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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, освітній ступінь

Характеристика навчальної 
дисципліни

Кількість 
кредитів 
відповідно до 
ЕСТ8 -3

Галузь знань:
без обмежень

Спеціальність:
без обмежень

Освітньо-наукова програма:
без обмежень

заочна форма навчання

Навчальна дисципліна вільного 
вибору здобувачів вищої освіти

Рік підготовки

2

Загальна 
кількість годин -  
90

Рівень вищої освіти:
• другий (магістерський)
• третій (освітньо-науковий)

Семестр
3

Лекції

10

Семінари, практичні

20

Самостійна робота

60
Форма контролю

залік

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти 
сучасними теоретичними та практичними навичками управління інноваційною 
діяльністю організації, формування практичних навичок щодо принципів, 
прийомів і методів реалізації інноваційної політики організацій, форм 
інновацій, методів та основного інструментарію щодо їх створення й реалізації, 
побудови системи управління інноваційними процесами та їх державного 
регулювання, опанування практичних методів управління інноваціями та 
оцінювання ефективності інноваційної діяльності організацій.

Основними завданнями дисципліни є:
визначення та аналіз сутності основних сучасних вітчизняних і 

зарубіжних концепцій організації та процесу розробки й реалізації інновацій, 
інноваційних процесів та інноваційної діяльності організацій з урахуваннямїх 
застосування на практиці в умовах України;

ознайомлення з методами творчого пошуку інноваційних проектів та 
розробки інновацій;



визначення методичних принципів організації інноваційної діяльності як 
на рівні окремої організації, так і на рівні країни в цілому;

обґрунтування розробки, фінансування та стимулювання інноваційних 
проектів, визначення вартості інтелектуального продукту, що покладено в 
основу інноваційної пропозиції, та рівня її конкурентоспроможності серед 
альтернативних варіантів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають 
загальних компетентностей та soft skills:

Аналіз та синтез Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 
сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання,

Здатність до формування системного наукового світогляду, загального 
культурного кругозору.

Креативність. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове 
цілісне знання.

Здатність логічно і критично мислити. Здатність розв’язувати значущі 
проблеми у сфері управління.. Здатність приймати обґрунтовані рішення та 
використовувати сучасні комунікаційні технології.

Співпраця в команді задля досягнення спільної мети. Здатність 
налагоджувати навчально-наукову і міжособистісну взаємодію, 
співробітництво

Презентаційні навички. Здатність презентувати результати досліджень на 
всіх рівнях.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі здатні набути 
певних фахових компетентностей, що стосуються здатності здійснювати 
розробку науково обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення складних 
управлінських і соціальних проблем та вдосконалення публічного управління 
та адміністрування в умовах змін.

Основними організаційними формами вивчення навчальної дисципліни є: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних 
завдань, контрольні заходи.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Кількість годин
Всього лекції практ. СР

Модуль 1. Управління інноваціями як фактор економічногозростання
Тема 1. Сутність понять 
управління інноваціями 12 2 2 8
Тема 2. Інноваційна 
діяльність як об’єкт 
управління

12 2 2 8

Тема 3. Державна підтримка 
інноваційних процесів

12 2 2 8



Тема 4. Організаційні форми 
інноваційної діяльності

12 2 2 8

Модуль 2. Особливості управління інноваційною діяльністюорганізації
Тема 5. Управління 
інноваційним розвитком 
організації

12 4 8

Тема 6. Управління 
інноваційним проектом 14 4 10
Тема 7. Оцінювання 
ефективності інноваційної 
діяльності організації

16 2 4 10

Разом 90 10 20 60

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 
принципом і складається з 2 модулів та наступних тем:

Модуль 1. Управління інноваціями як фактор економічного 
зростання

Тема 1. Сутність понять управління інноваціями
Сутність поняття «інновація». Класифікація новацій, інноваційних 

процесів, нововведень. Сучасні аспекти нововведень та розвитку конкуренції. 
Управління інноваціями як сукупність принципів, методів і форм управління 
інноваційними процесами й інноваційною діяльністю. Інноваційний процес та 
інноваційна діяльність. Особливості прийняття рішень в управлінні 
інноваціями. Інновації в теоріях економічного розвитку. Становлення теорії 
інноватики та її сучасні концепції.

