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Загальні положення 

 

Курс «Організація науково-інноваційної діяльності» є важливою 

складовою підготовки студентів здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня, спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології». і направлений на оволодіння студентами умінь вирішувати 

науково-дослідні, інноваційні, організаційні, соціальні та економічні проблеми. 

Вивчення курсу збігається з періодом активної участі молодих спеціалістів у 

науково-інноваційній роботі університету. 

Спрямована на отримання та формування знань і навичок у розв’язуванні 

комплексних проблем в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності у сфері автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та отримання нових цілісних 

знань та/або професійної практики. 

Метою вивчення курсу є формування у здобувачів вищої освіти 

здатностей: 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– знання та глибоке розуміння предметної області, розуміння професійної 

та наукової діяльності; 

– здатність працювати в міжнародному контексті; 

– здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати 

наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською 

мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом 

досліджень; 

– здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті, 

дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності; 

– системний науковий світогляд та загальнокультурний кругозір. 
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Завданням вивчення курсу є поглиблення і вдосконалення знань, умінь 

і навиків пов’язаних з автоматизацією та комп'ютерно-інтегрованими 

технологіями. 

Після засвоєння дисципліни студенти мають продемонструвати знання 

підходів і методів отримання нових знань та/або здійснення інновацій, а також 

продемонструвати наступні уміння: 

- вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми автоматизації та 

комп'ютерно-інтегрованих технологій державною та іноземною мовами  

- кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових 

публікаціях у провідних міжнародних наукових видання 

- розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні 

проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне 

знання та/або професійну практику 

- розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми автоматизації та 

комп'ютерно-інтегрованих технологій з дотриманням норм академічної етики і 

врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів 
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Тема 1. Основні поняття науково-інноваційна діяльность 

 

Сучасний науково-технічний прогрес немислимий без інтелектуального 

продукту, який одержують в результаті інноваційної діяльності.  

Поняття «інновація» в економічну науку було введено, що мало на увазі 

«нові комбінації, зміни в розвитку».  

У своїй основній праці Й. Шумпетер «Теорія економічного розвитку» 

виділив п'ять випадків нововведень терміну «інновація»[1]:  

– використання нової техніки або нових технологічних процесів;  

– зміни в організації виробництва і його матеріально-технічного 

забезпечення;  

– використання нової сировини;  

– впровадження продукції з новими властивостями;  

– поява нових ринків збуту.  

У економічній літературі термін «інновація» розуміється як перетворення 

потенційного науково-технічного прогресу в реальний, втілений в нових 

технологіях і продуктах.  

Відповідно до міжнародних стандартів «інновація» визначається як 

кінцевий продукт інноваційної діяльності, що одержала втілення у вигляді 

нового або вдосконаленого продукту.  

Існує дві основні причини виникнення інновацій:  

– внутрішня – зростання і ускладнення потреб людини змушує 

винаходити все нові і більш досконалі способи задоволення цих потреб;  

– зовнішня – навколишнє середовище людини постійно змінюється, тому 

людині доводиться напружувати інтелектуальні сили і використовувати 

практичний досвід, щоб встояти в конкурентній боротьбі.  
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Сучасний рівень цивілізації людства є результатом наукових досягнень які 

є джерелом економічного зростання суспільства, умовою сталого інноваційного 

розвитку, а також невід’ємною складовою освіти.  

Наукова, науково-технічна та науково-інноваційна діяльність в Україні 

регламентується законами України «Про науково та науково-технічну 

діяльність» і «Про інноваційну діяльність» [2, 3]. 

Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери. 

Інноваційна діяльність – спрямована на використання і комерціалізацію 

результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок 

нових конкурентоздатних товарів і послуг. 

Варто відзначити, що інновація не може бути чимось особливим, якщо 

вона не комерціалізована.  

Інновація виконує три функції:  

– відтворювана означає, що інновація являє важливе джерело 

фінансування розширеного відтворення;  

– інвестиційна – прибуток, отриманий за рахунок реалізації інновації, 

може використовуватися з різних напрямків, в тому числі і в якості капіталу;  

– стимулююча – отримання підприємцем прибутку за рахунок реалізації 

інновації прямо відповідає основній меті будь-якої комерційної організації.  

Прибуток служить стимулом для підприємця впровадження нових 

інновацій; спонукає його постійно вивчати попит, удосконалювати організацію 

маркетингової діяльності, застосовувати сучасні методи управління фінансами.  

Основними властивостями інновації є:  

– науково-технічна новизна;  



10 

 

– практичне втілення (промислова придатність), тобто використання, в 

промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я, освіті або інших 

областях діяльності;  

– комерційна реалізованість означає, що нововведення «сприйнято» 

ринком, тобто піддається реалізації на ринку; що означає здатність 

задовольнити певні запити споживачів.  

Класифікація інновацій.  

1. В залежності від технологічних параметрів інновації бувають:  

– продуктові – включають застосування нових матеріалів, нових 

комплектуючих і отримання принципово нових продуктів.  

– процесні – означають нові методи організації виробництва і нові 

технології, тобто більш ефективні технології використовуються для 

виробництва вже наявних товарів або послуг.  

2. За типом новизни для ринка інновації діляться на:  

– нові для галузей у світі – глобальні;  

– нові для галузей в країні – національні;  

– нові для окремого регіону – регіональні;  

– нові для даного підприємства – точкові інновації.  

3. В залежності від глибини внесених змін інновації бувають:  

– радикальні – реалізують найбільші винаходи і стають основою для 

революційних переворень у техніці, формування нових її напрямів, створення 

нових галузей;  

– поліпшуючі – реалізують винаходи середнього рівня і служать базою 

для створення нових моделей і модифікації даного покоління техніки і 

технології, які вигідно відрізняють застарілі моделі більш ефективними, або 

розширюють сферу їх застосування;  

– модифікаційні – спрямовані на поліпшення окремих виробничих або 

споживчих властивостей моделей, що випускаються і застосовуваних 

технологій на основі використання дрібних винаходів, що сприяють більш 
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ефективному виробництву цих моделей, або підвищення ефективності їх 

використання;  

– псевдоінноваційні (помилкові) – спрямовані на часткове поліпшення 

моделей машин і технологій, що представляють «вчорашній день техніки».  

4. За сферами діяльності підприємства виділяють інновації:  

– виробничі – втілюються в нових продуктах, послугах або технологіях 

виробничого процесу;  

– управлінські – нове знання, втілене в нових управлінських технологіях, 

адміністративних процесах і організаційних структурах;  

– технологічні – виникають при застосуванні поліпшених, більш 

досконалих способів виготовлення продукції;  

– соціальні – спрямовані на поліпшення умов праці, вирішення проблем 

охорони здоров'я, освіти, культури; 

– економічні – засновані на потоці інновацій, на виробництві та експорті 

високотехнологічної продукції з дуже високою додатковою вартістю і самих 

технологій. 

– торгівельні – орієнтовані на випуск, продаж на ринку та споживання 

продукції, що втілює останні, передові досягнення науки та техніки тощо.  

Національна інноваційна система – сукупність законодавчих, 

структурних і функціональних компонентів, що забезпечують розвиток 

інноваційної діяльності у країні. 

Наука – це вид пізнавальної діяльності, що спрямований на вироблення 

об’єктивних, системно організованих і обґрунтованих знань про об’єктивний 

світ у всьому різноманітті його зв’язків.  

Як система знань, що створює наукову картину світу, наука має власну 

структуру, в якій можна виділити укрупнені рівні або галузі (наприклад, 

природничі, точні; суспільні), які в свою чергу знов поділяються на складові, 

має власну інфраструктуру та комплекс усталених норм і принципів [4].  
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Знання – це система понять, засвоєних людиною. Будь-яка діяльність 

людини базується на знаннях, які можна визначити, як певне уявлення всього, 

що нас оточує, у свідомості людини (і самої свідомості). 

Наукове знання – спеціальний вид знання, що характеризується, 

насамперед, можливістю співставлення з деякою реальністю. Необхідність у 

науковому знанні з’являється при недостатності уявлень, понять здорового 

глузду та досвіду. Якщо ця недостатність усвідомлюється, то виникає і потреба 

у науковому пізнанні відповідного предмета. [5]. 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 

видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження; 

Вчення – сукупність теоретичних положень про будь-яку область явищ 

реальності. 

Наука як система знань утворює теорію відповідної предметної області. 

 Теорія – система наукових принципів, ідей, які збагачують практичний 

досвід і відображають закономірності природи. 

Творчість є найскладнішою діяльністю усіх відомих людству. 

Зацікавленість механізмом наукової творчості виникла давно, але 

формалізувати цей процес надзвичайно важко внаслідок наявності у ньому 

особистісного фактору і практично необмеженої різноманітності самих об’єктів 

творчості. 

 Інженерна творчість, пов’язана з цілеспрямованою інноваційною 

діяльністю людини зі створення виробів із новими властивостями. Цей 

напрямок науки забезпечує інженерну діяльність необхідними знаннями, а сама 

діяльність створює інноваційні умови для проєктування, конструювання та 

виробництва нових виробів. 

Науково-інноваційна діяльність, як і інша діяльність людини, 

характеризується наступним: 

– метою; 
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– інноваційним продуктом; 

– методами і засобами отримання інноваційного продукту; 

– взаємодією суб’єктів, які, вирішуючи свої задачі, вступають у певні 

соціальні відносини і утворюють різні форми соціальних інститутів. 

Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності є здобуття нових знань шляхом проведення наукових досліджень і 

розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових 

конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів для забезпечення 

інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу. 

Інноваційний продукт – є результатом виконання інноваційного проєкту і 

науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки нової технології 

(в тому числі – інформаційної) чи продукції з виготовленням 

експериментального зразка чи дослідної партії: 

Однією з головних і визначальних цілей науково-інноваційної діяльності є 

отримання знань про реальність, про світ навколо нас. Знання здобуваються 

людиною в усіх формах її діяльності (у повсякденному житті, політиці, 

економіці, мистецтві, інженерній справі), але не скрізь отримання знань є 

головною метою.  

В інженерній діяльності, – продуктом є інноваційні проєкти, пов’язані з 

розробкою нових видів техніки або організаційних систем. При цьому 

інженерні розробки оцінюють, з точки зору їх практичної цінності, 

оптимальності використовуваних ресурсів, розширення можливостей для 

перетворення реальності, а не за кількістю та якістю набутих знань. 

Емпіричні наукові дані – сукупність наукових висновків і рекомендацій, 

що витікають з емпіричних гіпотез, концепцій та співвідношень. 

Факт – реальна подія, явище (процес), які відбулись або відбуваються. 

Серед них особливо виділяють наукові факти, що мають опис і пояснення на 

основі узагальнення визначеного класу подій (явищ, процесів). 

Гіпотеза – наукове допущення, висунуте для пояснення будь-якого явища. 
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Це припущення про причину, що викликає даний наслідок. 

Концепція – визначений спосіб розуміння, трактування будь-якого 

предмета (явища, процесу), основна точка зору на предмет. 

Науковими висновками є підсумкові твердження констатуючого типу. 

Особливу цінність являють собою висновки, наслідком яких є формулювання 

раніше невідомих закономірностей і законів. 

Рекомендації – це конкретні вказівки, пропозиції. 

Закономірність – суттєвий зв’язок явищ, описаний на якісному 

змістовному рівні, що об’єктивно існує та повторюється. 

Закон – стале співвідношення між явищами, що повторюється (необхідний 

зв’язок явищ). 

Для теоретичного (методичного) рівня характерні такі пізнавальні 

прийоми: гіпотеза, моделювання, ідеалізація, абстрагування, узагальнений 

уявний експеримент тощо. 

Поняття – цілісна сукупність суджень про відмінні ознаки досліджуваного 

об’єкта. 

Категорія – основне поняття, що відображає найбільш загальні 

властивості, відношення явищ дійсності і пізнання. 

Метод – сукупність прийомів (операцій) практичного або теоретичного 

засвоєння дійсності, що підпорядковуються вирішенню конкретної задачі. 

Теорія – розвинута форма організації наукового знання, яка дає цілісну 

уяву про закономірності і суттєві зв’язки визначеної області дійсності об’єкта. 

Теорію можна розглядати з двох точок зору, одна з яких тяжіє до визначення 

форми, а друга – до викладення змісту. 

Фактори – причини, обставини, рушійні сили, що визначають причинно-

наслідкові зв’язки у досліджуваних явищах. 

Показник – якісна або кількісна характеристика, необхідна для оцінки 

окремої властивості або сукупності властивостей об’єкта (процесу), що 

розглядається. Показник характеризується ознаками: назва показника, 
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математична інтерпретація, фізичний смисл, розмірність і можливі межі 

відхилення. Розрізняють кількісні та якісні показники. 

Критерій – ознака, на основі якої проводиться оцінка (класифікація), а 

також вибір об’єкта згідно значень одного (простий критерій) або декількох 

(складний критерій) показників. 

Методологія – вчення про методи і теорії, що відображені у назві науки, 

яке не зводиться до сукупності методів, що згадуються в її назві і становлять 

тільки деяку частину предметної області науки, подібно до того, як не 

зводиться метрологія до сукупності вимірювань, зоологія – до сукупності 

живих істот тощо. 

У сучасній методології прийнято виділяти об’єкт і предмет науково-

інноваційної діяльності.  

Об’єкт науково-інноваційної діяльності – предметна область науки або 

деяка частина цієї предметної області – інноваційні програми і проєкти; нові 

знання та інтелектуальні продукти;  

Суб'єктами наукової, науково-технічної та науково-інноваційної 

діяльності є наукові, науково-педагогічні працівники, які працюють у вищих 

навчальних закладах, інші працівники вищих навчальних закладів, а також 

працівники підприємств, які спільно з вищими навчальними закладами 

провадять наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність. 

Предмет науково-інноваційної діяльності – та сторона об’єкта, що 

розглядається у данному дослідженні – промислове обладнання та процеси; 

інфраструктура виробництва і підприємництва; організаційно-технічні рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери; 

сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна продукція; 

механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції 

Один і той же об’єкт може бути предметом низки різних досліджень. 
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Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності вищих навчальних закладів є: 

1) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів; 

2) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки 

фахівців з вищою освітою; 

3) формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного 

забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок 

Наука являє собою джерело моральних цінностей. Вона демонструє нам 

такого роду професію, в якій чесність і об’єктивність є найважливішими 

моментами професійної етики. 

Творчість дослідника сьогодні найтісніше пов’язана з творчістю інженера, 

вони взаємно обґрунтовують і доповнюють один одного.  

Науково-технічна творчість – це така ступінь суспільної діяльності, що має 

за мету не просто зв’язати науку з відповідними технологічними розробками, а 

й свідомо орієнтувати вчених на реалізацію отриманих рішень, стимулювати 

бажання до впровадження їх у суспільну систему діяльності. 

 Генераторами нових знань є вчені, інженери, педагоги та інші фахівці. 

Головне завдання науки – збирати, систематизувати і узагальнювати 

факти. 

Головні методи науки – передбачення, визначення закономірностей і 

залежностей, перевірка на практиці висновків із передбачень. 

Головний прийом обґрунтування в науці – експеримент, дослідний доказ. 

Головний процес розвитку в науці – узагальнення, поглиблення 

поступовим зведенням уже зафіксованих закономірностей до все більш і більш 

загальних формулювань. 

Кінцевий ланцюг розвитку наукових знань – забезпечення 

дослідницької діяльності в науці та практиці відповідної предметної області, 
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націленої на найбільш ефективне вирішення науково-інноваційних і 

практичних задач. 

 

Контрольні питання 

 

1. Розкрийте зміст поняття «інновація». 

2. Які причини виникнення інновацій? 

3. Вкажіть основні властивості інновації. 

4. В чому полягають функції інновацій? 

5. Викладіть критерії класифікації інновацій та їх види 
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Тема 2.  Особливості науково-інноваційної творчості 

 

2.1. Науково-інноваційне мислення 

 

Процеси науково-інноваційного розвитку, передбачають передусім 

перехід людства від традиційного мислення до інноваційного, що дає змогу не 

лише створювати інновації, а й визначає готовність людини до інноваційних 

змін та їх позитивного сприйняття [6]. 

Мислення – це процес поєднання образів, уявлень і понять з метою 

отримання і узагальнення нового знання про дійсність.  

Розрізняють словесне, наочно-образне і наочно-дієве мислення, а також 

наукове і практичне, теоретичне і емпіричне, логічне й інтуїтивне, продуктивне 

і репродуктивне тощо [7].  

З розвитком практики і пізнання в мисленні розрізняють рівні, позначені 

поняттями «розуміння» і «розум».  

При цьому розуміння (формальне мислення) відображає вихідний рівень 

мислення, де оперують поняттями за заданими правилами, шаблонами, 

стандартам. Логіка розуміння – формальна логіка.  

Для розуму характерно абстрактне мислення по вирішенню протиріч і 

синтезу протилежностей, виявлення основних причин досліджуваних явищ.  

Логіка розуму - діалектична логіка.  

Для правильного розуміння сутності наукової творчості існує два типи 

мислення – наукове і буденне.  

Разом з тим мислити по-науковому не метафора, а особливий тип 

професійного мислення.  

Відносно наукового пізнання для позначення його ступенів, етапів і 

рівнів, а також типів знання чуттєво-сенситивне і абстрактно-уявне набувають 

іншого сенсу і закріплюються в парних категоріях «емпіричне» – «теоретичне».  

На емпіричному етапі пізнання переважає сенситивне відображення, коли 
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за даними досвіду (спостереження, експерименту) йде пряме відображення 

конкретно чуттєвого образу об'єкта, який дає знання про його зовнішні 

властивості, характеристики.  

Ці знання узагальнюються і закріплюються в емпіричних поняттях. 

Поняття як форма (вид) думки, або як уявне сприйняття, є результат 

узагальнення предметів деякого класу і уявного виділення самого цього класу 

за певною сукупністю загальних для предметів цього класу – і в сукупності 

відмінних для них – ознак.  

