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1. Загальні положення 
 

Метою навчальної дисципліни є забезпечення формування 

теоретичних знань з питань управління інноваційною діяльністю 

суб’єктів господарювання, а також набуття практичних вмінь та 

навичок щодо планування, організації та стимулювання інноваційної 

діяльності підприємств. 

Після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати: 

- сутність та особливості теоретико-методологічних засад 

інноваційного менеджменту; 

- основні положення державного регулювання інноваційної 

діяльності в Україні та світі; 

- типи інновацій та їх особливості; 

- управління інноваційними процесами на різних стадіях 

життєвого циклу інноваційного продукту/підприємства; 

- особливості управління інноваційними проектами; 

- основні методи оцінювання та показники ефективності 

інноваційної діяльності й інноваційних проектів; 

- механізми управління інноваційними ризиками. 

вміти: 

- управляти інноваційною діяльністю підприємств різних форм 

власності; 

- генерувати інноваційні нестандартні ідеї; 

- розробляти інноваційні стратегії організацій; 

- обґрунтовувати та приймати управлінські рішення в сфері 

інноваційного менеджменту; 

- розробляти та удосконалювати інноваційні організаційні 

структури для забезпечення їх розвитку;  

- формувати портфелі інновацій організацій різних організаційно-

правових форм;  

- оцінювати ефективність та результативність інноваційної 

діяльності; 

- планувати та організовувати інноваційні процеси на 

підприємстві; 

- стимулювати інноваційну діяльність в організації; 

- мінімізувати інноваційні ризики тощо. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є набуття у 

здобувачів системи загальних та фахових компетентностей, що 

відповідають освітньо-професійній програмі «Менеджмент» першого 
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(бакалаврського) рівня: 

ЗК. 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК. 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК. 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК. 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації 

ФК 16. Здатність управляти діяльністю бізнес-структур, в тому числі 

в мережі Інтернет, використовуючи інновації та сучасні інформаційні 

технології 

 

Вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» дасть 

можливість отримати здобувачами вищої освіти наступні результати 

навчання: 

ПРН 6. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним. 

ПРН 18. Демонструвати навички управління діяльністю бізнес-

структур, в тому числі в мережі Інтернет, використовуючи інновації та 

сучасні інформаційні технології 

Вивчення дисципліни дасть можливість здобувачам вищої освіти 

набути ряд соціальних, «м’яких» навичок а саме: здатність логічно 

обґрунтовувати свою позицію, вміння працювати в команді та 

управляти командою, яка працює у сфері інноваційної діяльності, 

здатність до навчання, здатність переконувати, аргументувати, вести 

конструктивні переговори, результативні ділові бесіди, плідні дискусії; 

критично ставитися до тенденційної інформації, формування власної 

думки та прийняття рішення в умовах невизначеності, ініціативність, 

креативність; здатність розвивати потенціал лідера, підприємливість і 

вміння йти на виправданий ризик. 
Під час викладання дисципліни використовуються як традиційні 

(лекція-бесіда, лекція-візуалізація тощо) й дослідницькі методи 

навчання, так і інноваційні методи навчання, такі як фасилітація, case-

study, колаборація, розвиток критичного мислення, імітаційне 
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навчання, проблемне навчання, використання елементів дистанційного 

навчання. 

 

2. Тематичний зміст дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та прикладні аспекти 

інноваційного менеджменту 

 

Тема. 1. Концептуальні основи інноваційного менеджменту 
Сутність й основні поняття в галузі інноваційного менеджменту. 

Класифікація інновацій. Зміни, які не визнаються інноваціями. 

Життєвий цикл інновацій. Особливості інноваційної діяльності та 

інноваційного процесу. Особливості прийняття рішень в інноваційному 

менеджменті. 

 

Тема 2. Джерела інноваційних можливостей 
Основні джерела інноваційних можливостей. Сучасні тенденції у 

сфері інноваційного менеджменту в Україні та світі. 

 

Тема 3. Державне регулювання інноваційної діяльності 
Роль держави у забезпеченні інноваційних процесів. Основні 

принципи та підходи до регулювання інноваційних процесів. Методи і 

механізми економічного стимулювання інноваційної діяльності. 

Порядок надання державної фінансової підтримки інноваційним 

підприємствам 

 

Тема 4. Управління інноваційною інфраструктурою 
Сутність та особливості інноваційної інфраструктури. Вимоги до 

ефективного механізму функціонування інноваційної інфраструктури. 

Основні форми малого інноваційного підприємництва. Регіональна 

інноваційна інфраструктура. Науково-виробниче співробітництво.  

 

Змістовий модуль 2. Управління інноваційною діяльністю 

підприємства 

 

Тема 5. Управління інноваційним потенціалом підприємства 
Підходи до визначення понять «потенціал», «інноваційний 

потенціал», їх декомпозиція. Складові інноваційного потенціалу. 

Основні методи оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. 
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Принципи оцінювання інноваційного потенціалу. Особливості 

оцінювання та управління інноваційним потенціалом наукоємних 

підприємств 

 

Тема 6. Планування інноваційної діяльності 
Управління інноваційним розвитком підприємства. Принципи 

інноваційної політики. Планування інноваційних стратегій 

підприємства. Класифікація інноваційних стратегій. Вибір стратегічної 

інноваційної поведінки. Особливості планування та розробки 

інноваційних програм. 

 

Тема 7. Організація та стимулювання інноваційної діяльності 
Особливості організації інноваційних процесів. Властивості 

інноваційного процесу. Типи організаційних структур управління 

інноваційним процесом. Організаційні форми ризикового 

інноваційного бізнесу. Стимулювання творчості в організації. Методи 

стимулювання інноваційної діяльності 

 

Тема 8. Основи управління інноваційними проектами 
Теоретичні аспекти проектного менеджменту. Види інноваційних 

проектів. Особливості фінансування інноваційних проектів. Система 

механізмів фінансування інноваційних проектів. Основи управління 

проектами розробки інноваційної продукції. 