Тема 2. Інноваційна діяльність як об’єкт управління
Сутність понять «інноваційний процес» і «інноваційна діяльність». 

Етапи інноваційного процесу на макро- та мікрорівні.
Особливості фундаментальної наукової діяльності, прикладних науково- 

дослідних розробок, проектно-конструкторських і науково-технічних робіт, 
виробничої інноваційної діяльності. Оцінка факторів впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища на інноваційну діяльність організації.

Учасники інноваційної діяльності. Завдання управління інноваційною 
діяльністю. Технологія управління інноваціями. Сфера інноваційної діяльності. 
Ринковий механізм (ринок новацій, ринок інвестицій, ринок чистої конкуренції 
нововведень) та інфраструктура інноваційної діяльності.

Тема 3. Державна підтримка інноваційних процесів
Роль держави у забезпеченні інноваційних процесів. Інновації як фактор 

економічного зростання. Значення інноваційної діяльності для формування 
сучасної моделі економічного зростання національної економіки України.



Ринкові механізми у галузі наукової та науково-технічної діяльності. 
Способи державного впливу на ефективність інноваційних процесів. Методи 
державної підтримки інноваційної діяльності. Вплив державних, приватних і 
громадських структур.

Національна інноваційна система. Сучасний стан і перспективи розвитку 
інноваційної діяльності в Україні, особливості інноваційного розвитку в 
провідних індустріальних країнах.

Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності
Принципи організації інноваційних процесів за циклом «дослідження - 

виробництво - дифузія - комерціалізація». Види наукових, проектних та 
інноваційних організацій. Роль академічного та освітянського секторів. Зміст 
понять «технопарк», «технополіси», «інкубатор інновацій».

Організація виконання НДДКР і інформаційне забезпечення інноваційних 
процесів. Організація впровадження й трансферту наукових інновацій.

Малий інноваційний бізнес, життєвий цикл і тенденції розвитку.
Особливості менеджменту в наукових організаціях і малих інноваційних 

підприємствах.
Інноваційні венчурні фонди. Роль венчурного бізнесу в розвитку 

інноваційної діяльності.
Науково-технічне співробітництво. Форми інтеграції науки і виробництва. 

Конкуренція та кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій. Види 
виробничої та технологічної кооперації.

Модуль 2. Особливості управління інноваційною діяльністю 
організації

Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації
Стратегічне управління інноваційним розвитком організації. Стратегія 

нововведень і їхня класифікація. Взаємозумовленість інноваційної політики та 
стратегії нововведень організації. Особливості розроблення, впровадження та 
реалізації стратегії нововведень.

Планування інноваційної діяльності. Продуктово-тематичне, техніко- 
економічне, оперативно-календарне планування інновацій. Вплив структури 
управління на інноваційні можливості організації. Узгодження організаційної 
структури управління із стратегією нововведень.

Мотиваційний механізм інноваційної діяльності. Форми та методи 
стимулювання інноваційної діяльності. Організаційно-економічні форми 
стимулювання інноваційної активності працівників.

Тема 6. Управління інноваційним проектом
Інноваційний проект: поняття та основні види. Життєвий цикл 

інноваційного проекту. Фінансування інноваційного проекту. Управління 
реалізацією інноваційних проектів. Ресурсне забезпечення інноваційного 
проекту. Інформаційне забезпечення. Інвестиційне забезпечення. Створення та 
використання різних організаційних форм проектного управління. Управління



персоналом у процесі реалізації інноваційного проекту. Управління 
проектними ризиками. Класифікація ризиків. Кількісна оцінка ризиків. 
Методи аналізу невизначеності та ризику. Методи управлінняризиками.

Тема 7. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності 
організації

Ефективність інноваційної діяльності. Характеристика результатів і 
ефективність ат на інноваційну діяльність. Інноваційна діяльність як об'єкт 
інвестування. Обгрунтування економічної ефективності інноваційного проекту. 
Критерії інвестицій-привабливості та оцінки інноваційних проектів.