Теоретичне дослідження удосконалюють і розвивають понятійний апарат 

науки і тим самим поглиблюється в суть більш високих порядків. Вихідні 

форми думки (форми мислення) – поняття, судження (зв'язок понять), висновок 

(зв'язок суджень) «працюють» у всіх видах пізнання, включаючи і буденне.  

В сфері наукового пізнання – наукового мислення, як найбільш 

досконалого і тонкого виду пізнавальної діяльності, виникають нові, більш 

складні форми мислення – наукові терміни, поняття та категорії, в цілому 

складові мови науки, яка забезпечує функції наукового мислення, пізнання і 

комунікації в процесі наукової діяльності.  

На відміну від інших видів пізнавальної діяльності, наукова мова 

відрізняється високою точністю, тобто її компоненти однозначно визначені і 

можуть описати і пояснити всі існуючі ситуації в досліджуваній області.  

На базі наукової мови конструюються складні форми науково-

інноваційного мислення, які використовуються як інструмент дослідження і в 

функції побудови наукового знання. 

Форми науково-інноваційного мислення історично склалися в якісно 

відособлені еталонні зв'язки наукових абстракцій поетапного наукового знання, 

що виступають інструментом наукового дослідження.  

До найбільш важливим з них слід віднести науковий факт, наукову 

проблему, наукову ідею, наукову гіпотезу, науковий закон, наукову теорію, 

метатеорію (наукові картини світу).  
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Науковий факт – вид базисного наукового знання, що достовірно 

відображає фрагмент реальності і виражений в знаковій формі конкретної мови 

науки.  

Наукова проблема – наукове знання, що відбиває вид наукової задачі, 

обов'язковою умовою якої є розв'язання суперечності між необхідністю в нових 

знаннях і неможливістю їх отримання на базі існуючих теоретичних уявлень, 

засобів і методів наукового дослідження.  

Наукова ідея – абстрактно виражена мовою даної науки форма 

наукового знання, евристично і цілісно пояснює сутність об'єкта дослідження 

на рівні основного принципу і загальної закономірності.  

Наукова гіпотеза – форма обґрунтованого ймовірнісного наукового 

знання у вигляді припущень, здогадок або передбачень про існування 

невідомих раніше явищ, прихованих причин їх виникнення, закономірних 

зв'язків і відносин.  

Науковий закон – ідеалізована модель об'єктивного закону, яка 

відображає істотні інваріантні зв'язки між явищами і виражена відношенням 

понять і категорій даної науки. Наукова теорія системна форма організації: 

знання, достовірно і адекватно описує і пояснює свій об'єкт (предмет) засобами 

даної наукового мови. 

Один з варіантів формулювання наукового-інноваційного мислення: це 

найбільш досконалий спосіб пізнавальної діяльності називається науковим 

мисленням, яке як варіант можна визначити наступним чином. 

Наукове мислення – це процес абстрактно-теоретичного відображення 

дійсності, узагальнення та побудови наукового знання шляхом доцільного 

оперування прийнятими формами наукового мислення – поняттями, фактами, 

проблемами, ідеями, гіпотезами, законами і теоріями. 
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2.2. Творчій процес в науково-інноваційному мисленні 

 

Під науковою творчістю розуміється діяльність, що призводить до 

отримання нового знання.  

Логіка і історія науки, з одного боку, психологія – з іншого, мають власні 

підходи до його вивчення [6].  

Логіка і історія науки – результат діяльності, безвідносно до внутрішніх 

механізмів його отримання.  

Психологія – сам процес творчості, його структура, динаміка і механізми, 

а також особистість творця, його індивідуально-психологічні характеристики, 

які забезпечують результативність наукової діяльності.  

За мірками логіки і історії науки, щоб стати новим і науковим, знову 

здобуте знання повинно вносити щось до вже наявних даних, повинно бути 

доведеним, обґрунтованим, несуперечливим, тощо і відповідати всім 

формальним критеріям науковості.  

Важливі наукові результати можуть бути отримані з уже відомих, 

відкритих і сформульованих раніше закономірностей, узагальнень, теорій тощо, 

шляхом застосування формально-логічних процедур і операцій.  

Така наукова діяльність, звичайно ж, робить значний внесок в будь-яку 

наукову дисципліну. Отримання інших же результатів знаходяться на кордоні 

пізнання, і вимагає неординарного творчого підходу, тобто такий же творчої 

особистості.  

Це відповідає двом фазам розвитку науки: екстенсивної, що забезпечує 

поступове накопичення, уточнення і перевірку фактів, ідей і концепцій, і 

інтенсивної, яка пов'язана з появою принципово нової теорії або способу 

наукового мислення.  

Отже, є два способи мислення:  
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– репродуктивний, тобто використовує готові схеми відповідно до нових 

умов і об'єктів;  

– продуктивний (що вживається найчастіше як синонім творчого), який 

відрізняється нетривіальним способом його досягнення, а не тільки новизною 

одержуваного в результаті результату.  

Слід враховувати одну обставину, що випливає з нормативної 

(формальної) сторони уявлення наукових результатів.  

Вона полягає в тому, що знання, яке надається науковому співтовариству в 

формі наукової статті, доповіді тощо. зображує процес його отримання цілком 

раціональним, логічним, в якому кожний наступний крок об'єктивно 

обумовлений попереднім.  

Але природний плин думки вельми далеко від законів формальної логіки. 

Тому психологія науки, не виключаючи критерії підсумків наукової творчості, 

основну увагу приділяє якісним зусиллям, витраченим на отримання знання – 

орігінальностп, нестандартності використовуваних операцій і прийомів 

мислення, ролі здогадок і інтуїтивного розуміння в процесі вирішення 

проблеми.  

У розумінні творчості існують два крайніх критерія.  

З одного боку, творчий характер приписується всій без винятку людській 

активності, оскільки в будь-яку дію індивід привносить свій неповторний 

особистісний стиль і манеру виконання.  

З іншого боку, існує точка зору, згідно з якою творчим є тільки 

специфічний розумовий процес або інтуїція, що протікає за особливими 

законами і в корені відрізняється від раціонального, свідомого мислення.  

Ясно, що між творчою і нетворчою діяльністю, продуктивним і 

репродуктивним мисленням немає непереборного бар'єру.  

Вони постійно переходять один в одного, і те, що для однієї людини є 

творчим актом, для іншого буде повсякденною рутиною; а ті проблемні 



23 

 

ситуації, які сьогодні вимагають для свого вирішення величезного напруження 

духовних сил, завтра можуть виявитися цілком тривіальними завданнями. 

Проте, творчість, вузького або широкого розуміння, обов'язково 

пов'язується з ініціативою, генеруванням цілей, задумів і в меншій мірі з 

виконавською діяльністю.  

Про вченого, що реалізує чужі ідеї і програми, хоч би віртуозно він це не 

робив, рідко говорять як про видатну творчу особистість.  

Тому останнім часом все частіше грань між творчою і нетворчих 

діяльністю проводять по способах їх породження.  

Нетворча робота в основному задається ззовні і майже позбавлена 

внутрішніх імпульсів. а творча діяльність є продуктом внутрішніх імпульсів 

вченого.  

Тим самим визнається, що найважливішою стороною творчості, будь то 

наукове або будь-яке, інше є постановка цілей, які в певній мірі задають і 

способи їх досягнення. Однак вивчення творчого процесу на рівні цілісної 

особистості і її історії (біографії) залишається, за рідкісним винятком, лише 

благими побажаннями.  

Основним предметом психології наукової творчості як і раніше є аналіз 

творчого мислення в процесі вирішення проблемних (творчих) завдань. 

Пошуки специфічних характеристик творчого процесу в основному 

обертаються навколо вивчення ролі інтуїції в науковій творчості і механізмів, 

що лежать в основі цього феномена, оскільки науковий творчий процес 

проходить стадійно.  

Теорію творчого вирішення наукових і винахідницьких задач, розглядають 

як 4 стадії: підготовка, інкубація (дозрівання), осяяння, верифікація (перевірка 

отриманого рішення).  

1. На стадії підготовки відбувається свідоме вивчення умов розв'язуваної 

задачі, висуваються і перевіряються різні версії щодо стратегії наявних знань і з 

використанням знайомих прийомів, успішно застосовувалися раніше в схожих 
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ситуаціях. Якщо в результаті цього знаходиться потрібне рішення, то таке 

завдання, так само як і процес її рішення, не вважаються творчими, так як є 

модифікацією вже відомого матеріалу і способів оперування з ним.  

2. Якщо бажаний результат не досягнутий, то процес переходить на 

наступну стадію – інкубації.  

На ній відбувається неконтрольоване свідомістю визрівання потрібного 

рішення. Зовні це виглядає так, що вчений відкладає в сторону проблему і 

переключається на інші справи, в той час як в його підсвідомості триває 

подальше з'єднання і перегрупування ідей, тобто неусвідомлений розумовий 

процес.  

3. Цей процес, врешті-решт, призводить до осяяння – допуску до знання 

тієї комбінації, яка може виявитися корисною для вирішення завдання.  

4. Сутність останньої стадії – верифікації – полягає в перевірці 

відповідності знайденого рішення критеріям логіки і раціональності, а також у 

відновленні (або конструюванні) ланцюга можливих міркувань, які повинні 

переконати інших вчених в правомірності отриманих висновків.  

Ось це осяяння, наступає слідом за інкубацією, і є інтуїція безпосереднє 

виявлення істини (рішення), здавалося б, без всяких логічних обґрунтувань.  

Рішення виступає для самого вченого незрозуміло звідки взявся. Так 

трапляється тому, що його свідомості дано лише результат, тоді як шляхи його 

отримання приховані десь в глибинах психіки.  

Багато дослідників ставлять знак рівності між інтуїцією і творчістю в 

науці. При цьому інтуїтивний творчий акт розглядається як несвідомий, 

ірраціональний (не підпорядкований звичайній логіці і раціональності), 

спонтанний і не обумовлений минулим досвідом.  

Отже, інтуїція протиставляється «звичайному» мислення.  

Однак безліч фактів свідчить проти абсолютного характеру ознак, 

приписуваних інтуїції, і їх принципову відмінність від характеристик 

раціонального, розумового мислення.  
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Сукупність фактів може бути згрупована у п'ять заперечень.  

1. Рішення, яке прийшло як інтуїтивна здогадка, згодом піддається 

перевірці і доводиться (або спростовується) за допомогою традиційних 

логічних або експериментальних засобів. Це означає, що воно в принципі могло 

бути отримано шляхом традиційних міркувань або, у всякому разі, не 

знаходиться з ними в непримиренному антагонізмі. Необхідно відзначити, що 

історія науки замовчує про ті епізоди (яких набагато більше), коли та ж інтуїція 

заводила дослідників в глухий кут, приводила до помилкового результату. 

Інтуїтивне прозріння є фактом його особистого досвіду і переживання, але для 

того, щоб увійти до скарбниці наукового знання, вчений повинен забезпечити 

свій результат хоча б мінімальної аргументацією або дослідною перевіркою.  

2. Інтуїтивне рішення, так само як і раціональне, широко використовує 

інформацію, що надходить ззовні або витягує її з схованок пам'яті, хоча і не 

усвідомлює джерела цієї інформації. Цей факт доведений психологами в 

дослідах з підказкою.  

3. На думку «інтуїтивістів», систематичні знання та навички, багатий 

досвід вирішення типових задач, що є у людини, заважають, а не допомагають 

в пошуку рішення, так як не дають можливості поглянути на проблему свіжим, 

непридвзятим поглядом.  

Міркуючи логічно кінця, слід було б визнати, що найбільший внесок у 

науку повинні вносити вчені, які не є фахівцями в цій галузі знання. Творчому 

мисленню заважає не минулий досвід як такий, а обмежене число висунутих 

стратегій рішення, фіксація на неперспективних стратегіях, жорсткість 

стереотипів, скутість в оковах звичних схем і способів мислення, нездатність 

або небажання вийти за їх межі. Але для того, щоб дослідник відразу 

відмовився від висунення найбільш очевидних гіпотез і почав з більш сміливих 

і продуктивних, іноді досить простої вказівки на те, що завдання «творче» або 

що вона «з пасткою».  
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4. У реальної діяльності вченого висування і формулювання проблеми є 

нерідко більш важливим елементом творчого процесу. Добре сформульоване, 

коректно поставлене запитання в самому собі містить певну підказку для 

пошуку відповіді.  

5. Пояснення через один мало вивчений феномен – творче мислення – 

через інший мало вивчений – інтуїцію – дає мало шансів на просуванні в їх 

розумінні.  

В цілому уявлення про інтуїцію і творчість не має чітко визначених 

положень, навколо яких могли б розгортатися дослідження і дискусії. 

Інакше кажучи в цій області відсутня парадигма. Звертає увагу, що 

психологи, описуючи проблему інтуїції і підсвідомого, погано співвідносять ці 

феномени з відомими даними з фізіології вищої нервової діяльності. 

Одні дослідники творчої інтуїції сходяться в тому, що в основі її лежить 

колись пережитий досвід індивіда: нова комбінація або незвичайне 

використання спогадів, вражень, ідей, вичитаних фактів, з яких-небудь причин 

недоступних свідомості індивіда, але зберігаються в тайниках психіки, що 

утворюють область підсвідомого.  

Підсвідоме – то, що в даний момент недоступно свідомості, але може бути 

усвідомлене при певних умовах. 

 

Контрольні питання 

 

1. Розкрийте зміст поняття мислення. 

2. Чим характеризується науково-інноваційне мислення?  

3. У чому суть наукової творчості?  

4. Назвіть стадії рішення наукових задач.  
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Тема 3.  Теорія технологічних укладів та циклічних коливання 

 

3.1.Теорія циклічних коливань. 

 

Розвиток економіки відбувається нерівномірно, нелінійно її витоки 

проходять через циклічні коливання, або, простіше хвилеподібно. На відміну 

від циклів, що спостерігаються у природі, наприклад, зміна пір року, дня і ночі, 

цикли в економіці не мають чітко вираженої ритмічності і створюють для 

суспільства значні економічні та соціальні проблеми [1].  

Постійна і послідовна повторюваність певних стадій (фаз) у розвитку 

економіки має назву економічного, або ділового, циклу (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Економічний цикл та його фази    

В економічному циклі видніються дві крайні точки: найвища точка 

піднесення – пік (вершина) та найнижча точка падіння – дно. Тривалість циклу 

визначає відтинок часу від початку і до закінчення циклу (від одного піку до 

іншого, або від одного дна до іншого) [9]. 

Повторюваність циклів задає розвиткові економіки форму циклічних 

коливань. Що глибший спад економіки і що вище її піднесення, то більшою 

стає амплітуда циклічних коливань (розкачувань) економіки. У зв'язку з 
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циклічними коливаннями розвитку економіки виникла необхідність 

застосування такого поняття, як економічний тренд. 

Економічний тренд (від англ. trend — тенденція) — це лінія, що 

відображає головну тенденцію економічного розвитку, тобто динаміку 

реального ВВП на його потенційному рівні. 

Лінія тренда (Рис. 2), яка не обов'язково має бути прямою, згладжує 

коливання реального ВВП на довгостроковому відрізку часу. 

У 20-х роках минулого століття вчений Кондратьєв Н.Д. довів наявність 

довгострокових коливань (великих циклів економічної кон'юнктури), із 

застосуванням методів математичної статистики він обробив економічні 

показники за 1,5 століття.  

В результаті ним були виявлені 3 великих циклу кон'юнктури. Головною 

причиною утворення таких циклів є необхідність оновлення основного 

капіталу.  

Слід зазначити, що теорія довгих хвиль Кондратьєва послужила основою 

подальшого дослідження інноваційних процесів.  

Перед самим початком Другої світової війни австрійський вчений 

Шумпетер ґрунтуючись на довгих хвилях Кондратьєва визначив імпульси 

нововведень, які задають коливання всієї економічної системі.  

Створення нових технологій характеризувалося Шумпетером як власне 

інноваційний процес, а запозичення і поширення технологій, як процес імітації.  

В результаті Шумпетер виділив інноваційну та імітаційну тимчасові 

складові.  

В економічній наук виділяють три типии інноваційних хвиль:  

– довгі хвилі Кондратьєва (середня тривалість 50-60 років). Довгі 

хвилі вбирають в себе більш короткі цикли, змінюючи їх;  

– середні хвилі Жугляра (середня тривалість 7-11 років). Середні 

(промислові) цикли пов'язані зі зміною попиту на обладнання і споруди, а сам 
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попит, його величина і напрямок залежать, в свою чергу, від впровадження 

нових технічних і технологічних досягнень, яке здійснюється зазвичай за 7-13 

років. Матеріальною основою середніх циклів є масове оновлення основного 

капіталу, в результаті чого виробництво вдосконалюється;  

– короткі інноваційні хвилі Кітчина, Кузнеця (середня тривалість 3-4 

роки). Малі цикли пов'язані з відновленням економічної рівноваги на 

споживчому ринку.  

Взаємозв'язок основних видів економічних циклів показано на рисунку 3 

[9]. 

 

Рис. 3. Взаємозв'язок циклів:  

Кітчина (1); Кузнеця (2); Жугляра (3); Кондратьєва (4). 

 

При формуванні сталого дефіциту змінюються галузеві пропорції, 

створюється нова структура народного господарства шляхом перегрупування 

всередині сформованих продуктивних сил.  

Матеріальною основою малих циклів є масове оновлення товарів 

тривалого користування. Якщо короткі цикли потрапляють на фазу підйому 

довжиною хвилі, то їх власна фаза підйому подовжується, якщо ж короткі 
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цикли виявилися на фазі спаду довгої хвилі, їх фази кризи і депресії будуть 

більш розтягнуті.  

3.2. Теорія технологічних укладів. 

 

Поняття технологічний уклад означає сукупність технологій і 

виробництв одного рівня [1].  

Кожному технологічного укладу притаманні свої технології, які 

становлять його ядро або основу.  

В даний час загальновизнаною є точка зору про те, що існує 6 

технологічних укладів.  

Таблиця 2 – Хронологія і характеристики технологічних укладів (ТУ) 

ТУ Період Характеристика 

Перший ТУ 1785-1835 Ядром були технології, що базувалися на енергії води. 

