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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Навчальна дисципліна забезпечує формування теоретичних знань з 
питань управління інноваційною діяльністю суб’єктів господарювання, 
а також набуття практичних вмінь та навичок щодо розробки 

інноваційних стратегій організацій; розробки інноваційних 
організаційних структур та забезпечення їх розвитку; формування 
портфелю інновацій організацій різних організаційно-правових форм; 

обґрунтування управлінські рішення в сфері інноваційного 
менеджменту; оцінювання ефективності інноваційних проектів; 

механізмів управління інноваційними ризиками тощо. 

Основні завдання дисципліни: сприяння опануванню комплексу знань 
в сфері інноваційного менеджменту, вивчення основних теоретико-

методологічних засад дисципліни; формування знань щодо 
застосування прикладних методів для вирішення проблем управління 
інноваційними процесами; засвоєння основних положень державного 

регулювання інноваційної діяльності в Україні та світі; формування 
комплексу знань щодо управління інноваційними процесами на різних 

стадіях життєвого циклу інноваційного продукту/підприємства; 
формування навичок оцінювання ефективності інноваційної діяльності 
суб’єктів господарювання, а також інноваційних проектів; сприяння 

вмінню обґрунтовувати та приймати управлінські рішення в сфері 
інноваційного менеджменту тощо. 

Під час викладання дисципліни використовуються як традиційні 

(лекція-бесіда, лекція-візуалізація тощо) й дослідницькі методи 
навчання, так і інноваційні методи навчання, такі як фасилітація, case-

study, колаборація, розвиток критичного мислення, імітаційне 
навчання, проблемне навчання, використання елементів 
дистанційного навчання. 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1722  

Компетентності 

ЗК. 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК. 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК. 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК. 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 
ФК 16. Здатність управляти діяльністю бізнес-структур, в тому числі в 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1722


мережі Інтернет, використовуючи інновації та сучасні інформаційні 

технології 

Програмні результати навчання 

ПРН 6. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації. 

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 
функціонування організації. 

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 
самокритичним. 

ПРН 18. Демонструвати навички управління діяльністю бізнес-
структур, в тому числі в мережі Інтернет, використовуючи інновації та 

сучасні інформаційні технології 
 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Лекції – 22 год., практичні – 20 год., самостійна робота – 78  год. 

Засоби навчання 

Мультимедійно-проекційна апаратура, 
інформаційно-комунікаційні системи, 
програмне забезпечення (сервіси для аналізу 

контенту в соціальних мережах, графічні 
редактори, Office 365 тощо) 

ЛЕКЦІЙНІ, ПРАКТИЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 
Вид 

навчальної 
роботи, 

години, ПРН 

Зміст (перелік навчальних 
матеріалів, які повинен 

опанувати студент) 

Методи, технології, 
форми проведення 

занять 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та прикладні аспекти інноваційного 
менеджменту 

Тема. 1. Концептуальні основи інноваційного менеджменту 

Лекція – 4 год. 
 
ПРН 6, ПРН 16 
 

Сутність й основні поняття в галузі 
інноваційного менеджменту. 
Класифікація інновацій. Зміни, які 
не визнаються інноваціями. 
Життєвий цикл інновацій. 
Особливості інноваційної 
діяльності та інноваційного 
процесу. Особливості прийняття 
рішень в інноваційному 
менеджменті. 

Лекція-дискусія. 
Презентація. 
Дискусія. Тестові 
завдання. 

Тема 2. Джерела інноваційних можливостей 



Лекція – 2 год., 
практ. – 2 год. 
 
ПРН 16 

Основні джерела інноваційних 
можливостей. Сучасні тенденції у 
сфері інноваційного менеджменту 
в Україні та світі. 

Міждисциплінарне 
навчання. Міні-лекція. 
Презентація. 
Тестові завдання. 
Аналіз конкретних 
ситуацій (case study). 
Обговорення. 

Тема 3. Державне регулювання інноваційної діяльності 

Лекція – 2 год., 
практ. – 2 год. 
 
ПРН 6, ПРН 12, 
ПРН 16 

Роль держави у забезпеченні 
інноваційних процесів. Основні 
принципи та підходи до 
регулювання інноваційних 
процесів. Методи і механізми 
економічного стимулювання 
інноваційної діяльності. Порядок 
надання державної фінансової 
підтримки інноваційним 
підприємствам 

Лекція-візуалізація. 
Дискусія. 
Колаборативне 
навчання (груповий 
проект). Метод 
узагальнення та 
конкретизації. 
Тестові завдання 

Тема 4. Управління інноваційною інфраструктурою 

Лекція – 2 год. 
 