 

Тема 9. Ефективність та результативність інноваційної 

діяльності підприємства 
Сутність та основні види ефектів від здійснення інноваційної 

діяльності. Критерії оцінювання результатів інновацій. Економічна 

ефективність інноваційних проектів. Результативність діяльності 

інноваційного підприємства 

 

Тема 10. Управління інноваційними ризиками 
Сутність та види інноваційних ризиків. Ризики інноваційних 

проектів. Методи оцінювання інноваційних ризиків: якісний та 

кількісний. Способи зниження та ліквідації інноваційних ризиків 

Управління інноваційними ризиками. 
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3. Тематика практичних завдань 
 

Практичне заняття 1. Джерела інноваційних можливостей та 

тенденції в сфері інноваційного 

менеджменту 

 

Метою практичного заняття є набуття розуміння джерел 

інноваційних можливостей а також основних тенденцій в сфері 

інноваційного розвитку в Україні і світі 

 

Завдання 1. Підготувати доповідь та презентацію, використовуючи 

вітчизняні та міжнародні статистичні дані, на одну із запропонованих 

тематик: 

1. Стан та основні тенденції розвитку в сфері продуктових 

інновацій в Україні.  

2. Стан та основні тенденції розвитку в сфері продуктових 

інновацій в ЄС. 

3. Стан та основні тенденції розвитку в сфері продуктових 

інновацій в країнах Азії. 

4. Стан та основні тенденції розвитку в сфері продуктових 

інновацій в світі. 

5. Стан та основні тенденції розвитку в сфері управлінських 

інновацій в Україні.  

6. Стан та основні тенденції розвитку в сфері управлінських 

інновацій в ЄС. 

7. Стан та основні тенденції розвитку в сфері управлінських 

інновацій в країнах Азії. 

8. Стан та основні тенденції розвитку в сфері управлінських 

інновацій в світі. 

9. Стан та основні тенденції розвитку в сфері технологічних 

інновацій в Україні.  

10. Стан та основні тенденції розвитку в сфері технологічних 

інновацій в ЄС. 

11. Стан та основні тенденції розвитку в сфері технологічних 

інновацій в країнах Азії. 

12. Стан та основні тенденції розвитку в сфері технологічних 

інновацій в світі. 

13. Стан та основні тенденції розвитку в сфері ринкових інновацій в 

Україні.  
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14. Стан та основні тенденції розвитку в сфері ринкових інновацій в 

ЄС. 

15. Стан та основні тенденції розвитку в сфері ринкових інновацій в 

країнах Азії. 

16. Стан та основні тенденції розвитку в сфері ринкових інновацій в 

світі. 

17. Стан та основні тенденції розвитку в сфері технічних інновацій 

в Україні.  

18. Стан та основні тенденції розвитку в сфері технічних інновацій 

в ЄС. 

19. Стан та основні тенденції розвитку в сфері технічних інновацій 

в країнах Азії. 

20. Стан та основні тенденції розвитку в сфері технічних інновацій 

в світі. 

Презентація повинна відображати основні тренди а також можливі 

перспективи розвитку сучасної світової і національної інноваційних 

систем. Тривалість доповіді до 20 хв. 

 

Завдання 2. Проаналізувати запропоновану ситуацію (роздатковий 

матеріал). Запропонувати управлінське рішення, обґрунтувати думку, 

використовуючи конкретні приклади. 

Періодично зміст та структура ситуаційних завдань оновлюється 

для відповідності тенденціям в сфері інноваційного менеджменту, а 

також для відбиття сучасного стану ринку інновацій. 

 

Питання для обговорення: 

1. Які підходи існують для визначення поняття «інновація»? Що 

спільного та відмінного між поняттями «новація», 

«нововведення», «інновація»? 

2. В чому полягає суть відтворювальної, стимулюючої та 

інвестиційної функції інноваційного менеджменту? 

3. Які джерела інноваційних можливостей Ви знаєте? Які, на Вашу 

думку, найбільш значні? Обґрунтуйте відповідь. 

4. В чому відмінність між інноваційним процесом та інноваційною 

діяльністю? 

5. Охарактеризуйте основні концепції життєвого циклу 

продуктових/технологічних/управлінських інновацій. 

6. Які зміни не визнаються інноваціями? Обґрунтуйте Вашу точку 

зору. 
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Практичне заняття 2. Державне регулювання інноваційної 

діяльності 

 

Метою практичного заняття є набуття знань щодо суті та 

особливостей державного регулювання інноваційної діяльності, а 

також умінь застосовувати економічні та адміністративні методи 

державного регулювання для підвищення інноваційної активності 

 

Завдання 1. Дослідити особливості державного регулювання 

інноваційної діяльності в різних країнах світу (країну світу необхідно 

обирати за порядковим номером в списку групи (перелік країн 

видається окремо) та зробити висновки щодо можливості використання 

їх досвіду регулювання інноваційної діяльності в Україні.  

Підготувати виступ та зробити міні-презентацію результатів 

дослідження. 

 

Завдання 2. Виконати ситуаційні завдання "Розробка механізмів 

стимулювання інноваційної діяльності" (згідно обраного варіанту). 

Завдання виконується в командах по 3-5 осіб.  

 

Ситуація 1 

Україна відстала в газотурбінних технологіях на 20 років. За 

сучасних темпів розвитку промислового виробництва виникає потреба 

в оновленні та ефективному використанні енергетичного потенціалу 

країни, зокрема – теплових станцій, які становлять основу енергетики. 

Проте, в останні десятиліття в Україні не проводились активна 

інноваційна діяльність у цій сфері. Тому приходиться модернізувати 

власну енергетику установками 80-х років.  

Запропонуйте альтернативні шляхи вирішення цієї проблеми, 

розробивши комплекс короткотермінових і довготермінових заходів. 

Результати роботи оформіть у табличній формі. 

 

Ситуація 2 

Після тривалої економічної кризи в державі розпочалось економічне 

зростання. Однак, темпи зростання є низькими, що пов’язано з 

моральним і фізичним старінням технологій, зумовленим не 

проведенням технічного переоснащення виробництва під час кризи. З 
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метою стимулювання інноваційної діяльності держава запровадила 

податкові пільги. Проте, ці заходи не дають очікуваного результату. 

Проаналізуйте ймовірні причини неефективності державного 

регулювання інноваційної діяльності і запропонуйте систему заходів, 

за допомогою якої можна вирішити зазначені проблеми. Результати 

роботи оформіть у табличній формі. 

 

Періодично зміст та структура ситуаційних завдань оновлюється 

для відповідності тенденціям в сфері інноваційного менеджменту, а 

також для відбиття сучасного стану ринку інновацій. 

 

Питання для обговорення: 

1. Поясніть на що спрямоване державне регулювання 

інноваційної діяльності? 

2. Поясніть в чому полягають цілі та основні завдання державної 

інноваційної політики? 

