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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета  викладання  дисципліни «Економіка та організація інноваційної 
діяльності» є формування знань і навичок раціональної організації та 
економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності  
підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку 
економіки. 
 
Компетентності  
ЗК09 Здатність до адаптації та дій в новій ситуації 
ЗК10 Здатність до креативного та критичного мислення 

СК14 
Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, 
організацій та установ 

СК15 
Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 
декількох професійних сферах у межах спеціальності 

 
 
Результати навчання  
ПР11 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 
відповідні показники які характеризують результативність їх 
діяльності 

ПР16 Демонструвати базові навички креативного та критичного 
мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР18 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних 
явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах. 

ПР23 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у 
роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

 
 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 
Економічна теорія Бізнес-діагностика 
Економічна інформатика Бізнес-планування 
Правознавство Конкурентоспроможність бізнесу 
Економіка підприємства Економічні ризики та страхування 
Інвестиційна діяльність підприємства Планування діяльності організації 
 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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1 2 3 4 5 
Змістовий модуль 1. Організація інноваційної діяльності 

1 Л 4 Тема 1. Основні поняття: сутність теорії інновотики. 
1.1 Визначення інновотики як науки.  
1.2 Сутність понять "інновація", "нововведення", 
"новація".  
1.3 Життєвий цикл інновацій. Інноваційна діяльність. 
Інноваційна інфраструктура. Поняття "технологія".  

Основна: 
[1; 5]. 
Додаткова: 
[6; 8; 10; 
11] 

2 ПЗ 2 Питання для обговорення: 
1.1. Вплив глобалізації на економіку. 
1.2. Поняття інновацій  
1.3 Основи і рушійна сила інноваційної діяльності. 
1.4 Основні принципи організації інноваційної 
діяльності. 

3 СР 8 Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану 
тематику. Огляд літературних джерел за вже вивченим 
матеріалом. 

4 Л 2 Тема 2. Становлення теорії інноваційного розвитку та її 
сучасні концепції. 
1.1 Циклічність розвитку.  
1.2 Інноваційний цикл.  
1.3 Теорія довгих хвиль М.Д.Кондратьєва. Класична 
теорія нововведення. Неокласична теорія нововведень. 
Теорія прискорення.  
1.4 Соціально - психологічна модель. 

Основна: 
[1; 2; 4]. 
Додаткова: 
[6; 10; 12] 

5 СР 8 Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану 
тематику. Виконання есе на тему лекції. 

 

6 Л 4 Тема 3. Організаційні, методологічні та економічні 
питання інноваційної діяльності. 
1.1 Протиріччя та суперечності між розвитком науки, 

техніки і виробництва.  
1.2 Принципи організації інноваційної діяльності. 

Організація окремих стадій інноваційної 
діяльності.  

1.3 Напрямки прискорення інноваційного процесу та 
підвищення його ефективності.  

1.4 Закон переміщення затрат праці у сферу наукової 
підготовки виробництва.  

Основна: 
[1 - 5]. 
Додаткова: 
[6; 7; 11] 



1.5 Основні економічні проблеми сучасного стану 
інноваційної діяльності.  

1.6 Пріоритети НТП. Роль конкуренції в НТП. 
7 СР 8 Виконання практичних завдань щодо розрахунку 

показників, за допомогою яких визначається 
раціональність використання принципів створення 
нового продукту. 

 

8 Л 4 Тема 4. Сутність попиту на інновації та засоби його  
відображення. 
1.1 попит як один з чинників формування інновацій.  
1.2 напрямки аналізу попиту. Визначення потреб 
ринку. Закон попиту. Табличне, графічне та аналітичне 
зображення попиту. 
1.3 Управління процесом створення нового виробу. 
Система планування та організація створення нового 
товару (роботи, послуги). 
1.4 Управління процесом створення нового виробу. 
1.5. Види попиту на інновацію і чинники, щовпливають  
на нього.Види попиту (потенційний, негативний, 
прихований, повноцінний, нерегулярний та ін.). 

Основна: 
[1 – 5]. 
Додаткова: 
[4; 8; 9; 11] 

9 ПЗ 2 Рішення сітуаційних завдань 
10 СЗ 8 Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану 

тематику. Підготовка до практичних занять. 

11 СР 4 Пошук, підбір та огляд літературних. 

