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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Розробка інноваційного проекту починається в зв'язку з тим, що старі 
технології працювати вже не можуть. Інноваційний проект спрямований на 
розробку теоретичних і практичних питань, пов'язаних із створенням, 
розповсюдженням та застосуванням нових технологій і нової продукції. 
Технологія виступає як об'єктивна, матеріально організована форма 
існування інновації. Питання про первинність у розвитку інновацій вирішено 
на користь технології. Це обумовлено тим, що технологія є більш широким 
поняттям, включає в себе і продукт. Адже саме технологічні зрушення 
призводять до зникнення не лише окремих видів продукції, але галузей, а 
темпи розвитку в сучасних умовах визначаються швидкістю і масштабами 
впровадження нових технологій. Існує нерозривний зв'язок між 
інноваційними технологіями і виробництвом продукції інноваційного типу. 
Через продукцію виявляється ефект інноваційних технологій. Цей ефект 
повинен бути позитивною величиною, щоб додаткові витрати, з якими 
пов'язаний перехід на нові технології окупилися. Однак, ефект може мати і 
негативну величину, оскільки застосування нової технології може дати не 
додатковий прибуток, а завдати шкоди підприємцю. 

Мета вивчення дисципліни “Управління інноваційними проектами”:  
полягає у формуванні знань та навичок з організації та управління 
інноваційними проектами, як інвестиційними проектами особливого виду, 
що забезпечують створення і впровадження нових видів продукції, 
технологій та ґрунтовному вивченні принципів роботи в ринковій економіці 
проектного менеджменту. 

Основні завдання курсу: 
- оволодіння методологією, методами, концепціями та логікою 

організації управління інноваційними проектами;  
- засвоєння студентами методичних положень з планування, 

організації, контролю, координації, мотивації проведення проектної роботи; 
- ознайомленні із структурою проекту, джерелами його проектування; 
- використання комплексу знань з менеджменту інноваційних 

проектів для створення сприятливих умов творчої діяльності. 
Вивчення дисципліни “Управління інноваційними проектами” 

передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Управління 
проектами”, «Інноваційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент» та ін. 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

“Управління інноваційними проектами” 
 
Змістовий модуль 1. Основи управління інноваційними проектами 
 
Тема 1. Поняття про інноваційний проект і середовище 
Управління інноваційними проектами як концептуальна основа 

стратегічного менеджменту організації. Основні поняття про інноваційний 
проект. Визначення проекту. Компоненти проекту. Продукт проекту. 
Життєвий цикл продукту (вироби).  

Життєвий цикл товару. Рівні якості споживання. Життєвий цикл 
інновації. Життєвий цикл інноваційного проекту. П'ять фаз життєвого циклу 
проекту. 5 стадій інноваційного проекту.  

Класифікація інноваційних проектів. Зіставлення життєвих циклів 
нововведення і інноваційного проекту. 

Література [1-5, 8-10, 12-16] 
 
Тема 2. Основні поняття про управління інноваційним проектом 
Операції та проект, фактори посилення ролі проектного управління.Два 

стану процесів в організації: сталий (стабільність) і перехідний (розвиток - 
перехід від одного стійкого стану до іншого). Ознаки проектних робіт. 

Фактори посилення ролі проектного управління.  
Управління проектом і управління інноваційним проектом. Проектна 

команда. Простір процесу управління інноваційним проектом. Загальні 
функції управління. Спеціальні функції управління.  

Література [1-4, 8-13, 18-24] 
 
Тема 3. Ресурсне забезпечення інноваційних проектів.  
Функції та задачі ресурсного забезпечення проектів. Класифікація 

необхідних для проектування ресурсів. Характеристика та параметри 
матеріальних, енергетичних та інформаційних потоків. Оцінка витрат 
ресурсів на організацію виконання та управління проектами. Задачі 
управління матеріальними запасами та маневрування ресурсами. Організація 
взаємодії та кооперування між структурними підрозділами – учасниками 
інноваційних проектів. Організація гнучких систем ресурсного забезпечення 
проектів. 

Література [4-6, 8-12, 18-23] 
 

Тема 4. Міжнародні і національні стандарти з управління 
проектами 

Професійні організації із управління проектами. Загальні підходи до 
стандартизації в області управління проектами.  Міжнародні стандарти 
управління проектами. Національні стандарти управління проектами. 

Література [2-6, 8-12, 15,18-19] 



 
Змістовий модуль 2. Організація управління інноваційними 

проектами 
 
Тема 5. Організація інноваційного проекту 
Проектна документація. Стандарт підприємства про проекти. Статут 

проекту. План управління проектом. Бізнес-план проекту. Бюджет проекту. 
Мережева модель проекту. Структура стандарту з управління проектами.  
Зміст плану управління проектом. Коло учасників проекту.  Становлення 
професії менеджер проекту. 