3. Які вимоги існують до інноваційного продукту? Поясніть в 

чому полягає спільне та відмінне між інноваційним продуктом 

та інноваційною продукцією. Обґрунтуйте думку. 

4. В чому суть адміністративних та економічних методів 

державного регулювання інноваційної діяльності? 

5. На Вашу думку, що лежить в основі інноваційної політики 

провідних країн світу? Обґрунтуйте думку. 

 

Практичне заняття 3. Оцінювання інноваційного потенціалу 

суб’єкта господарювання 

 

Метою практичного заняття є набуття умінь оцінювати 

інноваційний потенціал підприємства 

 

Завдання 1. Підготувати інформацію щодо 3 успішних та 3 

провальних стартапів в Україні та світі (розробники, вартість та 

особливості стартапу). Обґрунтувати основні причини успіху/невдачі 

стартапів. Результати дослідження представити у вигляді міні-

презентації. 

 

Завдання 2. Керівництво ТзОВ «Галичина» висловило потребу у 

розробці інноваційної стратегії підприємства на найближчі 5 років. 

Можлива стратегія залежить від стану організації та розміру 
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інноваційного потенціалу. Використовуючи дані щодо результатів 

роботи ТзОВ «Галичина» за останні два роки, оцініть інноваційний 

потенціал організації (результати роботи організації видаються окремо, 

залежно від порядкового номеру в списку групи) за два роки. 

Представте результати оцінки на павукоподібній діаграмі. Зробіть 

висновки про збалансованість показників на діаграмі та рівень 

інноваційного потенціалу. Запропонуйте, які рішення керівництву 

ТзОВ «Галичина» варто прийняти для того, щоб підвищити рівень 

інноваційного потенціалу. 

 

Питання для обговорення: 

1. Які підходи існують для визначення поняття «потенціал, 

«інноваційний потенціал»? 

2. Поясніть вислів «Інноваційна діяльність – це не самоціль, а 

спосіб забезпечення довгострокової конкурентоспроможності». 

3. Поясніть зв’язок компонентів інноваційного потенціалу. 

Обґрунтуйте думку. 

4. Які виділяють методи для оцінки інноваційного потенціалу. 

Охарактеризуйте переваги та недоліки кожного методу. 

5. В чому полягає суть управління інноваційним потенціалом 

наукоємних підприємств? 

 

Практичне заняття 4. Планування інноваційної діяльності 

підприємства 

  

Метою практичного заняття є набуття навичок планування 

інноваційної діяльності підприємства, а також умінь розроблення 

інноваційних програм підприємства 

 

Завдання 1. Підприємство ТзОВ «Кернел» займається реалізацією 

продуктових інновацій. Наступного року, організація планує випускати 

кілька нових інноваційних видів продукції. Використовуючи вихідну 

інформацію (додається окремо) необхідно оптимізувати програму 

оновлення продукції підприємства та зробити відповідні висновки. 

 

Завдання 2. Виконати ситуаційне завдання «Аутсорсинг: за та 

проти». Завдання виконується в командах по 3-5 осіб. Результати 

роботи представити у вигляді звіту. 
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Аутсорсинг: за та проти 

Все більше число компаній малого і середнього бізнесу схиляються 

на користь передачі своєї бухгалтерії на аутсорсинг. Попит народжує 

пропозицію: число консалтингових компаній зростає, в перспективний 

бізнес навіть включилися банки 

До недавнього часу аутсорсинг послуг бухгалтера або юриста якщо 

і працював, то був «сірим» - приходив співробітник періодично 

розгрібав завали документів. Але ситуація поступово змінюється. На 

ринку множаться консалтингові компанії, готові за розумні гроші 

запропонувати весь комплекс послуг щодо належного супроводу 

підприємницької діяльності. Цілий ряд питань з бізнесменів вже 

знімають і спеціалізовані онлайн-ресурси. Так, з недавніх пір послуги 

онлайн-бухгалтерії з можливістю оформлення документів, обліком 

руху грошових коштів і системою податкової звітності почали 

пропонувати і банки. 

Інтеграція банку з «Моя справа» дозволяє клієнтам автоматично 

формувати і вивантажувати бухгалтерську звітність з банку в цей 

спеціалізований сервіс. Для банку це прозорість фінансового обліку 

клієнта, так як спрощується моніторинг його фінансового стану. Це 

важливо для визначення вартості кредитного ресурсу. Крім цього, 

спеціалізований онлайн-ресурс неминуче веде до скорочення кількості 

особистих звернень в банк. Банки зацікавлені в тому, щоб більшу 

частину операцій клієнт проводив віддалено в режимі онлайн, або 

використовуючи банкомати cash-in. Тобто, не користуючись послугами 

оператора. Для банку це елементарна оптимізація процесів. Також 

онлайн-бухгалтерія призведе і до здешевлення Cash management, 

вельми дорогого зараз продукту. 

В основному послугою «Моя справа», ясна річ, користуються 

невеликі компанії. Серед можливих проблем при роботі з онлайн-

бухгалтерією Костянтин Каменярів, керуючий банком, називає 

прозорість фінансового обліку - клієнт і банк можуть розходитися в 

розумінні глибини відкритості. Є проблема і з конфіденційністю 

обміну - не можна стовідсотково захистити дані від хакерів; 

інерційність наслідки вибору сервісу - для клієнта можуть виникнути 

технічні складності при переході на інший ресурс. «Будь-який банк 

зацікавлений в тому, щоб якщо клієнт до нього прийшов, то залишався 

б з ним якомога довше», - підкреслює Костянтин Каменярів. 