ПРН 12, ПРН 

16, ПРН 18 

Сутність та особливості 
інноваційної інфраструктури. 
Вимоги до ефективного механізму 
функціонування інноваційної 
інфраструктури. Основні форми 
малого інноваційного 
підприємництва. Регіональна 
інноваційна інфраструктура. 
Науково-виробниче 
співробітництво.  

Проблемна лекція. 
Робота у 
мікрогрупах. 
Мозковий штурм.  
Презентація 
результатів. 
Тестові завдання. 

Змістовий модуль 2. Управління інноваційною діяльністю 
підприємства 

Тема 5. Управління інноваційним потенціалом підприємства 

Лекція – 2 год., 
практ. – 4 год. 
 
ПРН 6, ПРН 12, 
ПРН 18 

Підходи до визначення понять 
«потенціал», «інноваційний 
потенціал», їх декомпозиція. 
Складові інноваційного потен-
ціалу. Основні методи оцінювання 
інноваційного потенціалу під-
приємства. Принципи оцінювання 
інноваційного потенціалу. Особ-
ливості оцінювання та управління 
інноваційним потенціалом науко-
ємних підприємств 

Лекція-візуалізація. 
Індивідуальні 
завдання. 
Розрахункові 
завдання. 
Презентація 
результатів. 
Обговорення. 

Тема 6. Планування інноваційної діяльності 

Лекція – 2 год., 
практ. – 2 год. 
 
ПРН 6, ПРН 16, 

Управління інноваційним 
розвитком підприємства. 
Принципи інноваційної політики. 
Планування інноваційних стратегій 

Міні-лекція. 
Презентація. 
Мозковий штурм.  
Case study. Тестові 



ПРН 18 підприємства. Класифікація 
інноваційних стратегій. Вибір 
стратегічної інноваційної 
поведінки. Особливості 
планування та розробки 
інноваційних програм. 

завдання. 

Тема 7. Організація та стимулювання інноваційної діяльності 

Лекція – 2 год., 
практ. – 2 год. 
 
ПРН 16, ПРН 18 

Особливості організації 
інноваційних процесів. Властивості 
інноваційного процесу. Типи 
організаційних структур управління 
інноваційним процесом. 
Організаційні форми ризикового 
інноваційного бізнесу. 
Стимулювання творчості в 
організації. Методи стимулювання 
інноваційної діяльності 

Проблемна лекція. 
Індивідуальне 
завдання. 
Презентація 
результатів. 
Тестові завдання. 

Тема 8. Основи управління інноваційними проектами 

Лекція – 2 год.; 
практ. – 2 год. 
 
ПРН 16, ПРН 18 

Теоретичні аспекти проектного 
менеджменту. Види інноваційних 
проектів. Особливості 
фінансування інноваційних 
проектів. Система механізмів 
фінансування інноваційних 
проектів. Основи управління 
проектами розробки інноваційної 
продукції. 

Міждисциплінарне 
навчання. Міні-лекція. 
Презентація. 
Тестові завдання. 
Аналіз конкретних 
ситуацій (case study).  

Тема 9. Ефективність та результативність інноваційної діяльності 
підприємства 

Лекція – 2 год.; 
практ. – 4 год. 
 
ПРН 12, ПРН 18 

Сутність та основні види ефектів 
від здійснення інноваційної 
діяльності. Критерії оцінювання 
результатів інновацій. Економічна 
ефективність інноваційних 
проектів. Результативність 
діяльності інноваційного 
підприємства 

Лекція-візуалізація. 
Презентація. 
Тестові завдання. 
Індивідуальні 
завдання. 
Розрахункові 
завдання 

Тема 10. Управління інноваційними ризиками 

Лекція – 2 год.; 
практ. – 2 год. 
 
ПРН 6, ПРН 12, 
ПРН 16 

Сутність та види інноваційних 
ризиків. Ризики інноваційних 
проектів. Методи оцінювання 
інноваційних ризиків: якісний та 
кількісний. Способи зниження та 
ліквідації інноваційних ризиків 
Управління інноваційними 
ризиками. 

Лекція-дискусія. 
Презентація. 
Розрахункові 
завдання. Мозковий 
штурм Тестові 
завдання. 
 

 



Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills)  

Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, вміння працювати в 
команді та управляти командою, яка працює у сфері інноваційної 

діяльності, здатність до навчання, здатність переконувати, 
аргументувати, вести конструктивні переговори, результативні ділові 
бесіди, плідні дискусії; критично ставитися до тенденційної інформації, 

формування власної думки та прийняття рішення в умовах 
невизначеності, ініціативність, креативність; здатність розвивати 

потенціал лідера, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик. 