Методи оцінки інноваційних проектів, ліз інноваційних проектів в умовах 
невизначеності. Оцінка впливу невизначеності на ефективність інноваційного 
проекту. Врахування проектних ризиків в оцінці ефективності інноваційних 
проектів.

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

№ Назва теми Зміст К-ть
годин

1 Тема 1. Сутність 
понять управління 
інноваціями

1. Інновації в теоріях економічного 
розвитку.
2. Становлення теорії інноватики та її 
сучасніконцепції.

8

2 Тема 2. Інноваційна 
діяльність як об’єкт 
управління

1. Сфера інноваційної діяльності.
2. Ринковий механізм (ринок новацій, 
ринок інвестицій, ринок чистої 
конкуренції нововведень) та

інфраструктура інноваційної 
діяльності.

8

3 Тема 3. Державна 
підтримка 
інноваційних 
процесів

1. Методи державної підтримки 
інноваційноїдіяльності.
2. Вплив державних, приватних і 
громадськихструктур.
3. Національна інноваційна 
система.
4. Сучасний стан і перспективи 
розвитку інноваційної діяльності
в Україні,
Особливості інноваційного розвитку в 
провідних індустріальних країнах

8

4 Тема 4. Організаційні 
форми 
інноваційної 
діяльності

1. Організація впровадження й 
трансферту наукових інновацій.
2. Малий інноваційний бізнес, 
життєвий цикл ітенденції розвитку.

8



3. Особливості менеджменту в 
наукових організаціях і малих 
інноваційнихпідприємствах.
4. Інноваційні венчурні фонди. 
Роль венчурного бізнесу в розвитку 
інноваційної діяльності.

5 Тема 5. Управління 
інноваційним 
розвитком 
Організації

1. Продуктово-тематичне, техніко- 
економічне,оперативно-календарне
2. Вплив структури управління на 
інноваційні можливості організації.
3. Узгодження організаційної 
структури управління із стратегією 
нововведень.
4. Мотиваційний механізм 
інноваційної діяльності.
5. Форми та методи 
стимулюванняінноваційної діяльності.

8

6 Тема 6. Управління
інноваційним
проектом

1. Управління персоналом у 
процесі реалізації інноваційного 
проекту.
2. Управління проектними 
ризиками.
3. Класифікація ризиків.
4. Методи аналізу невизначеності 
та ризику.
5. Методи управління ризиками.
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7 Тема 7. Оцінювання 
ефективності 
інноваційної 
діяльності організації

1. Методи оцінки інноваційних 
проектів.
2. Оцінка впливу невизначеності 
на ефективність інноваційного 
проекту.
3. Врахування проектних ризиків в 
оцінці ефективності інноваційних 
проектів.

10

Разом 60

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання передбачають (за вибором магістра, аспіранта):
1) підготовку реферату (есе),
2) підготовку презентацій на мультимедійному обладнанні,
Основні вимоги: критичний та креативний аналіз проблеми, для якого 

необхідним є порівняння існуючих щодо проблеми точок зору та 
обґрунтування власної позиції.



Технічні вимоги: реферат: обсяг -  до 20 стор., есе: обсяг -  до 10 стор., 
Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1, не менше ніж 5 позицій у списку 
літератури, коректне оформлення посилань, презентація -  до 15 слайдів..

Орієнтовні теми індивідуальних завдань
1. Проблеми й перспективи розвитку інноваційної економіки в 

Україні.
2. Інформаційне забезпечення інноваційних процесів.
3. Патентна та ліцензійна діяльність в Україні.
4. Трансферт технологій як найважливіший елемент інноваційного 

процесув умовах ринку.
5. Державне регулювання інноваційної діяльності у 

постіндустріальномусуспільстві.
6. Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності в 

Україні.
7. Економічні методи державного регулювання інноваційної

діяльності:сутність, характеристика.
8. Проблеми розвитку інноваційних процесів в Україні.
9. Механізм державного стимулювання інноваційної діяльності в 

Україні.
10. Особливості інноваційної політики українських підприємств в 

умовахпереходу на інноваційну модель розвитку.
11. Світовий досвід створення і функціонування інноваційних структур.
12. Технопарки як інструмент інтенсифікації розвитку виробництва.
13. Роль бізнес-інкубаторів в активізації інноваційної діяльності в 