З'явилися засновані на цій енергетиці нові технології в 

текстильній промисловості і сільському господарстві 

(водяні млини, приводи механізмів). Відбувалося також 

вдосконалення процесів обробки металів, становлення 

першого ТУ було здійснено за 30-50 років. 

Другий ТУ 1840-1890 Характерний бурхливий развиток машинного виробництва. 

Заснований на використанні енергії пара і вугілля 

(винайдено парову машину, паровий двигун, локомобіль), 

що призвело до розвитку залізничного паровозного 

транспорту, пароплавства, механізації виробництва на 

основі парового двигуна. Різко зросло значення і 

інтенсивність міжнародної торгівлі. 

Третій ТУ 1890-1940 Базується на використанні в промисловому виробництві 

електричної енергії, розвитку важкого машинобудування та 

електротехнічної промисловості на основі використання 

сталевого прокату, нових відкриттів в області хімії. Були 

впроваджені радіозв'язок, телеграф, автомобілі. З'явилися 

великі фірми, картелі, синдикати, трести. Почалася 
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концентрація банківського і фінансового капіталу. 

Четвертий ТУ 1940-1990 Заснований на подальшому розвитку енергетики з 

використанням нафти і нафтопродуктів, газу, засобів зв'язку, 

нових синтетичних матеріалів. Це ера масового виробництва 

автомобілів, тракторів, літаків, різних видів озброєння, 

товарів народного споживання. З'явилися і широко 

поширилися комп'ютери і програмні продукти для них. 

Організовано масове виробництво на конвеєрній технології, 

з'явилися транснаціональні і міжнаціональні компанії. 

 

Деякі вчені вже починають говорити про швидке настання і 7-го 

технологічного укладу, для якого центром буде людина, як головний об'єкт 

технологій.  

На сьогоднішній день в розвинених країнах домінують технології 5-го 

укладу і формується шостий технологічний уклад.  

Все що створено в попередньому технологічному укладі жевріє в 

наступному, залишаючись вже не домінуючим. 

 

Контрольні питання 

 

1. Які ви знаєте теорії циклічних коливань? 

2. Назвіть типи інноваційних хвиль. 

3. Що являє собою технологічний уклад? 

4. Охарактеризуйте  існуючі технологічні уклади 
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Тема 4. Науково-інноваційний  процес та діяльність 

 

4.1.Науково-інноваційний  процес 

 

Науково - інноваційний процес повинен закінчуватися випуском на ринок 

нового продукту, послуги, технології.  

Науково-інноваційний процес спрямований на створення нових 

продуктів, технологій або послуг і характеризується високим рівнем не 

визначення і ризику, складністю прогнозування кінцевих результатів тощо 

(Рис. 2).  

Інноваційний процес – це процес перетворення наукового знання в 

інновацію, який можна представити як послідовний ланцюг подій, в ході яких 

інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології або послуги і 

поширюється при практичному використанні. 

 

Рис. 4. Загальна схема науково-інноваційного процесу [8] 

 

Поняття «інноваційного процесу» ширше поняття «інновації», тому що 

власне інновація (нововведення) є одним з компонентів інноваційного процесу 

(таблиця 3).  
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Таблиця 3  - Основні компоненти інноваційного процесу  

Новація – нова 
ідея, нове знання 

Результат закінчених наукових досліджень, 
дослідно-конструкторських розробок, інші 
науково-технічні досягнення 

Нововведення – 
Інновація (від 

англ. Innovation – 
введення нового) 

Результат впровадження нового знання, його 
реалізації в новій або удосконаленої продукції, яка 
реалізується на ринку, або в новому або 
вдосконаленому технологічному процесі, 
використовуваному в практичній діяльності. 

 
Дифузія інновації 

Процес поширення вже один раз освоєної, 
реалізованої інновації, тобто застосування 
інноваційних продуктів, послуг, технологій в 
нових місцях і умовах. 

 

У сучасних умовах розвитку світової економіки, можна визначити такі 

етапи інноваційного процесу:  

I. Стратегічний маркетинг або фундаментальні і пошукові 

дослідження. Основні завдання стратегічного маркетингу полягають у 

виявленні можливості створення нового товару на основі потреб і бажань 

споживачів, аналізу ринкової ситуації; прогнозування тенденції розвитку 

галузей; знаходженні сегмента ринку, що не зайнятий організацією-

конкурентом; визначенні основних параметрів конкуренції і конкурентних 

переваг товару.  

II. Генерація ідей і їх фільтрація означає аналіз і виділення нових ідей, 

виявлених в результаті проведення стратегічного маркетингу і науково-

дослідних робіт. 

Після виділення різних ідей необхідно провести їх фільтрацію з метою 

виключення невідповідних.  

Фільтрація ідей проводиться за відповідними критеріями оцінок ідей, їх 

вагомості (рівень новизни та конкурентоспроможності майбутнього продукту; 

забезпеченість ресурсами; рентабельність і термін окупності; рівень інвестицій; 

ступінь ризику тощо). 

III. Прикладні дослідження – це дослідження, які здійснюються з метою 
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практичного використання фільтруючих результатів фундаментальних і 

пошукових робіт стосовно до конкретних задач.  

Результати прикладних досліджень – це патентоспроможні схеми, наукові 

рекомендації, які доводять технічну можливість створення нових верстатів і 

приладів або застосування нових технологій виробництва.  

IV. Технічна розробка – безпосереднє використання результатів 

прикладних досліджень. Речовий результат цього етапу – кресленики, проєкти, 

стандарти, інструкції, дослідні зразки.  

V. Пробний маркетинг – ринкові випробування нового товару. Головна 

мета пробного маркетингу розкрити особливості використання нового товару і 

проблеми його продажу, а також визначити виробничу програму.  

VI. Освоєння нововведень включає наступні стадії: технічне освоєння; 

економічне освоєння; виготовлення установчої серії (партії); випуск перших 

промислових серій.  

VII. Виробництво і збут – запуск виробництва нового товару або широке 

використання нових технологічних процесів; завершується продажем, 

транспортуванням, розподілом і поширенням споживачам.  

VIII. Споживання (використання) і сервіс інновації.  

IX. Зняття з виробництва та утилізація об'єкта інновацій  

Після цього його функції виконує виріб наступного покоління і, таким 

чином, реалізується процес розвитку по спіралі. Сукупність усіх стадій 

інноваційного процесу носить назву життєвого циклу інновації. Гранична 

тривалість життєвого циклу інноваційного товару визначається, в основному, 

терміном його морального і фізичного зносу або появою нових, більш 

ефективних моделей виробів.  

Основою інноваційного процесу є наукові дослідження (стадія «наука»). 

Вони включають фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, 

науково-технічні розробки.  
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Фундаментальні дослідження можна розділити на теоретичні 

фундаментальні дослідження і пошукові фундаментальні дослідження, які 

служать первинним етапом інноваційного процесу.  

Завданням пошукових фундаментальних досліджень є створення виробів 

і технологій з невідомими раніше властивостями.  

У пошукових дослідженнях намічена мета роботи, загалом зрозумілі 

основи досліджуваного явища, але не відомі конкретні напрямки. В ході 

прикладних досліджень знаходять або не знаходять підтвердження теоретичні 

припущення і ідеї. 

Фундаментальні дослідження виступають в якості генератора ідей, 

відкривають шляхи і нові області знань. Базою розвитку прикладних 

досліджень є як фундаментальні, так і самостійні наукові розробки.  

Такі дослідження спрямовані на практичне застосування відкритих 

раніше процесів і явищ.  

Прикладні дослідження включають науково-дослідні роботи, 

нформаційні роботи, організаційно-економічні роботи, навчально-наукові 

праці.  

Науково-дослідні роботи прикладного характеру мають за мету 

вирішення технічних проблем, уточнення незрозумілих теоретичних 

результатів, які в подальшому можуть бути використані в якості науково-

технічного доробку при виконанні науково-технічних робіт.  

Інформаційні роботи – наукові роботи, спрямовані на поліпшення пошуку 

та вдосконалення аналізу науково-технічної інформації. Найважливішою 

частиною інформаційні роботи є патентні дослідження.  

Організаційно-економічні роботи спрямовані на вдосконалення 

організації, управління і планування виробництва, методів організації праці, 

класифікації та оцінки ефективності наукових робіт.  

Навчально-наукові праці здійснюються з метою підготовки 

кандидатських і докторських дисертацій, монографій, наукових статей, 
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навчальних посібників, а також навчальних і наукових робіт аспірантів, 

здобувачів і студентів.  

На стадії прикладних досліджень отримують результати у вигляді 

наукових звітів, рекомендацій, винаходів, лабораторних установок, макетів.  

Науково-технічні розробки включають дослідно-конструкторські роботи і 

дослідно-технічні роботи.  

Головна мета дослідно-конструкторських робіт – практичне застосування 

наукових досліджень по створенню зразків нової техніки, матеріалів.  

Результатом дослідно-конструкторських робіт є документація, яку можна 

використовувати у виробництві. На основі документації виготовляється, 

випробовується і доводиться до процесу виробництва дослідний зразок нової 

техніки.  

Дослідно-технічні роботи спрямовані на модернізацію, вдосконалення та 

розробку нової технології виробництва.  

 

4.2. Науково-інноваційний  діяльність 

 

Науково-інноваційна діяльність – діяльність, спрямована на 

використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок 

для розширення і оновлення номенклатури і поліпшення якості продукції, що 

випускається (товарів, послуг), вдосконалення технології їх виготовлення з 

подальшим впровадженням та ефективною реалізацією на внутрішніх і 

зарубіжних ринках.  

Науково-інноваційна діяльність, пов'язана з капітальними вкладеннями в 

інновації, називається інвестиційною діяльністю [1].  

Науково-інноваційна діяльність передбачає цілий комплекс наукових, 

технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, які у своїй 

сукупності призводять до інновацій [10] (Рис. 5).  
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Рис. 5. Послідовність здійснення технологічних інновацій 

 

Різновидами основних видів науково-інноваційна діяльності можуть 

бути:  

а) підготовка і організація виробництва, що охоплюють придбання 

виробничого обладнання та інструменту, зміни в них, а також в процедурах, 

методах і стандартах виробництва і контролю якості, необхідних для створення 

нового технологічного процесу;  

б) попередні виробничі розробки, що включають модифікації продукту і 

технологічного процесу, перепідготовку персоналу для застосування нових 

технологій і обладнання;  

в) маркетинг нових продуктів, що передбачає види діяльності, пов'язані з 

випуском нової продукції на ринок, включаючи попереднє дослідження ринку, 

адаптацію продукту до різних ринків, рекламну кампанію;  

г) придбання технології з боку у формі патентів, ліцензій, ноу-хау, 

торгових марок, конструкцій, моделей і послуг технологічного змісту;  

д) придбання предметної технології – машин і устаткування, за своїм 
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технологічним змістом пов'язаних із впровадженням продуктових чи процесних 

інновацій;  

е) виробниче проєктування, що включає підготовку планів і креслеників 

для визначення виробничих процедур, технічних специфікацій.  

Основними елементами структури інноваційної діяльності є інноваційні 

проєкти і програми і виконують їх організації.  

В основі науково-інноваційної діяльності лежить науково-технічна 

діяльність, тісно пов'язана зі створенням, розвитком, поширенням і 

застосуванням науково-технічних знань у всіх областях науки і техніки. 

Відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО науково-технічна діяльність 

охоплює три її види:  

1) наукові дослідження і розробки;  

2) науково-технічна освіта та підготовка кадрів;  

3) науково-технічні послуги.  

При здійсненні науково-технічної діяльності велике значення має поняття 

«масштаб наукових робіт», яке охоплює: – науковий (науково-технічний) 

напрямок – найбільш велику наукову роботу, що має самостійний характер і 

присвячена вирішенню важливої задачі розвитку даної галузі науки і техніки.  

Рішення того чи іншого наукового напрямку можливо зусиллями ряду 

наукових організацій;  

– наукова (науково-технічна) проблема – частина наукового (науково-

технічного) напряму, що представляє один з можливих шляхів його вирішення.  

Наукова робота може вирішуватися у вигляді цільової науково-технічної 

програми, яка є комплексом пов'язаних за ресурсами, виконавцями, термінами 

робіт.  

Координацію цих робіт повинні проводити головні наукові організації;  

– наукова тема – частина проблеми, яка вирішується, як правило, в 

межах наукової організації і виступає основною одиницею тематичного плану 

при фінансуванні, плануванні та обліку робіт.  
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Мета теми – ефективне вирішення конкретного завдання дослідження 

патентних або економічних робіт тощо.  

Тема залежно від своєї складності може розбиватися на етапи. 

Об'єктами інноваційної діяльності є розроблення техніки і технології 

підприємств, що знаходяться незалежно від організаційно-правової форми та 

форми власності.  

Суб'єктів інноваційного процесу можна розділити на 4 групи:  

I. Новатори (інноватори) є генераторами науково-технічних знань. Це 

можуть бути індивідуальні винахідники або дослідницькі компанії. Це автори 

інновації.  

II. Ранні реципієнти – це підприємці, які першими освоїли нововведення. 

Вони прагнуть до отримання прибутку шляхом якнайшвидшого просування 

інновації на ринок.  

III. Рання більшість.  

IV. Відстаючі. 

Суб'єкти інноваційної діяльності можуть виконувати функції замовників, 

виконавців або інвесторів інноваційних проєктів і програм або проєктів і 

програм підтримки інноваційної діяльності.  

Серед суб'єктів інноваційної діяльності особливу роль грають 

інноватори – автори інновації (відкриття, винаходи, корисної моделі, 

проєктного рішення, раціональні пропозиції, ноу-хау, промислові зразки чи 

інші види інновації).  

Суб'єктам інноваційної діяльності для її здійснення необхідні різні 

ресурси.  

З метою узагальнюючої характеристики ресурсів, які організація, галузь, 

регіон, держава можуть залучити в ході здійснення інноваційної діяльності, 

використовується поняття інноваційного потенціалу.  

Інноваційний потенціал (держави, регіону, галузі, організації) – це 

сукупність різних видів ресурсів, включаючи матеріальні, інтелектуальні, 
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науково-технічні, фінансові тощо, які використовуються для здійснення 

інноваційної діяльності. 

 

Контрольні питання 

 

1. Назвіть основні компоненти інноваційного процесу. 

2. Назвіть стадії інноваційного процесу та розкрийте їх зміст. 

3. Які види інноваційної діяльності існують? 

4. Що входить в поняття «об'єкт інноваційної діяльності»? 

5. Перелічіть основних суб'єктів інноваційної діяльності. 
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Тема 5. Науково-інноваційні організації 

 

5.1. Поняття і види науково-інноваційні організації 

 

Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, 

інноваційний бізнес-інкубатор тощо) – підприємство (об'єднання 

підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) 

продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків 

його загального обсягу продукції і (або) послуг [3]; 

Інноваційна інфраструктура - сукупність підприємств, організацій, 

установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги 

із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, 

маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо) [3]. 

Класифікація інноваційних підприємств [1]:  

1. За формою власності розрізняють: державні і недержавні організації, 

які можуть бути комерційними і некомерційними.  

2. За джерела фінансування розрізняють: інноваційні підприємства, що 

фінансуються переважно з федерального, регіонального та місцевого бюджетів, 

з приватних джерел, і підприємства, що практикують змішане фінансування.  

3. Інноваційні організації можуть спеціалізуватися за галузями знань 

тощо. Природні, технологічні, гуманітарні та суспільні.  

4. Інноваційні організації можуть відрізнятися по галузях національної 

економіки, в яких функціонують інноваційні організації, тобто наука та освіта, 

інформатика, промисловість, будівництво, транспорт і зв'язок, сільське 

господарство.  

5. Інноваційні організації можуть бути національними (якщо вони і їхні 

філії розміщені в декількох країнах) і міжнаціональними (коли в їх склад 

входять організації інших країн).  
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6. За періодом дії суб'єкти інноваційної діяльності можуть бути 

тимчасовими або постійними.  

7. В залежності від розміру інноваційні організації можуть бути великими 

або малими.  

Серед організаційних структур інноваційної діяльності особлива роль 

належить малому бізнесу, оскільки невеличкий колектив набагато мобільніші 

сприймає і генерує нові ідеї.  

У закордонній практиці до малого і середнього підприємництва відносять 

організації з числом працюючих до 500 чоловік.  

Американська практика організації пошукових досліджень породила 

своєрідну форму підприємництва – ризиковий або венчурний бізнес.  

Ці підприємства відрізняються невеликою чисельністю персоналу, 

високим науковим потенціалом, гнучкістю і цілеспрямованої активністю. Вони 

в основному займаються пошуково-прикладними дослідженнями, проєктно- 

конструкторськими розробками і освоєнням на їх основі нових видів продукції, 

технологічних процесів, організаційно-управлінських рішень.  

До переваг венчурних організацій слід віднести те, що, розробляючи 

принципово нові вироби і технології, вони можуть одночасно виявляти 

найбільш перспективні напрямки інновацій і тупиковий шлях розвитку 

досліджень, що призводить до значної економії ресурсів.  

Значимість венчурних організацій полягає також в тому, що вони 

стимулюють конкуренцію, підштовхуючи великі об'єднання (компанії) до 

інноваційної активності.  

Основною сферою функціонування венчурних підприємств є наукомісткі 

галузі, зокрема, нові засоби зв'язку, електроніка, біоінженерія, інформатика, 

хімія тощо.  

Венчурний бізнес представлений самостійними невеликими компаніями, 

які спеціалізуються на дослідженнях і розробках нової продукції.  
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Створення венчурних організацій передбачає наявність таких 

компонентів: інноваційна ідея; суспільна потреба і підприємець, який готовий 

організувати підприємство; наявність ризикового капіталу для фінансування.  

Бізнес - інкубатори вперше з'явилися в промислово розвинених країнах в 

кінці 70-х рр.  

Застосування знайшли дві форми бізнес - інкубаторів:  

– здача в оренду старих порожніх будівель за низьку плату;  

– надання приміщень та інших додаткових послуг, таких як оренда 

наукового обладнання, юридичних, інформаційних та патентно-ліцензійних 

послуг.  

Залежно від джерел надання коштів бізнес – інкубатори поділяють на 

корпоративні, суспільні, університетські і приватні.  

