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1. Коротка  анотація  до  дисципліни.  Ефективне  впровадження  інновацій  у
господарську діяльність дозволяє виробляти продукцію та надавати послуги кращої якості
з  підвищеним  рівнем  доданої  вартості,  що  позитивно  позначається  на  фінансових
результатах  господарюючих  суб’єктів  та  економіки  країни  загалом.  У  таких  умовах
особливої  актуальності  набуває  процес  адміністрування  розробленням,  освоєнням,
поширенням та впровадженням інновацій. 

2. Мета:  сприяти  підвищенню  науково-практичного  рівня  спеціалістів,  їх
компетенції щодо управління, інноваційними процесами в економіці України.

3. Завдання: виконання здібностей у студентів творчо вирішувати організаційні та
виробничі  завдання  при  впровадженні  інновацій;  набуття  навичок  у  використанні
науково-практичних  методів  при  вирішенні  проблем  управління інноваційними
процесами  та  проектами;  розвиток  аналітичного  мислення  при  визначенні  основних
показників прибутковості інноваційних проектів і прийнятті рішень про оптимальніший
варіант  проекту;  формування  знань,  умінь  та  творчого  підходу  при  організації  та
управлінні структурами інноваційного менеджменту.

4. Формат курсу: очний (offline)

5. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):

Табл.1
Компетентність Ступінь сформованості

компетентності
Оцінювання

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

Повністю. Співвідноситься з 
метою курсу

Підсумкове (залік)

Здатність розв’язувати складні 
задачі і проблеми у сфері 
менеджменту або у процесі 
навчання, що передбачають 

Частково. Разом з іншими
освітніми компонентами

освітньої програми.

Поточне (семінар з 
індивідуальною 
роботою), рубіжне 
(семінар у формі 
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проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій за 
невизначеності умов і вимог.

дебатів)

Здатність проведення досліджень
на відповідному рівні.

Повністю. Співвідноситься з
метою курсу.

Рубіжне 
(оцінювання 
індивідуальних 
завдань-кейсів у 
формі презентації), 
поточне (семінар-
круглий стіл)

Здатність до спілкування з 
представниками інших 
професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей 
знань/видів економічної 
діяльності).

Частково. Разом з іншими
освітніми компонентами

освітньої програми.

Поточне (семінар з 
індивідуальною 
роботою), рубіжне 
(семінар у формі 
дебатів)

Навички використання 
інформаційних та 
комунікаційних технологій.

Частково. Разом з іншими
освітніми компонентами

освітньої програми.

Поточне (семінар з 
індивідуальною 
роботою), рубіжне 
(семінар у формі 
дебатів)

Здатність мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети.

Частково. Разом з іншими
освітніми компонентами

освітньої програми.

Рубіжне (семінар у 
формі дебатів)

Здатність діяти на основі етичних
міркувань (мотивів).

Частково. Разом з іншими
освітніми компонентами

освітньої програми.

Поточне (семінар-
круглий стіл)

Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність).

Частково. Разом з іншими
освітніми компонентами

освітньої програми.

Поточне (семінар з 
індивідуальною 
роботою), рубіжне 
(семінар у формі 
дебатів)

Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.

Частково. Разом з іншими
освітніми компонентами

освітньої програми.

Поточне (семінар з 
індивідуальною 
роботою), рубіжне 
(семінар у формі 
дебатів)

Здатність  обирати  та
використовувати  концепції,
методи  та  інструментарій
менеджменту,  в  тому  числі  у
відповідності  до  визначених
цілей та міжнародних стандартів.

Частково. Разом з іншими 
освітніми компонентами 
освітньої програми

Поточне (семінар з 
індивідуальною 
роботою), рубіжне 
(семінар у формі 
дебатів)

Здатність  встановлювати
цінності,  бачення,  місію,  цілі  та
критерії,  за  якими  організація
визначає  подальші  напрями
розвитку,  розробляти  і
реалізовувати відповідні стратегії
та плани.

Повністю. Співвідноситься з 
метою курсу

Рубіжне 
(оцінювання 
індивідуальних 
завдань-кейсів у 
формі презентації), 
поточне (семінар-
круглий стіл)

Здатність  до  саморозвитку,
навчання  впродовж  життя  та

Частково. Разом з іншими 
освітніми компонентами 

Поточне (семінар з 
індивідуальною 
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ефективного самоменеджменту. освітньої програми роботою), рубіжне 
(семінар у формі 
дебатів)

Здатність  до  ефективного
використання  та  розвитку
ресурсів організації.