Україні.
14. Роль венчурного бізнесу в розвитку інноваційної діяльності.
15. Правове забезпечення створення інноваційних структур в Україні.
16. Особистісні якості керівника як передумова ефективного 

інноваційногоуправління.
17. Інноваційний прибуток як джерело фінансування інноваційних 

проектів.
18. Лізинг як форма фінансування інновацій.
19. Методологічні основи управління ризиками в інноваційній 

діяльності.
20. Моніторинг і аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів ризиків 

інноваційноїдіяльності.

8.МЕТОДИ НАВЧАННЯ

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується 
увага на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного 
застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення 
окремих проблем; заохочуються аспіранти до критичного сприймання нового 
матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні



матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби 
навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології: 
семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар-вирішення 
ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; 
кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; 
рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль 
знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з 
наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.

самостійне навчання реалізується у підготовці до практичних занять, у 
виконанні індивідуальних творчих завдань, у роботі з підготовки 
мультимедійних презентацій, що будуть проаналізовані, обговорені та оцінені в 
академічних групах. Під час підготовки до занять здобувачі вищої освіти 
розвиватимуть навички самостійного навчання, критичного аналізу наукової 
літератури та інформаційних матеріалів, синтезу та аналітичного мислення.

9.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль: опитування під час практичних занять, оцінка 
якості доповідей, співдоповідей та рефератів, оцінка виконання проектних 
завдань, виконання і захист ІЗ.

Підсумковий контроль -  залік.
Розподіл балів для оцінювання результатів ̂ навчання

Поточне оцінювання, самостійна робота ІЗ Сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7
10 10 10 10 10 10 10 30 100

Якість засвоєння змістових модулів оцінюється за бально-рейтинговою 
шкалою (національною і шкалою ECTS).

Шкала оцінювання
Сума балів за 

всі види навчальної 
діяльності

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, 

курсової роботи, практики для заліку

90-100 відмінно
74-89 Добре зараховано
60-73 задовільно
1-59 незадовільно не зараховано

Перелік питань для підсумкового контролю знань:
1. Сутність поняття «інновація». Класифікація новацій, інноваційних 

процесів, нововведень.
2. Сучасні аспекти нововведень та розвитку конкуренції.
3. Інноваційний процес та інноваційна діяльність.
4. Особливості прийняття рішень в управлінні інноваціями.



5. Інновації в теоріях економічного розвитку.
6. Становлення теорії інноватики та її сучасні концепції.
7. Ринковий механізм (ринок новацій, ринок інвестицій, ринок чистої 

конкуренції нововведень) та інфраструктура інноваційної діяльності.
8. Роль держави у забезпеченні інноваційних процесів.
9. Інновації як фактор економічного зростання.
10. Значення інноваційної діяльності для формування сучасної моделі 

економічного зростання національної економіки України.
Способи державного впливу на ефективність інноваційних

Методи державної підтримки інноваційної діяльності.
Національна інноваційна система.
Особливості інноваційного розвитку в провідних індустріальних

11.
процесів.

12.
13.
14. 

країнах.
15. Принципи організації інноваційних процесів за циклом 

«дослідження - виробництво - дифузія - комерціалізація».
16. Види наукових, проектних та інноваційних організацій.
17. Організація впровадження й трансферту наукових інновацій.
18. Малий інноваційний бізнес, життєвий цикл і тенденції розвитку.
19. Особливості менеджменту в наукових організаціях і малих 

інноваційних підприємствах.
20. Інноваційні венчурні фонди. Роль венчурного бізнесу в розвитку 

інноваційної діяльності.
21. Ресурсне забезпечення інноваційного проекту. 

Інформаційнезабезпечення.
Інвестиційне забезпечення.
Створення та використання різних організаційних форм проектного

22.
23.
24.

управління
25.
26.

ризиками.
27.

Класифікація ризиків. Кількісна оцінка ризиків.
Методи аналізу невизначеності та ризику. Методи

Ефективність інноваційної діяльності.

управління
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