес для нього, це: 

a) індекс прибутковості 

b) термін окупності 

c) внутрішня норма прибутковості 

d) чиста поточна вартість 

 

10) Чим вище внутрішня норма прибутковості проекту, тим…………………… це для 

здійснення проекту. 

a) більш бажано 

b) менш бажано 

 

Правильні відповіді: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c c,b,a b b b,c,d b,a,c d c a b 
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Університет 
Факультет 

 
 

Контрольне Завдання 
 

 

Назва Модулю: Інноваційний Менеджмент Код Модулю: IM 405 

Номер/Назва 
Завдання: 

Пропозиція SW 1 Вага оцінки: 100% 

Дата подачі готового 
завдання: 

10 Червня 2014 
Запланована 
дата оцінки: 

25 Червня 
2014 

Координатор/ 
Інструктор Модулю: 

Виділений інструктор   

Інструкції для подачі завдання: 

Завдання повинно бути відіслано електронною поштою 
 

1. Це завдання повинне бути відіслано в електронному вигляді до 18:00 години 
встановленої крайньої дати подачі. 
2. Для подачі в електронному вигляді Ви повинні завантажити Вашу роботу до області 
електронної подачі відповідного Модуля.  
3. Ви можете замінити свою вже завантажену роботу скільки завгодно разів до 
встановленого крайнього терміну подачі. Якщо Ви захочете замінити свою вже 
завантажену роботу, попередню версію буде замінено, і Ви не отримаєте звіт про те, що 
Ваша робота прийнята, раніше, ніж через 24 години з часу нового завантаження. 
4. Ви отримаєте електронне підтвердження як доказ отримання Вашого завдання. Воно 
буде вислано на адресу електронної пошти, яку ви вказали; зберігайте його для довідки. 
5. Ви повинні пам'ятати про правила Університету з приводу шахрайства та плагіату. 
6. Надсилання завдання із запізненням, але протягом п'яти робочих днів від 
встановленої дати надсилання призведе до того, що максимальною оцінкою Вашої роботи 
буде 50%. Якщо запізнення з надсиланням роботи складе більше п'яти днів, Вашу роботу 
взагалі не буде оцінено. 
7. Нагадуємо, що Вашою особистою відповідальністю є зберігання електронної копії 
Вашого завдання для використання в майбутньому. 
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Інструкції для Студентів (розмір тексту та інструкції щодо аномальної подачі завдання) 

Це індивідуальне завдання й суттєвий елемент курсу. Студенти повинні виконати це 
завдання для того, щоб закінчити курс. 

Контрольне Завдання: Описати ключову ідею, нормативне регулювання і кроки, 
необхідні для створення системи розповсюдження інновацій та забезпечення її 
новаторськими ідеями у вашій країні. 

 
Використовуючи не більше ніж 3000 слів (±10%) опишіть інновацію, яку Ви хочете 
запропонувати і впровадити. Ви повинні включити в опис: 

 Цілі і завдання розробки інновації 

 Механізм створення концепції продукту і формулювання стратегії впровадження 
інновації 

 Обговорення та аналіз нового продукту (послуги) включає аналіз цілей, термінів і 
ресурсів для впровадження інновації, потенційного споживчого попиту і 
економічної ефективності виробництва та продажів (ви можете вибрати інші 
критерії) 

 Обговорення нормативно-законодавчих кроків, які треба зробити для 
впровадження інновації.  

 Список довідкової та спеціальної літератури, що включає друковані та електронні 
матеріали, які було досліджено при підготовці даної пропозиції 

Критерії Оцінювання: 

 Цілі і завдання чітко сформульовані                                                                        20% 

 Концепція та стратегія впровадження інновації чітко описані                               10% 

 Всебічно обговорено новий продукт (послугу)                                                        40% 

 Серйозно обговорені нормативно-законодавчі кроки для впровадження            20% 

 Список довідкової та спеціальної літератури, що включає друковані та електронні 
матеріали, які досліджено при підготовці даної пропозиції                                   10% 

 