Повністю. Співвідноситься з 
метою курсу

Поточне (семінар з 
індивідуальною 
роботою), рубіжне 
(семінар у формі 
дебатів)

Здатність  створювати  та
організовувати  ефективні
комунікації в процесі управління.

Повністю. Співвідноситься з 
метою курсу

Рубіжне (семінар у 
формі дебатів)

Здатність  формувати  лідерські
якості  та  демонструвати  їх  в
процесі управління людьми.

Частково. Разом з іншими 
освітніми компонентами 
освітньої програми

Поточне (семінар-
круглий стіл)

Здатність  розробляти  проекти,
управляти  ними,  виявляти
ініціативу та підприємливість.

Повністю. Співвідноситься з 
метою курсу

Поточне (семінар з 
індивідуальною 
роботою), рубіжне 
(семінар у формі 
дебатів)

Здатність  використовувати
психологічні технології роботи з
персоналом.

Частково. Разом з іншими 
освітніми компонентами 
освітньої програми

Поточне (семінар з 
індивідуальною 
роботою), рубіжне 
(семінар у формі 
дебатів)

Здатність  аналізувати  й
структурувати  проблеми
організації,  приймати  ефективні
управлінські  рішення  та
забезпечувати їх реалізацію. 

Частково. Разом з іншими 
освітніми компонентами 
освітньої програми

Поточне (семінар-
круглий стіл)

Здатність  до  управління
організацією та її розвитком.

Повністю. Співвідноситься з 
метою курсу

Поточне, рубіжне 
(модульний 
контроль), 
підсумкове (залік)

5. Тривалість курсу. 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 34 години аудиторної роботи;
86 годин – самостійної роботи, задік –проводиться на останньому занятті згідно розкладу.

6. Статус дисципліни: вибіркова професійної підготовки.

7. Пререквізити:  Курс  «Інноваційний  менеджмент»  безпосередньо  пов’язаний  з
дисциплінами:  «Менеджмент  організацій»,  «Управління  проектами»,  «Управління
бізнесом».

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор та
комп’ютер для проведення аудиторних занять, доступ здобувачів до Інтернету.

9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 
- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної самоіронії. 
- Виконання завдань у встановлений термін. 
-  Відпрацювання  пропущених  занять  можливе  під  час  самостійної  підготовки  та

консультацій викладача. 
- Дотримання академічної доброчесності.
- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.
10. Зміст дисципліни:  Курс складається з двох змістових модулів.  Кожен модуль, у

свою чергу, складається з лекційної та семінарської частин:
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- Змістовий модуль 1 «Теоретико-методологічні основи інноваційного менеджменту»
(лекційні теми 1-5; семінарські теми 1-3);

- Змістовий модуль 2 «Організаційні аспекти в інноваційному менеджменті» (лекційні
теми 6-10; семінарські теми 4-7).

11. Форми і методи навчання. 

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття,

консультації. 

При  викладанні  лекційного  матеріалу передбачено  поєднання  таких  форм  і
методів навчання, як лекції-дискусії, лекції-аналіз конкретної ситуації. 

Лекція-дискусія - метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування істини
шляхом  зіставлення  різних  думок,  спосіб  організації  спільної  діяльності  з  метою
інтенсифікації процесу ухвалення рішення в групі.

Лекція-аналіз  конкретної  ситуації нагадує  лекцію-дискусію:  на  обговорення
викладач  виносить  не  питання,  а  конкретну  ситуацію  (т.  зв.  мікроситуації,  які
демонструються  аудиторії  усно  або  у  вигляді  відео-запису  тощо).  Викладач  активізує
діалог  за  допомогою  спеціально  спрямованих  запитань,  підказок,  зіставленням  різних
поглядів, а іноді й їх зіткненням. 

Семінарські/практичні  заняття присвячуються  виконанню  кейсів,  розгляду
конкретних ситуацій, роботі в командах (малих групах) з презентацією результатів (у тому
числі із застосуванням рольових ігор з демонстрацією набутих навичок).

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див.

рекомендовану  літературу),  під  час  занять  виконуєте  усні  та  письмові  завдання,
виступаєте з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально,
моделюєте поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено
такі проекти: 

-  виступ за темою індивідуального завдання-кейса у формі презентації  (критерії

оцінювання див.: Робоча  програма дисципліни, п.п. 7.3.). 
- виступ-інформування за темами семінарських занять;
- семінар з індивідуальною та груповою роботою;
- семінар у формі дебатів.