Якщо спеціалізовані онлайн-ресурси для бізнесу - справа відносно 

нове, то бухгалтерським аутсорсингом компанії користуються досить 
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давно. Особливо популярним співпрацю бізнесу зі сторонніми 

консалтерами виявилося в період економічної кризи, коли власний 

персонал виявився багатьом підприємцям не по кишені. «Для будь-якої 

компанії важко знайти бухгалтера, який володів би знаннями в самих 

різних професійних областях. Тому логічно звернутися до 

консалтингової компанії, чиї вузькоспеціалізовані юристи, податкові 

консультанти, аудитори та бухгалтери можуть подивитися на проблему 

з усіх боків і запропонувати оптимальне рішення » 

Крім отримання професійної кваліфікованої допомоги, клієнт 

консалтингової компанії явно економить на фонді оплати праці. Якщо 

основна трійка класних фахівців (фінансовий директор, головний 

бухгалтер, юрист) обходиться компанії більш ніж в 2 млн. грн. в рік, то 

робота з аутсорсингу - мінімум удвічі дешевше. «Клієнт нам говорить: 

давайте я прийму в штат рядового бухгалтера за 15 тис. грн. на місяць, 

який буде формувати документи на прихід і витрати матеріалів, 

грошових коштів, а ви будете формувати якісну звітність. Через якийсь 

час він говорить: давайте я заплачу вам ще 15 тис. грн., а ви проведете 

юридичну експертизу і так далі », - наводить приклад роботи з клієнтом 

Альберт Хісамов. Однак він підкреслює, що велика частина його 

клієнтів поки не готова до того, щоб аутсорсер глибоко занурювався в 

їх бізнес ( «вам це не потрібно знати» 

Послугами сторонніх аудиторів бізнес користувався б ще більше, 

якби ті несли відповідальність за свої помилки - впевнені учасники 

круглого столу. «Не менше половини ринку послуг консалтерів 

складають прості бухгалтери, які у вільний час беруться за аудит 

сторонніх компаній. Природно, про високу якість їх праці годі й казати. 

При цьому ніякої особистої відповідальності за результат своєї праці 

вони не несуть. Але їхні послуги коштують менше, тому вони 

затребувані », - ділиться з колегами своїми спостереженнями заступник 

директора АК« Апельсин »Анна Лисенко. 

Директор компанії «Русь» Олексій Іванов впевнений в тому, що 

компанії повинні ставати більш інформаційно відкритими для 

консалтерів і банків, тим більше коли існують можливості 

несанкціонованого проникнення в комп'ютерні системи («Едвард 

Сноуден це нам показав»): «Ми намагаємося схрестити їжака з вужем . 

З одного боку, хочемо взяти кредит в банку, щоб нас бачили прозорими, 

з іншого - намагаємося щось приховати. Не потрібно ховатися: чим 

більшою інформацією володіє банк або аутсорсер, тим більше шансів, 

що вам допоможуть », - переконаний топ-менеджер. 
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Проаналізуйте та зробіть висновки щодо того, на скільки даний 

бізнес розвинений в Україні? Як розвинений даний бізнес за кордоном? 

Які загрози на шляху розвитку аутсорсингових послуг в Україні? В 

яких сферах в Україні використовуються аутсорсингові послуги? Яку 

стратегію інноваційного розвитку можна запропонувати компанії? 

 

Питання для обговорення: 

1. Поясніть чи можуть інноваційні плани існувати окремо від 

стратегічних планів організації? Чому? 

2. Охарактеризуйте основні складові інноваційної політики 

3. Що таке інноваційна стратегія? Які особливості мають 

інноваційні стратегії? 

4. Охарактеризуйте основні типи стратегічної конкурентної 

інноваційної поведінки. Наведіть приклади кожного типу. 

5. Поясніть механізм формування інноваційних програм. 

6. Охарактеризуйте взаємозв’язок факторів і показників, які чинять 

вплив на можливості підприємства здійснювати інноваційну 

діяльність. 

 

Практичне заняття 5. Організація та стимулювання 

інноваційної діяльності 

 

Метою практичного заняття є набуття навичок щодо організації 

інноваційної діяльності підприємства, а також розробки системи 

стимулів до творчості персоналу 

 

Завдання 1. Підготувати есе на тему «Стимулювання творчості в 

організації» 

 

Завдання 2. Проаналізувати ринкову ситуацію, наведену в 

роздатковому матеріалі. Завдання виконується в командах по 3-5 осіб. 

Результати роботи представити у вигляді звіту. 

Періодично зміст та структура ситуаційних завдань оновлюється 

для відповідності тенденціям в сфері інноваційного менеджменту, а 

також для відбиття сучасного стану ринку інновацій. 

 

Завдання 3. Проведіть експертизу бізнес-моделей (роздатковий 

матеріал) та обґрунтуйте рішення щодо доцільності запровадження 

інноваційного бізнесу. 
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Питання для обговорення: 

1. Розкрийте особливості організації інноваційних процесів. 

Поясніть чому інноваційний процес пов’язаний із 

невизначеністю. 

2. В чому полягає неформалізованість інноваційних ефектів щодо 

до результатів інноваційного процесу? 

3. Від яких чинників залежить організаційна модель інноваційної 

діяльності? 

4. Які типи організаційних структур використовуються 

інноваційними підприємствами? Обґрунтуйте відповідь.  

5. Поясніть чому необхідно стимулювати творчість серед 

працівників інноваційних організацій? Обґрунтуйте думку. 

 

Практичне заняття 6. Основи управління інноваційним 

проектами  

 

Метою практичного заняття є набуття навичок управляти 

інноваційними проектами, що реалізуються в різних галузях економіки, 

а також застосовувати методи стратегічного аналізу й моделювання 

 

Завдання 1. Виконати кейс-завдання «Енергія свічок, людини та 

землі». Завдання виконується в командах по 3-5 осіб. Результати роботи 

представити у вигляді звіту.  

 
Енергія свічок, людини та землі 

У Європі одним з основних трендів у розвитку житлового 

будівництва стає створення пасивних будинків. Основні їх переваги - 

мінімальні витрати на опалення і здоровий мікроклімат 

Місячний рахунок за опалення квартири не перевищує ціни пари 

кухлів пива, - каже німецький пенсіонер Андреас, показуючи квартиру 

в центрі Франкфурта. - Тут немає звичайних батарей. Зате в будинку 

дуже хороший мікроклімат». Німець не може приховати гордості за 

свою квартиру, збудовану за системою «пасивний будинок». 

Пасивні будинки - це досить новий стандарт для житлових будівель. 

Завдяки утепленню та герметизації оболонки будівлі, витрати на 

опалення в ньому мізерно малі і немає потреби в звичних системах 

опалення. Тема пасивних будинків так популярна сьогодні в Німеччині 

та Австрії, що можна говорити про початок тихої домобудівною 

революції. За десятиліття там побудовано більше 16 тис. Таких 
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будинків, причому в останні три-чотири роки обсяги зростають 

експоненціально. Вимоги до ефективності будівель в Німеччині 

постійно посилюються, все частіше можна почути, що через кілька 

років пасивні будинки можуть стати обов'язковим загальнонімецьким 

стандартом. Інші будинки будувати не будуть зовсім. 