12 Л 4 Тема 5  Загальна характеристика та складові елементи  
інноваційної політики фірми. 
1.1 змістовна характеристика інноваційної політики, її 
сутність та завдання. 
1.2 місце інноваційної політики фірми в загальній 
стратегії розвитку. 
1.3 складові елементи інноваційної політики фірми. 
Чинники впливу на формування інноваційної політики  
фірми. 
1.4 складові елементи інноваційної політики фірми. 
1.5 чинники впливу на формування інноваційної 
політики фірми. 
1.6 принципи формування інноваційної політики 
підприємства та розроблення інноваційної стратегії. 
1.7 преважання стратегічної спрямованості, орієнтація 
на потреби ринку, цілеспрямованість, комплексність, 
планомірність, інформаційна забезпеченість. 
1.8 втілення інноваційної політики у планах і програмах 
підприємства. 
1.9 види інноваційних стратегій та їх співвідношення 
наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна, 
“за нагодою” стратегії та їх сутність. 
1.10 співвідношення різних типів інноваційних 
стратегій. Процес упровадження інноваційних 
стратегій. Умови та методи реалізації стратегій 

Основна: 
[1 – 5]. 
Додаткова: 
[4; 8; 9; 11] 



13 ПЗ 2 Питання для обговорення: 
1поняття інноваційної стратегії. 
2відмінності інноваційних стратегій. 
3порядок розроблення інноваційної стратегії. 
4процес розроблення нового продукту.  

14 СР 7 Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану 
тематику. Виконання практичних завдань щодо 
визначення інноваційних стратегій на прикладі 
сучасного підприємства 

15 СР 5 Підготовка до контрольної роботи.  

16 ПЗ 2 Поточна контрольна робота № 1  

Змістовий модуль 2. Організаційно-виробниче забезпечення підготовки та випуску 
конкурентоспроможної інноваційноїпродукції 

17 Л 4 Тема 6 . Техніка і технологія як складові техніко-
технологічної бази підприємства. 
1.1Сутність та основні етапи НТП. 
-типи технологій за рівнем їх мінливості. 
1.2 Технічний розвиток і показники технічного рівня 
підприємства. 
-цілі, пріоритети та форми технічного розвитку 
підприємства. 
-показники оцінювання технічного рівня підприємства. 
1.3 Відтворення і вдосконалення техніко-технологічної  
бази підприємства. 
-підтримання технічного рівня виробництва. 
-розроблення і впровадження нових технологічних 
процесів. 
1.4 Оновлення продукції та оцінювання ринкових і 
виробничих можливостей створення нової продукції. 
Функціонально-економічне обґрунтування оновлення 
асортименту продукції. 
-оновлення продукції та оцінювання ринкових і 
виробничих можливостей створення нової продукції. 
-функціонально-економічне обґрунтування оновлення 
асортименту продукці 

Основна: 
[1 – 4]. 
Додаткова: 
[7; 8; 10 – 
12] 

18 ПЗ 2 Зміст завдання: 
Визначити комерційну, економічну та екологічну 
ефективність інвестиційного проекту (вихідні дані 
надаються викладачем попередньо). Видача тем 
рефератів. 

19 СР 8 При підготовці до цих практичних занять студент 
повторює теоретичний матеріал по таким темам: 
експлуатаційні витрати на обраному самостійно 
підприємстві; капітальні вкладення; приведені витрати; 
оцінка грошей у часі; строк окупності та повернення 
капітальних вкладень. Напередодні цих занять студенти 
обмірковують попередній план виконання цього 
завдання; на початку даних занять план обговорюється і 
корегується викладачем. 



20 Л 4 Тема 9. Особливості менеджменту на стадіях 
життєвого циклу інновацій. 
1.1 Об’єктивна необхідність і поняття управління 
суб’єктами інноваційної діяльності.  
-функції управління інноваційною діяльністю.  
-організація управління інноваційною діяльністю.  
-особливості організації управління дослідженнями, 
розробками та впровадженням інновацій. 
1.2 Ключові аспекти оперативного менеджменту. 
-сутність оперативного менеджменту інноваційної 
діяльності та його основні функції.  
-проблеми та завдання оперативного менеджменту на 
всіх стадіях життєвого циклу інновацій.  
1.3 Організаційні структури управління інноваційною  
діяльністю. 
-роль організаційних структур в управлінні 
інноваційними процесами.  
-механістичний та органічний типи організаційних 
структур управління інноваційною діяльністю. 
-особливості організаційних структур управління 
інноваційною діяльністю (лінійних, функціональних, 
лінійно-функціональних, дивізійних, матричних, 
проектних, мережевих) 