Література [1-5, 8-10, 12-16, 18, 21-24] 
 
Тема 6. Принципова схема системи інноваційного проекту 
Структура системи і бізнес-система інноваційного проекту. 

Принципова схема бізнес-системи інноваційного проекту.  
Система управління інноваційним проектом.  
Відбір ідей, створення продукту і матричний аналіз конкурентних 

позицій. Матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ). Призначення 
матриці і використовувані принципи.  Чотири принципи побудови матриці 
БКГ. Якісна побудова матриці. Оцінка типових позицій. Кількісне уявлення 
матриці. Виділення траєкторій дій та інноваційних стратегій в матриці. 
Аналітичні можливості матриці БКГ. Переваги і недоліки матриці БКГ. 
Матриця "Дженерал Електрик - МакКінзі". Переваги матриці ДЕМК. 
Матриця Ламбена "витрати-ціни". Карти стратегічних груп. 

Література [1-5, 8-10, 12-16, 18, 21-24] 
 

Тема 7. Проектно-кошторисна документація. Фінансування 
інноваційних проектів. 

Комерціалізація інноваційного проекту. Розробка проектно-
кошторисної документації (тендери на розробку, вимоги до документації, 
експертиза та затв ердження проектів).  Призначення кошторисів. Методи 
визначення кошторисної вартості. Типи кошторисів. Структура кошторисної 
вартості.  Розробка бюджету проекту. Основні завдання бюджетного 
контролю.  

Фінансування інноваційних проектів та інвестиційний проект. Пряме 
фінансування. Джерела прямого фінансування.  Непряме фінансування. 
Непрямі методи фінансування.  

Література [1-6, 8-15, 18-23] 
 

Тема 8. Оцінки ефективності управління інноваційними 
проектами.  

Поняття продуктивності та ефективності проектування інноваційних 
процесів. Оцінки продуктивності та ефективності. Ресурсний та витратний 
підходи до оцінки ефективності організації, проектування та впровадження 
проекту. Види ефективності (технічна, технологічна, організаційна, 



економічна, соціальна, екологічна, політична) інноваційних проектів. 
Складові та фактори ефективності проекту. Врахування домінуючих 
внутрішніх та зовнішніх факторів, що визначають ефективність інноваційних 
проектів. Врахування ризиків. Критерії ефективності інноваційних проектів 
на різних стадіях життєвого циклу. Методи оцінки ефективності 
управлінських рішень в інноваційних проектах. Області прояву ефективності 
управління проектами. Методики оцінки ефективності проекту та можливих 
наслідків впровадження інноваційних проектів. 

Література [1-6, 8-12, 15-23] 
 
Тема 9. Управління ризиками інноваційних проектів 
Загальні поняття управління ризиками. Основні принципи управління 

проектними ризиками. Типові ризики проекту. Планування управління 
ризиками. Визначення ризиків. Аналіз ризиків. Пріоритезація ризиків. 
Моніторинг і контроль ризиків. 

Методи контролю ризиків інноваційних проектів. Методи кількісного 
аналізу проектних ризиків. Методи та засоби впливу на ризик. Страхування 
як метод впливу на ризик. 

Література [1-5, 8-10, 12-16, 18, 21-24] 
 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
  

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 
складовою навчального процесу й активною формою самостійної роботи 
студентів, 

Мета контрольної роботи — поглибити та систематизувати здобуті в 
процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно 
працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та 
статистичними матеріалами і застосовувати теоретичні знання та набуті навички 
на практиці для дослідження й аналізу інноваційних процесів, що є основою 
сучасного бізнесу. 

Контрольну роботу студент виконує у формі реферату. Алгоритм 
виконання контрольної роботи: 
 уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи над ним; 
 виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх 

теоретичне обґрунтування та оцінювання; 
 формулювання висновків з викладенням прогнозу розвитку процесу 

(явища) в перспективі. 
 Тему контрольної роботи студент обирає самостійно (власний вибір). 

Обсяг контрольної роботи у формі реферату має становити від 5 до 18 
стр. Структура контрольної роботи наступна: титульна сторінка, план, вступ, 
основна частина, висновки, список використаної літератури. 
 



ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

1. Проект як об’єкт управління.  
2. Планування і управління проектом на основі процесного підходу.  
3. Етапи, стадії і моделі інноваційного процессу . 
4. Особливості інноваційних проектів та їх життєвих циклів.  
5. Управління конкурентоспроможністю інноваційного проекту. 
6. Поняття і визначення інноваційної програми як об’єкта управління.  