Цілі створення бізнес – інкубаторів відрізняються для тих чи інших 

засновників.  

Технопарк – науково-виробничий територіальний комплекс, головна 

задача якого формування максимально сприятливого середовища для розвитку 

малих і середніх інноваційних організації [1].  

Технопарки формуються навколо великих науково-дослідних інститутів. 

У них функціонують бізнес-інкубатори.  

Технопарки включають структури, що забезпечують повний 

інноваційний цикл.  

До них відносяться:  

– науковий центр, який організовує і координує інноваційні процеси;  

– інжинірингові центри по розробці базових технологій;  

– дослідні заводи з випуску малими партіями наукомісткої продукції;  

– торгові фірми;  

– навчальні центри з підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють 

інноваційну діяльність.  
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Роль технопарків полягає в наданні сприяння з передачі нових наукових 

розробок у виробничу сферу, в підтримці малих інноваційних структур на 

стадії становлення і в створенні додаткових робочих місць.  

Японська модель інтеграції науки, виробництва і науково-технічного 

прогресу передбачає будівництво зовсім нових міст-технополісів, де 

зосереджено науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи і 

наукомістке промислове виробництво.  

Термін «технополіс» складається з двох слів грецького походження – 

«техно» – це майстерність і вміння, а поліс – це місто, держава, де зосереджено 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи і наукомістке промислове 

виробництво.  

Стратегія технополісів – це прорив в нові сфери діяльності на основі 

розвитку мережі регіональних центрів високотехнологічного рівня. 

 

5.2. Стан науково-інноваційні організацій в Україні 

 

У ХХІ ст. Україна разом з усім світом увійшла в епоху четвертої 

промислової революції: завершується етап широкого впровадження технологій 

та наступає етап освоєння нових передових або проривних технологій, що 

використовують переваги цифровізації та взаємодії [15].  

Це супроводжується зрощенням технологій, галузей, продуктів, 

інфраструктури, зміною економічної структури.  

Україна представлена у декількох міжнародних рейтингах, які оцінюють 

інноваційну спроможність та інноваційний потенціал.  

Найбільш авторитетними є Глобальний індекс інновацій, Індекс інновацій 

Агентства Блумберг, Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів, 

Європейське інноваційне табло.  

Спроможність України до освоєння передових технологій оцінюється 

Індексом готовності до передових/проривних технологій. 
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На сьогодні в Україні створено та функціонують індустріальні парки (з 

яких 31 наявний у Реєстрі індустріальних (промислових) парків), технопарки, 

інноваційні бізнес-інкубатори, центри інновацій та технологічного трансферу, 

наукові парки, інноваційні центри, центрів комерціалізації, кластери, 

інноваційно-виробничі об’єднання інші стартап-школи (що є суб’єкти 

господарювання, які надають теоретичні знання та практичні навички у сфері 

створення та діяльності стартапів), інкубаційні програми (що є програми для 

новостворених підприємств, спрямовані на розвиток стартапу), венчурні та 

інвестиційні фонди, центри інтелектуальної власності (що є суб’єкти 

господарювання, що забезпечують реалізацію освітньо-професійних, освітньо-

наукових та наукових програм, а також підвищення кваліфікації працівників у 

сфері інтелектуальної власності), центри науково-технічної та економічної 

діяльності тощо [20]. 

 

5.3.Науково-інноваційна діяльність вищих навчальних закладів 

 

Специфіка наукової та інноваційної діяльності вищих навчальних 

закладів полягає в тому, що її першочерговою метою є забезпечення підготовки 

кваліфікованих кадрів для різних галузей промисловості і сільського 

господарства.  

Тому в роботі навчальних закладів має бути природне поєднання роботи 

наукових, навчальних та інноваційних підрозділів в інтересах підготовки 

кваліфікованих фахівців.  

Наука і освіта являють собою дві сторони єдиного процесу підготовки 

фахівців високої кваліфікації, рівень яких повинен відповідати вимогам 

розвитку науки, техніки і культури.  

Слід зазначити, що питання впровадження інновацій, перш за все, є 

справою конкретного навчального закладу та залежить від рішення керівника, 

що, з одного боку є позитивним чинником, оскільки керівник та педагогічний 
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колектив беруть відповідальність за створення та впровадження інновації. А з 

іншого – існують певні перешкоди на шляху просування інновацій в 

педагогічну практику, а саме – певний обсяг документів, що готує навчальний 

заклад для проведення дослідно-експериментальної діяльності, відсутність 

мотивації педагогів. 

Інноваційною освітньою діяльністю у системі освіти є діяльність, що 

спрямована на розроблення й використання у сфері освіти результатів наукових 

досліджень та розробок. 

Освітніми інноваціями є вперше створені, вдосконалені освітні, 

навчальні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що мають істотно 

поліпшити результати освітньої діяльності. 

Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, 

регіональному рівнях, а також на рівні навчального закладу.  

КПІ ім. Ігоря Сікорського науково-інноваційна діяльність забезпечується 

науково-дослідною частиною, департаментом інновацій та трансферу 

технологій, департаментом інформатизації управлінської діяльності Науково-

технічною бібліотекою і Державним політехнічним музеєм. Служби активно 

співпрацюють з іншими департаментами і службами університету, комісіями 

Вченої ради КПІ, інноваційними структурами "Sikorsky Challenge" і Науковим 

парком "Київська політехніка". Науково-інноваційна діяльність здійснюється 

науково-педагогічними і науковими працівниками факультетів, інститутів, 

науково-дослідних підрозділів, КБ тощо [17]. 

Інноваційне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського базується на 

об'єднанні зусиль ряду структурних підрозділів, взаємодіючих з ринком 

наукових послуг і творцями нових наукових знань та інноваційних рішень. 

Місцем об'єднання зусиль науково-дослідної частини з Інноваційної 

екосистемою "Sikorsky Challenge" є Офіс інновацій та трансферу технологій. 

Головним завданням є ефективний захист інтелектуальної власності 

створюваної в КПІ, і її трансфер на ринок.  
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Основним інструментом здійснення розробок є Науковий парк "Київська 

політехніка" та департамент інновацій та трансферу технологій. 

 

Контрольні питання 

 

1. Дайте узагальнене визначення термінам інноваційне підприємство та 

інноваційна інфраструктура. 

2. Розкрийте зміст інноваційного підприємництва. 

3. Розкрийте зміст понять «бізнес-інкубатор», «технопарк»  і «Технополіс». 

4. Охарактеризуйте стан науково-інноваційні організацій в Україні 

5. Опишіть інноваційне середовище  КПІ ім. Ігоря Сікорського 
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Тема 6. Етапи виконання  та класифікація науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи 

 

6.1. Етапи виконання науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

роботи 

 

Згідно ПОЛОЖЕННЯ про порядок планування, фінансування та 

контролю виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у 

сфері конкурентної політики і права науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи – фундаментальні та прикладні наукові дослідження, 

проектні розробки, а також науково-організаційні заходи щодо науково-

дослідного, організаційного, методичного та навчального забезпечення 

реалізації основних завдань та повноважень [11,21]. 

Підготовчий етап: вибір теми, обґрунтування необхідності проведення 

досліджень, розробка плану або програми наукового дослідження (обладнання, 

прилади), визначення гіпотез, мети і завдань дослідження; за матеріалами 

досліджень потрібно встановити невирішені завдання попередніх досліджень.  

Перший (дослідний) етап: знайомство з літературою і матеріалами 

раніше проведених досліджень; виконання розроблених методик.  

Другий етап: обговорення отриманих результатів.  

Третій етап включає оформлення результатів дослідження у вигляді 

курсової чи дипломної роботи (уточнення назви, назв розділів, пара- графів, 

підготовка чорновий рукописи і її редагування, оформлення тексту, списку 

використаної літератури та додатків).  

Четвертий етап полягає в практичному використанні результатів 

дослідження. В закладах вищої освіти наукова та інноваційна діяльність 

виконує багато функцій.  

Це отримання знань, внесок в прискорення темпів науково-технічного 

розвитку, а також вплив на вдосконалення організації навчального процесу, 
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підвищення якості підготовки фахівців і кваліфікації науково-педагогічних 

працівників.  

Одна з переваг наукових досліджень у закладах вищої освіти полягає в 

тому, що вони в основному носять комплексний характер.  

У закладі вищої освіти зосереджені фахівці різних профілів, що сприяє 

виконанню комплексних тем на стику різних наук.  

Результативність та економічність наукової діяльності у вищих 

навчальних закладах підвищується в зв'язку з постійною участю в ній 

викладачів, аспірантів, студентів.  

Розвиток досліджень з актуальних проблем науково-технічного прогресу 

дуже впливає на всі сторони навчального процесу, на зміст навчальних курсів, 

технічну оснащеність, класифікацію професорсько-викладацького складу, 

науково-дослідну роботу студентів і аспірантів, методику навчання, 

організацію та планування навчального процесу.  

Вища школа має значний інтелектуальний потенціал, готує 

висококваліфікованих фахівців для виробництва, вона також повинна 

проводити наукові дослідження, пропонувати їх результати виробництва з 

метою підвищення його науково-технічної оснащеності та ефективності.  

Для виконання цієї ролі вища школа повинна бути добре пов'язана з 

практикою і використовувати умови реального виробництва.  

В системі вищої освіти необхідна діяльність різних науково-технічних 

організацій, які повинні створювати умови пошуку різних варіантів проведення 

досліджень і розробок.  

Основні функції та завдання науково-дослідницьких підрозділів повинні 

сприяти інтеграції освіти, науки і виробництва.  

В даний час в закладах вищої освіти функціонують проблемні науково-

дослідні лабораторії, науково-дослідні інститути, дослідні виробництва, 

науково-дослідні сектора, науково-дослідні частини навчально-виробничих 

об'єднань та інші науково-дослідні підрозділи.  



50 

 

У навчально-виробничих об’єднаннях здійснюється узгодження 

навчальної та практичної діяльності випускників, забезпечення всебічного 

розвитку їх особистості, використовується матеріальна база підприємств, 

знаходить застосування у виробництві досвід і знання професорсько-

викладацького складу.  

Навчально-виробничі об'єднання створюються на основі договорів, що 

укладаються між закладами вищої освіти та підприємствами певної галузі 

господарства як форма інтеграції науки, виробництва і вищої освіти сприяє 

підвищенню рівня професійної підготовки студентів і аспірантів, що полягає в 

організації на виробництві філій кафедр закладів вищої освіти. 

Вони входять до складу відповідного факультету. Основними їх 

завданнями є: читання навчальних курсів і їх окремих розділів, проведення 

лабораторних і практичних занять, організація і проведення навчальних та 

виробничих практик, проведення науково-дослідної роботи студентів, 

курсового і дипломного проєктування, наукової роботи аспірантів і здобувачів 

з тематики підприємства, стажування молодих фахівців.  

Для проведення лабораторних занять і спільних робіт щодо 

перспективних напрямків наукових досліджень кафедри на виробництві 

організовуються спеціалізовані навчально-наукові лабораторії.  

Важливою формою розвитку зв'язку науки закладу вищої освіти і 

виробництва в нашій країні повинні стати технопарки. Основою діяльності 

технопарків, інноваційних центрів, центрів трансферу (передачі) технологій є 

створення умов, сприятливих для організації, розвитку і діяльності малих 

інноваційних підприємств для прискорення виробничого освоєння результатів 

науково-дослідних конструкторських розробок (продукції інтелектуальної 

власності) і доведення їх до споживача на комерційній основі.  

Тому підготовка кваліфікованого фахівця повинна ґрунтуватися на 

сучасних конкретних наукових, технічних, виробничих проблемах, пов'язаних з 

отриманням нових знань і ринкових запитів суспільства (споживачів).  
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Професійна підготовка фахівців повинна сприяти вирішенню ними 

проблем двох рівнів складності.  

Перший рівень – це рішення приватних завдань в рамках своєї 

предметної області діяльності (в техніці, наприклад, приладів, матеріалів, 

технологічних процесів їх виготовлення тощо.  

Створення того, що прийнято називати об'єктами інтелектуальної 

власності). Їх створення вимагає володіння спеціальними знаннями і 

професійними навичками, вміння самостійно вибирати, а при необхідності і 

розробляти методи вирішення поставлених перед ним завдань.  

Другий рівень – це рішення більш складних проблем, пов'язаних зі 

створенням органічно діючих людино-машинних модулів і систем на основі 

інтеграції окремих об'єктів інтелектуальної власності в рамках комплексних 

технологій. Дана діяльність передбачає наявність знань і навичок самостійної 

постановки мети і системної декомпозиції завдань для досягнення результату.  

Такий фахівець повинен мати хорошу базову спеціальну освіту і 

практичний досвід у своїй профільній сфері. 

Повний науково-дослідний цикл складається з відносно самостійних 

етапів і стадій: наука, виробництво, споживання.  

 

6.2. Класифікація науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

 

Етапи визначають послідовність проходження шляху від наукового 

знання до реального продукту. Початковою стадією інноваційного циклу є 

наука [1,25].  

Вона забезпечує пізнання об'єктивних законів природи і перетворення 

цього знання в науковий інформаційний продукт, який може 

використовуватися у виробництві.  

Стадія «наука» включає:  

• фундаментальні дослідження;  
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• прикладні дослідження;  

• проєктно-конструкторські роботи.  

Ці складові тісно пов'язані між собою і взаємно стимулюють один одного. 

Безпосередня мета фундаментальних досліджень полягає у виробленні та 

теоретизації об'єктивних знань про дійсність, в описі, поясненні і передбаченні 

процесів і явищ дійсності на основі відкритих законів.  

Цим дослідженням властива максимальна невизначеність отримання 

позитивних результатів. Прикладні дослідження спрямовані на розробку на базі 

відкритого нового явища варіантів конкретних технологій і виробів, які можуть 

знайти своїх споживачів.  

Дослідження ведуться за різними напрямками. Але більша частина з них 

припиняється. Залишається варіант, який забезпечує цілком чітке уявлення про 

майбутню інновації (змістовна характеристика, робочі параметри процесів або 

виробів, оцінка майбутніх витрат і економічна ефективність тощо.).  

Цільова спрямованість прикладних досліджень і висока ймовірність 

досягнення кінцевих результатів дозволяють організувати їх виконання на 

плановій основі.  

Проєктно-конструкторські роботи припускають додаткове дослідження 

кількох альтернатив майбутнього нововведення з метою вибору остаточного 

варіанту.  

Цей обраний варіант розробки (наприклад, промисловий зразок – корисна 

модель, винахід) детально опрацьовується: розробляються робочі креслення, 

виготовляється діюча модель або дослідний зразок виробу, проводяться його 

випробування та інші дії.  

Результатом цього проєкту є повний комплект документів, необхідних 

для прийняття рішення про початок підготовки промислового виробництва.  

На даному етапі прикладних досліджень йде робота по постановці 

нововведення на бухгалтерський облік, введення виробу в цивільний оборот, 

комерційного використання об'єкта інновацій тощо.  
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На стадії виробництва здійснюється випуск продукції (послуг) на основі 

використання результатів попередніх етапів інноваційного циклу. 

 

Контрольні питання  

 

1. Дайте визначення поняттю НДДКР 

2. Назвіть етапи виконання НДДКР 

3. Назвіть класифікацію НДДКР 

4. Опишіть зв'язку науки у закладі вищої освіти та виробництва? 



54 

 

Тема 7. Управління науково-інноваційними проектами 

 

7.1.  Основні поняття і оцінка науково-інноваційних проектами 

 

Проєкт - це сукупність завдань або заходів, пов'язаних з досягненням  

запланованої мети, яка зазвичай має унікальний і неповторний характер [12,14].  

Поняття «проєкт» також можна розглядати як: 

•  діяльність, захід, що пропонує здійснення комплексу будь-яких дій, що 

забезпечують досягнення певних цілей; 

•  систему технічних, організаційно-правових та розрахунково-фінансових 

документів, необхідних для здійснення будь-яких дій. 

Як було відзначено раніше, поява на ринку інновації - результат 

виконання різноманітних і щодо відокремлених робіт: 

•  наукових досліджень з різних тем; 

•  проєктно-конструкторських розробок; 

•  створення дослідних зразків вироби та їх випробувань; 

•  підготовки виробництва виробів; 

•  випуску дослідної партії; 

•  дослідження реакції споживача на появу нового виробу; 

•  організації серійного виробництва вироби; 

•  створення мережі збуту тощо. 

Ці та інші роботи виконуються різними підрозділами визначеною 

компанії. Якась частина робіт може здійснюватися іншими підприємствами за 

спеціальними договорами. 

Проєкт має певні відмітними термінами початку і кінця; обмеженими 

ресурсами та іншими ознаками. Це пов'язано з існуванням різних 

організаційних підходів реалізації робіт у різних організації. 

Під визначення «проєкт» підпадає величезна кількість видів людської 

діяльності – від виробництва продукції підприємством до введення дисциплін в 
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професійну освітню програму і проєкти, наприклад, в області автоматизації. 

Проєкти розрізняються залежно від: 

•    галузі економіки та соціальної сфери; 

•  терміну реалізації, обсягу необхідних інвестицій (короткострокові, 

середньострокові, довгострокові); 

•  ступенем охоплення етапів інноваційного процесу (повні інноваційні 

проєкти, що включають НДР, ДКР, освоєння нововведень і його 

комерціалізації, неповні інноваційні проєкти, що включають окремі етапи 

інноваційного процесу). 

Інноваційний проєкт – це складна система взаємообумовлених і 

взаємопов'язаних за ресурсами, термінами і виконавцями заходів, спрямованих 

на створення або впровадження окремого інноваційного продукту. Важливою 

особливістю інноваційного технологічного проєкту є те, що в число його робіт 

можуть входити науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. 

В даний час кількість реалізованих проєктів та їх складність стали різко 

зростати.  

До найважливіших областях прийняття рішень в інноваційній діяльності 

відносяться: 

•  відбір проєктів для реалізації; 

•  припинення роботи над проєктом до його завершення. 

Основна відмінність між ними пов'язано з якістю інформації, на основне 

якої приймаються рішення. 