Основна: 
[1 – 4]. 
Додаткова: 
[5; 8; 11; 
12] 

21 ПЗ 2 Завдання . Доклад та обговорення реферативних 
завдань за наступними тематиками: «Інноваційна 
діяльність як об’єкт управління. Стратегічне 
планування інноваційної діяльності. Оперативне 
управління інноваційною діяльністю. Організаційні 
структури управління інноваційною діяльністю. 
Інноваційна стратегія фірми і менеджмент інновацій, їх 
суть і взаємозв’язок з загальною стратегією розвитку. 
Регулювання та стимулювання інноваційної діяльності 
на рівні підприємства. Форми і методи її організації.» 

22 СР 6 Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану 
тематику. 

23 Л 4 Тема10.  Наукові організації як джерело формування та  
реалізації інновацій. 
1.1 Взаємодія наук (фундаментальні, прикладні) у 
процесі створення інновацій. 
-форми організації наукової діяльності (академічна, 
вузівська, галузева, заводська, комерційна наука). 
1.2. Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності. 
-інноваційне підприємство як суб’єкт господарювання.  
-інституційні форми інноваційного підприємства.  
-вид и підприємств, які беруть участь в інноваційних 
процесах (малі підприємства –венчурні, інжинірингові, 
впроваджувальні фірми, фірми “спін-офф”; за часом 
залучення до інноваційного процесу та підходом до 
вибору інновацій: експлеренти, патієнти, комутанти, 
віоленти).  
-специфіка венчурного бізнесу.  
-інноваційні підприємства в Україні. 

Основна: 
[1 – 4]. 
Додаткова: 
[8; 11; 12] 



1.3. Організаційні форми інтеграції науки та 
виробництва.  
-зв’язок інновацій, досліджень та виробництва.  
-формування та функціонування нових організаційних 
структур: науково-технологічні парки, науково-
промислові консорціуми, технополіси, “фірми-
інкубатори”, стратегічні альянси. Форми технологічної 
кооперації. 
1.4 Міжфірмова науково-технічна кооперація в 
інноваційних процесах 

24 ПЗ 2 Завдання  Підготувати творче завдання на тематику: 
Інноваційна діяльність обраного регіону України. По 
зазначеним пунктам 

24 СР 4 Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою 
тематикою. Виконання практичного завдання 

25 Л 2 Тема 11. Система мотивації інноваційної діяльності в 
організації. 
1.1 Сутність мотивації в системі управління 
інноваційною діяльністю.  
1.2 Методи стимулювання творчої активності 
персоналу.  
1.3 Формування інноваційної культури в організації. 

Основна: 
[1 – 4]. 
Додаткова: 
[4 – 10; 12] 

26 СР 5 Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану 
тематику.  

 

27 СР 5 Виконання практичних завдань. Підготовка до 
контрольної роботи. 

 

28 ПЗ 2 Поточна контрольна робота № 2  
Разом 
(годин) 

120   

 



 

 4  САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п 

Назва видів самостійної роботи 
Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 
лекційних заняттях  27 

4 Виконання індивідуального завдання 25 
5 Підготовка до поточних контрольних 13 
 Разом 86 

 
  

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
 

__________________________________Разрахункове завдання________________________________ 
 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
 Індивідуальне завдання повинне містити 

наступні складові частини: титульна сторінка, 
зміст, вступ (1 стор.), основна частина (8-10), 
висновок (1 стор.), список використаної літератур, 
додатки (за необхідністю). 

Вступ повинен відображати наступні 
елементи: актуальність теми, проблемне поле теми, 
об’єкт, предмет, методи дослідження. 

В основній частині роботи (може містити  
декілька підрозділів) студенти повинні надати  
аналітичну оцінку сучасного стану 
біотехнологічної галузі України; визначити  
основні проблеми та перспективні напрямки  
розвитку біотехнологій; сформувати паспорт 
стратегій інноваційного розвитку підприємства на 
базі біотехнологій. В паспорті необхідно розкрити  
наступні основні характеристики інноваційної  
стратегії: назва,  підстава  для  розробки,  замовник,  
основний розробник, мета, завдання, строки та 

15 



етапи реалізації, перелік основних заходів, 
виконавці, обсяг та джерела фінансування, 
очікувані результати, функціональні підрозділи,  
які здійснюють контроль за реалізацією стратегії, 
стратегічна карта. 

