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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра фінансів та бухгалтерського обліку 

Навчальна дисципліна Управління інноваціями 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента ОП (вивчається у 2 

семестрі), екзамен 

Мова викладання  Українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування і 

розвиток у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок в області інноваційної 

діяльності та управління інноваційними 

проектами та формування у майбутніх 

фахівців сприйнятливості до нововведень, 

твердих теоретичних знань і практичних на-

навичок в галузі підготовки і здійснення 

інноваційних змін у умовах ринкових 

відносин і жорсткої конкурентної боротьби. 

Основними завданнями є: 

формування практичних знань та умінь, 

необхідних для дослідження та аналізу 

ефективності управління інноваціями та 

інноваційними процесами в умовах сучасної 

ринкової економіки, проводити сегментування 

інновацій; оцінка їх конкурентоспроможності; 

планування стратегії інноваційного розвитку 

компаній. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

СК 1 Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 



визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 9 Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах 

Р2. Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення 

Р4. Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї 

Р5. Планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах 

Р6. Мати навички прийняття, обґрунтування 

та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, 

етичні міркування та соціальну 

відповідальність. 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 



вивченням 

дисципліни 

вивченням 

дисципліни 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Актуальність дисципліни «Інноваційний менеджмент» в період трансформації ринкової 

економіки  України. Предмет, об‘єкт, головна мета та завдання дисципліни. Взаємозв‘язок 

дисципліни «Інноваційний менеджмент» з іншими дисциплінами. Зміст системи 

інноваційного менеджменту підприємства: керуюча та керована підсистеми. Базові 

поняття дисципліни. 

 

ТЕМА 2. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ 

Інноваційний тип розвитку економіки як об‘єктивна умова економічного зростання. 

Науково-технічний прогрес і економічний розвиток. Місце НТП в економічних теоріях. 

Технологічні зміни як чинник економічного розвитку. Еволюція інноваційних теорій: 

класична теорія інновацій, теорія довгих хвиль М. Кондратьєва, неокласичні 

(постшумпетерські) теорії, теорія прискорення (інноваційного підприємництва), 

соціально-психологічна модель. Еволюція технологічних укладів. 

 

ТЕМА 3. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Підходи до поняття «інновація». Інноваційний процес: сутність, поняття, основні етапи. 

Інноваційний цикл. Інноваційна діяльність та її основні напрями. Об‘єкти і суб‘єкти 

інноваційної діяльності. Класифікація інновацій. Взаємозв‘язок розвитку інновацій, науки 

і техніки. 

  

ТЕМА 4. ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 

Роль та функції держави в стимулюванні інновацій. Поняття та місце інноваційної 

політики в системі регулювання соціально-економічних процесів. Види інноваційної 

політики держави: політика «технологічного поштовху», політика ринкової орієнтації, 

політика соціальної орієнтації та політика структурних зрушень. Способи державного 

впливу на ефективність інноваційних механізмів. Державні стратегії активного втручання, 

децентралізованого регулювання та змішані. 

 

ТЕМА 5. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Показники інноваційної діяльності організацій: витратні, оновлюваності, динаміки, 

структурні. Форми статистичної звітності. Інноваційні цілі як основа управління 

інноваціями: методичні аспекти. Поняття інноваційного потенціалу та підходи до його 

оцінки. Інноваційний клімат та його характеристика. СТЕП-аналіз. Інноваційна позиція 

підприємства як інтегральна оцінка інноваційної діяльності підприємства. 

 

ТЕМА 6. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 

Цілі та завдання стратегічного управління інноваціями. Основні складові загального 

інноваційного менеджменту як підґрунтя для стратегічного управління інноваціями. 

Базові та функціональні стратегії. Стратегії інноваційної діяльності: захисні та 

наступальні. Зміст і форми стратегічного управління інноваціями. Сценарій стратегічної 

поведінки інноваційних підприємств. Засоби та методи стратегічного управління 

інноваціями. Управління на основі екстраполяції, на основі розробки принципово нових 

стратегій та на основі прийняття оперативних рішень. Система контролінгу. 

 

ТЕМА 7. ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 



Сутність, завдання та основні принципи планування інноваційних процесів на 

підприємстві. Види інноваційних планів та вимоги до них. Процес організації планування 

інновацій на підприємстві. 

 

ТЕМА 8. МАРКЕТИНГ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

Сутність, цілі та завдання інноваційного маркетингу. Головні принципи маркетингу. 

Стратегічний інноваційний маркетинг: регулярний та санаційний. «Концепція діаманта» 

Майкла Портера. Тактичний інноваційний маркетинг: підготовка до розміщення нового 

продукту на ринку та система заходів стосовно його просунення. 

 

ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ 

 

Поняття організації інновацій, особливості та завдання організації інноваційного процесу. 

Розвиток організаційних форм інноваційного процесу. Сучасні організаційні форми: 

інкубатор, венчурні фонди і фірми, технополіси, технопарки, «спін-офф». Типи 

організаційних структур інноваційних підприємств, їх переваги та недоліки. 

 

ТЕМА 10. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Мотивація в інноваційному менеджменті. Класифікація вчених за типами мотивації В. 

Ядова. Змістовні та процесуальні теорії мотивації в практиці інноваційного підприємства. 

Мотиваційна політика інноваційного підприємства. Процес мотивації. Сутність, завдання 

та процес делегування в інноваційному менеджменті. Соціально-психологічний клімат 

інноваційного підприємства. Стилі керівництва: авторитарний і колективний, формальний 

і неформальний; керівництво, що орієнтоване на завдання та співробітників. 

 

ТЕМА 11. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ 

 

Поняття та сутність інноваційних проектів: три аспекти розгляду. Основні елементи 

інноваційного проекту. Учасники інноваційного проекту. Зміст та види інноваційних 

проектів, принципи управління проектами. Порядок розробки інноваційних проектів. 

Управління реалізацією інноваційних проектів. 

 

ТЕМА 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Структура і функції органів управління інноваційною діяльністю, що забезпечують її 

правову основу. Нормативно-правова база інноваційної діяльності: законодавчі (Верховна 

Рада), підзаконодавчі (Кабінет Міністрів) та локальні рівні (галузі і підприємства). 

Поняття інтелектуальної власності. Авторське та патентне право, виробнича таємниця. 

Патенти.  Ліцензування та юридичний порядок передачі технологій. Прості, виключні та 

повні ліцензії. 

 

ТЕМА 13. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ 

Поняття оцінки ефективності інноваційних проектів. Сутність проблеми оцінки 

ефективності інновацій. Оцінка ефективності інновацій в умовах трансформації ринкової 

економіки. Основні принципи оцінки інноваційних проектів. Види ефективності: науково-

технічна, соціальна, економічна, екологічна, інтегральна. Методи оцінки ефективності 

інноваційних проектів: статичні та динамічні. Прийняття рішень за інвестиційними 

альтернативами інноваційних  

проектів. 

 



ТЕМА 14. РЕІНЖИНІРІНГ ТА ІННОВАЦІЙНІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ 

Характеристика інноваційного підприємництва та місце бізнес-процесів у ньому. 

Потенційні переваги управління бізнес-процесами. Сутність інжинірингу бізнесу. 

Реінжинірінг як метод інжинірингу. Об‘єкти реінжинірінгу та основні умови до його 

проведення. Процес організації інжинірінгу та фактори його успіху. Типові помилки при 

проведенні реінжинірінгу. Реінжинірінг інноваційної діяльності. 
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