Оцінка проєктів повинна здійснюватися як на первинному їх відборі, так і 

в період їх реалізації. Вона служить елементом системи оперативного 

управління інноваційними процесами. 

До основних факторів, які необхідно врахувати при оцінці проєктів, 

відносяться: 

•  фінансові переваги, очікувані від реалізації проєкту; 

•  вплив оцінюваного проєкту на інші, наявні в портфелі організації; 
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•  вплив проєкту в разі його успіху на економіку організації в цілому.  

Фінансові переваги - головне, що очікується від реалізації проєкту. Успіх 

проєкту часто залежить від багатьох чинників, які не враховуються при 

винаході, наприклад, економічні оцінки, але їх слід приймати до уваги на самих 

ранніх стадіях відбору та оцінки проєктів. 

Важливі якісні критерії відбору проєктів (6 груп): 

•  оцінка проєкту з позицій його відповідності стратегії і цінностям 

організації (відповідність проєкту уявленням споживачів про підприємство, 

ставлення підприємства до ризику, до нововведень тощо); 

•  оцінка ринкових перспектив проєкту (оцінка загальної місткості ринку, 

ймовірності комерційного успіху, обсягу продажів, ціноутворення, стартових 

витрат тощо); 

•  науково-технічні критерії здійснення проєкту (ймовірність технічного 

успіху, вартість і час розробки, патентна чистота, віз дію на інші проєкти 

тощо); 

•  фінансові критерії (вартість науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, вкладення в виробництво, в маркетинг, наявність 

фінансів в потрібні періоди часу, розмір прибутку, очікувана норма прибутку, 

ефективність проєкту); 

•  виробничі можливості здійснення проєкту (наявність виробничого 

персоналу, відповідність існуючих потужностей, ціна і наявність матеріалів, 

витрата виробництва, безпеку виробництва тощо); 

•  зовнішні екологічні критерії (можливі шкідливі впливи продуктів і 

виробничих процесів, вплив громадської думки, сучасні перспективні 

законодавства, вплив на рівні зайнятості тощо). 

Якісні методи в більшій мірі застосовуються до проєктів, котрі ведуть до 

радикальних інновацій. Один з підходів до відбору проєктів пов'язаний з 

оцінкою таких чинників: 
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Перевага: чи варто здійснювати цей проєкт? Час (термін): чи варто 

здійснювати цей проєкт зараз? 

Перевага проєкту залежить від двох фундаментальних факторів: технічної 

якості і потенційної цінності. 

Технічна якість визначається на основі суб'єктивної оцінки рейтингу, 

який відображає наступні чинники: 

•  ясність цілей проєкту; 

•  ступінь існуючих технічних перешкод; 

•  ступінь існуючих ринкових перешкод; 

•  відповідність рівня кваліфікації наявного персоналу і технічного 

обладнання; 

•  при успішній реалізації проєкту: наскільки можливо знайти 

пристосування нової технології, процесу чи послуги. 

Рейтинг потенційної цінності проєкту ґрунтується на оцінці змін 

положення підприємства на ринку, якщо реалізація проєкту матиме успіх: 

•  компанія може стати лідером на світовому ринку (рейтинг - 5); 

•  може добитися значної частки ринку (рейтинг - 4); 

•  може добитися значної частки на обмеженому ринку (рейтинг - 3); 

•  може домогтися скромною частки на обмеженому ринку (рейтинг - 2); 

•  може мати дуже обмежений вплив на сьогоднішній ринок або мати 

деякий вплив на майбутні ринки (рейтинг - 1). 

Таким чином, вибір проєктів здійснено на основі матриці при з'єднанні 

технічної якості і потенційної цінності проєкту, де явно кращі ті проєкти, які 

мають високий рейтинг.  

Проєкти, що лежать в низькій рейтингової зоні, потрібно уважно вивчити 

з метою їх модифікації і підвищення цінності. 

Маркетингова орієнтація науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт повинна бути забезпечена на всіх етапах розроблення нового продукту. 

Коротко охарактеризуємо кожен етап і його завдання. 
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7.2. Етапи розробки нового науково-інноваційного проєкту. 

 

Перший етап - генерування ідеї нового продукту. На цьому етапі потрібно 

розподілити зусилля фірми (підприємства) між розробкою оригінального 

продукту, модифікацією вже існуючого і копіюванням продуктів конкурентної 

фірми. 

Другий етап – відбір ідей. Передбачає якомога більш ранній відсів 

невдалих пропозицій, так як витрати на розробку товару суттєво зростають на 

кожному наступному етапі (оцінка рейтингу товару, співвідношенням 

якість/ціна, рівень конкуренції, маркетинг, фінанси, виробництво – зведений 

індекс якості) . 

Третій етап – розробка концепції нового продукту і його перевірка. 

Передбачає визначення базового ринку продукту (опис фізичних характеристик 

продукту, перелік вимог для розробників в науково дослідному секторі, оцінка 

всіх видів ресурсів). 

Четвертий етап – розробка попереднього плану маркетингової стратегії 

для виведення продуктів на ринок. Цей етап містить три розділи: 

•  опис об'єкта, структури цільового ринку і поведінки на ньому 

споживачів, показників обсягу продажів, частки ринку і планованого прибутку 

на кілька років; 

•  відомості про плановану ціни товару, кошторисі витрат на 

маркетинг протягом першого року; 

•  показники обсягу продажів на перспективу. 

П'ятий етап – аналіз можливостей виробництва і збуту. Дозволяє оцінити 

привабливість пропозицій на основі розрахунку передбачуваних показників 

продажів, витрат і прибутку і перевірити їх на відповідність цілям компанії 

(фірми). 
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Шостий етап – розробка продукту. Передбачає проведення науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт по створенню одного або 

декількох варіантів технічного втілення концепції продукту. 

Створюється прототип, який задовольняє наступним критеріям: 

•  сприймається споживачами як носій всіх основних властивостей, 

викладених в описі товару; 

•  безпечний і надійно працює; 

•  його собівартість не перевищує запланованих витрат виробництва. 

Проводяться: 

•  функціональні випробування (підтверджується надійність і 

безпечності використаного продукту); 

•  споживчі випробування в різних формах: від запрошення 

користувача до лабораторії до видачі їм зразків продуктів для пробного 

використання в домашніх або виробничих умовах. 

Для перевірки ставлення споживачів до товарів використовують методи, 

засновані на рейтинговій основі. 

Сьомий етап - тестування нового продукту в ринкових умовах. Продукту 

присвоюється марочне назва, проєктується упаковка і розроблюється 

попередня маркетингова програма для перевірки продукту з метою визначення 

розмірів ринку, реакції споживачів і дилерів на появу нового продукту. 

Для тестування розроблених товарів широкого споживання необхідно 

оцінити: 

•  їх сприйняття споживачами; 

•  кількість пробних покупок; 

•  кількість повторних покупок і їх частотність. 

Ринкові випробування товарів промислового призначення включають: 

•  тестування типу альфа (проводить підприємство-виробник); 

•  тестування типу бета (потенційним користувачем продукції на 

майданчиках підприємство-виробника з дотриманням конфіденційності); 
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•  демонстрація нового обладнання на галузевих виставках; 

•  випробування в демонстраційних залах дистриб'юторів і дилерів; 

•  пробний маркетинг, так як виготовлення дослідно-промислових 

зразків обладнання і продаж його на обмеженій географічній території, за 

допомогою різних стимулюючих збут заходів. 

Восьмий етап - розгортання комерційного виробництва. Підприємтсвом 

приймається рішення про доцільність випуску даного продукту.  

Вирішуються такі питання: 

•  момент виходу на ринок (першої, одночасно з продуктом-аналогом 

конкурента або пізніше); 

•  вибір цільового ринку; 

•  вибір системи маркетингу на початковому етапі. 

Незважаючи на те, що маркетингові дослідження супроводжують весь 

процес розробки нових продуктів, на етапі запуску товару у виробництво 

компанії відмовляються від 2/3 новинок. 

Це пов'язано з переоцінкою обсягу ринку (недостатньо споживачів), 

готовий продукт має конструктивні недоліки, високі витрати на розробку, 

недооцінений конкурент, відставання від конкурента в часі. 

 

7.3. Бізнес-план науково-інноваційного проекту 

 

Бізнес-план науково-інноваційного проєкту є головним документом, який 

у стислій форми презентує проект та містить його обґрунтування, що дозволяє 

інвесторам оцінити ефективність інвестицій [22].  

Загалом, недооцінка важливості бізнес-планування або поверхове 

ставлення до нього є достатньо розповсюдженою помилкою не тільки в 

інноваційному підприємництві.  

Наслідком такого хибного ставлення є породження ілюзій щодо 

можливостей та перспектив проекту, відсутність чіткого уявлення щодо етапів 
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його реалізації, недооцінка ризиків, неготовність менеджерів, що займаються 

реалізацією проекту до непередбаченого розвитку подій та в кінцевому 

підсумку крах надій та вкладених ресурсів.   

Отже, головним завданням бізнес-плану є надати цілісну, системну, 

науково обґрунтовану оцінку проекту.   

При цьому для різних суб’єктів він виконує різні функції: для інвестора – 

це інструмент оцінки ефективності вкладення капіталу; для підприємця – 

програма дій щодо реалізації проекту; для державних органів – засіб 

регулювання та контролю відносин у відповідній сфері.  

Розробка бізнес-плану дозволяє спрогнозувати та заздалегідь спланувати 

різні варіанти конкурентної стратегії підприємства тобто здійснювати сценарне 

планування. Також, важливою рисою планування є можливість порівнювати 

заплановані або прогнозні показники діяльності з реальними.  

Бізнес-план включає наступні розділи: 

1. Характеристика проєкту, яка розкриває мети та доведення його 

вигідності: 

•  сутність проєкту, переваги продукції (послуг) в порівнянні з 

кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами; 

•  обсяг очікуваного попиту на продукцію; 

•  потреба в інвестиціях і термін повернення позикових коштів; 

•  термін окупності інвестиційних витрат; 

•  ризики і варіанти їх запобігання. 

2. Аналіз можливостей компанії з урахуванням стану справи в галузі: 

•  оцінка потреби і попиту на продукцію (послуги); 

•  очікуваний обсяг продукції, що випускається після виходу на 

потужності інвестиційного проєкту (%); 

•  потенційні конкуренти, порівняння рівня використовуваних 

технологій конкурентів і підприємства, що реалізує проєкт; 
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•  які і де з'явилися аналоги продукту за останні три роки, їх патентна 

захищеність; 

•  досягнення підприємства в галузі, її можливості в даній області 

досліджувати (наявність патентів, ноу-хау), освоєння нової продукції (послуг). 

3. Виробничий план: 

•  програма виробництва і реалізації продукції; 

•  вимоги до організації виробництва, ступінь готовності організації 

до серійного виробництва, наявність сертифікатів і ліцензій, виготовлених 

дослідних зразків; 

•  склад основного обладнання, його постачальники і умови поставок 

(купівля, оренда, лізинг); 

•  постачальники сировини, матеріалів і покупних комплектуючих 

виробів і орієнтовні ціни, обґрунтування вибору постачальників; 

•  чисельність працюючих і витрати на оплату праці; 

•  забезпечення екологічної та технічної безпеки. 

4. План маркетингу: 

•  існуючі та потенційні споживачі; 

•  патентна ситуація, захист товару в країні ліцензіата на 

внутрішньому і експортному ринках; 

•  організація збуту, труднощі виходу на ринок пропонованого 

продукту; 

•  можливі дії конкурентів, стратегія протидії; 

•  обґрунтування ціни на продукцію; 

•  витрати і доходи при проведенні післяпродажного обслуговування; 

•  програма по реалізації реклами (витрати). 

5. Організаційний план: 

• фінансове положення; 

•  розподіл обов'язків керівного складу; 

•  стратегічні альянси (союзи). 
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6. Фінансовий план: 

•  обсяг фінансування проєкту з зазначенням джерела; 

•  згоду комерційних банків (умова надання кредитів); 

•  ефективність проєкту (окупність); 

•  поправка на ризик проєкту; 

•  ефективність від реалізації проєкту в суміжних областях. 

 

 

Контрольні питання  

 

1. Дайте визначення поняттям проект та інноваційний проєкт 

2. Охарактеризуйте етапи створення науково-інноваційного проекту 

3. Значення бізнес-плану в створенні науково-інноваційного проекту 

4. Зміст  бізнес-плану науково-інноваційного проекту 
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Тема 8. Наукові звіти і публікації 

 

8.1. Основні поняття 

 

Результати наукового дослідження завдань на виконання науково-дослідної 

роботи повинні бути викладені у формі, що допускає їх оцінку і подальше 

використання [1,24].  

Основним первинним документом, в якому викладаються результати 

науково-дослідних робіт, служить науковий звіт.  

Науковий звіт — звіт за результатами наукового дослідження, викладений 

в письмовій чи усній формі з дотриманням усіх формально-логічних вимог 

наукового стилю.  

Правила оформлення звіту про науково-дослідну роботу регламентуються 

ДСТУ 3008:2015.  

Структурними елементами звіту є: титульний аркуш, 'cпиcoк виконавців,' 

реферат, 'зміст', нормативні посилання; визначення; позначення і скорочення; 

вступ; основна частина, висновок, 'список використаних джерел', додатки.  

Курсивом виділено обов'язкові елементи, необхідність інших визначає 

виконавець.  

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, який 

містить аналіз сутності наукової проблеми, методи і результати її дослідження, 

науково обґрунтовані висновки. Результати досліджень можуть бути викладені 

в усній або письмовій формі.  

Наскільки доцільно їх опублікування, в якій формі і в якому обсязі, 

залежить від характеру виконаної роботи, її змісту, практичної, зокрема 

комерційними, цінності результатів.  

Рішення про опублікування результатів досліджень приймають автори 

спільно з керівництвом організації-роботодавця та організації, фінансувала 

дослідження.  
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Зазвичай можливість і умови опублікування результатів досліджень і 

розробок вказуються в договорі на виконання науково-дослідних та дослідно 

конструкторських (технологічних) робіт.  

Публікація наукових результатів, які особливо мають нові технічні рішення 

або підказують способи їх отримання, причому навіть після патентування цих 

рішень, може бути необґрунтованим з точки зору перспектив подальшого 

ефективного використання.  

Чим вище практична цінність результату, чим більшу вигоду він обіцяє при 

практичному використанні, тим менш доцільно публічний виклад цього 

результату.  

Найбільш часто і широко публікуються результати досліджень, які не 

допускають прямого практичного застосування, а саме результати 

фундаментальних досліджень.  

Їх опублікування необхідно, щоб, з одного боку, «застовпити» авторство, а 

з іншого – перевірити реакцію наукової спільноти на отриманий результат, 

викликати дискусію з колегами, почути критичну оцінку.  

Усні повідомлення (доповіді) можуть бути зроблені на наукових семінарах, 

симпозіумах, конференціях, з'їздах вчених.  

Семінар – форма обговорення повідомлень з певної теми. Зазвичай 

результати досліджень спочатку доповідають на семінарax наукового 

підрозділу, в якому вони отримані, – лабораторії, відділі, кафедрі. 

Семінари можуть проводитися і з більш широкою участю.  

Симпозіум - міжнародна нарада із спеціального наукового питання.  

Наукова конференція – збори представників даної або ряду наукових 

організацій для обговорення будь-яких питань (студентська, молодих вчених, 

інститутська або університетська, науково-практична, міжнародна тощо).  

Усні доповіді готують зазвичай у формі ілюстрованих комп'ютерних 

презентацій. Часто на наукових конференціях та інших наукових заходах з 

широким представництвом поряд з усними повідомленнями в формі пленарних 
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або секційних доповідей передбачаються і так звана стендова доповіді, що 

містять письмовий (за встановленою формою) виклад суті пропонованого 

повідомлення, зокрема в формі роздрукованого тексту доповіді з ілюстраціями.  

Практикується публічне обговорення результатів безпосередньо біля 

стенду або в спеціально відведений час на секційних засіданнях.  

Основні положення доповіді на семінарі, конференції, іншому заході 

можуть бути опубліковані у формі тез до початку цього заходу.  

У тезах доповідей (обсяг їх, як правило, до 2 сторінок) зазвичай вказують 

вирішувану проблему, мету досліджень, постановку задачі, застосовуваний 

метод, нові наукові результати, порівняння їх з відомими і висновки.  

Повний чи скорочений текст доповіді також може бути опублікований в 

матеріалах наукової конференції.  

Вимоги до оформлення тексту організатори конференцій доводять до її 

можливих учасників завчасно.  

Оскільки заявки на виступи на наукових заходах зазвичай рецензуються і 

відбираються, зміст доповідей повинен в повній мірі відповідати тематиці 

заходу, а тези та тексти доповідей повинні бути оформлені відповідно до 

правил, встановлених організаторами, і чітко свідчити про новизну 

пропонованих для публікації результатів.  

Найбільш важливі результати наукових досліджень зазвичай публікуються 

у вигляді статей в різних наукових і науково-технічних (науково-практичних) 

виданнях.  

У науковому світі найбільш цінними вважаються публікації в міжнародних 

наукових журналах, що враховуються при визначенні індексу цитування або 

перевидаються за кордоном англійською мовою.  

До них відносяться і деякі наукові видання України. 

Інший високий рівень публікацій – статті в рецензованих наукових 

журналах, перерахованих в реєстрі наукових фахових видань України.  
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Визначене число публікацій в журналах з цього списку є обов'язковою 

умовою для визнання достатнього рівня опублікування результатів 

дисертаційного дослідження.  

В дані списки включені міжнародні журнали; журнали, що видаються HAH 

Україні; збірники наукових праць найбільш авторитетних наукових установ і 

університетів.  

Вимоги до оформлення рукописів статей в журналах і збірниках праць в 

якихось елементах розрізняються.  

У той же час вони містять в якості обов'язкових умова відповідності 

профілю журналу, наявності та обґрунтованості наукової новизни результатів, 

чіткості і грамотності викладу тощо.  

 

8.2. Дисертації на здобуття наукового ступеня 

 

Дисертація на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

повинна містити нові наукові теоретичні і (або) експериментальні результати 

по одному з актуальних напрямків наукових досліджень.  

