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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології 

інноваційного розвитку» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки МАГІСТРА галузі знань 1801 «СПЕЦИФІЧНІ 

КАТЕГОРІЇ» спеціальності 8.18010013 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Технології 

інноваційного розвитку» є сучасні технології інноваційного розвитку, 

інноваційна діяльність, інноваційний менеджмент, інноваційні проекти. 
 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Технології 

інноваційного розвитку» базується на знаннях, отриманих при засвоєнні 

навчальних дисциплін «Вступ до управління проектами», «Основи 

підприємницької діяльності і комерційний аналіз інвестиційних проектів», 

«Проектний аналіз», «Теорія систем і системний аналіз».  

Знання з дисципліни «Технології інноваційного розвитку» 

застосовуються при вивченні навчальних дисциплін «Основи дослідження 

операцій і методи прийняття рішень», «Практика розробки інвестиційних 

проектів», «Управління проектами і програмами розвитку регіонів та міст». 
 

Програма навчальної дисципліни не передбачає розподілу навчального 

матеріалу за змістовними модулями та складається з таких самостійних 

розділів: 

1. Сутнісна характеристика технологій інноваційного розвитку.  

2. Теоретичні основи управління інноваційним розвитком. 

3. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного управління. 

4. Інноваційний розвиток в провідних індустріальних країнах. 

5. Державна підтримка інноваційної діяльності. 

6. Організаційні форми інноваційної діяльності. 

7. Управління інноваційним розвитком. 

8. Управління інноваційним проектом. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Технології 

інноваційного розвитку» є формування системи знань у керівника проекту 

(програми) про сутність технологій інноваційного розвитку та вмінь щодо їх 

використання у практичній діяльності, зокрема у процесі розробки та 

реалізації проектів (програм). 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології 

інноваційного розвитку» є: 

- надати слухачам систему знань з основ теорії інноваційного 

розвитку, діяльності та процесу на рівні економіки країни; 

- сформувати уміння з управління інноваційним бізнесом на рівні 

окремих суб'єктів економіки, визначення різних аспектів управління 



технологічними інноваціями залежно від наукового й технологічного 

напрямку діяльності; 

- удосконалити навички при прийнятті адекватних управлінських рішень 

спрямованих на розробку і впровадження конкурентоспроможної продукції на 

рівні міжнародних стандартів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні: 

знати: 

сутність інновації та її різновидів, життєвий цикл інновацій, місце, роль, 

значення та вплив інноваційного розвитку на економіку країни; 

підходи і методологію в управлінні інноваційним розвитком, та 

особливості управління інноваційним проектом;  

комплекс заходів щодо забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства та економіки країни в цілому; 

вміти: 

класифікувати інновації, визначати їх вплив на розвиток конкуренції та 

економічне зростання; 

оцінювати стан та проблеми інноваційного розвитку, інновативності 

економіки, технологічного прогресу; 

визначати та оперувати інструментами інноваційного розвитку; 

застосовувати технології інноваційного розвитку у практичній 

діяльності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни за денною та заочною формами 

навчання відводиться 54 години / 1,5 кредити ECTS. 
 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Сутнісна характеристика технологій інноваційного 

розвитку.  

Вступ: предмет і завдання дисципліни. Інноваційний розвиток як 

складова розвитку економіки раїни. Поняття інновації. Інноваційна 

діяльність. Інноваційний процес. Інноваційна політика. Класифікація 

інновацій. Життєвий цикл інновацій. 

 

Тема 2. Теоретичні основи управління інноваційним розвитком.  

Інноваційні теорії економічного розвитку. Теорії управління знаннями 

як основа інноваційного розвитку. Науково-дослідна сфера. Інтелектуальна 

власність. 

 

Тема 3. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного 

управління. 

Учасники, етапи і завдання управління інноваційною діяльністю. 

Технологія, методи і прийоми інноваційного управління. Особливості 



прийняття рішень в інноваційному управління. Методи прогнозування і 

генерування інноваційних ідей. Інфраструктура інноваційної діяльності. 

 

Тема 4. Інноваційний розвиток в провідних індустріальних країнах 

(Європейський Союз, США, Японія). 

Особливості інноваційної політики Європейського Союзу. Підтримка 

інноваційного розвитку в провідних індустріальних країнах. Індикатори 

інноваційного розвитку. 

 

Тема 5. Державна підтримка інноваційної діяльності. 

Роль держави у здійсненні інноваційної діяльності суб’єктами ринку. 

Держава як головний суб’єкт управління інноваційною діяльністю. Вплив 

держави і громадськості на формування сприятливого до інновацій 

інституційного середовища. Чинні нормативно-правові акти в сфері 

інноваційної діяльності. Суб’єкти нормативно-правового забезпечення 

інноваційного розвитку країни. 

 

Тема 6. Організаційні форми інноваційної діяльності. 

Формування інноваційної інфраструктури. Організаційні структури 

підтримки інноваційного підприємництва. Організаційні форми інтеграції 

науки і виробництва. Міжфірмова науково-технічна кооперація в 

інноваційних процесах. 

 

Тема 7. Управління інноваційним розвитком. 

Стратегічний аспект управління інноваційним розвитком. Розробка 

інноваційної стратегії. Формування інноваційної політики. Планування 

інноваційної діяльності. Вибір організаційних форм управління 

інноваційною діяльністю. Мотивація і стимулювання інноваційної 

діяльності. 

 

Тема 8. Управління інноваційним проектом. 

Сутність, основі види інноваційних проектів і особливості управління 

ними. Життєвий цикл інноваційного проекту. Фінансування інноваційного 

проекту. Управління реалізацією проекту. Порядок завершення проекту. 

Принципи вимірювання і показники ефективності інноваційної діяльності. 

Соціальна ефективність інноваційної діяльності. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання з опанування навчальної дисципліни в межах освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» у вигляді заліку в 1 семестрі для слухачів 2 

курсу денної форми навчання і під час весінньої сесії на 2 курсі для слухачів 

заочної форми навчання. 

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється за 

100-бальною шкалою і складається з суми балів, отриманих слухачем за 

результатами поточного і підсумкового контролю. Завдання поточного 

контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 10 балів для практичних занять. 

Поточний контроль теоретичного засвоєння матеріалу та оволодіння 

практичними навичками розв’язання задач професійного спрямування 

здійснюється на практичних заняттях у формі підготовки й захисту слухачем 

конкретного завдання. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмового опитування 

слухачів шляхом відповіді на тестові питання протягом 45 хвилин. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою відповідно до рівня 

правильності і повноти відповідей. 

Узагальнені результати поточного і підсумкового контролю вносяться 

до залікової відомості за шкалою оцінювання ECTS і національною шкалою. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання. 
В організації навчального процесу з опанування навчальної дисципліни 

застосовується поточний та підсумковий контроль. 



Засоби тестового контролю застосовуються при проведенні поточного 

контролю на практичних заняттях. 
 