12.  Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).
Система оцінювання навчальних досягнень 

Вид діяльності студента 

Модуль 1 Модуль 2

м
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кі
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ст
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ин
иц

ь

м
ак

си
м
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ьн

а
кі

ль
кі

ст
ь

ба
лі

в

Відвідування лекцій 1 5 5 5 5

Відвідування семінарських занять 1 3 3 4 4

Робота на семінарську занятті 10 3 30 4 40
Виконання завдання для самостійної роботи 5 1 5 1 5
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25
Разом - 68 - 79
Максимальна кількість балів : 147

147:100=1,47. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х : 1,47 = загальна кількість балів.
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13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Під час вивчення курсу виконуються 3 самостійні роботи (завдання до самостійної

роботи див.: Робоча програма дисципліни, п.п.7.2.).

Критерії оцінювання:

- змістовність – 3 бали
- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали.
Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14. Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та критерії 

оцінювання.

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських
заняттях у формі: семінарів-круглих столів та семінарів з індивідуальною роботою. Під
час поточного контролю оцінюються такі компоненти: 

- повнота відповіді – 3 бали; 
- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми

(питання) – 5 балів; 
- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 2 бали.
Максимальна кількість балів - 10 балів.

Рубіжний (модульний)  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення блоків  змістових
модулів і  здійснюється  у  вигляді  виконання  індивідуальних  завдань-кейсів  у  формі
презентації  за  тематикою  самостійного  вивчення  матеріалу відповідного  змістового
модуля (5 хв. зі слайдами). Тематика завдань вибирається аспірантом у прив’язці до теми
наукового дослідження і в кінцевому випадку має слугувати розширенню знань, навиків
та можливостей, необхідних для написання дисертації. Під час рубіжного (модульного)
контролю оцінюються такі компоненти: 

- слайди до презентації – 5 балів
- повнота розкриття теми, висвітлення сучасної проблематики, аналіз різних

концепцій, підходів, ідей – 10 балів
- якість оформлення бібліографічних даних, науковий стиль – 5 балів
- самостійність та креативність – 5 балів
Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: 

Залік. 

(Методологічні  рекомендації  до  проведення  й  оцінювання  заліку  див.  Робоча

програма дисципліни). 
16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю  (див.:

Робоча програма дисципліни, п.п. 7.5).
17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики

для екзамену

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59
FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю
повторного складання

1-34
F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни
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18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):
1. Буняк Н. М., Горбовий А. Ю., Ліпич Л. Г., Степанюк О. М. Інноваційний менеджмент [Текст]:

навч.  посіб.  для студ.  вищ. навч. закл.  /  Н. М. Буняк,  А.  Ю. Горбовий, Л. Г. Ліпич, О.  М.
Степанюк; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки,
2011. - 240 с. 

2. Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика
в  умовах  трансформації  економіки  [Текст].  Навчальний  посібник  /  В.І.  Захарченко,  Н.М.
Корсікова, М.М. Меркулов. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. 

3. Михайлова Л.І.  Інноваційний  менеджмент  [Текст]:  навч.  посіб.  для  студентів  ВНЗ /  Л.  І.
Михайлова [та ін.]. - 2-ге вид., допов. - Харків; Київ: Центр учбової літератури, 2015. - 233 с.

4. Синіговець,  Ольга  Миколаївна.  Інноваційний  менеджмент  [Текст]:  текст  лекцій  /  О.  М.
Синіговець ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х.: НТУ "ХПІ", 2013. - 139 с. 

5. Чайковська,  Марина  Петрівна.Інноваційний  менеджмент[Текст]:  навч.  посіб.  /  М.  П.
Чайковська; Одес.  нац. ун-т ім. І.  І. Мечникова,  Ін-т математики, економіки та механіки.  -
Одеса : ОНУ, 2015. - 380 с. 

Додаткова:
6. Бірюк  М.  О.  Інноваційний  менеджмент,  його  розвиток  та  вплив  на  економіку  України

[Електронний ресурс] / М. О. Бірюк //Вісник Національного технічного університету "ХПІ".
Серія:  Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. - 2015. - № 28. - С. 80-85. -
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiakc_2015_28_16 

7.  Бойко  О.  Інноваційний  менеджмент  –  основний  ресурс  економічного  зростання
машинобудівного  підприємства  в  сучасних  умовах  [Електронний  ресурс]  /  О.  Бойко
//Соціально-економічні проблеми і держава.  - 2014.  - Вип. 1.  - С. 71-79. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2014_1_10.