  
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

При викладанні навчальної дисципліни «Економіка й організація 
інноваційної діяльності» для активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів передбачено застосування як активних, так й інтерактивних 
навчальних технологій: лекції проблемного характеру, міні-лекції, робота в 
малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, презентації, 
ознайомлювальні (початкові) ігри, метод проектної роботи, міні-тренінг, 
комп’ютерні симуляції, метод Дельфі, метод сценаріїв, банки візуального 
супроводження.  

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 
традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але й 
високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у: 

• високій мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на 
практиці; 

• підвищенні самосвідомості студентів; формуванні здатності 
приймати самостійні рішення; формуванні здатності до ухвалення 
колективних рішень; формуванні здатності до соціальної інтеграції; набуття 
навичок вирішення конфліктів; розвитку здатності до знаходження 
компромісів. 

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів 
проблемного навчання студентів. Вони передбачають разом із розглядом 
основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола проблемних 
питань дискусійного характеру, які недостатньо розроблено в науці й мають 
актуальне значення для теорії та практики. Лекції проблемного характеру 
відрізняються поглибленою аргументацією матеріалу, що викладається. Вони 
сприяють формуванню у студентів самостійного творчого мислення, 
прищеплюють їм пізнавальні навички. Студенти стають учасниками 
наукового пошуку та вирішення проблемних ситуацій. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за 
короткий проміжок часу й характеризуються значною наповненістю, 
складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Їх проводять, 
переважно, як частину заняття-дослідження. Міні-лекції відрізняються від 
повноформатних лекцій значно меншою тривалістю. Зазвичай міні-лекції 
тривають не більш ніж 10 – 15 хвилин, їх використовують для того, щоб 
стисло донести нову інформацію до всіх слухачів. Міні-лекції часто 
застосовують як частини цілісної теми, яку бажано викладати 



повноформатною лекцією, щоб не втомлювати аудиторію. Тоді інформацію 
надають по черзі кількома окремими сегментами, між якими застосовують 
інші форми й методи навчання. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками й поглядами учасників 
щодо цієї теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 
погляди та переконання, виробляють уміння формулювати думки та 
висловлювати їх. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати практично-семінарські 
заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного 
студента в роботі над темою заняття, забезпечує формування особистісних 
якостей та досвіду соціального спілкування. 

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) – дає змогу наблизити 
процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає 
розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 
конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення 
навчального матеріалу. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовують для 
подання певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання 
індивідуальних завдань, проектних робот. Презентації можуть бути як 
індивідуальними, наприклад виступ одного слухача, так і колективними, 
тобто виступи двох та більше слухачів. 

Банки візуального супроводу сприяють активізації процесу навчання за 
темами навчальної дисципліни за допомогою наочності. 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів 
ураховує види занять, які, згідно із програмою навчальної дисципліни, 
передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання 
самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів 
здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. 

Контрольні заходи передбачають: 
• поточний контроль, що здійснюють протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюють за сумою 
набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє 
студенту складати іспит, – 35 балів); 

• семестровий контроль, що здійснюють у формі семестрового 
екзамену, відповідно до графіка навчального процесу. 

Поточний контроль із цієї навчальної дисципліни здійснюють в таких 
формах, як: 

• активна робота на лекційних заняттях; 
• активна участь у виконанні практичних завдань; 
• активна участь у дискусії та презентації матеріалу на 

семінарських заняттях; 



• захист індивідуального завдання; 
• проведення поточної контрольної роботи. 
Семестровий контроль здійснюють у формі семестрового екзамену.  
Семестрові екзамени – форма оцінювання підсумкового засвоєння 

студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 
дисципліни, що проводять як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 
Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять та 
виконання індивідуальних завдань здійснюють за накопичувальною 100-
бальною системою за такими критеріями: 

• розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядають; 

• ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
• ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із 

сучасною літературою з питань, що розглядають; 
• уміння поєднувати теорію з практикою під час розгляду 

виробничих ситуацій, розв'язання задач, здійснення розрахунків у процесі 
виконання індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в 
аудиторії; 

• логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і 
в ході виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, 
здійснювати узагальнення інформації та робити висновки; 

• арифметична правильність розрахунків при виконанні 
разрохункового завдання. 

