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ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ  

ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ 

 

Анотація. Загострення економічних проблем в українському суспільстві визначає дослідження 

можливостей випереджаючого інноваційного розвитку актуальною проблемою. При цьому 

світовий досвід доводить, що в основі випереджаючого інноваційного розвитку знаходиться 

ефективне управління інтелектуальними активами. Запропоновано гармонійне поєднання 

інноваційного менеджменту та управління проектами. Розглянуто методи та моделі управління 

інтелектуальними активами у проектах. За допомогою S-подібної кривої радикальних змін 

моделюються процеси, що супроводжують інноваційну діяльність розвитку підприємства. 

Визначено життєвий цикл інновації, що складається з п’яти етапів та допомагає визначити 

керівні рішення щодо управління інтелектуальними активами у проектах. Розглянуто метод 

прийняття рішення щодо інновацій у системі управління підприємством. 
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Постановка проблеми 

Загострення економічних проблем в 

українському суспільстві визначає подальше 

дослідження можливостей випереджаючого 

інноваційного розвитку актуальною проблемою 

сьогодення. При цьому світовий досвід доводить, що 

в основі випереджаючого інноваційного розвитку 

знаходиться ефективне управління 

інтелектуальними активами, які визначають 

можливості створення нової продукції, технологій, 

методів управління і т. ін. Досвід розвинутих країн 

доводить, що методологія управління проектами – це 

перевірений інструмент будь-яких змін через 

впровадження інновацій. Тому сьогодні гармонійне 

поєднання інноваційного менеджменту та 

управління проектами можна розглядати як 

потужний інструмент сталого розвитку будь-якого 

підприємства. 

Аналіз останніх досліджень  

і публікацій 

На сьогодні існує певний теоретико-науковий 

доробок з досліджуваної проблематики як серед 

закордонних, так і вітчизняних дослідників [1 – 4]. 

Вчені та дослідники по-різному називають нову 

стадію розвитку суспільства, наприклад, 

інформаційна ера, ера парадоксів, пост-економічна 

ера, ера фанк-капіталізму, ера знань [4 – 7]. 

Найважливіше у цих визначеннях, що нові знання 

стають ключовим ресурсом розвитку та зміцнення 

конкурентоздатності підприємств. Характерна 

особливість сучасного виробництва – наявність 

значного нематеріального компонента знань в 

кожному продукті і послузі. Інтелектуальна робота, 

спеціальні знання та комунікації стають факторами 

не тільки створення доданої вартості, але і 

випереджального економічного розвитку цілих  

країн [8]. 

Мета статті 

Метою статті є представлення методу 

прийняття рішень щодо використання інновацій у 

проектній організації для подальшого розроблення 

автоматизованої системи управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу 

Здатність до швидкого реагування на зовнішні 

зміни – це запорука успіху будь-якої компанії, а 

впровадження методології управління проектами як 

підходу до управління змінами виявляється, 

найчастіше, питанням виживання, а не тільки 

способом поліпшення проектів [9]. 

Керувати змінами життєво важливо для будь-

якого проекту. Усвідомлення відмінності між 
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вмістом продукту проекту та проектним управлінням 

робить процес втілення неминучих змін і управління 

ними набагато легшим. Тут найважливішу роль 

відіграють людські ресурси, конкурентоспроможний 

трудовий потенціал, що допомагає організації 

розвиватися і досягати перспективних цілей [10]. 

Прогресивні керівники розглядають культуру 

організації як потужний стратегічний інструмент, що 

дає змогу орієнтувати всі підрозділи та окремих 

співробітників на виконання спільних цілей [11]. 

