
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 Мета курсу  — оволодіння студентами сучасними теоретичними 
основами та практичними навичками організації та управління інноваційними 
процесами.  

 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як Економіка 
підприємства, Маркетинг, Логістика, Контролінг, Менеджмент, Основи 
зовнішньоекономічної діяльності. тощо. 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання, вміння і практичні навички з питань: регулювання 
і стимулювання інноваційної діяльності підприємства; розробки системи 
фінансування інноваційних процесів; методів управління інноваційним 
розвитком організації; розробки інноваційних проектів; оцінки ефективності 
інноваційної діяльності організацій; теоретичних основ управління 
інноваційним розвитком; організаційних форм інноваційної діяльності; 
основних показників економічної ефективності інноваційних проектів. 
         Програмні результати навчання: 
знати: сутність понять «інновація», «інноваційна діяльність», «інноваційний  
процес»; класифікацію інновацій, інноваційних проектів, інноваційних 
стратегій; сутність та складові механізму інформаційного забезпечення 
підприємства; основні положення інноваційної стратегії; зміст і етапи розробки, 
а також моделі структуризації інноваційного проекту; систему показників для 
оцінки економічної ефективності інновацій; види ефектів від застосування 
інновацій; принципи оцінки інноваційних ризиків; 
уміти: визначати вплив інновацій на внутрішньоорганізаційні процеси 
підприємства; виявляти інноваційні ініціативи з боку покупців і виробників 
продукції; застосовувати методи генерування ідей, активізації творчого 
пошуку, оцінювати результативність цих методів; визначати 
конкурентоспроможність підприємства як основи росту нововведень;  
застосовувати методи оцінки ефективності інновацій; характеризувати різні 
види інноваційного ризику, використовувати методи його зниження; визначати 
джерела фінансування інноваційних проектів, доцільність використання послуг 
венчурних фондів; 
володіти: практичними навичками регулювання і стимулювання інноваційної 
діяльності підприємства; методикою управління інноваційним розвитком 
організації.           
 Зміст навчальної дисципліни:  
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Основні поняття інноваційного 
менеджменту. Сутність, об’єкти і суб’єкти інноваційної діяльності. Етапи, 
стадії і моделі інноваційного процесу. Класифікація інновацій. Життєвий цикл 
інновацій. Теоретичні основи управління інноваційним розвитком. Генезис 
інноваційно-підприємницьких теорій. Теорії циклічного економічного 
розвитку. Інноваційні теорії технологічних змін. Сучасні концепції 
інноваційного розвитку. Інноваційний тип розвитку як мета економічної 
політики держави. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного 



менеджменту. Інноваційні підприємства та інфраструктура інноваційної 
діяльності. Учасники, етапи і завдання управління інноваційною діяльністю. 
Державна підтримка інноваційної діяльності. Сутність і завдання державної 
інноваційної політики. Методи й інструменти державного регулювання 
інноваційної діяльності. Вітчизняний досвід підтримки інноваційної діяльності. 
Правові аспекти охорони інтелектуальної власності. Передавання права на 
об’єкти промислової власності.  
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЄЮ. Організаційні форми інноваційної діяльності. Ринкові 
суб’єкти інноваційної діяльності. Організаційні структури підтримки 
інноваційного підприємства. Організаційні форми інтеграції науки і 
виробництва. Управління інноваційним розвитком організації. Стратегічний 
аспект управління інноваційним розвитком. Розроблення інноваційної стратегії. 
Вибір організаційних форм управління інноваційною діяльністю. Вплив 
структури організації на її інноваційні можливості. Управління інноваційним 
проектом. Сутність, основні види інноваційних проектів і особливості 
управління ними. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності 
організацій. Принципи вимірювання і показники ефективності інноваційної 
діяльності. Основні показники економічної ефективності інноваційних 
проектів. Оцінювання ефективності створення і комерціалізації нового товару. 
Вихід на ринок технологій. Соціальна ефективність інноваційної діяльності. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 20 годин аудиторних навчальних занять і 85 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


