
 

 

Лектор ( викладач(і)) 

 

Кандидат економічних наук, доцент  

Полішко Тетяна Валеріївна 

t.v.polishko@ust.edu.ua 

https://diit.edu.ua/faculty/emt/kafedra/etmt/sostav/personal_page/417 

https://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=523 

м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, аудиторія 4204,  

тел. (056)3731580 

 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

Передумовою вивчення дисципліни є вивчення дисциплін Політична економія, 

Мікроекономіка, Економіка підприємства, Основи менеджменту, Менеджмент 

(спец. курс). Вивчення дисципліни є передумовою розробки та захисту 

кваліфікаційної роботи. 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни є досягнення компетентностей та програмних результатів 

навчання, які зазначені в освітньо-професійній програмі: 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, генерувати нові ідеї 

(креативність). Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні, до 

адаптації та дії в новій ситуації. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього і внутрішнього середовища, визначати 

перспективи розвитку організації, управляти організацією та її підрозділами 

через реалізацію функцій менеджменту, обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту. 

Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.  

Здатність планувати діяльність організації та управляти часом, аналізувати й 

структурувати проблеми організацій, формувати обґрунтовані рішення. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Класифікувати новації, інноваційні процеси, нововведення.  

Знати економічні закони, які регулюють інноваційну діяльність. 

Використовувати засоби державної підтримки інноваційних процесів. 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ  

 

 

СИЛАБУС  

«Управління інноваціями» 

 

Статус дисципліни обов'язкова 

Код та назва спеціальності 

та спеціалізації (за 

наявності) 

072 Менеджмент 

Назва освітньої програми Менеджмент 

Освітній ступінь Бакалавр 

Обсяг дисципліни  

(кредитів ЄКТС) 

5 кредитів 

Терміни вивчення 

дисципліни 

7 семестр 

Назва кафедри, яка викладає 

дисципліну,  

абревіатурне позначення 

Економіка та менеджмент, ЕМ 

Мова викладання українська 
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Планувати інноваційний процес та бізнес. Визначати етапи та параметри 

життєвого циклу інновацій  

Вирішувати стратегічні і тактичні завдання, пов'язані з впровадженням у 

виробництво нових видів техніки та технології. 

Застосовувати сучасні методи оцінки ризиків та ефективності нововведень. 

Досліджувати сучасні ринки інновацій та інтелектуальної власності. 

Розробляти інноваційну стратегію та визначати основні напрямки інноваційної 

політики підприємства. 

Управляти інноваційними процесами та інноваційним розвитком підприємства. 

Обирати ефективну форму взаємодії науки і виробництва. 

Визначати та формувати попит на інновації. 

Обґрунтовувати джерела фінансування інноваційної діяльності і напрямки 

оновлення техніко-технологічної бази підприємства. 

Комплексно оцінювати ефективність інновацій та розробляти програми їх 

комерціалізації. 

Обґрунтовувати та організовувати реалізацію інноваційних проектів. 

Зміст 

дисципліни 

Теми лекцій 

Предмет і сутність управління інноваціями.  

Методологія управління інноваціями. 

Становлення теорії інноваційного розвитку та її сучасні концепції. 

Державне регулювання інноваційних процесів. 

Організаційні форми інноваційної діяльності. 

Стратегічне управління інноваціями.  

Планування інноваційних процесів.  

Управління інноваційним проектом. 

Управління конкурентоспроможністю інноваційного проекту. 

Управління ризиками в інноваційній діяльності. 

Оцінка ефективності  інноваційної діяльності. 

Теми практичних занять 

1. Інновації в ринковій економіці. 

2. Принципи, методи і функції інноваційного менеджменту. 

3. Організаційні форми і структури інноваційних підприємств. 

4. Стратегічне управління інноваціями. 

5. Управління інноваційними проектами. 

6. Сітьовій графік проекту. 

7. Підвищення конкурентоспроможності інноваційної продукції. 

8. Оцінка ефективності інновацій. 

Контрольні 

заходи та 

критерії 

оцінювання 

Екзамен складається із таких видів контролю: поточні контролі (ПК1 – 12-20 

балів, ПК2 – 15-25 балів) та модульні контролі (МК1 – 15-25 балів, МК2 – 18-

30 балів), максимальна сума балів дорівнює 100. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті шляхом 

усного та письмового опитування за теоретичним матеріалом, перевірки 

виконаних завдань, доповідей здобувача вищої освіти (за виконаними 

завданнями або ініціативні). 

Підсумковий контроль у формі екзамену розподілено на дві частини (за 

заліковими модулями). Проводиться у формі тестового контролю з 

використанням електронних засобів. 

Політика 

викладання 

До здачі МК1 допускаються студенти, які виконали 1-4 практичні завдання, до 

здачі МК2 допускаються студенти, які здали ПК1 і МК1, виконали 5-8 практичні 

завдання. 

Несуть відповідальність студенти, які під час будь-якого методу оцінювання 

порушують принципи академічної доброчесності, тобто списують –  виконують 

аудиторну письмову роботу із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 
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дозволених для використання; обманюють – видають завдання, які виконані 

третіми особами, як власні. За порушення академічної доброчесності студент 

повторно проходить оцінювання. 

Засоби 

навчання 

– 

Навчально-

методичне 

забезпечення 

Рекомендована література: 

Основна 

1. Руководство по управлению инновационными проектами и программами 

(Р2М) [Текст] / пер. на рус. язык под ред. С.Д. Бушуева. – К.: Науковий світ, 

2009. – Т. 1. – версия 1.2. – 173 с. 

2. Василенко О.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. [Текст] / О.В. 

Василенко, В.Г. Шматько; за ред. О.В. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 440 с. 

3. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент [Текст] / Н.В. Краснокутська. 

– К.: КНЕУ, 2003. – 504 с. 

4. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. [Текст] / В.В. Стадник, 

М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с. 

Додаткова 

5. Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна 

сутність та шляхи стимулювання: навч. посіб. [Текст] / М.Т. Пашута, О.М. 

Шкільнюк. – К.: ЦПЛ, 2005. – 117 с. 

6. Йохна М.А. Трансфер технологій: форми і методи ефективного здійснення 

[Текст] / М.А. Йохна, П.Г. Іжевський, В.В. Стадник. – Хмельницький: ХНУ, 

2007. – 164 с. 

Інформаційні ресурси 

7. Офіційний веб-сайт Міністерства економіки України 

https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

8. Закон України про місцеве самоврядування 280/97-ВР із змінами 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text 

9. Податкове законодавство, узагальнюючі консультації,  анонс подій 

http://sfs.gov.ua/ 

10. Єдиний веб-портал органів  виконавчої влади України 

https://www.kmu.gov.ua/ 

11. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України https://mof.gov.ua/uk 

12. Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. Періодичні  

видання НБУ https://bank.gov.ua/ 

13. Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/ 

14. Державна служба статистики http://www.ukrstat.gov.ua/ 

15. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України 

http://dspace.nbuv.gov.ua/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&etal=-

1&offset=17032&type=title 

16. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

www.nbuv.gov.ua/node/554  

17. Бібліотека університету та її депозитарій https://library.diit.edu.ua/uk 

18. Система дистанційного навчання (СДН) «Лідер»   

https://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=726 
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