Проте основна проблема полягає в тому, що 

немає однозначної трактовки підходу до управління 

змінами. Поняття інновацій у світових стандартах та 

моделях трактується з різних точок зору і суттєво 

впливає на вимоги до процедур та засобів 

формування проектів. Так, в деяких американських 

компаніях застосовується підхід [12], відповідно до 

якого всі проекти організації розподіляються на 

чотири портфелі: великі технологічні проекти, малі 

технологічні проекти, внутрішні організаційні 

проекти та адміністративні проекти. У деяких 

компаніях проекти розподіляють по трьох 

портфелях: альтернативні проекти, незалежні 

проекти та комбіновані [12]. На сьогодні сучасне 

управління інноваціями орієнтоване на формування 

проектів на основі цінностей [13]. Головною 

концепцією ціннісного підходу є формування 

проектів з максимальною доданою цінністю. Такий 

підхід передбачає забезпечення перегляду проектів і 

програм, що входять до портфеля, з метою 

визначення пріоритетів відповідно до організаційних 

цінностей. Основне завдання планування портфеля 

полягає в тому, щоб здійснювати управління разом з 

постійним розвитком стратегічно важливих 

організаційних цінностей. Під цінністю розуміють 

будь-який об'єкт, що має життєво важливе значення 

для суб'єкта (індивіда, групи, етносу). У широкому 

розумінні як цінності можуть виступати не тільки 

абстрактні смисли, але й важливі для індивіда 

конкретні матеріальні блага. Вивчення систем 

цінностей викликає інтерес з точки зору можливості 

прогнозування поведінки людей, прихильників тих 

або інших цінностей.  

Життєвий цикл нарощування цінностей системи 

відповідає життєвому циклу проекту. Перехід по 

фазах життєвого циклу проекту означає послідовне 

створення продукту проекту, що супроводжується 

зміною його цінності для зацікавлених сторін (рис. 1). 

Деякі дослідники розрізняють три складові 

інноваційного капіталу організації [14]:  

1) людський капітал;  

2) структурний або організаційний капітал;  

3) клієнтський капітал. 

В такій моделі інноваційний капітал 

розглядається як арифметична сума його елементів. 

Але роль цих елементів не є однаковою за впливом 

на створення вартості компанії. Це питання 

спробував розв’язати шведський дослідник 

К.Е. Свейбі [15]. Метод оцінювання 

інтелектуального капіталу К. Е. Свейбі передбачає 

поділ на три компоненти: компетенція людей, 

зовнішня та внутрішня структури; оновлення та 

стабільність інноваційної діяльності [15]. Головними 

перевагами методу є: збирання внутрішньої та 

зовнішньої інформації щодо змін основних 

показників інтелектуального капіталу; формування 

процесу передачі знань на матеріальні носії, 

перетворення їх на інструмент створення цінностей. 

Проте у такій моделі головна роль приділяється 

компетенції співробітників, внутрішня та зовнішня 

структури опиняються на другому плані, а сфера 

фінансів взагалі не враховується. Кожен з трьох не 

фінансових показників оцінюється з точки зору росту 

інновацій, ефективності та стабільності (табл. 1). 

Розвиток процесів в системній динаміці, 

відбувається згідно S-подібній кривій, що 

представляє залежність певних параметрів системи 

від часу [16]. Математичний апарат S-подібних 

кривих, які описують різні аспекти розвитку систем, 

використовується в моделях Л. Райденура, Дж. 

Холтона, Р. Перла та багатьох інших [17]. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Співвідношення життєвого циклу проекту і ціннісного управління 
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Таблиця 1 – Оцінка нематеріальних активів за показниками матриці Свейбі 

 Компетенція співробітників Внутрішня структура Зовнішня структура 
З
р
о
ст
ан
н
я
 і

 

ін
н
о
в
а
ц
ії

 Тривалість праці в даній професії 

Рівень освіти 

Витрати на навчання персоналу 

Клієнти, які підвищують 

компетенцію 

Інвестиції в 

інформаційні технології 

Клієнти, що поліпшують 

структуру 

Прибуток на одного клієнта 

Зростання кількості клієнтів 

Клієнти, що поліпшують імідж 

компанії 

Е
ф
ек
ти
в
н
іс
ть

 

Частина спеціалістів 

Додаткова вартість на одного 

зайнятого 

Додаткова вартість на одного 

спеціаліста 

Прибуток на одного зайнятого 

Прибуток на одного спеціаліста 

Частина обслуговуючого 

персоналу 

Індекс 

«цінності/відношення 

персоналу» 

Індекс задоволеності клієнтів 

Продаж на одного клієнта 

Індекс «виграш/втрата» 

С
та
б
іл
ь
н
іс
ть

 Плинність спеціалістів 

Середній заробіток 

Середній трудовий стаж 

Термін існування 

організації 

Плинність персоналу 

Частина нових 

співробітників 

Частина крупних клієнтів 

Структура клієнтів за часом 

партнерських зв’язків 

Частота заказів, що 

повторюються 

 

Ця узагальнена крива радикальних змін 

неодноразово застосовувалася як в зарубіжній, так і 

у вітчизняній практиці. За допомогою S-подібної 

кривої (рис. 2) моделюється процес радикальних 

змін, що супроводжують інноваційну діяльність та 

процеси еволюційного розвитку будь-яких систем 

[13]. 

