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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань 
організації та управління інноваційною діяльністю організацій, установ, а також 
інструментарієм, методикою розроблення інноваційних стратегій розвитку установ та 
набуття практичних вмінь і навичок щодо методів оцінки інноваційних проектів. 

Завдання дисципліни: теоретична підготовка студентів і формування у них навичок 
щодо організації управління інноваційною діяльністю, а саме: визначенні сутності 
інноваційних процесів і методів управління ними; уточненні понятійного апарату теорії 
інноватики; сутності теорії циклічного розвитку; визначенні місця і ролі інноваційної 
діяльності в сучасному світовому розвитку; аналізі ролі держави у створенні механізму 
регулювання інноваційних процесів та інноваційної діяльності; сутності механізмів 
стимулювання і фінансування науково-інноваційної сфери; теорії прийняття рішень у сфері 
інновацій, методах аналізу ефективності інноваційної діяльності. 
 

СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 
(лекції/ 

практичні) 
Результати навчання Завдання Оцінювання 

Модуль 1. Сутність інновацій та інноваційних процесів 
Тема 1. 
Сутність 
поняття 
управління 
інноваціями 

2/4 Знати суть і класифікацію 
інновацій, становлення теорій 
інноватики та її сучасні 
концепції 

Підготовка 
презентацій, 
рефератів, 
доповідей. 

Обговорення  
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 
практичних 

завдань 

20 

Тема 2. 
Інноваційна 
діяльність 
як об’єкт 
управління. 
Державна 
підтримка 
інноваційни
х процесів 

2/4 Знати суть понять 
«інноваційний процес» та 
«інноваційна діяльність», 
учасників та сфери 
інноваційної діяльності; роль 
держави у підтримці 
інноваційних процесів та 
механізми державного 
регулювання інноваційної 
політики

25 

   



Тема 3. 
Організацій
ні форми 
інноваційної 
діяльності 

2/4 Знати організаційні форми, які 
забезпечують розвиток 
інноваційної діяльності 

 25 

Тест до модуля 1 30 
Разом за змістовим модулем 1 100 

Модуль 2. Управління інноваційною діяльністю 
Тема 4. 
Управління 
інноваційни
м розвитком  

2/4 Знати основи управління 
інноваційним розвитком та 
інноваційні стратегії 
підприємства

Підготовка 
презентацій, 
рефератів, 
доповідей. 

Обговорення  
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 
практичних 

завдань 

25 
 

Тема 5. 
Управління 
інноваційни
м проектом 

2/4 Знати основні види 
інноваційних проектів, 
життєвий цикл та фінансування 
інноваційних проектів

20 

Тема 6. 
Оцінювання 
ефективност
і 
інноваційної 
діяльності 

2/4 Знати методологічні основи та 
показники оцінки ефективності 
інноваційних проектів 

25 

Тест до модуля 2 30 
Разом за змістовим модулем 2 100 
Всього за навчальну роботу                                    Rнр = (0,7 (R1зм + R2зм) : 2 70 
Екзамен    30  
Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 
реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету)

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг студента, 
бали 

Оцінка національна за результати складання екзамену 

90-100 відмінно
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно

 


