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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
14 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Знання дисциплін інтелектуальна власність, менеджмент
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування у студентів знань, умінь і навичок щодо застосування універсального
інструментарію розробки та реалізації проектів для досягнення ефективного
функціонування й розвитку підприємств
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів
Тема 1.
Сутність понять управління інноваціями
Тема 2.
Інноваційна діяльність як об’єкт управління
Модуль 2. Державна підтримка та управління інноваційними розвитком
організації
Тема 3.
Державна підтримка інноваційних проектів
Тема 4.
Організаційні форми інноваційної діяльності
Тема 5.
Управління інноваційним розвитком організації
Модуль 3. Забезпечення інноваційної діяльності
Тема 6.
Управління інноваційним проектом
Тема 7.
Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності
Тема 8.
Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

система знань із понятійного та категорійного апарату щодо інноваційного підприємництва
та його інфраструктури, сутності венчурного бізнесу;
система знань із основних принципів функціонування ринку інтелектуальної власності і
технології розробки системи франчайзингу інноваційного підприємства;
знання сучасних методів та моделей технологічного прогнозування;
вміння проводити проблемну діагностику бізнес-процесів інноваційного підприємства,
розробляти заходи щодо реінжинірингу інноваційного підприємства;
вміння визначати перспективні напрями венчурного інвестування і оцінювати рівень ризику
на основі використання сучасних методів;
навички здійснювати аналіз майбутніх потоків прибутку і будувати профіль маркетингового
середовища інноваційних підприємств;
навички проводити комплексне оцінювання вартості бренду інноваційного підприємства.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – 30 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – 20 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – 20 балів.
- Екзамен – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

1. Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Малик І.П. Управління проектами.
Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 c.
2. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання. Київ:
Центр навчальної літератури, 2014 . 295 с
3. Фещур Р.В. Прийняття проектних рішень: навчальний посібник.
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 220 с.
4. Чумаченко І.В. Управління проектами: процеси планування
проектних дій: підручник. Київ: КРОК, 2014. 673 с.

Англомовні
видання:

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (5th Edition).
PMBOK® Guide. 2013. 589 p.
2. Greg McLaughlin. Innovation Project Management Handbook (1th Edition).
2016. 266 p.
3. Harold D. Kerzner. Innovation Project Management: Methods, Case
Studies, and Tools for Managing Innovation Projects (1th Edition). 2019. 576 p.
4. Scott Belsky. Making Ideas Happen: Overcoming the Obstacles Between
Vision and Reality. 2012. 256 p.

Інтернет джерела

1. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні”. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
2. 50 project management terms you should know. URL :
https://www.whizlabs.com/blog/project-management-terms/
3. Project management institute. URL: https://www.pmi.org