В основі концепції пасивного будинку дуже простий ефект - 

автономний простір, звідки не виходить тепло, можна опалювати 

всього за допомогою однієї свічкою. За аналогією: для будинку-

термоса, що не має теплових втрат, навіть в морози буде досить тепла 

людини (на добу людське тіло виділяє 100 кВт теплової енергії), 

сонячної енергії та енергії, що виділяється електроприладами. 

В середині 1980-х років німецький інженер-фізик Вольфанг Файст 

зробив математичні розрахунки будинку-термосу, який не треба було б 

обігрівати. Головний результат розрахунків в тому, що такий пасивний 

будинок виявився не математичним феноменом, а цілком реальною 

річчю. Зокрема, для ефективного утеплення будівлі не потрібні товсті 

цегляні стіни - досить шару утеплювача менше півметра. 

Для перевірки розрахунків в 1991 році в Дармштадті був 

побудований перший пасивний будинок. Детальне вивчення 

підтвердило: будівля дійсно практично не споживає тепла. 

Експериментальний будинок виявився всього на 25% дорожче 

звичайного будинку (це перевищення було профінансовано грантом від 

уряду), що цілком прийнятно для першого зразка. Цікаво, що в середині 

1980-х, незалежно від Файсту, подібні розрахунки зробив і російський 

фізик Юрій Лапін. Однак містобудівне начальство вирішило, що такого 

не може бути в принципі, і ідею навіть перевіряти не стали. 

Уже в першому пасивному будинку доктора Файста були 

сформульовані п'ять основних принципів пасивного будинку. Принцип 

перший - хороша теплоізоляція всіх частин будівлі. Для утеплення стін, 

покрівлі та фундаменту в кліматі центральної частини Німеччини 

досить високоефективних утеплювачів завтовшки 30-40 сантиметрів, 

що по теплових властивостях еквівалентно цегляній кладці товщиною 

шість-вісім метрів. 

Другий - використання трьохкамерних склопакетів з низьким 

показником теплопередачі. Третій - особлива увага приділяється тонкій 

роботі з так званими містками холоду (стики елементів, металеві 

частини, кути будівлі), через які тепло активно йде. Наприклад, 

металеві деталі замінюються пластиковими. Четвертий - проводиться 
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герметизація будівлі, і вона дійсно стає термосом, що не випускаює 

повітря. 

Правда, тут виникає проблема: люди дихають, а значить, необхідна 

постійна подача свіжого повітря. У радянській практиці передбачалося, 

що вентиляція приміщень відбувається природно - через кватирки і 

щілини в вікнах-дверях. Зрозуміло, що для герметичного пасивного 

будинку такий підхід неприйнятний, так як взимку будівля втрачатиме 

тепло. Вихід був знайдений в системі штучної вентиляції з 

рекуператором-теплообмінниками. Це і є п'ятий принцип зведення 

пасивного будинку. 

Свіже повітря подається в будівлю по трубі, проходить через 

теплообмінник, де забирає частину тепла у повітря, що виходить і має 

кімнатну температуру. У пасивних будинках рівень рекуперації досягає 

75%, а значить, повітря, що виходить передає значну частину енергії 

повітрю, що входить. Взимку вхідне повітря, якщо це необхідно, 

додатково підігрівається. Тобто система опалення в будинках все-таки 

є, але вона повітряна і споживає мало енергії. 

Результат: необхідність в опаленні простору різко знижується. 

Критерієм пасивного будинку є споживання теплової енергії - 15 кВт 

на один квадратний метр в рік. Це в десять разів менше, ніж у 

пересічних німецьких будівель 1950-1980-х років будівництва і в 10-15 

разів менше, ніж у радянських будинків, зведених в 1970-х. Нарешті, 

пасивні європейські будинки споживають в п'ять-сім разів менше 

теплової енергії, ніж сучасні вітчизняні будівлі. Можна порахувати і 

по-іншому: для опалення 30-метрової кімнати пасивного будинку 

достатньо енергії 30 свічок. 

У першому пасивному будинку був ще один елемент, від якого 

згодом відмовилися. У ньому спробували використовувати енергію 

землі. Повітрозабірник ставився на деякій відстані від будівлі, і свіже 

повітря спочатку йшло по підземній трубі. Проходячи під землею, де 

навіть в сильні морози температура залишається плюсовою, повітря 

прогрівалося. Система працювала, але після розрахунків і 

експериментів від даного елементу вирішили відмовитися - занадто 

дорого. 

Відмова ця дуже показова. Суть пасивного будинку в його 

економічності. Німці постійно перевіряли ідеї на практиці, різні 

способи економії і виробництва енергії порівнювалися по ціні за 1 кВт 

- в результаті були прийняті ті принципи технології «пасивного 

будинку», які дають максимальний фінансовий ефект. Так, розрахунки 
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Інституту пасивних будинків показали, що ефективніше вкладати 

гроші в економію енергії, ніж в її виробництво, що в Німеччині при 

будівництві будинку з нуля вигідніше інвестувати кошти в системи 

пасивного будинку, ніж, наприклад, в установку сонячних батарей. 

Саме міркування економії змусили німців зупинитися на базовому 

показнику витрат на опалення в 15 кВт на один метр в рік. В принципі, 

цей показник можна знизити, але розрахунки Інституту пасивних 

будинків продемонстрували, що саме при 15 кВт чисто математично 

досягається екстремум за показником «ефект/витрати». Якщо 

намагатися знизити до нуля витрати на тепло, різко зростають витрати 

на будівництво і складність системи. 

Сьогодні в світі будується чимало Екобудинків, в тому числі і досить 

екзотичних. У них застосовуються незвичайні матеріали, сонячні 

батареї, вітряки і так далі. Є стандарт будинків так званого нульового 

споживання, коли будівлі повністю автономні, забезпечують себе 

енергією. На тлі красивих картинок і яскравих концептів пасивні 

будинки можуть здатися сухуватими. Подумаєш, сильно утеплили і 

герметизували будинок - все. Але простота пасивних будинків 

продумана: з системи без вагань викреслені всі недостатньо практичні 

елементи. При цьому система відкрита, господар може додати до свого 

дому будь-який додатковий елемент. 