8.  Збірник  матеріалів  Міжнародної  науково-практичної  інтернетконференції  "Бізнес-
адміністрування: стан і тенденції розвитку" (14 червня 2013 року, м. Луцьк) [Текст] / Луц.
нац. техн. ун-т [та ін.]; [за заг. ред. І. М. Вахович]. - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013. - 159 с. 

9.  Ілляшенко,  Сергій  Миколайович.  Інноваційний  розвиток:  маркетинг  і  менеджмент  знань
[Текст]: монографія / Ілляшенко С. М. - Харків; Суми: Діса плюс, 2016. - 190 с. 

10. Князь С.В. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація [Текст]: навч. посіб. /
[С.  В.  Князь  та  ін.];  за  ред.  д-ра  екон.  наук,  проф.  О.  Є.  Кузьміна;  Нац.  ун-т  "Львів.
політехніка". - 3-тє вид., переробл. - Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 217 с. 

11.  Литвин  О.В.  Інноваційний менеджмент  у  період  модернізації  економіки  [Текст]:  колект.
моногр. / О. В. Литвин [та ін.]. - Ніжин: Аспект-Поліграф, 2013. - 216 с. 

12.  Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  "Сучасні  тенденції  розвитку
менеджменту і бізнес-адміністрування в Україні", [м. Херсон], 23-24 травня 2014 р. [Текст] /
Херсон.  держ.  ун-т,  Ф-т  економіки  і  менеджменту,  Каф.  менеджменту  і  адміністрування,
Акад. екон. наук України, Херсон. обл. осередок Всеукр. асоц. політ. економії; [редкол.: К. С.
Шапошников та ін.]. - Херсон: Гельветика, 2014. - 151 с.

13. Юринець, Зорина Володимирівна. Інвестиційний та інноваційний менеджмент[Текст]: навч.
посіб. / З. В. Юринець, Л. Й. Гнилянська; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л.: ЛНУ ім. Івана
Франка, 2012. - 319 с. 



V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Разом: 120 год., з них 20 год. – лекції, 14 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 86 год., модульний контроль – 4 год.

Кількість балів
за семестр

147 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва модуля Теоретико-методологічні основи інноваційного менеджменту (68) Організаційні аспекти в інноваційному менеджменті (79)

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 7 (1 бал) 8 (1 бал) 9 (1 бал) 10 (1 бал)

Теми лекцій Основні 
поняття 
інноваційного
менеджменту.

Завдання 
організації 
інноваційного 
процесу. 
Інноваційні 
структури.

Вибір та 
управління 
інноваційною 
стратегією на 
підприємстві

Управління 
розробкою та 
впровадженням 
інноваційних 
технологій.

Особливості 
управлінням 
персоналом 
інноваційної 
організації.

Управління 
інноваційними та
дослідницькими 
проектами.

Ефективність 
реалізації 
інновацій.

Управління та 
регулювання 
інноваційними 
процесами.

Винахідництво та 
перспективи 
інтенсифікації 
інноваційних 
процесів в Україні.

Науково-
технічний 
потенціал 
України. 
Структура та 
форми 
управління 
наукою.

Семінарські і
практичні

заняття

1 (10 балів) 2 (10 балів) 3 (10 балів) 4 (10 балів) 5 (10 балів) 6 (10 балів) 7 (10 балів)

Теми 
семінарських 

занять

Основні поняття 
інноваційного менеджменту.
Завдання організації 
інноваційного процесу. 
Інноваційні структури.

Вибір та управління 
інноваційною 
стратегією на 
підприємстві.

Управління розробкою та 
впровадженням 
інноваційних технологій.
Особливості управлінням 
персоналом інноваційної 
організації.

Управління 
інноваційними та
дослідницькими 
проектами.

Ефективність 
реалізації 
інновацій.

Управління та регулювання 
інноваційними процесами.
Винахідництво та перспективи 
інтенсифікації інноваційних 
процесів в Україні.

Науково-
технічний 
потенціал 
України. 
Структура та 
форми 
управління 
наукою.

Самостійна
робота

1 (5 балів) 2 (5 балів)

Поточний
контроль

модульна контрольна робота №1
(25 балів)

модульна контрольна робота №2
(25 балів)

Підсумковий
контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 1,47