Максимально можливий бал ставлять за умови відповідності 
індивідуального завдання студента або його усної відповіді всім зазначеним 
критеріям. Відсутність тієї або іншої складової частини знижує кількість 
балів. У процесі оцінювання індивідуальних завдань увагу також приділяють 
якості, самостійності та своєчасності здавання виконаних завдань викладачу, 
згідно із графіком навчального процесу. Якщо якусь із вимог не буде 
виконано, то бали буде знижено.  

Поточну письмову контрольну роботу проводять 2 рази на семестр, 
вона містить теоретичні та практичні завдання різного рівня складності, 
відповідно до тем змістового модуля. Результати поточного контролю 
(поточна успішність) можуть враховуватись як допоміжна інформація для 
виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів. 
Загальними критеріями, за якими здійснюють оцінювання позааудиторної 
самостійної роботи студентів, є: 

• глибина і міцність знань; 
• рівень мислення; 
• уміння систематизувати знання за окремими темами; 
• уміння робити обґрунтовані висновки; 
• володіння категорійним апаратом; 
• навички та прийоми виконання практичних завдань; 



• уміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її 
систематизацію та опрацювання; 

• самореалізація на практичних та семінарських заняттях. 
Порядок здійснення підсумкового контролю з навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів із навчальної 
дисципліни здійснюють на підставі проведення семестрового екзамену. 
Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни й передбачає 
визначення рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу загалом, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, 
здатності творчого використання накопичених знань, уміння формулювати 
своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

В умовах реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень 
засвоєння студентом компетентностей, передбачених кваліфікаційними 
вимогами. Кожен екзаменаційний білет складено із теоретичних питань і 
практичних ситуацій, які передбачають вирішення типових професійних 
завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень 
теоретичної підготовки студента й рівень його компетентності з навчальної 
дисципліни. 

Студента слід уважати атестованим, якщо сума балів, набраних за 
результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або 
перевищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний 
контроль упродовж семестру – 35 та мінімально можлива кількість балів, 
набраних на екзамені, – 25. 

У разі набрання менш ніж 60 балів студент обов'язково складає іспит 
після закінчення екзаменаційної сесії у встановлений директором інституту 
термін. У разі повторного набрання менш ніж 60 балів директор інституту 
призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі із завідувачем кафедри 
та визначає термін перескладання іспиту, після чого приймає рішення, 
відповідно до чинного законодавства: якщо «зараховано» – студент 
продовжує навчання за графіком навчального процесу, а якщо «не 
зараховано», тоді директор інституту пропонує студенту повторно вивчати 
навчальну дисципліну протягом наступного навчального періоду самостійно. 

  
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Максимальна сума балів, що може бути набрана студентом за 

результатами поточного контролю з навчальної дисципліни, складає 100 
балів. 

Кількість балів на кожну тему змістових модулів визначають з 
урахуванням складності, обсягу та значущості в засвоєнні дисципліни: 
практичних, лабораторних робіт та індивідуальних завдань (таблиця 1). 

Шкала оцінювання знань та умінь студента (національна та ECTS) 
наведена у таблиці 2. 



Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності 
студента 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 100 
7 8 8 8 15 8 8 8 8 8 15 

 
Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS 

Оцінка  
за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка та організація 

інноваційної діяльності» для студентів спеціалізації «Управління персоналом 
та економіка праці» всіх форм навчання.  

2. Конспект лекцій за темами навчальної дисципліни «Економіка та 
організація інноваційної діяльності» у системі дистанційного навчання. 

3. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та 
виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Економіка та 
організація інноваційної діяльності». 

4. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Економіка та організація 
інноваційної діяльності». 

5. Завдання для самостійної роботи. 
6. Завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь 

студентів. 
7. Завдання до комплексної контрольної роботи. 
 
Адреса сайту: kaf. 

mailto:kaf.opup@gmail.com
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7.[Електронний ресурс]. –Режим доступу:  http://www.mon.gov.ua/ 
8.[Електронний ресурс]. –Режим доступу:  http://www.oecd.org/ 
9.[Електронний ресурс]. –Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/ 
10.[Електронний ресурс]. –Режим доступу:  http://www.udik.com.ua/ 
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