Форми та методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 
процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, 

таких, як: проблемні лекції, міні-лекції, лекції-візуалізації, робота 
індивідуальна та в малих групах (колаборативне навчання), семінари-

дискусії, кейс-метод, метод мозкового штурму, вільних асоціацій, 
обговорення, дискусії, конкретизації тощо. 

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з 

мультимедійним супроводом, що сприятиме розвитку творчого та  
логічного мислення у здобувачів вищої освіти. 

На практичних заняттях розглядаються завдання, наближені до 

реальних ситуацій: використовується роздатковий матеріал для 
формування у студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 
виконуються індивідуальні та групові творчі проекти із подальшою 

демонстрацією результатів; проводиться дискусійне обговорення 
проблемних питань; задаються провокаційні питання.  

Порядок та критерії оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти 
теоретичний матеріал, вчасно виконати практичні завдання, здати 
модульні контролі знань. Студенти можуть виконувати альтернативні 

завдання, які забезпечуватимуть досягнення встановлених 
результатів навчання, за попереднім погодженням з викладачем.  

Критерії оцінювання встановлюються окремо до кожного навчального 

завдання. При оцінюванні результатів роботи враховується: повнота і 
якість виконання завдання (не менше 60% балів, виділених на 

завдання); вчасність виконання завдання (до 40% балів за завдання). 
Система оцінювання знань студентів проводиться відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті водного господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/


нараховуються за наступним співвідношенням:  

- практичні/самостійні/індивідуальна тощо: 60% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів – 60; 
- модульна контрольна робота: 40% семестрової оцінки (максимальна 

кількість балів – 40 (модуль 1 – 20 балів, модуль 2 – 20 балів)).  

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

За кожним змістовим модулем проводиться по одному модульному 

контролю. Модульні контролі проводяться у тестовій формі на 
платформі https://exam.nuwm.edu.ua/ відповідно до графіка 

навчального процесу. 

Порядок проведення поточних і семестрових контролів та інші 
документи, пов’язані з організацією оцінювання та порядок подання 

апеляцій наведений на сторінці Навчально-наукового центру 
незалежного оцінювання за посиланням - 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-

otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 

індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть 
бути долучені до написання та опублікування наукових статей йтез 
доповідей з тематики курсу. 

Інформаційні ресурси 

Основна література: 

1. Jan van den Ende. Innovation Management, 2021. 280 р. 
2. Joe Tidd. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and 

Organizational Change: Integrating Technological, Market and 
Organizational Change, 2020. 624 р. 

3. Vida Škudien, Jason Li-Ying, Fabian Bernhard. Innovation 

Management: Perspectives from Strategy, Product, Process and 
Human Resources Research, 2020. 224 р. 

4. Горбовий А. Ю. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. Ірпінь: 
Ун-т ДФС України, 2019. - 285 с.  

5. Дудар Т.Г., Мельниченко В.В. Інноваційний менеджмент : навч. 
посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 256 с. 

6. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник. – Суми : ВТД 
―Університетська книга, 2010. – 334 с.  

7. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: підруч. / П. П. Микитюк, В. 

Я. Брич, М. М. Шкільняк, Ю. І. Микитюк – Тернопіль : Екон. думка 
ТНЕУ, 2019. – 518 с. 
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Додаткова література: 

1. Miroslav Zizka, Petra Rydvalova. Innovation and Performance Drivers 

of Business Clusters: An Empirical Study (Science, Technology and 
Innovation Studies), 2021. 242 р. 

2. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: 
[колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, 
д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н., професора, 

академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора А.М. 
Рокочинського. – Рівне, 2018. 638 с. Розділ 3. Інноваційні механізми 

водного менеджменту в умовах ринкової економіки. Кожушко Л.Ф., 
Щербакова А.С., Костюкевич А.М., Мандзюк О.М. С. 98-117 

3. Гуторов О.І., Ярута М.Ю., Сисоєва С.І. Економіка та організація 

інноваційної діяльності. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. Х., 
2019. 227 с. 

4. Ілляшенко С.М. Управління інноваційною діяльністю. Інноваційний 
менеджмент в знаннєорієнтованій економіці, 2014. 728 с.  

5. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.І. 

Гуторов, С.Г. Турчіна, І.О. Шарко. – Вид. 2-ге, доп. – Київ: Центр 
учбової літератури, 2015. – 234 с. 

6. Судук О.Ю., Щербакова А.С. Креативність як основа розвитку 
інновацій та запорука успіху при створенні та реалізації стартап-
проєктів. Вісник НУВГП. 2021. Вип. 2 (94). С. 223-230. 