І саме цієї ефективністю викликаний успіх пасивних будинків на 

ринку. Якщо ще десять років тому в рік будувалися десятки таких 

будівель, то в останні три-п'ять років щорічно зводяться вже тисячі 

будинків. Левова частка пасивних будинків будується в Німеччині та 

Австрії. У Відні вже 20% новобудов зводиться саме так. Розпочато 

будівництво величезного муніципального району на 200 тис. житлових 

«пасивних» одиниць. В останні роки все більше пасивних будинків 

з'являється в Данії і Франції, створені прототипи в Іспанії, Туреччині. 

Просуванням пасивних будинків по світу почали займатися великі 

західні компанії. «Пасивні будинки сьогодні стають базовим 

стандартом будівель з низьким споживанням енергії, - говорить Тьєррі 

Фурньє, директор по країнах СНД концерну Saint-Gobain. - У нашому 

концерні розроблений свій підхід до теми - стандарт ISOVER Multi-

Comfort House. Крім низького споживання енергії, ці будинки 

забезпечують акустичний комфорт і безпеку проживання. Для 

енергоефективних будинків ми розробляємо і спеціальні матеріали: 

наприклад, скло зі змінною керованою прозорістю і черепицю з 

фотоелементами. На даний момент, концерн веде дослідницький 
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проект з адаптації системи "пасивний будинок" для країн з різним 

кліматом (наприклад Шанхайя, Токіо і Дубаї)». 

«Це раби своїх будинків. О шостій ранку встають, щоб відкрити 

віконниці і пересунути якісь засувки. Раз на кілька годин вони щось 

закривають-відкривають, щоб зловити сонячне світло і тепло. Живуть 

в холоді. Бережуть кожен джоуль енергії. За нещільно зачинені двері 

готові вбити»- такі жахи мені розповідали про життя екстремалів від 

екобудівництва. Я був готовий побачити щось подібне і в пасивних 

будинках, але, чесно кажучи, ні в одному з оглянутих мною будинків 

нічого подібного не помітив. 

Перший побачений мною пасивний будинок виявився схожий на 

їжака. З кожної квартири на вулицю стирчали по дві труби діаметром 

сантиметрів в двадцять п'ять. По довгій трубі чисте повітря 

засмоктувався в будинок, по короткій виводився використане повітря. 

Труби першого поверху розташовувалися в двох метрах від землі: чим 

вище, тим чистіше повітря. 

Виявляється, по пасивному будинку можна безпомилково визначати 

сторони світу. На південь виходять великі панорамні вікна. Вікна на 

північ набагато менше. Втім, використовувати будинок як компас 

можна тільки з урахуванням клімату країни. Великі вікна на південь 

відображають становище в Німеччині, де хочеться зачепити побільше 

сонячної енергії. Енергоефективні будинки в Південній Європі, 

навпаки, будуть орієнтуватися вікнами на північ, щоб захиститися від 

зайвого тепла. 

Вікна - це завжди предмет компромісу. З одного боку, через них в 

кімнати потрапляє світло і сонячна енергія, а з іншого - в них великі 

тепловтрати, які можна радикально знизити, тільки вставивши дуже 

дорогі склопакети. У кожному разі розмір вікон і їх параметри по тепло- 

і світлопередачі розраховують архітектори виходячи з бюджету 

будівництва. 

В цілому по архітектурі пасивні будинки практично не 

відрізняються від звичайних, все цікаве всередині. У другому 

пасивному будинку запам'яталася велика кімната для інженерного 

обладнання в підвалі. Безліч труб з повітрям і водою запаковано або в 

гумові кожухи, або в ізоляцію з фольгою - німці рішуче боряться з 

тепловтратами. В кутку стояв рекуператор розміром трохи більше 

холодильника. У трубу з вхідним повітрям вмонтовані місця для 

декількох фільтрів - як в автомобілі. Фільтри періодично змінюються, 

що гарантує чисте повітря в будинку. До речі, я знаю людей, які 
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поставили такого роду нескладну систему подачі і очищення повітря на 

балконі міської квартири - беручи до уваги якість «нашого» повітря, 

слід визнати, що подібні системи більш ніж актуальні. 

Наступна будівля належить вже до нового покоління пасивних 

будинків. З цього багатоквартирного будинку в центрі Франкфурта-на-

Майні вже не стирчала маса труб: система повітряного опалення з 

рекуперацією тут загальна на весь будинок. Архітектор Вернер Фюслер 

з бюро R-M-P architekten розповів про те, що альтернативи такому 

будівництву немає - в районі Франкфурта всі нові будівлі повинні 

будуватися як пасивні. Фрхітектор Фюслер здивував фразою: «Можна 

сказати, що питання опалення будівель за останні роки остаточно 

вирішене. Є цілий набір перевірених рецептів, і боротьба йде, по суті, 

за відсотки економії. Наступний крок - оптимізація роботи з гарячою 

водою, яка поки просто забирає енергію в каналізацію. Думаю, в 

найближчі роки з'являться ефективні рішення і в цій сфері ». 

Всередині будівель, побудованих за технологією «пасивний 

будинок», дихається дуже добре. На контрасті - в деяких навіть 

недешевих вітчизняних котеджах спертість повітря відчувається вже 

через пару хвилин. У кожному пасивному будинку на стіні висить 

невелика коробка - пульт управління кліматом. Найчастіше там два 

регулятора: перший задає температуру, другий регулює швидкість 

подачі чистого повітря. Так що на коробці кілька положень типу «один 

вдома» (не менше 300 літрів повітря в годину), «удвох», «вечірка». 

За собівартістю пасивний будинок трохи дорожчий за звичайний. У 

такому будинку немає котла і системи опалення - це здешевлює; проте 

є витрати на додаткове утеплення, герметизацію, рекуперацію і так 

далі. Втім, 20 років розвитку технології не були марними: вартість 

пасивного будинку різко знизилася. Якщо перший пасивний будинок 

доктора Файста був дорожчий за звичайний будинок на 25%, то 

сьогодні перевищення - всього 5-10%. Втім, очікувати подальшого 

радикального зниження собівартості навряд чи варто. Німецькі 

архітектори пасивних будинків б'ються за частки відсотку, економлячи 

на довжині труб або використовуючи правильну орієнтацію будівлі за 

сторонами світу. 

Додаткові вкладення в систему «пасивний будинок» окуповуються 

в середньому через сім-десять років за рахунок знижених платежів за 

тепло. Чи багато це? 