Види науково-технічних програм у сфері інноваційної діяльності.  
7. Міжнародні і національні стандарти з управління проектами.  
8. Державні і міжнародні програми підтримки інноваційної діяльності.  
9. Конкурси і тендери на реалізацію проектів.  
10. Організація управління комплексними інноваційними програмами. 
11. Управління командою проекту.  
12.  Управління комунікаціями проекту.  
13.  Комплекс програмно-технічних засобів, які забезпечують управління 

інноваціями в організаціях.  
14. Інвестування і бізнес-планування інноваційних проектів. 
15. Розрахунок ефективності науково-дослідних розробок  
16.  Документування інноваційних проектів: проектна, планова і звітна 

документація, порядок її складання, використовування і зберігання.  
17. Інструментальні засоби управління інноваційними проектами.  
18. Управління ризиками інноваційних проектів. 
19. Інструментальні засоби планування і контролю реалізації 

інноваційного проекту, фінансового аналізу і управління ресурсами 
інноваційного проекту.  

20. Засоби презентації інноваційного проекту.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 
1. Управління інноваційними проектами як концептуальна основа 
стратегічного менеджменту організації.  
2. Основні поняття про інноваційний проект.  
3. Визначення проекту.  
4. Компоненти проекту. Продукт проекту.  
5. Життєвий цикл продукту (вироби).  
6. Життєвий цикл інноваційного проекту.  
7. Класифікація інноваційних проектів.  
8. Операції та проект, фактори посилення ролі проектного управління. 
9. Два стану процесів в організації: сталий (стабільність) і перехідний 

(розвиток - перехід від одного стійкого стану до іншого).  
10. Ознаки проектних робіт. 



11. Фактори посилення ролі проектного управління.  
12. Проектна команда.  
13. Простір процесу управління інноваційним проектом.  
14. Функції та задачі ресурсного забезпечення проектів.  
15. Класифікація необхідних для проектування ресурсів.  
16. Характеристика та параметри матеріальних, енергетичних та 

інформаційних потоків. 
17.  Оцінка витрат ресурсів на організацію виконання та управління 

проектами.  
18. Задачі управління матеріальними запасами та маневрування ресурсами.  
19. Організація взаємодії та кооперування між структурними підрозділами – 

учасниками інноваційних проектів.  
20. Організація гнучких систем ресурсного забезпечення проектів. 
21. Професійні організації із управління проектами.  
22. Загальні підходи до стандартизації в області управління проектами.   
23. Міжнародні стандарти управління проектами.  
24. Національні стандарти управління проектами. 
25. Проектна документація.  
26. Стандарт підприємства про проекти. Статут проекту.  
27. План управління проектом.  
28. Бюджет проекту.  
29. Мережева модель проекту. 
30. Структура стандарту з управління проектами.   
31. Зміст плану управління проектом.  
32. Коло учасників проекту.   
33. Структура системи і бізнес-система інноваційного проекту.  
34. Принципова схема бізнес-системи інноваційного проекту.  
35. Система управління інноваційним проектом.  
36. Відбір ідей, створення продукту і матричний аналіз конкурентних 

позицій.  
37. Матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ).  
38. Матриця "Дженерал Електрик - МакКінзі".  
39. Матриця Ламбена "витрати-ціни".  
40. Комерціалізація інноваційного проекту.  
41. Розробка проектно-кошторисної документації (тендери на розробку, 

вимоги до документації, експертиза та затв ердження проектів).  
Призначення кошторисів.  

42. Методи визначення кошторисної вартості.  
43. Типи кошторисів.  
44. Структура кошторисної вартості.  
45.  Розробка бюджету проекту. 
46.  Основні завдання бюджетного контролю.  
47. Фінансування інноваційних проектів та інвестиційний проект.  
48. Поняття продуктивності та ефективності проектування інноваційних 

процесів.  



49. Оцінки продуктивності та ефективності.  
50. Ресурсний та витратний підходи до оцінки ефективності організації, 

проектування та впровадження проекту.  
51. Види ефективності (технічна, технологічна, організаційна, економічна, 

соціальна, екологічна, політична) інноваційних проектів.  
52. Складові та фактори ефективності проекту.  
53. Врахування домінуючих внутрішніх та зовнішніх факторів, що 

визначають ефективність інноваційних проектів.  
54. Критерії ефективності інноваційних проектів на різних стадіях життєвого 

циклу.  
55. Методи оцінки ефективності управлінських рішень в інноваційних 

проектах.  
56. Методики оцінки ефективності проекту та можливих наслідків 

впровадження інноваційних проектів. 
57. Загальні поняття управління ризиками. Основні принципи управління 

проектними ризиками.  
58. Типові ризики проекту.  
59. Планування управління ризиками. Аналіз ризиків.  
60. Методи контролю ризиків інноваційних проектів.  
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