
1. Код. ПП14 

2. Назва. Управління інноваціями  

3. Тип. Обов’язкова. 

4. Рівень вищої освіти І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Щербакова А.С., канд. 

економ. наук, ст. викл. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• планувати інноваційну діяльність підприємства;  

• розробляти інноваційні стратегії та інноваційні організаційні структури;  

• прогнозувати ефективність інноваційних проектів;  

• застосовувати механізми управління інноваційними ризиками;  

• формувати портфель інновацій підприємства;  

• прогнозувати наслідки впливу важелів державного регулювання інновацій на діяльність 

підприємства;  

• використовувати потенціал інноваційних структур для розвитку власного бізнесу 

тощо; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Економіка підприємства» «Проектний аналіз»; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності)  
12. Зміст курсу: Основні поняття у сфері інноваційного менеджменту та завдання навчальної 

дисципліни. Еволюція інноваційних теорій. Джерела інноваційних можливостей та сучасні 

тенденції у сфері інновацій. Державна підтримка інноваційних процесів. Інноваційна 

інфраструктура. Планування інноваційної діяльності організації. Організування інноваційної 

діяльності. Стимулювання і контролінг інновацій. Основи управління інноваційними 

проектами. Управління інноваційними ризиками. Методи й організація оцінювання 

результативності інноваційної діяльності підприємства. Організаційно-економічні та правові 

основи започаткування інноваційного бізнесу. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник /За ред. 

В.О.Василенко.-3-тє вид., випр. та доп. – К.: ЦНЛ, 2005. – 440 с. 

23. Заблоцький Б.Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. – 

Львів:Новий Світ-2000, 2007. – 456с. 

3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: Підручник. – Суми: Університетська книга, 

2010. – 336с. 

4. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2003. – 504с. 

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

сутність та шляхи стимулювання: Навч. посібник. – К.:ЦНЛ, 2005. – 119с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

24 год. лекцій, 24 год. практичних робіт, 96 год. самостійної роботи. Разом – 144 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів…. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 8 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування) 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                    Л.Ф.Кожушко, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: PP14 

2. Title: Innovation management 

3. Type: Compulsory 

4. Higher education level: I (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester when the discipline is studied: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shcherbakova A., 

PhD in Economics, senior lecturer 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be able to: 

• plan the enterprise’s innovative activity; 

• develop the innovative strategies, innovative organizational structures; 

• predict the effectiveness of innovative projects; 

• apply mechanisms of innovative risks’ management; 

• form a portfolio of enterprise’s innovations; 

• adapt the company's activities to the changes in the system of state regulation of innovation 

processes; 

• forecast the consequences of the leverage influence of innovations’ state regulation on the 

enterprise’s activity; 

• use the potential of innovative structures for the development of its own business; 

10. Forms of organizing classes: training sessions, independent work, practical training, control 

measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Management", "Marketing", 

"Enterprise’s economy", "Project analysis"; 

12. Course contents: Basic concepts of innovation management and tasks of educational discipline. 

Evolution of innovative theories. Sources of innovation opportunities and current trends in innovation. 

State support of innovative processes. Innovative infrastructure. Planning the innovation activities of 

the organization. Organizing the innovation activities. Stimulation and controlling the innovations. 

Fundamentals of innovative projects’ management. Management of innovative risks. Methods and 

organization of the effectiveness evaluation of enterprise innovation. Organizational and economic 

and legal basis for innovation business’ start. 

13. Recommended educational editions: 

1. Vasilenko VO, Shmatko V.G. Innovation Management: Teaching manual / ed. VO.Vasilenko. -three 

species. and add - K.: TsNL, 2005. - 440 p. 

23. Zablotskyi BF Economics and organization of innovation activity: Teaching. manual - Lviv: New 

World-2000, 2007. - 456s. 

3. Illyashenko SM Innovation Management: Textbook. - Sumy: University Book, 2010. - 336s. 

4. Krasnokutskaya N.V. Innovation Management: Teaching manual. - K.: KNEU, 2003. - 504s. 

5. Pashuta M.T., Shkilnyuk O.M. Innovations: Conceptual and terminological apparatus, economic 

essence and ways of stimulation: Teaching. manual. - K.: TsNL, 2005. - 119s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 hours of lectures, 24 hours of practical works, 96 hours of independent work. Total - 144 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, implementing the business 

and role games, case studies, individual and group research tasks, using the multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): written exam at the end of the 8th semester. 

Current control (60 points): testing, interviewing, survey. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

Head of management department                      L. Kozhushko, Doctor of Technical Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