Як подивитись. В економіці швидких грошей, коли на фондовому 

ринку можна заробляти більше 20-30% річних, це, звичайно, дуже 
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мало. Економічно вигідніше було б вкладати гроші в акції, ніж в 

системи пасивного будинку. Однак сьогодні віртуальна економіка 

досить ризикова. В економіці повільних грошей при банківських 

ставках в 3-5% річних нові технології стають вигідними. Додамо, що 

німецька держава стимулює розвиток енергоефективності, кожен 

покупець пасивної новобудови отримує компенсацію в 5000 євро, 

наприклад, через дотацію іпотечної процентної ставки. 

Є й інший момент: пасивний будинок розглядається німцями як 

страховка від енергетичної кризи. Здебільшого громадяни Німеччини 

переконані, що вартість енергоносіїв буде тільки зростати. Якщо ж 

нафта і газ подорожчають критично, то зроблені інвестиції в системи 

пасивного будинку окупляться дуже швидко. Зрозуміло, що і кожна 

«газова війна» додає популярності енергоефективності. 

Але не тільки фінансовий фактор змушує споживачів вибирати 

пасивні будинки. Для багатьох це інвестиції у власне здоров'я. Справа 

в тому, що в пасивних будинках особливий мікроклімат. Уявімо 

звичайну вітчизняну квартиру взимку. Вікна закриті, але досить 

швидко стає душно, і відкривається кватирка. Через неї потрапляє свіже 

повітря, але при цьому падає температура - і кватирка знову 

закривається. Перепади температури і протяги не надто корисні. У 

пасивному будинку температура стабільна і регульована, а свіже, 

очищене повітря подається безперервно. Є і ще один ефект: так як вікна 

весь час закриті, то вуличний шум не потрапляє в квартиру. Все це 

створює новий комфорт життя, за який німці готові платити. 

Проаналізуйте ситуацію та обґрунтуйте, які, на Вашу думку, 

причини того, що описані енергоощадні технології масово не 

застосовуються в Україні. Оцініть можливості та загрози, сильні та 

слабкі сторони запровадження проектів типу «Пасивний будинок» в 

Україні. Охарактеризуйте можливі наслідки реалізації таких проектів 

для різних груп стейкхолдерів. Що, на вашу думку, є найбільш 

поширеним стимулом і, навпаки, завадою на шляху впровадження у 

практичне життя нових ідей, тобто на шляху реалізації інноваційних 

проектів? 

 

Періодично зміст та структура кейс-завдання оновлюється для 

відповідності тенденціям в сфері інноваційного менеджменту, а також 

для відбиття сучасного стану ринку інновацій. 

 

Питання для обговорення: 
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1. Поясніть вислів «Інновація зовсім не означає винаходити 

щоразу колесо; інновація може означати абсолютно новий 

погляд на давно всім відоме» 

2. Обґрунтуйте підходи до визначення поняття «проект» та 

«інноваційний проект» 

3. Поясніть концепцію управління інноваційним проектом 

4. Поясніть суть основних характеристик інноваційного проекту. В 

чому їх особливість? 

5. Охарактеризуйте основних учасників інноваційного проекту. 

Наведіть приклади. 

6. Яка існує система механізмів фінансування інноваційних 

проектів? Які її складові є найбільш затребувані? 

 

Практичне заняття 7. Ефективність та результативність 

інноваційної діяльності підприємства 

 

Метою практичного заняття є набуття навичок оцінювання 

показників ефективності інноваційного проекту, визначення 

результативності діяльності інноваційного підприємства 

 

Завдання 1. Обговорюється рішення про капіталовкладення в 

інноваційне обладнання вартістю 10×3N тис. грн. В результаті цих 

капіталовкладень можливе використання робочої сили та інших 

ресурсів підприємства для виготовлення 800+N штук виробів в місяць 

протягом 20 років при витратах 42,5+1,2×N гривень на 1 виріб. Вироби 

будуть продаватись по 52,5+1,4×N грн. за од. Через 20 років обладнання 

може бути продано за 1+2,3×N тис. грн. Розрахувати економічну 

ефективність інноваційних проектів (N – номер варіанту відповідно до 

списку групи) та зробити відповідні висновки щодо доцільності 

впровадження інновацій у діяльності організацій. У разі відхилення 

проекту підприємство може інвестувати гроші в прибутковістю 9%. 

 

Завдання 2. Підприємство придбало новий прилад контролю якості 

магнітних носіїв інформації. Ціна приладу – 100+23N  тис. грн. Супутні 

одноразові витрати, пов’язані з експлуатацією приладу, становлять 16 

тис. грн. і розподілені за роками експлуатації рівномірно. 

Використання нового приладу дало змогу зменшити тривалість 

ділового циклу та відповідно збільшити обсяги виробництва магнітних 
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носіїв до 800+10N тис. шт. за рік, внаслідок вилучення з виробничого 

процесу бракованої продукції ще на стадії виробництва заготовок. 

Собівартість одного магнітного носія до придбання приладу 

становила 1,5+2,7N грн., гуртова ціна – 2,2 +3,1N грн. Податок на 

прибуток – 19%. Нормативний строк служби приладу 4 роки. Норма 

дисконту становить 10+N %. 

Розрахуйте комерційний  ефект такого проекту (N – номер варіанту 

відповідно до списку групи) та зробити відповідні висновки щодо 

доцільності впровадження інновацій у діяльності організацій. 

 

Завдання 3. Обчисліть економічний ефект у виробника і покупця 

нового пресу (N – номер варіанту відповідно до списку групи), якщо 

його виробництва становить 6200+43N грн. Рентабельність 

виробництва становить 4+N%, а прибуток оподатковується за ставкою 

20%.  

Використання пресу дозволить щороку виготовляти 980+1,3N шт. 

продукції за ціною 13,5+5N грн./шт, собівартість виробу – 13,1+3,4N 

грн/шт.  

Супутні капіталовкладення у покупця пресу становлять 1200 грн. 

щорічно, нормативний термін експлуатації преса – 4 роки. Норма 

дисконту – 16% 

Зробіть висновки щодо доцільності впровадження інновацій у 

діяльності організацій. 

 

Завдання 4. З двох інноваційних проектів (А чи В) виберіть 

економічно привабливіший.  
Показники А В 

Витрати на устаткування, тис. грн. 25+0,5*N 20+0,4*N 

Виручка від реалізації старого 

устаткування за залишковою 

вартістю, тис. грн. 