Докторська дисертація повинна бути присвячена розробці нового 

наукового напрямку або концептуального розвитку одного з існуючих 

актуальних наукових напрямків і містити принципово нові результати, 

сукупність яких може вважатися великим досягненням у відповідній галузі 

науки.  

Дисертація – самостійно виконана кваліфікаційна наукова робота, що має 

внутрішню єдність і свідчить про особистий внесок автора в науку.  

Вона присвячена вирішенню наукової задачі або вивчення обраної наукової 

проблеми і повинна містити:  

• обгрунтовану постановку наукової задачі (проблеми);  

• аналітичний огляд літератури з теми;  
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• положення, що виносяться на захист (конкретні формулювання 

самостійно отриманих нових наукових результатів, за які автору може бути 

присуджено науковий ступінь);  

• опис використовуваних при проведенні досліджень материалів і методів, 

виклад отриманих результатів та їх аналіз, а також висновки по кожному 

розділі;  

• загальні висновки по дисертації в цілому з коротким формулюванням 

основних наукових результатів, зазначенням їх новизни і значущості;  

• рекомендації по використанню отриманих наукових результатів;  

• список використаний джерел;  

• список публікацій автора, що містять основні наукові результати 

дисертації.  

Дисертація представляється до захисту у вигляді спеціально 

підготовленого рукопису.  

Назва дисертації повинна відображати мету проведених досліджень і 

відповідати її змісту. 

Отримані автором нові наукові результати повинні бути опубліковані, 

доведені на основі наукової методології, прийнятої в даній галузі науки, і 

об'єктивно оцінені в зіставленні з відомими.  

За матеріалами дисертації друкується автореферат, який повинен 

відображати її основний зміст, повторювати захищаються по- розкладання, 

результати і висновки. 

 

Контрольні питання  

 

1. Дайте визначення поняттю  науковий звіт 

2. Дайте визначення поняттю  наукова публікація 

3. В чому різниця між семінаром та науковою конференцією  

4. Дайте визначення поняттю дисертація 
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Тема 9 . Інтелектуальна власність та її захист 

 

9.1. Поняття та види інтелектуальної власності 

 

Поняття "інтелектуальна власність" виникло в процесі тривалої практики 

юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати 

інтелектуальної діяльності у сфері науки, виробництва, мистецтва і літератури. 

У найширшому розумінні інтелектуальна власність означає закріплені 

законом права, які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, 

науковій, літературній і художній сферах[1]. 

Відповідно Державним комітетом України з питань науки та 

інтелектуальної власності визнається виключне право громадянина або 

юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них 

засобів індивідуалізації юридичної особи, індивідуалізації продукції, 

виконуваних робіт або послуг (фірмове найменування, товарний знак, знак 

обслуговування тощо) .  

Законодавство, яке визначає права на інтелектуальну власність, встановлює 

монополію авторів на певні форми використання результатів своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності, які, таким чином, можуть 

використовуватися іншими особами лише з дозволу перших [23].  

Відповідно до установчих документів Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (ВОІВ), «інтелектуальна власність» включає права, 

що відносяться до:  

– літературних, художніх і наукових творів;  

– виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо і телевізійних 

передач;  

– винаходів у всіх областях людської діяльності;  

– корисних моделей;  

– промислових зразків;  
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– товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань та 

комерційних позначень;  

– інші права, що стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, 

науковій, літературній і художній областях.  

Пізніше в сферу діяльності ВОІВ були включені виключні права, що 

відносяться до географічних зазначень, нових сортів рослин і порід тварин, 

інтегральних мікросхем, радіосигналів, баз даних, доменних імен.  

Поняття інтелектуальна власність включає:  

1) авторське право (об'єкти – твори науки, мистецтва і літератури) і суміжні 

права (об'єкти – виконання, фонограми, передачі кабельного і ефірного 

мовлення);  

2) промислова власність (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

селекційні досягнення, засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту і 

нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності (раціоналізаторські пропозиції 

тощо)).  

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права 

власності на винаходи (корисні моделі) в Україні, регулюються Цивільним 

кодексом України та Законом України "Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі" (далі — Закон України) [18]. 

Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної, творчої діяльності 

людини в будь-якій сфері технології; 

Секретний винахід (секретна корисна модель) - винахід (корисна 

модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці, права на 

який засвідчуються патентом на секретний винахід (секретну корисну 

модель); 

Набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) 

засвідчується патентом.  

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі 

художнього конструювання. Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і 
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здійсненням права власності на промислові зразки в Україні, регулюються 

Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на 

промислові зразки" [19]. 

Набуття прав на зареєстрований промисловий зразок засвідчується 

свідоцтвом, в якому наводиться внесене до Реєстру зображення 

промислового зразка. 

Право на реєстрацію промислового зразка має автор та інші особи, які 

набули право на промисловий зразок за договором чи законом. 

Обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий 

зразок, визначається зображенням промислового зразка, внесеного до 

Реєстру. Обсяг правової охорони промислового зразка включає також будь-

який інший промисловий зразок, що не справляє на інформованого 

користувача відмінного загального враження. 

Для визначення обсягу правової охорони береться до уваги ступінь 

свободи автора під час створення промислового зразка. 

Значення інтелектуальної власності в розвитку суспільства: закріплює 

досягнутий технічний рівень і забезпечує конкурентоспроможність виробленої 

продукції; сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, технологічного 

обміну на ліцензійній основі, розвитку експорту товарів; права інтелектуальної 

власності дозволяють автору або власнику патенту, товарного знака або 

авторського права отримувати вигоду зі свого творчого вкладу.  

 

9.2. Види інтелектуальних прав 

 

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням авторського 

та суміжного права власності в Україні, регулюються Законом України " Про 

авторське право і суміжні права" [26]. 

Авторське право – інститут цивільного права, що регулює відносини, 

пов'язані зі створенням і використанням (виданням, виконанням, показом тощо) 
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творів науки, літератури чи мистецтва, тобто об'єктивних результатів творчої 

діяльності людей в цих областях.  

Програми для ЕОМ і бази даних також охороняються авторським правом.  

Вони прирівняні до літературних творів і збірників, відповідно.  

Авторське право не поширюється на ідеї, методи, процеси, системи, 

способи, концепції, принципи, відкриття, факти.  

Суміжні права застосовуються щодо видів діяльності, які є недостатньо 

творчими для того, щоб на їх результати можна було поширити авторське 

право. 

Зміст суміжних прав істотно відрізняється в різних країнах. Найбільш 

поширеними прикладами є виключне право музикантів-виконавців, виробників 

фонограм, організацій ефірного мовлення.  

Патентне право – система правових норм, якими визначається порядок 

охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків (часто ці три 

об'єкти об'єднують під єдиною назвою – «промислова власність») та 

селекційних досягнень шляхом видачі патентів.  

Права на засоби індивідуалізації – система правових норм, якими 

визначається порядок охорони позначення, що служить для розрізнення 

товарів, послуг, підприємств, організацій та інших об'єктів у сфері 

господарського обороту.  

Право на секрети виробництва (Hoy-xay) – це відомості будь-якого 

характеру (оригінальні технології, знання, вміння тощо), які охороняються 

режимом комерційної таємниці і можуть бути предметом купівлі-продажу або 

використовуватися для досягнення конкурентної переваги над іншими 

суб'єктами підприємницької діяльності.  

Копірайт (право на відтворення) правова норма, яка регулює відносини, 

пов'язані з відтворенням творів літератури, мистецтва, аудіо- або відеотворів. 
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9.3. Захист інтелектуальної власності 

 

В останні десятиліття в Україні, як і в усьому світі, спостерігається різке 

збільшення кількості порушень інтелектуальних власності.  

Запобігти масові порушення в сфері інтелектуальної власності покликана 

система охорони прав.  

Охорона прав інтелектуальної власності – це комплекс правових заходів 

щодо забезпечення недоторканності і цілісності прав інтелектуальної власності, 

а в разі їх порушення - застосування заходів примусового впливу, спрямованих 

на відновлення порушених прав правовласників.  

У разі неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної 

власності завдається шкода як творцям і винахідникам, так і державі, оскільки 

таке використання найчастіше є тіньовим і не передбачає сплати податків. 

Для того, щоб запобігти в подальшому порушення прав власників прав на 

об'єкти інтелектуальної власності та компенсувати витрати, що виникають 

внаслідок порушення цих прав, власники повинні мати можливість їх захищати. 

Найважливіших чинників економічної безпеки та політико-економічних 

відносин в середині кожної розвиненої країни, так і в міжнародних відносинах 

набуває інтелектуальна власність.  

Згідно з Конституцією України кожна особа має право звернутися до суду 

за захистом порушених прав.  

За вчинене правопорушення в сфері інтелектуальної власності щодо 

порушника може наступати відповідальність трьох видів, згідно з чинним 

законодавством: цивільно-правова; адміністративна; кримінальна. На жаль, 

незважаючи на це, в Україні залишається велика кількість неврегульованих 

питань. 

Найгострішими проблемами охорони права інтелектуальної власності в 

науково-інноваційної діяльності є плагіат, підроблення, виготовлення продукту 

із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), використання 
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такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, 

продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або 

зберігання такого продукту в зазначених цілях, використання процесу, який 

охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, 

якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про заборону його використання без 

згоди власника патенту або, виходячи з обставин, охорона комп`ютерних 

програм та баз даних, відсутність належного інформаційного забезпечення 

діяльності в галузі охорони інтелектуальної власності тощо. 

У наш час фактор захисту прав набуває особливого значення, тому що в 

зв'язку з швидким розвитком технологій, з'явилася можливість порушення прав 

таких обсягах, які були неможливі раніше.  

Тому без належної правоохоронної інфраструктури, що забезпечує як 

захист прав, так і обмеження можливості отримання аналогічних прав іншими, 

система охорони інтелектуальної власності не може бути ефективною. 

В зв'язку з величезним науковим потенціалом України, велике значення 

для розвитку економічного зростання держави має подальше створення 

відповідних умов для винахідницької діяльності. 

 

Контрольні питання  

 

1. Розкрийте зміст поняття "інтелектуальна власність" 

2. Назвіть види інтелектуальних класностей 

3. Назвіть види інтелектуальних прав 

4. В чому різниця між авторське право та промисловою власність 

5. Як ви розумієте поняття "Hoy-xay"? 
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Тема 10. Оцінка результатів науково-інноваційної діяльності 

 

10.1. Критерії оцінювання результатів науково-інноваційної діяльності 

 

Згідно з визначенням результат фундаментальних досліджень – нові 

знання (інформація), а результат прикладних досліджень в області техніки і 

технології – нові технічні рішення, зокрема, підлягають патентному захисту як 

інтелектуальна власність [13].  

Результати наукової діяльності можуть бути кінцевими, проміжними і 

побічними.  

До кінцевих результатів відносяться знання і (або) об'єкти, створені або 

отримані як підсумок наукових дослідженнях следований, передбачений 

договором або службового завдання.  

До проміжних результатів належать знання та (або) об'єкти, створені або 

отримані в процесі проведення наукових досліджень-ний і передбачені 

договором або службового завдання, а до побічних – знання і (або) об'єкти, 

створені або отримані в процесі або в результаті проведення наукових 

досліджень в відповідності до договору або службового завдання, але не 

передбачені цими документами і придатні для використання виключно в цілях, 

що відрізняються від тих, які були обумовлені в договорі або службовому 

завданні.  

Нові знання та технічні рішення можуть бути використані для створення 

нової наукомісткої продукції, нових і високих технологій, але не 

безпосередньо, а через посередництво дослідно-конструкторських 

(технологічних) робіт і освоєння продукції та технологій, тобто в результаті 

інноваційної діяльності.  

З огляду на розмаїття завдань, що вирішуються на стадіях 

фундаментальних і прикладних досліджень, розробок та інноваційної 

діяльності, розрізняються і критерії оцінки їх результатів.  
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Оцінка результатів наукової діяльності здійснюється з метою об'єктивного 

порівняння обсягу витрачених фінансових, матеріальних, інтелектуальних та 

інших ресурсів, визначення наукової та практичної (економічної, соціальної, 

екологічної) корисності виконаних фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень. 

Результати оцінки наукової діяльності можуть бути використані при 

визначенні перспективності наукових напрямків, прийнятті рішень про 

продовження або припинення фінансування робіт, диференціації розмірів 

фондів оплати праці та заробітної плати, а також атестації науковців.  

Результати досліджень можуть бути оцінені по потенційному (можливого 

при ідеальних умовах) ефекту.  

Ефект прикладних досліджень може бути також наближено оцінений або 

розрахований як очікуваний.  

Реальним він стане тільки після використання результатів досліджень у 

виробництві.  

Тому різні критерії і методи оцінки ефективності НДР, OKP і інноваційних 

проєктів.  

Застосування єдиних підходів і критеріїв для оцінки результатів 

фундаментальних і прикладних досліджень, розробок та інноваційних проєктів 

не має логічної підстави.  

Первинна апробація (від лат. Approbation - схвалення, затвердження, або 

«перевірка результатів наукової діяльності з метою установлення їх 

придатності для досягнення конкретних цілей») здійснюється шляхом 

експертизи заявок на фінансування досліджень і розробок.  

Створено державну системи експертизи пропозицій, які претендують на 

фінансування за рахунок коштів бюджету.  

Результати наукових досліджень повинні оцінюватися за критеріям 

новизни, значущості для науки і практики, об'єктивності, доказовості і точності.  
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Згідно з критерієм новизни, вищий рівень (принципово нова наукова 

інформація) відповідає відкриттів, підтвердженим суспільним визнанням у 

формі експертних висновків ви висококваліфікованих учених у відповідній 

науковій галузі, а також винаходів, на які отримані патенти.  

Інші рівні новизни визначаються шляхом співвіднесення з вищим. 

Критерій значущості для науки і практики виражається через масштаби впливу 

на науку, економіку, соціальну сферу, екологію результатів:  

• фундаментальних досліджень – інтервалом від поширення вже відомих 

знань і передового досвіду до корінних перетворень в науці, техніці, економіці, 

соціальній та інших сферах;  

• прикладних досліджень – від реалізації їх результатів на окремому 

підприємстві до застосування в масштабі національної економіки.  

Критерій об'єктивності відображає ступінь обґрунтованості результату 

наукового дослідження, яка може виявлятися за допомогою обліку кваліфікації 

та компетентності розробників і експертів.  

Критерій доказовості передбачає врахування характеру використаної 

інформації, способів її отримання та обробки (використання наукової 

літератури, досвіду, експериментів, випробувань, математичних методів).  

Ступінь доказовості результатів може змінюватися в межах від 

невизначеності до можливості відтворення і застосування на практиці.  

Ступінь доказовості результатів визначається експертним шляхом. 

Критерій точності відображає ступінь відповідності моделі (зразка) стандартам 

(технічним умовам, технічним завданням, основними показниками бізнес-

плану) і може характеризуватися від невідповідності до повної відповідності.  

За критерієм точності класифікують результати прикладних досліджень 

при створенні діючих моделей і зразків нової техніки і технологій, а також 

результати досліджень, включених в інноваційний процес.  
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І тут спостерігається деяке відхилення від визначення терміна «точність», 

даного в метрології і відображає ступінь близькості результатів до істинного 

значення.  

Пропонується висловлювати ступінь відповідності критеріям через 

значення конкретних показників.  

Показники можуть бути кількісними (число винаходів, патентів, ліцензій 

тощо) і якісними (принципово нова інформація, відповідність світовому 

науково-технічному рівню тощо).  

Якісні показники можуть також бути виражені кількісно з використанням 

умовних одиниць (балів, коефіцієнтів та інших).  

Склад застосовуваних показників визначається з урахуванням галузі науки 

(природні, технічні і громадські науки) і виду наукових досліджень 

(фундаментальні, прикладні).  

Кожен критерій виражений через групу показників, а саме в галузі 

природничих та технічних наук:  

• за критерієм новизни – результатами, що містить наукове відкриття, 

принципово нову інформацію, нові теорії та закономірності і вираженим в 

нових методах, способах, пристроях і речовинах;  

• критерієм наукової значущості результатами, що означає прогрес у 

світовій науці, що сприяють розвитку вітчизняної науки, що робить великий 

вплив на розвиток економіки країни, рішення її соціальних, екологічних та 

інших проблем;  

• критерієм науково-технічного рівня – результатами, за всіма 

параметрами перевищує світові зразки техніки і технологій;  

• критерієм конкурентоспроможності техніки і технологій результатами, 

які забезпечують масштабну реалізацію техніки, технологій, виробів на 

внутрішньому ринку і зарубіжжя;  

• критерієм економічної ефективності – результатами, які забезпечують 

отримання економічного ефекту при терміні окупності витрат до 3 років;  
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• критерієм екологічного ефекту – результатами, які забезпечують 

створення безвідходної технології.  

Тут поряд з науковими досягненнями оцінюються і результати їх 

використання в техніці, економіці, соціальній сфері, що не відповідає 

зазначеним вище принципом диференційованої оцінки результатів 

фундаментальних і прикладних досліджень, розробок та інновацій.  

Викладений підхід відображає бажання не тільки отримувати від кожного 

науковця (незалежно від характеру виконуваних ним досліджень) видатні 

наукові досягнення, а й тут же на їх основі створити нові види продукції, 

освоїти їх виробництво і вигідно продати, отримавши не менше видатні 

економічні та інші практичні результати.  

 

10.2. Публікації як міра результатів науково-інноваційної діяльності 

 

В якості запобіжного успіхів в окремих розділах науки і результативності 

праці наукових колективів часто використовують число опублікованих 

наукових робіт, число посилань на ці роботи (індекси цитування), число 

об’єктів індивідуальної власності, створених на основі нових ідей, тощо.  

Оцінка результатів наукової діяльності за інтенсивністю публікацій дає 

можливість простежити динаміку розвитку науки і її окремих напрямків.  

Це предмет наукової дисципліни, названої наукометрія.  

Обсяг опублікованих робіт і індекси цитування служать також умовними 

показниками результативності праці науковця.  