 
Рисунок 2 – Відтворення життєвого циклу інновацій  

за допомогою S-подібної кривої 

 

Сутність управління інноваціями у проекті за 

стадіями життєвого циклу включатиме такі процеси 

(рис. 3): 

Етап 1 − зародження ідеї в проекті; 

Етап 2 − розробка та структурування ідеї в 

проекті; 

Етап 3 − реалізація ідеї  в продукті проекту; 

Етап 4 − прибуток від продукту проекту; 

Етап 5 − поступове зменшення та припинення 

прибутку. 

Метою розвитку інноваційного капіталу є 

збільшення ефективності організації за рахунок: 

− активізації і використання творчого 

потенціалу співробітників; 

− збільшення ефективності використання 

ресурсів організації; 

− швидкої реакції на зміни потреб ринку; 

− своєчасної реалізації можливих нововведень  

у проекти; 

− створення основи для подальшого 

інноваційного розвитку організації. Становлення 

розвитку інноваційного капіталу (РІК) можна 

спрогнозувати відповідно до головної мети проекту: 

РІК = (ГЦп+ГЦуп), (1) 

де ГЦп – головна ціль проекту; ГЦуп – головна ціль 

команди проекту. 

Отже, цілями першого рівня є вирішення питань 

продукту проекту та проектної організації. За 

головними цілями РІК виділяємо локальні цілі 

третього рівня, які представлені за показниками 

підцілей. Загалом, це фінанси на проектний розвиток: 
Ф Ф Ф Ф

РІК 1 2 3П (П П П ),= + +  (2) 

де П�

ф
 – потреба фінансових засобів (інвестиції для 

збільшення його знань тощо); П�

ф
 – потреба 

створення бази управління інноваціями для 

подальшого розвитку; П�

ф
 – потреба в отриманні 

додаткового прибутку. 



Управління розвитком складних систем (36 – 2018) ISSN 2219-5300 

38 

 
 

Рисунок 3 – Етапи життєвого циклу інновації у проекті 

 

 

За методом декомпозиції дерева цілей 

виконується подальша деталізація підцілей 

четвертого рівня : 

Ф Ф Ф Ф

1 1.1 1.2 1.3П (П П П ),= + +  (3) 

де П�.�
ф

 – отримання необхідних коштів для 

поточної діяльності; П�.�
ф

 – отримання коштів для 

модернізації продукції, збільшення її 

конкурентоспроможності; П�.�
ф

 – отримання коштів 

для оновлення нематеріальних активів. 

Старіння нематеріального активу також 

потребує нарахування амортизації. Нарахування 

амортизації нематеріальних активів здійснюється 

протягом строку їх корисного використання, який 

встановлюється підприємством при визнанні цього 

об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не 

більше 20 років. Терміном корисного використання 

(експлуатації) вважається очікуваний період часу, 

протягом якого необоротні активи будуть 

використовуватися підприємством  для виготовлення 

певного обсягу продукції (робіт, послуг). При 

визначенні строку корисного використання об'єкта 

нематеріальних активів слід враховувати: 

а) термін корисного використання подібних 

активів (наприклад, при розрахунку терміну служби 

права на бухгалтерську комп'ютерну програму 

можна припустити, що середній термін служби 

подібних програм становить приблизно п'ять років); 

б) передбачуваний моральний знос (моральний 

знос скоротить термін служби бухгалтерської 

програми до трьох років); 

в) правові або інші обмеження щодо строків 

використання (наприклад, в Україні термін дії 

патенту на винахід становить 20 років, на корисну 

модель – 10 років). 

Необхідність створення бази управління 

інноваціями для подальшого розвитку проектної 

організації представимо у вигляді таких показників: 

Ф Ф Ф Ф

2 2.1 2.2 2.3П (П П П ),= + +  (4) 

де П�.�

ф
 – створення і аналіз нових перспективних 

знань, внутрішніх інновацій проекту; П�.�
ф

 – 

створення і аналіз перспективних знань, інновацій за 

межами проекту; П�.�

ф
 – застосування нових 

підходів управління інноваціями в проектній 

організації. 

Отримання додаткового прибутку за рахунок 

інновацій проекту можна представити так: 

Ф Ф Ф

3 3.1 3.2П (П П ),= +  (5) 

де  П�.�

ф
 – отримання додаткового прибутку за 

рахунок більш ефективного використання інновацій 

проекту; П�.�
ф

 – отримання додаткового прибутку за 

рахунок збільшення продажу продукту проекту. 