4+N 6+N 

Норма амортизації устаткування, % 18 16 

Ставка дисконту 10 10 

Очікувані прибутки (тис. грн./рік) від реалізації проектів зазначені в 

таблиці 2. 

Таблиця 2 
Роки  0 1 2 3 4 

А -5 11 12,1 13,0 9,0 

В 1,0 8,8 10,8 12,0 8,4 
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Періодично зміст та структура кейс-завдання оновлюється для 

відповідності тенденціям в сфері інноваційного менеджменту, а також 

для відбиття сучасного стану ринку інновацій. 

 

Питання для обговорення: 

1. В чому відмінність понять «ефективність» та 

«результативність». Поясніть свою думку. 

2. Які критерії пояснюють результати інновацій. Обґрунтуйте 

відповідь. 

3. Які бувають види ефектів від здійснення інноваційної 

діяльності? Який з них найбільш бажаний для керівника 

організації? 

4. Поясніть думку, що інноваційна діяльність пов’язана як з 

позитивними, так і негативними ефектами. обґрунтуйте 

відповідь. 

 

Практичне заняття 8. Управління інноваційними ризиками 

 

Метою практичного заняття є виявлення інноваційних ризиків, а 

також розробка заходів для зменшення, ліквідації й уникнення ризиків  

 

Завдання 1. Оцінити проект за ступенем ризику. Зробити висновки 

щодо доцільності реалізації одного із двох проектів. 

Вихідні дані до завдання 

Показник 

Песимістичний 

сценарій 
Реальний сценарій 

Оптимістичний 

сценарій 

Проект А Проект Б Проект А Проект Б Проект А Проект Б 

NPV, тис. грн. 150+1,2N -20+0,8N 180+N 65+3N 260+0,8N 120+1,6N 

Р, частки 0,2 0,2 0,5 0,6 0,3 0,2 

N – номер варіанту відповідно до списку групи 

 

Завдання 2. Для підвищення ефективності  своєї діяльності 

інноваційне підприємство планує вийти на новий сегмент ринку для 

просування нового інноваційного виробу. Виходячи зі специфіки 

споживчих запитів, ємності сегмента, доступності каналів збуту, 

прибутковості діяльності тощо прийнятними є ряд сегментів. Відомо, 

що при орієнтації на кожний із сегментів ринку може реалізуватися ряд 

альтернативних результатів, які відрізняються розмірами 
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одержуваного прибутку (або розмірами втрат). Розходження в 

результатах пояснюються різними сценаріями розвитку подій на 

обраних цільових сегментах ринку, розвиток яких заздалегідь вгадати 

неможливо.  За допомогою критерію Севіджа прийміть рішення щодо 

вибору варіанту дій в умовах невизначеності. Обґрунтуйте відповідь. 

 

Прогнозний прибуток від реалізації інноваційних виробів 

Варіант 

рішення 
S1 S2 S3 S4 

А1 25+2N 15+1,2N 32-N 65-2N 

А2 38+1,5N 20+0,7N 54+1,2N 50+1,3N 

А3 12+2,5N 35-N 40+N 48-0,5N 

А4 45+0,8N 17+0,4N 35+1,8N 20+2N 

N – номер варіанту відповідно до списку групи 

 

Питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте сутність та види інноваційних ризиків. 

2. Поясніть, які існують методи оцінювання інноваційних ризиків? 

Який з методів, на Вашу думку, є найбільш точним? 

3. Охарактеризуйте основні методи зменшення інноваційних 

ризиків. 

4. Охарактеризуйте основні методи ліквідації інноваційних 

ризиків. 

5. Поясніть послідовність процесу управління інноваційними 

ризиками. Які основні етапи? 

 

4. Тематика самостійної роботи  
 

Для поглиблення вивчення дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен поглибити опрацювання додаткової навчальної літератури – 

підручників, посібників, монографій, статей та інших періодичних 

ділових видань. 

Питання для самостійного вивчення дисципліни: 

1. Еволюція інноваційних теорій 

2. Роль інноваційного менеджменту у підприємницькій діяльності 

організації 

3. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують інноваційну 

діяльність організацій 
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4. Властивості інновації: новизна та її різновиди; практична 

значимість та її характеристика 

5. Інноваційна сфера як система умов здійснення інноваційної 

діяльності, її призначення та основні елементи 

6. Правовий захист інтелектуальної власності: авторське право, 

патентне право, товарний знак 

7. Чинники розвитку інноваційної діяльності 

8. Основні цілі інноваційного процесу. Етапи інноваційного 

процесу та їх особливості 

9. Регіональні, національні та транснаціональні форми організації 

інноваційної діяльності 

10. Технологічні та наукові. Технополіси 

11. Альянси в інноваційній сфері 

12. Міжфірмова науково-технічна кооперація 

13. Особливості інноваційної стратегічної поведінки організацій 

14. Типи та види інноваційних стратегій 

15. Критерії оцінки (відбору) нововведень інноваційної стратегії 

16. Особливості інноваційної стратегічної поведінки організацій 

17. Типи та види інноваційних стратегій 

18. Критерії оцінки (відбору) нововведень інноваційної стратегії 

19. Прогнозування інновацій та її роль діяльності організацій 

20. Інноваційний проект: поняття та відмінні риси 

21. Керівництво інноваційним проектом: менеджер з проекту, його 

завдання та пріоритети у роботі 

22. Механізм управління проектом та його основні інструменти 

23. Основні види невизначеності та інноваційні ризики 

24. Методи зниження ризику інноваційному проекті 

25. Причини невдач (провалів) проектів та основні рішення щодо їх 

усунення 

26. Джерела та форми фінансування інноваційної діяльності 

27. Ефективність запровадження інновацій: бюджетна, економічна, 

соціальна, екологічна 

28. Принципи та методи оцінки ефективності інвестицій та правила 

їх використання 

29. Чинники та умови державного регулювання в інноваційній сфері 

30. Управління інноваційними проектами та програмами 

31. Бенчмаркетинг як прийом інноваційного менеджменту 

32. Реінжиніринг як прийом інноваційного менеджменту 
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5. Перелік рекомендованої літератури 
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4. Горбовий А. Ю. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. Ірпінь : Ун-

т ДФС України, 2019. 285 с.  

5. Дудар Т.Г., Мельниченко В.В. Інноваційний менеджмент : навч. 

посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2019. 256 с. 
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―Університетська книга, 2010. 334 с.  
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2019. 518 с. 

 

Додаткова література: 
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2. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку : 
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