У той же час число та обсяги публікацій характеризують часто не тільки 

справжній рівень кваліфікації науковця, а й його особисті плани та амбіції, 

бажання і схильність до самовираження, наявність інших спонукальних 

мотивів, а також комунікабельність і взаємини з колегами.  
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Посилання – вказівка на попередні роботи, на запозичення результатів. 

Посилання обов'язкові в дисертаціях, наукових звітах, описах нових технічних 

рішень, заявлених для патентування.  

Велика кількість посилань на праці попередників типово в роботах вчених 

західних країн, де набагато краще інформаційне забезпечення, підтримуються 

більш тісні контакти між колегами по науковому цеху.  

 

10.3. Методи оцінок результатів науково-інноваційної діяльності 

 

Метод включає сукупність логічних і математико статистичних процедур 

для отримання і обробки думок фахівців. Він використовується не тільки в 

науковій, але в багатьох інших сферах діяльності. 

Експертний метод застосовують для прийняття технічних рішень і при 

оцінці готової продукції, якщо скрутна кількісна оцінка показників якості.  

Застосування методу передбачає виконання деяких формалізованних 

процедур: попереднє навчання експертів; запис результатів, вироблення 

критеріїв оцінки, способів обробки результатів і прийняття рішення.  

За способом отримання оцінки розрізняють наступні варіанти методу:  

• ранжування (розташування оцінюваних об'єктів в порядку зростання і 

зменшення ознаки);  

• виставлення балів з наступним обчисленням середнього значення, 

медіани (відповідної думку половини експертів) і моди (відповідної 

найбільшому числу оцінок) і показників відхилень в оцінках (бальний метод);  

• отримання узгодженої інформації в результаті обміну думками (метод 

Дельфі);  

• голосування і прийняття оцінки за більшістю думок (метод комісій);  

• розстановку пріоритетів тощо.  

Відрізняються також підходи до оцінки результатів планованих 

(заявляються) досліджень і розробок або вже виконаних.  
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У першому випадку істотно вище невизначеність умов і одержуваних 

результатів.  

При оцінці заявлених проєктів (передбачуваних результатів) 

використовують як якісні (прийняти або відхилити проєкт), так і кількісні 

(щодо обсягу фінансування, термінів виконання, рівня значущості, ступеня 

ризику тощо)  

Показники і критерії. Якісні критерії більшою мірою суб'єктивні, а 

кількісні більш формальні і не завжди достатньо інформативні.  

Наявні кількісні оцінки ефекту і витрат в сфері НДР розроблені досить 

слабо. Ще менше відомо про механізм перетворення витрат в ефект, тому 

небезпечно перебільшення кількісних показників.  

Тому на практиці вважають за краще поєднання кількісних і якісних 

критеріїв.  

Якісні критерії використовують для оцінки відповідності тематики 

досліджень стратегії держави, підприємства, установленим пріоритетам, 

поточним і перспективним завданням.  

Застосовувана система оцінок диференційована і по стадіях проєкту. На 

ранніх стадіях оцінюють обґрунтованість вибору напрямку, можливість 

успішного завершення в умовах обмеженої інформації і недостатніх ресурсів, 

тривалість робіт, корисність результатів, новизну методик, технічних засобів та 

інше, а на кінцевих – ступінь досягнення заявленого результату.  

Експертні оцінки результатів досліджень і розробок не слід розглядати як 

абсолютні. Вони мають очевидний недолік, що відбувається з суб'єктивізму 

наукових експертів, категоричності думок окремих і дуже поважних 

представників наукового співтовариства.  

Суб'єктивізм експертних оцінок зростає в міру зменшення числа 

потенційних кваліфікованих експертів, що, зокрема, характерно і для нашої 

відносно невеликої країни.  
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Інша відома закономірність, підтверджена багаторазово, чим вище рівень 

новизни пропонованих наукових і технічних рішень, тим менше у них 

прихильників, тим гостріше критика і обережніше оцінка потенційного ефекту.  

Експертна оцінка інноваційних проєктів включає поряд з оцінкою мети, 

завдань, змісту проєкту і його результатів також оцінку термінів виконання 

(витрат часу) і вартості робіт.  

Завдання оцінки – з'ясувати, чи достатньо вихідних даних і ресурсів для 

досягнення мети у встановлені терміни при ефективному управлінні та в якому 

співвідношенні вони знаходяться з обсягами і результатами планованих робіт.  

Чим вище рівень вихідної інформації і ступінь готовності виконавців, тим 

надійніше оцінка. 

Витрати часу і коштів допускають кількісну оцінку. При цьому 

використовують статистичні дані про попередніх аналогічних проєктах.  

З огляду на невизначеність умов виконання проєкту і можливих відхилень 

витрат часу і коштів ці оцінювані параметри можна розглядати як випадкові 

величини, задані на множині можливих умов реалізації проєкту.  

Для обліку імовірнісного характеру проєктів доцільно вказувати кордони – 

термінів, вартості, інших параметрів.  

Корисно враховувати деякі закономірності, які спостерігаються при оцінці 

проєктів, спрямованих на розробку програмних засобів:  

• природне прагнення потенційних виконавців проєкту звузити діапазон 

витрат, термінів, обсягів (причини – незнання або неврахування низки 

обставин, бажання виглядати більш компетентним);  

• «переоцінка» – завищення часу, запланованого на виконання роботи, а це 

веде до того, що «робота займає весь відведений для неї час» ( «закон 

Паркінсона»), і якщо часу відведено набагато більше, ніж потрібно для 

виконання заданої роботи, то ця робота, швидше за все, не буде виконана до 

встановленого терміну (так званий «студентський синдром»);  



83 

 

• «недооцінка» – зменшення часу і коштів проти необхідних, що веде до 

зниження ефективності планування, до напруженості при виконанні окремих 

етапів, до зниження якості роботи, до можливого порушення термінів її 

виконання, а тому переоцінка виявляється менш небезпечною, ніж недооцінка; 

до того ж в силу властивого їм «оптимізму» розробники набагато частіше 

недооцінюють обсяги і вартість роботи, ніж переоцінюють їх, а чим більший 

проєкт, тим вище його невизначеність і ймовірність невиконання в строк.  

Експертиза дисертацій. Особливі правила передбачені для оцінки 

дисертаційних досліджень.  

В результаті багатоступінчатої експертизи встановлюється відповідність 

дисертації наступним вимоги (критеріями):  

• актуальність теми дисертаційного дослідження;  

• відповідність назви дисертації її змісту;  

• відповідність змісту дисертації галузі науки і спеці альності 

(спеціальностями);  

• достовірність результатів досліджень, обгрунтованість висновків і 

рекомендацій;  

• ступінь новизни наукових результатів, що виносяться на захист;  

• наукова, практична, економічна і соціальна значимість результатів;  

• апробація дисертації і відомості про використання результатів, що 

підтверджують їх наукову і практичну значимість, економічну і соціальну 

цінність;  

• повнота викладу результатів, включених в дисертацію, в опублікованих 

роботах;  

• конкретне особиста участь автора в отриманні наукових результатів, 

представлених в дисертації;  

• відповідність автореферату змісту дисертації.  

При оцінці дисертаційних робіт велика увага приділяється формальну 

сторону: строгій відповідності спеціальності та профілю ради, оформлення 
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тексту дисертації і автореферату вимогами, встановленими на момент подання 

дисертації, відповідності супровідних документів, всієї процедури розгляду 

дисертації формальним вимогам.  

 

10.4. Оцінка результатів прикладних досліджень і розробок. 

 

Прогнозна оцінка виконується на стадії відбору програм фундаментальних 

і прикладних досліджень, науково-технічних програм і їх завдань, а також 

окремих інноваційних проєктів.  

Планова оцінка проводиться на стадії розробки і затвердження техніко-

економічного обґрунтування або бізнес-плану програми (завдання, 

інноваційного проєкту) з урахуванням результатів маркетингових досліджень.  

Результати прогнозної та планової оцінки застосовуються для визначення 

доцільності інвестування в конкретну програму (завдання, інноваційний 

проєкт) бюджетних, позабюджетних і приватних коштів.  

Проміжна фактична оцінка проводиться в процесі реалізації програми 

(інноваційного проєкту) з метою визначення результативності, обґрунтування 

управлінських рішень по продовженню досліджень, їх коригування та 

фінансуванню.  

Оцінити ефективність досліджень і розробок шляхом співвідношення двох 

однойменних величин, які характеризують результат (ефект) і витрати, не 

представляє великої праці, якщо обидві величини відомі.  

Оцінка результатів наукових, науково-технічних і інноваційних розробок, 

що мають виражений прикладний характер, проводиться із застосуванням 

показників науково-технічного рівня, конкурентності , соціально-економічної 

ефективності.  

Оцінка проводиться експертно-аналітичним методом відповідно до 

стандарту. Оцінка ефективності на основі врахування натурально-речових 

результатів здійснюється шляхом зіставлення числа найменувань науково-
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технічної продукції і (або) об'єктів промислової власності та витрат на науково-

дослідних та науково конструкторських робіт.  

Склад показників, що включають натурально-речові результати наукової 

діяльності, визначається відповідно до порядку і типових форм надання 

звітності про виконання робіт за державними програмами фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, державним науково-технічні програми, 

інноваційними проєктами.  

Зважаючи на низьку порівнянності результатів науково-технічної  

діяльності з різних галузей науки і галузям економіки пропонується 

використовувати результати натурально-речової оцінки ефективності  

 
 

Контрольні питання  

 

1. Назвіть критерії оцінювання результатів науково-інноваційної діяльності 

2. Назвіть методи оцінювання результатів науково-інноваційної діяльності 

3. Яким вимогам повинна відповідати дисертація? 

4. В чому відмінність між плановою оцінкою та прогнозною? 



86 

 

Тема 11. Ефективність науково-інноваційної діяльності 

 

11.1. Поняття і види ефективності науково-інноваційні організації 

 

В умовах ринкової економіки розширюється діапазон оцінки 

ефективності науково-технічних розробок, а отже, збільшується кількість  

основних видів ефективності науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт, які необхідно визначити з метою цієї оцінки [16]. До них належать:   

науково-технічний ефект, який проявляється у підвищенні науково-

технічного рівня, поліпшенні параметрів техніки і  технологій,  що випливає з 

відкриття нових законів та закономірностей у природі, а отже, і нових 

технологічних засобів виробництва речовин, матеріалів та видів продукції; 

економічний ефект полягає в отриманні економічних результатів від 

науково-технічних розробок як в цілому для народного господарства, так і для 

кожного виробничого суб'єкта. Економічна ефективність науково-технічних  

розробок за відповідною системою показників має відображати вплив їхньої 

результативності на розвиток економіки країни в цілому, а також регіонів, 

галузей, організацій і підприємств, що беруть участь у реалізації технологічних 

нововведень;  

соціальний ефект, що відображає зміни умов діяльності людини в 

суспільстві. Його прояв спостерігається в змінах характеру та умов праці, 

підвищенні життєвого рівня населення, поліпшенні побутових його умов, 

розширенні можливостей духовного розвитку особистості, у змінах стану 

довкілля; 

маркетинговий ефект, що відображає потреби ринку  в наукових 

дослідженнях і розробках та можливість їх реалізації. 

Соціальну ефективність інноваційних проєктів характеризують такі групи 

показників:  
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• підвищення рівня життя: зростання доходів населення (заробітна плата та 

інші виплати); забезпеченість населення товарами і послугами споживчого 

призначення; ціни і тарифи на товари і послуги; споживання населенням 

продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг; забезпечення житлом, 

об'єктами господарського побутового призначення та комунальними 

послугами;  

• спосіб життя: зайнятість населення (кількість нових робочих місць); 

підготовка кадрів (чисельність працівників, які пройдуть перепідготовку, 

підвищать кваліфікацію, отримають нову професію); забезпечення населення 

об'єктами освіти, освіти, культури, мистецтва, спорту, транспортного 

обслуговування, мережі дошкільну них установ, доступність і ступінь їх 

використання; соціальну безпеку (зниження правопорушень та злочинності);  

• здоров'я і тривалість життя: поліпшення умов праці (скорочення числа 

робочих місць з важкими, шкідливими та шкідливими умовами праці, 

професійних захворювань і виробничого травматизму); розвиток сфери 

охорони здоров'я, забезпеченість об'єктами охорони здоров'я, рівень 

обслуговування.  

Екологічна ефективність – складова частина соціальної ефективності 

використання результатів досліджень і розробок, що характеризується 

позитивним ефектом у взаєминах суспільства і навколишнього середовища.  

Екологічну ефективність інноваційних проєктів характеризують групи 

показників:  

• скорочення викидів відходів в навколишнє середовище (водний, 

повітряний басейни, земельні ресурси, лісові ресурси, тваринний світ) в 

порівнянні з гранично допустимими концентраціями шкідливих речовин і 

гранично допустимими рівнями впливів на навколишнє середовище;  

• вплив об'єкта на екологічну ємність території і екологічний ризик 

(ймовірність і тяжкість можливих катастроф, пов'язаних з інновацією);  
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• безвідходність виробництва за рахунок замкнутого технологічного циклу 

переробки ресурсів або завдяки переробці виникаючих відходів (повністю або 

частково безвідходні технології, а також ступінь утилізації відходів 

виробництва, організації оборотного водопостачання, маловідходних і 

безстічних виробництв);  

• наближення до біосферосумісного типу технології (перехід на процеси, 

близькі до природних, замкнутим речовинно-енергетичним циклам, або 

скорочення обсягу переробки природних ресурсів).  

Науково-технічний ефект супроводжується приростом наукової, науково-

технічної й технічної інформації[12]. 

Науково-технічний ефект інноваційної діяльності оцінюється 

показниками: 

1) підвищення науково-технічного рівня виробництва, 

2) підвищення організаційного рівня виробництва і праці, 

3) кількістю зареєстрованих охоронних документів (авторських свідоцтв, 

патентів, ліцензій, ноу-хау, ліцензій, тощо) 

4) збільшенням частки нових інформаційних технологій та технологічних 

процесів, 

5) підвищенням рівня автоматизації й роботизації виробництва, 

6) зростанням кількості науково-технічних публікацій, 

7) підвищенням конкурентоспроможності підприємства та його товарів. 

Науковий ефект, що є результатом фундаментальних та прикладних 

досліджень, оцінюють через потенційний економічний ефект. Науково-технічні 

результати прикладних та дослідно-конструктивних розробок оцінюють, в 

основному, через очікуваний економічний ефект. 

Ефективність технологічних інновацій розраховують на підставі 

середньорічних показників без урахування або із урахуванням дисконтування 

на підставі оцінки порівняльної ефективності.  
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Інтегральний ефект технічних інновацій (Е) можна обчислити за 

формулою: 

  
T

C EHKAE
0

1
  

де С – економія поточних витрат у році t; А – амортизація па реновацію, 

зумовлена інвестиціями; К – капітальні витрати у році і; Н – податок па 

прибуток з суми економії поточних витрат; Е – вартість супутніх економічних, 

соціальних, екологічних результатів; Т – життєвий цикл інновації; α – 

коефіцієнт дисконтування. 

 При оцінці науково-технічного рівня майбутнього використання 

результатів усієї сукупності науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт, виконаних науковою організацією (підприємством, концерном, фірмою, 

акціонерним товариством тощо), необхідно враховувати їх вплив на 

підвищення показників науково-технічного рівня виробництва в галузі, регіоні, 

економіці країни. 

 При цьому прогнозуються: потреба галузі (регіону, економіки країни) у 

машинах, устаткуванні, приладах, засобах автоматизації, комп'ютеризації, 

можливі обсяги випуску продукції, у тому числі конкурентоспроможної, з 

використанням нових технологічних процесів, розроблених тим чи іншим НДІ 

(підприємством, концерном, фірмою, акціонерним товариством). 

 При оцінці науково-технічного рівня майбутнього використання 

результатів усієї сукупності науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт, виконаних науковою організацією (концерном, фірмою, акціонерним 

товариством тощо), необхідно враховувати їх вплив на підвищення показників 

науково-технічного рівня виробництва в галузі, регіоні, економіці країни. 

 При цьому прогнозуються: потреба галузі (регіону, економіки країни) у 

машинах, устаткуванні, засобах автоматизації, комп'ютеризації, можливі обсяги 

випуску продукції, у тому числі конкурентоспроможної, з використанням 
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нових технологічних процесів, розроблених тим чи іншим НДІ (концерном, 

фірмою, акціонерним товариством). 

Для взаємозв'язку з показниками економічної ефективності можуть бути 

використані нормативні методи, за якими визначається вплив змін у технічних 

параметрах на окремі поточні витрати виробництва, наприклад, на витрати 

електроенергії, матеріальні складові витрати і інші. 

Корисність досліджень і розробок в інтересах підприємств оцінюють 

насамперед з позицій економічної ефективності. Економічна ефективність 

може враховуватися і при оцінці проєктів, що мають соціальну або екологічну 

спрямованість, а також проєктів, розробка яких здійснюється з метою 

забезпечення безпеки.  

Поняття економічної ефективності містить у собі не тільки результат (в 

даному випадку наукової або інноваційної діяльності), а й порівняння з 

витратами на його отримання.  

 

11.2. Економічна ефективність 

 

Економічна ефективність комерціалізації проєкту – ставлення 

економічного ефекту до сумарних витрат на створення, освоєння і 

впровадження наукової, науково-технічної продукції та інновацій.  

Економічний ефект від використання результатів науково-інноваційної 

діяльності характеризується перевищенням надходження коштів P(t) за період t 

над витратами 3(t), виробленими до моменту t [1]:  

Е(t) = Р(t)-З(t) 

Типова тимчасова залежність Е(t) показана на рис. 6 

У початковий період (на стадіях науково-дослідних та дослівно-

конструкторських робіт – до моменту tp і підготовки виробництва – до моменту 

tв) ефект має негативні значення, оскільки надходження від реалізації продукції 

ще відсутні.  
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Рис 6. Економічний ефект як функція часу створення інновацій і їх 

використання 

 

 Після освоєння виробництва і початку реалізації продукції ефект зростає, 

досягаючи нульового значення в точці toк відповідно терміну окупності 

проєкту. 

Надалі надходження коштів, а отже, і ефект зростають. Швидкість 

зростання ефекту залежить від рівня рентабельності проєкту.  

