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1 Мета опанування дисципліни: є оволодіння сучасними теоретичними основами та
практичним навичками управління інноваційною діяльністю організації.
2 Завдання: теоретична підготовка студентів щодо основ, методології й практичних
навичок управління інноваціями; усвідомлення принципів формування й реалізації
державної інноваційної політики, особливостей організації інноваційної діяльності в
регіонах, основних напрямів вдосконалення інноваційної діяльності в окремих галузях
економіки, набуття навичок самостійного вирішення інноваційних завдань - від
прогнозування можливих нововведень до їхнього комерційного використання у
підприємницьких структурах.
3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:
знання і розуміння:
сутності інновацій, інноваційної діяльності та управління інноваціями;
концепції управління інноваціями;
інструментів державного регулювання інноваційної діяльності та інноваційної державної
політики;
сучасних організаційних форм реалізації інновацій;
сучасних методів та інструментів управління інноваційним розвитком організації;
методів та інструментів фінансування інноваційних процесів підприємства та їх оцінки;
сучасних підходів до управління інноваційним проектом;
сучасних підходів до оцінки ефективності інноваційної діяльності організації
застосування знань і розумінь:
уміння орієнтуватися у типізації інновацій та інноваційних проектів, стадіях розробки
інноваційних продуктів;
навички управління інноваційними проектами та інноваційним розвитком організації;
уміння здійснювати оцінку ефективності інновацій, вибору альтернативних варіантів
інноваційних проетів
уміння побудови та управління інноваційною командою
уміння визначати перспективні наукові напрямки розвитку сфер діяльності організації
4 Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:
1) на державному рівні:
 при участі у побудові напрямів інноваційного розвитку галузей та громад;
 при розробці напрямків удосконалення державного регулювання інноваційною
діяльністю;
 при ініціюванні і розробці державних та місцевих інноваційних програм;

2) на рівні громадських об’єднань:
 при розробці механізмів взаємодії науки та бізнесу;
 при плануванні громадських перетворень на інноваційному рівні ;
 при оцінці ефективності громадських інноваційних ініціатив.
5 Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Загальна методологія організації інноваційної діяльності
Тема 1. Сутність понять управління інноваціями
Тема 2. Інноваційна діяльність як об’єкт управління
Тема 3. Державна підтримка інноваційних процесів
Змістовий модуль 2. Інноваційна політика підприємства
Тема 4. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій
Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації
Тема 6. Фінансування інноваційних процесів підприємства
Тема 7. Управління інноваційним проектом
Тема 8. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації
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