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1 Мета опанування дисципліни: формування системи знань з  теоретичних основ та практичних 

навичок 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, 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:   

змісту і завдань інноваційної діяльності; 

класифікації та етапів реалізації інноваційних процесів на підприємстві; 

методики аналізу техніко – технологічного рівня виробництва; 

методики управління інноваційною діяльністю; 

методики визначення ефективності інновацій; 

методів та прийомів мотивації до організації інноваційної діяльності 

 

застосування знань і розумінь: 

навички проведення економічного обґрунтування та прогнозування інновацій за правильністю 

розрахунків ефективності організаційних, технічних, технологічних та соціальних нововведень; 

уміння розробляти окремі розділи перспективних і поточних планів впровадження інновацій на 

підприємстві; 

уміння вишукувати резерви виробництва на основі аналізу його техніко – технологічного рівня, 

виявляти шляхи найбільш ефективного використання інновацій на підприємстві, розробляти 

методи стимулювання колективів працівників підприємств до більш ефективної інноваційної 

діяльності; 

навички визначати завдання та напрямки різних етапів інноваційного циклу, організовувати 

винахідницьку діяльність на підприємстві та знаходити джерела для її стимулювання; 

уміння усно і письмово викладати свої думки, конструювати розрахункові, аналітичні та 

узагальнюючі таблиці та інші ілюстраційні матеріали з питань інноваційної діяльності; 

уміння обґрунтовувати та знаходити джерела фінансування інноваційної діяльності на 

підприємстві і розробляти кошторис на науково – технічну продукцію; 

здатність здійснювати наукові дослідження в галузі економіки, організації та планування 

інноваційної діяльності на підприємстві. 

 

 

4. 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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