Поступове зниження швидкості збільшення ефекту обумовлено 

додатковими витратами на вдосконалення продукту з метою підтримки його 

конкурентоспроможності та на поліпшення технології з метою зниження витрат 

на виробництво продукту.  

Оскільки такі витрати з часом зростають, то ефект до певного моменту t, 

досягає максимуму, після якого починається спад, обумовлений зниженням 

обсягу реалізації або прибутку через надходження на ринок конкуруючих видів 

продукції.  

Виробництво стає витратним аж до його припинення в момент tc 

Найбільш загальним показником економічної ефективності інноваційного 

проєкту (Е) служить відношення економічного ефекту (Е) до витрат (В), 

виробленим з метою його отримання:  

Е = Е/В. 
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Показниками ефективності використання результатів розробок в 

інноваційних проєктах є ефективність вкладених інвестицій і період їх 

окупності.  

Ефективність витрат на створення і використання результату розробки 

(інвестицій) дорівнює: 

Ep = Ер/Зт, 

де Ер – сумарний економічний ефект від використання результатів розробки за 

розрахунковий період;  

Зт – сума інвестицій у створення і комерціалізації результату розробки за 

розрахунковий період.  

Період окупності інвестицій в розробку дорівнює: 

tok = Зт/Ер. 

Незважаючи на простоту оцінки економічної ефективності досліджень і 

розробок з математичної точки зору, змістовна (економічна) частина, що 

забезпечує обґрунтованість і корисність цієї дії, виявляється зовсім непростою.  

Сучасні ринкові підходи до оцінки економічної ефективності 

інноваційних проєктів засновані не на пріоритеті єдиного державного інтересу 

або на гіпотезі загальної гармонії інтересів суб'єктів, а на концепції 

індивідуалізації та балансу цілей зацікавлених сторін.  

Для приватного інвестора вкладення капіталу в інновації, очевидно, має 

бути більш вигідним, ніж банківські вклади або придбання (оренда) землі, 

основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів тощо. 

Тому нижній рівень економічної ефективності для такого інвестора – 

процентна ставка банку. 

У підприємства, керуючого державним майном, теж є альтернатива 

освоєння нової продукції – це здача в оренду ввіреного майна, а при виборі 

варіантів інновацій або власні розробки (або розробки на замовлення), або 

придбання (нехай навіть за вищою ціною, але за кордоном ) готового 

комплектного обладнання і технологій тощо.  
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Залежно від економічної стратегії і тактики держави і конкретного 

підприємства в якості критерію комерційної ефективності інноваційних 

проєктів, які виконуються повністю або частково за рахунок коштів бюджету 

або за рахунок власних коштів підприємства, можуть обрані:  

– рівень рентабельності: вище середньої по країні, по галузі, з 

урахуванням держпідтримки, податкових пільг тощо або не менше ставки по 

кредитах, по депозитах, що залежить від рівня інфляції;  

– мінімальна окупність тільки поточних витрат при наявності соціального 

ефекту;  

– мінімальні втрати, наприклад, на рівні екологічного податку;  

– «негативна» рентабельність в разі орієнтації на майбутній розвиток 

(інтервенція на новому ринку, введення демпінгових цін тощо), на підтримку 

виробництва, збереження робочих місць. 

Деякі основні поняття, пов'язані з оцінкою економічною ефективністі 

результатів досліджень і розробок на основі методичних рекомендацій, 

наведені в попередньому підрозділі.  

Тут розглядаються конкретні показники економічної ефективності, 

рекомендовані цим документом.  

Залежно від джерела інвестицій розрізняють оцінку комерційної і 

бюджетної ефективності досліджень і розробок, в залежності від стадії проєкта 

прогнозною, планову і фактичну ефективність.  

Інтегральний макроекономічний ефект визначається підсумовуванням 

комерційного і бюджетного ефекту.  

Комерційний ефект – абсолютна величина чистого приведеного 

(дисконтованого) доходу за весь термін комерційного використання в 

виробництві результатів інноваційних проєктів.  

Грошовий потік рух реальних грошових коштів організації в результаті 

здійснення проєкту. Виділяються вхідний грошовий потік (приплив), вихідний 
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грошовий потік (відтік) і чистий грошовий потік – різниця між припливом і 

відтоком реальних грошей за певний період часу (рік, квартал, місяць).  

Дисконтування (від англ. Discount – відсоток, утримуваний при оплаті 

векселя) – метод приведення (зіставлення) різночасових витрат і доходів до 

певного моменту в сьогоденні або майбутньому.  

Шляхом введення поправочних коефіцієнтів враховується зміна вартості 

грошей протягом усього періоду розробки проєкту і використання його 

результатів внаслідок інфляції, зміни курсу валют, процентних ставок по 

кредитах тощо.  

Витрати кожного періоду множать на коефіцієнт дисконтування Кд рівний: 

Кд(t) = 1/(1+сд), 

де сд - ставка дисконтування (норма дисконту); i - порядковий номер року 

проєкту, відлічуваний від початку робіт над проєктом.  

Чистий наведений (дисконтований) дохід (ЧДД) – абсолютні величина 

перевищення вхідного потоку (припливу) грошових коштів, отриманого від 

комерційного використання результатів науково-технічної та інноваційної 

діяльності в розрахунковому періоді, над вихідним потоком (відтоком) 

грошових коштів.  

Для прогнозної та планової оцінки ефективності використовують 

показники техніко-економічного обґрунтування або бізнес-плану проєкту, а на 

стадії фактичного використання – даних бухгалтерського обліку та звітності.  

Термін окупності інвестицій (tOK) – період, необхідний для відшкодування 

коштів, інвестованих в проєкт.  

При рівномірності чистого грошового потоку термін окупності інвестицій 

визначається по чистому доходу як відношення початкових інвестицій ІП до 

середньорічного чистого доходу: 

ЧДС:tOK = ІП/ЧДС. 

Простий термін окупності проєкту період часу, після закінчення якого 

чистий обсяг надходжень (доходів) перекриває обсяг інвестицій (витрат) в 
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проєкт і відповідає періоду, при якому накопичувальне значення чистого 

потоку готівки змінюється з негативного на позитивне.  

Динамічний термін окупності проєкту – період часу, що розраховується за 

накопичувальним дисконтованою чистого потоку готівки.  

Коефіцієнт ефективності (рентабельності) інвестицій (КП) характеризує 

ефективність проєкту за рівнем доходів на одиницю інвестицій (ІП) і 

визначається як: 

КН = ЧДС/ІП. 

Рахунком різночасності витрат (дисконтуванню) в цитованих 

рекомендаціях і в багатьох роботах по економічній ефективності інноваційної 

діяльності приділяється підвищена увага.  

У той же час дана проблема має дві сторони – математичну і змістовну 

(економічну).  

З математичної точки зору проблема обліку різночасності витрат 

вирішується досить просто. Сучасні обчислювальні засоби дозволяють 

враховувати будь-які задані значення інфляції протягом всього життєвого 

циклу розробляється і освоюється продукції або технології. 

Інноваційні проєкти технічної спрямованості з терміном окупності більше 

п'яти років, рівним приблизно періоду оновлення високотехнологічної 

продукції, як правило, не привабливі для інвестора.  

Але навіть на п'ять років вперед офіційні дані про можливу інфляцію як 

основну причину зміни ціни грошей не публікуються, в кращому випадку – 

тільки на поточний рік, і то лише оціночні.  

Більш того, показники інфляції мають коливання, а інколи і стрибкоподібні 

зміни, тому немає достатніх підстав вважати рівень інфляції постійним 

протягом всього періоду здійснення інноваційного проєкту.  

Однак для цього треба знати зміни норми дисконту на даний час. Іноді при 

визначенні норми дисконту складають процентні ставки по кредитах, відсоток 

очікуваної інфляції і можливі відносні зміни ефекту з урахуванням різних видів 
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ризику.  

В результаті норма дисконту виявляється істотно більше відсотка 

очікуваної інфляції. Роль норми дисконту на стадії оцінки вартості проєкту в 

якомусь сенсі аналогічна ролі коефіцієнта запасу міцності при проєктуванні 

елементів навантаженої конструкції.  

Високі значення норми дисконту знижують ризик можливих втрат 

інвестора (як високий коефіцієнт запасу знижує ймовірність руйнування 

конструкції), але підвищують вартість проєкту (як високий коефіцієнт запасу 

збільшує вартість конструкції), що призводить в кінцевому рахунку до 

економічно неефективних рішень.  

Оцінка ефективності вже реалізованих проєктів не представляє складності, 

оскільки з бухгалтерською точністю відомі витрати і отриманий ефект. Більш 

актуально, але і більш проблематично оцінювати прогнозну ефективність, а 

саме можливу або досяжну ефективність інноваційних проєктів ще до початку 

їх фінансування.  

А спочатку треба визначити потенційний (передбачуваний) ефект і 

можливі витрати на його досягнення. Потенційний ефект оцінюють за 

прогнозованими значеннями ціни продукції, рентабельності та обсягу 

реалізації.  

Ці значення визначають в результаті дослідження ринку і відображають в 

ТЗ на розробку.  

Можлива постановка і оберненої задачі: оцінити вартість, рентабельність 

або обсяг виробництва, що забезпечують окупність витрат на розробку і 

освоєння виробництва даного виду продукції протягом певного періоду або 

заданий ефект від реалізації інноваційного проєкту.  

Для оцінки ефективності інноваційних проєктів необхідно також 

попередньо оцінити витрати на розробку і освоєння інновацій.  

У загальному випадку інноваційні проєкти можуть містити різну 

компоненту власних розробок – від виконання повністю власними силами 
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Науково-дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт і 

відповідно включення всіх цих витрат до вартості проєкту до придбання 

готових розробок у вигляді конструкторської документації і технологічної 

документації та інтелектуальної власності, в іншій формі або комплекту засобів 

технологічного оснащення. У першому випадку на стадії розробки 

інноваційного проєкту необхідно оцінити всі компоненти витрат на створення 

конструкторської документації і технологічної документації та інтелектуальної 

власності і їх матеріалізацію в вигляді технологій і засобів технологічного 

оснащення.  

При використанні «чужих» розробок витрати на їх придбання можуть бути 

частково або повністю відомі або, принаймні, цілком визначені параметри 

придбаних технологій і засобів технологічного оснащення. 

 

Контрольні питання  

 

1. Які ви знаєте показники оцінки науково-технічним ефекта 

2. Назвіть види ефективності 

3.  Чим характеризується економічний ефект від використання результатів 

науково-інноваційної діяльності? 

4. В чому відмінність між науково-технічним та економічним ефектом? 
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Тема 12. Ризики в інноваційно-науковій діяльності 

 

12.1. Поняття і види разиків 

 

Інноваційний ризик – ймовірність втрат, що виникають при вкладенні 

інвестицій у виробництво нових товарів і послуг, які, можливо, не знайдуть 

попиту на ринку.  

Інноваційний ризик виникає в наступних випадках:  

– при впровадженні більш дешевого методу виробництва товару або 

послуги. Подібні інвестиції будуть приносити прибуток до тих пір, поки 

підприємець є власником цієї технології. У даній ситуації фірма може 

зіткнутися лише з одним видом інноваційного ризику – можливою 

неправильною оцінкою попиту на вироблений товар;  

– при створенні нового товару на старому обладнанні. У цьому випадку 

крім ризику неправильної оцінки попиту додається ризик невідповідності 

якості товару необхідним вимогам;  

– при виробництві нового товару за допомогою нових технологій. 

Сукупність інноваційних ризиків – результат дії всіх факторів, що визначають 

різні види ризиків: валютних, політичних, фінансових і підприємницьких.  

Класифікація ризиків:  

– ризики помилкового вибору інноваційного проєкту: необґрунтоване 

визначення пріоритетів економічної і ринкової стратегії; помилкова оцінка 

ринку споживання;  

– ризики незабезпечення інноваційного проєкту достатнім рівнем 

фінансування: ризик неотримання коштів, необхідних для розробки 

інноваційного проєкту; ризик неотримання фінансових коштів в результаті 

неправильно обраного методу фінансування;  
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– маркетингові ризики: постачання ресурсами, необхідними для реалізації 

інноваційного проєкту; маркетингові ризики збуту результатів інноваційного 

проєкту; ризики невиконання господарських договорів;  

– ризики посилення конкуренції: витік конфіденційної інформації; 

уповільнене впровадження нововведень у порівнянні з конкурентами; 

несумлінність конкурентів; поява на ринку виробників з інших галузей, що 

пропонують однотипні товари; поява місцевих нових підприємств конкурентів 

тощо;  

– ризики, пов'язані з недостатнім рівнем кадрового забезпечення;  

– ризики, пов'язані із забезпеченням прав власності на інноваційний 

проєкт тощо.  

Крім розглянутих видів ризиків на діяльність інноваційних підприємств 

впливають ризики, характерні для всіх підприємницьких організацій (політичні, 

кредитні, інвестиційні тощо.).  

Ризики фінансування інноваційних проєктів.  

Фінансовий ризик характеризує можливі втрати в разі невдалого, 

незалежно від причини, завершення проєкту, що фінансується.  

Інноваційний проєкт відноситься до категорії найбільш високого ризику 

для інвестицій.  

Фінансовий ризик в інноваційній діяльності збільшується з локалізацією 

інноваційного проєкту. Якщо таких проєктів багато і вони розосереджені по 

різних напрямках, то ризик мінімізується.  

 

12.2. Управління ризиками. 

 

Методи управління і способи зниження ризику:  

1. Диверсифікація інноваційної діяльності полягає в розподілі зусиль 

розробників і капіталовкладень для здійснення різноманітних інноваційних 

проєктів, безпосередньо не пов'язаних один з одним. Якщо в результаті 
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настання непередбачених подій один з проєктів буде збитковим, то інші 

проєкти можуть виявитися успішними і будуть приносити прибуток.  

2. Передача (трансферт) ризику шляхом укладення контрактів 

проводиться шляхом укладення таких типів контрактів:  

– будівельні контракти (всі ризики, пов'язані з будівництвом, бере на себе 

будівельна організація);  

– оренда машин і устаткування (лізинг); контракти на зберігання і 

перевезення вантажів; контракти продажу, обслуговування, постачання (угоду 

про постачання організації сировиною, необхідною для реалізації 

інноваційного проєкту, на умовах підтримки незнижувального залишку на 

складі;  

– оренда обладнання, що використовується для здійснення проєкту, з 

гарантією його технічного обслуговування і технічного ремонту);  

– договір факторингу (фінансування під відступлення права грошової 

вимоги); біржові угоди, що знижують ризик постачання інноваційного проєкту 

в умовах інфляційних очікувань і відсутності надійних оперативних каналів 

закупівель (придбання опціонів і ф'ючерсів на закупівлю товарів і послуг).  

3. Страхування – система економічних відносин, що включає утворення 

спеціального фонду засобів (страхового фонду) і його використання для 

подолання і відшкодування різного роду втрат, збитку, викликаних 

несприятливими подіями (страховими випадками) – шляхом виплати 

страхового відшкодування.  

4. Прямі управлінські впливи на можливі керовані фактори ризику: 

аналіз та оцінка інноваційного проєкту; перевірка кандидатів у партнери по 

інноваційному проєкту; планування і прогнозування інноваційної діяльності; 

підбір персоналу, який бере участь у здійсненні інноваційної діяльності тощо  

5. Резервування коштів на покриття непередбачених витрат. 

Структура резерву визначається двома методами: резерв ділиться на загальний і 

спеціальний; визначаються непередбачені витрати за видами витрат.  
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6. Організація захисту комерційної таємниці в організації.  

 

12.3. Методи оцінки ризиків в інноваційній діяльності 

 

Оцінка ризиків – це один з етапів аналізу ризиків, який полягає в якісній 

або кількісній оцінці можливих втрат (збитків, збитків) і можливості їх 

виникнення.  

Методи аналізу та оцінки ризиків:  

– метод аналогії є розробкою стратегії управління ризиком конкретного 

інноваційного проєкту на основі аналізу бази даних про реалізацію аналогічних 

проєктів і умов їх реалізації;  

– метод бальної оцінки ризику – це один з методів експертизи ризику на 

основі узагальнюючого показника, який визначається по ряду експертно 

оцінюваних приватних показників (факторів) ступеня ризику;  

– метод дерева рішень – метод, що оцінює найбільш імовірні значення 

результатів інноваційної діяльності в залежності від варіантів реалізації 

інновації. Він заснований на побудові просторово орієнтованого графа, що 

відображає послідовність прийняття рішень і умов їх реалізації, оцінці 

проміжних результатів з урахуванням їх ймовірності;  

– метод Монте-Карло (статистичних випробувань) – полягає у вивченні 

статистики процесів реалізації проєктів на даному або аналогічному 

підприємстві, що дозволяє встановити вплив і частоту отримання конкретних 

результатів, а також обмеження на діапазон і динаміку вихідних значень і 

аналізованих показників;  

– методи експертних оцінок ризику – це методи прогнозування і аналізу 

ризиків, які засновані на висновках експертів. В якості експертів можуть 

виступати окремі фахівці, підрозділи організації, НДІ. До числа найбільш 

поширених методів експертних оцінок ризику відносять метод Дельфі, 

ранжування, попарне порівняння, метод бальних оцінок та інші;  
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– моделювання ризику – метод аналізу і оцінки ризику проєкту, який 

використовується в разі, якщо необхідно врахувати велику кількість 

виявляються факторів ризику. Для моделювання ризику заздалегідь 

визначається безліч врахованих параметрів і можливий діапазон їх значень.  

Якісна оцінка ризиків здійснюється в основному за допомогою 

рейтингу. Рейтинг - це спосіб якісної оцінки ризику в будь-якій області 

діяльності на основі формалізації експертних методів. Найпростішою формою 

проведення рейтингової оцінки став так званий ранкінг, тобто ранжування – 

впорядкування оцінюваних об'єктів в порядку зростання або зменшення їх 

якостей. 

 
Контрольні питання  

 

1. Дайте визначення поняттю інноваційний ризик 

2. Наведіть класифікацію ризиків 

3. Перерахуйте методи управління  ризиками 

4. Назвіть методи оцінки ризиків в інноваційній діяльності  
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