7. Щербакова А.С., Мороз Е.Г. Організаційно-економічні основи 
управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств 
природних монополій в контексті сталого розвитку України. 
Вісник НУВГП. Серія "Економічні науки". 2019.- Вип. 4 (88), С. 
338-348  
 

Інтернет-джерела: 

1. Закон України «Про інноваційну діяльність». Відомості 
Верховної Ради України. 2002 р. № 36. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15  

2. Global innovation index. URL: 
https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator   

3. The world's most innovative countries URL: 
https://www.weforum.org/agenda/2021/09/worlds-most-innovative-
countries-innovation/  

4. Innovation Management | Online Learning and Resource Center. URL: 
https://innovationmanagement.se/  

5. Наука, технології та інновації. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm  
6. AIN.UA - Інтернет-бізнес в Україні. URL: https://ain.ua/  

7. Інновації в Україні: несподівані факти і цифри/ URL: 
https://wisegroup.com.ua/ua/innovaci%D1%97-v-ukra%D1%97ni-
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nespodivani-fakti-i-cifri/  

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується 

право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються 
на сторінці MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Студенти зобов’язані дотримуватися дедлайнів, встановлених для 

виконання усіх видів навчальних завдань, розміщених на сторінці 
курсу на платформі MOODLE. 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання, 

набутих у неформальній та інформальній освіті згідно з відповідним 
положенням: http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Також студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому важливо, щоб 

знання та навички, що формуються під час проходження певного 
онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 

підсумковому оцінюванні. 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Викладач дисципліни має практичний досвід проведення тренінгів, 

семінарів та воркшопів на теми, що стосуються інноваційно-
інвестиційного розвитку бізнесу, застосування інтернет-технологій при 
ведені бізнесу, інформаційного менеджменту, підвищення 

управлінської ефективності та конкурентоспроможності, формування 
персонального бренду та бренду підприємств, установ, організацій 
різних галузей економіки.  

Також до проведення лекційних та практичних занять долучаються 
фахівці, які мають керівний досвід діяльності на вітчизняних та 

іноземних підприємствах. 

Правила академічної доброчесності 
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Перед початком курсу кожному студенту доцільно ознайомитися з 

«Кодексом честі», розміщеним на сторінці навчальної дисципліни на 
платформі MOODLE та прийняти його умови.  

За списування під час проведення модульного контролю чи 

підсумкового контролю, студент позбавляється подальшого права 
здавати матеріал і у нього виникає академічна заборгованість. 

За списування під час виконання окремих завдань, студенту 

знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної 
доброчесності. 

Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок 

здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 

ОСВІТИ сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в практичній (письмовій) роботі студента є підставою 
для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману.  

Вимоги до відвідування 

Лекції та практичні заняття відбуваються в офлайн або онлайн режимі 

згідно розкладу.  

Студенти обов’язково повинні відвідувати усі заняття, де 
передбачається колективна робота у мікрогрупах та проводяться 

презентації виконаних студентами робіт. Усі інші види робіт студент 
може виконувати самостійно, дотримуючись встановлених дедлайнів. 
У разі відсутності студента на занятті, що передбачає виконання 

колективної роботи, з поважної причини (підтверджується 
документально) студенту видається альтернативне завдання.  

Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно 

відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/. 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати 

смартфони, планшети та ноутбуки. 

Оновлення 

Зміни до силабусу навчальної дисципліни можуть вноситися за 
ініціативою викладача, враховуючи зміни у законодавстві України, 

наукові досягнення у сфері менеджменту, електронного бізнесу, 
електронної комерції, просування в соціальних мережах, а також за 
результатами зворотного зв’язку зі студентами в порядку, 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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визначеному нормативними документами НУВГП 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Передбачено визнання і зарахування результатів навчання, 
отриманих в інших закладах освіти, в тому числі і під час академічної 
мобільності згідно укладених угод про співпрацю згідно з Положенням 

про академічну мобільність учасників освітнього процесу в НУВГП та 
Порядку перезарахування результатів навчання за програмами 
академічної мобільності в НУВГП 

Здобувачі вищої освіти можуть використовувати загальновизнані 
міжнародні інформаційні платформи для поглибленого вивчення і 

проведення досліджень, а також зарахування результатів діяльності 
(Google Scholar; PlosOne; ERIC; ResearchersID). 

Студенти можуть бути залучені (за їх згодою) до участі у підготовці 

грантових заявок на участь у міжнародних конкурсах та участі в інших 
громадських ініціативах, що стосуються особистого, професійного та 
організаційного розвитку. 

 

 
Лектор                                                              Щербакова А.С., к.е.н. 
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