За виділеними цілями групуються рішення 

щодо: 

а) вибору засобів і коштів для фінансування:  

− Р1 власні; 

− Р2 залучені; 

− Р3 запозичені;  

− Р4 – проектні;  

б) засоби забезпечення: 

− Р5 економічної ефективності проектної 

організації; 

− Р6 задоволення соціально-психологічних 

потреб; 

в) засоби мотивації: 

− Р7 фінансова, соціальна мотивація розвитку 

команди проекту. 

Усі розглянуті рішення надають можливості 

забезпечити для проектної організації: 

− високу норму прибутку; 

− швидшу окупність капіталовкладень; 

− високу ліквідність бізнесу. 

У той же час для команди проекту такі рішення 

забезпечують: 

− можливість творчої самореалізації; 

− підвищення статусу і благополуччя; 

− бажання створювати внутрішні інновації у 

проектах. 

Характерними особливостями проектних 

організації виявляється цілеспрямованість на пошук 

та реалізацію проектних ідей, а також наявність 

організаційних можливостей для швидкої реалізації 

виникаючих ідей. Можливі рішення щодо управління 

інноваціями в проекті, що розроблені на базі методу 

Liebowitz, Beckman [19] надано в табл. 2. 

Етап 1 

Етап 2 

Етап 3 

Етап 4 

Етап 5 

Гроші 

Час 
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Таблиця 2 – Рішення щодо управління інноваціями у проекті 

Рішення Визначення 

1. Визначити які знання мають вирішальне значення для успіху проекту 

2. Зібрати наявні знання, досвід та методи для мотивування персоналу 

3. Вибрати потік зібраних, впорядкованих знань, провести експертну оцінку їх 

корисності для проекту через інформаційно-аналітичну службу 

підприємства 

4. Зберігати відібрані знання, класифікувати їх та внести у портфель інновацій 

організації (в електронному вигляді) 

5. Розподілити знання із портфеля інновацій для внутрішнього і зовнішнього 

використання через відкриту бізнес-модель проекту 

6. Застосувати при здійсненні завдань, вирішенні проблем, під час прийняття рішень, 

пошуку ідей та навчання 

7. Створити засоби виявлення нових знань шляхом спостереження за проектом, 

досліджень, обробки даних зворотного зв'язку 

8. Продати нові знання, продукти і послуги, які можуть бути реалізовані поза межами 

підприємства (в інших або подібних галузях) 

 

Отже, на основі управління інноваційним 

компонентом проекту вирішуються такі основні 

завдання: 

− підтримка управлінських рішень у 

стратегічному управлінні проектної організації; 

− зростання цінності людського ресурсу; 

− зростання інтелектуальної власності; 

− підвищення конкурентоспроможності бізнесу; 

− підвищення продуктивності розумової праці. 

Успішне вирішення розглянутих вище завдань 

може бути методологічною основою у формуванні 

автоматизованої системи управління інноваціями. 

Висновки 

Теоретичні положення управління інноваціями 

протягом життєвого циклу проекту дали змогу 

формалізувати метод прийняття рішень щодо 

використання інновацій у проектній організації. 

Визначення сутності поняття «інноваційної 

компоненти проекту» дало змогу відобразити 

логічний ланцюжок її перетворень упродовж 

життєвого циклу проекту. Запропонована концепція 

застосування інновацій в проектах надає проектним 

менеджерам можливості приймати обґрунтовані 

рішення щодо розвитку інновацій у проектній 

організації.  

Запропоновані методологічні положення 

можуть стати основою для розробки системи 

підтримки прийняття управлінських рішень щодо 

розвитку бізнесу проектної організації та 

комерціалізації інтелектуального капіталу проектів. 
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Abstract. The aggravation of economic problems in Ukrainian society determines the research of the possibilities of advanced 

innovative development as an actual problem. At the same time, the world experience shows that the effective management of 

intellectual assets is at the basis of advanced innovative development. A harmonious combination of innovative management and 
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the S-shaped curve of radical changes, the processes accompanying the innovative activity of the enterprise are modeled. The life 

cycle of innovation, consisting of five stages, is identified, which helps to determine the leading decisions on managing intellectual 

assets in projects. Possible solutions for innovation management in the project and the method of decision making on innovations 

in the enterprise management system is considered. The proposed methodological provisions can become the basis for developing 

a system for supporting decision-making on the project organization. 
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