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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНИ  

Анотація 

Спрямована на отримання та формування знань і навичок раціональної організації та економічного обґрунтування 
напрямів інноваційної діяльності підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку економіки. А 
також можливість отримання знань щодо спрямованості інноваційної стратегії та тактики розвитку виробництва, 
принципів і факторів її розвитку, форм інновацій, методів та інструментів аналізу інноваційних проектів і способів їх 
реалізації, інтелектуальної власності в системі ринкових відносин. 

Ціль та задачі 

Мета дисципліни - формування у студентів системи компетенцій на основі оволодіння ними теоретичними знаннями і 
практичними навичками здатність до адаптації і дій в новій ситуації, до креативного і критичного мислення, здатність 
проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, 
організацій і установ. 
Завдання дисципліни - забезпечення необхідного рівня знань і практичних навичок щодо основних принципів, методів, 
форм, організаційного механізму по виробленню цілей і завдань. Розвинути здатність до адаптації і дій в новій ситуації. 
Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах в рамках спеціальності. 
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Формат Лекції, практичні заняття, консультації, реферат. Підсумковий контроль –  залік (6 семестр) 

результати навчання 

 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 
відповідні показники характеризують результативність їх діяльності. Демонструвати базові навички креативного і 
критичного мислення в дослідженнях і професійному спілкуванні. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-
економічних явищ і проблем в одній або декількох професійних сферах. Демонструвати гнучкість і адаптивність в нових 
ситуаціях, в роботі з новими об'єктами, і в невизначених умовах. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 ч.: Лекції - 32 год., Практичні заняття - 16 год., Самостійна робота - 86 год. 

вимоги викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. 
Працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску 
лекцій чи практичних занять проводиться усна співбесіда по темі. Для підвищення якості успішності з дисципліни 
необхідна регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не 
проводиться З метою оволодіння необхідною якістю знань з дисципліни необхідна відвідуваність і регулярна 
підготовленість до занять. Без особистої присутності студета підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДІСЦИПЛИНИ  
Тема 1 Основні поняття: 

сутність теорії 
інноватики. 

Лекція 
1 

1.1 Визначення інноватики як 
науки. 
1.2 Сутність понять 
"інновація", "нововведення", 
"новація". 
1.3 Життєвий цикл інновацій. 
Інноваційна діяльність. 
Інноваційна інфраструктура. 
Поняття "технологія". 

Практичне 
заняття 1 

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. 
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Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел по 
заданій тематиці. Огляд 
літературних джерел по 
вже вивченим 
матеріалом. 

Тема 2-
3 

2 Становлення 
теорії 
інноваційного 
розвитку та її 
сучасні концепції. 
3Організаціонние, 
методологічні та 
економічні 
питання 
інноваційної 

Лекція 
2 

1.1 Циклічність розвитку. 
1.2 Інноваційний цикл. 
1.3 Теорія довгих хвиль 
Н.Д.Кондратьева. Класична 
теорія нововведення. 
Неокласична теорія 
нововведень. Теорія 
прискорення. 
1.4 Соціально - психологічна 
модель. 

Практичне 
заняття 2-
3 

2 Виконання 
практичних завдань 
по розрахунку 
показників, за 
допомогою яких 
визначається 
раціональність 
використання 
принципів створення 
нового продукту. 

 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел по 
заданій тематиці. Огляд 
літературних джерел по 
вже вивченим 
матеріалом. 



діяльності. Лекція 
3 

1.1 Суперечності і розбіжності 
між розвитком науки, техніки і 
виробництва. 
1.2 Принципи організації 
інноваційної діяльності. 
Організація окремих стадій 
інноваційної діяльності. 

3 Розгляд питань 
 Напрями 
прискорення 
інноваційного 
процесу та 
підвищення його 
ефективності. 
Закон переміщення 
витрат праці в сферу 
наукової підготовки 
виробництва. 
Основні економічні 
проблеми сучасного 
стану інноваційної 
діяльності. 
Пріоритети НТП. 
Роль конкуренції в 
НТП. 

Тема 4 Сутність попиту 
на інновації та 
засоби його 
відображення. 

Лекція 
4 

1.1 попит як один з факторів 
формування інновацій. 
1.2 напрямки аналізу попиту. 
Визначення потреб ринку. 
Закон попиту. Табличне, 
графічне і аналітичне 
зображення попиту. 

Практичне 
заняття -4-
6 

Обговорення 
теоретичних питань 
більш глибоке 
розгляд завдань щодо 
запропонованих 
питань. 
Рішення ситуаційних 
завдань 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел по 
заданій тематиці. Огляд 
літературних джерел по 
вже вивченим 
матеріалом. 

Лекція 
5-6 

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, які впливають 
на него.Віди попиту. 



Тема 5 Загальна 
характеристика та 
складові 
елементи 
інноваційної 
політики фірми. 

Лекція 
7 

Загальна характеристика та 
складові елементи 
інноваційної політики фірми. 

Практичне 
заняття 7 

Питання для 
обговорення: 
1 Поняття 
інноваційної стратегії. 
2 відмінності 
інноваційних 
стратегій. 
3 порядок розробки 
інноваційної стратегії. 
4 процес розробки 
нового продукту. 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел по 
заданій тематиці. Огляд 
літературних джерел по 
вже вивченим 
матеріалом. 

Тема 6   
Техніка і 
технологія як 
складові техніко-
технологічної 
бази 
підприємства 

Лекція 
8-9 
 

 
1.1Сущность и основные этапы 
НТП. 
1.2 Техническое развитие и 
показатели технического 
уровня предприятия. 
1.3 Воспроизведение и 
совершенствования технико-
технологической 
базы предприятия. 
1.4 Обновления продукции и 
оценки рыночных и 
производственных 
возможносте.Функционально-
экономическое обоснование 
обновления ассортимента 
продукции. 

Практичне 
заняття 8-
9 

 
Содержание задания: 
Определить 
коммерческую, 
экономическую и 
экологическую 
эффективность 
инвестиционного 
проекта (исходные 
данные 
предоставляются 
преподавателем 
предварительно). 
Выдача тем 
рефератов. 

 
При подготовке к этим 
практических занятий 
студент повторяет 
теоретический материал 
по следующим темам: 
эксплуатационные 
расходы на выбранном 
самостоятельно 
предприятии; 
капитальные вложения; 
приведенные затраты; 
оценка денег во времени; 
срок окупаемости и 
возврата капитальных 
вложений. Накануне этих 
занятий студенты 
обсуждают 
предварительный план 
выполнения этой задачи; 
в начале данных занятий 
план обсуждается и 
корректируется 
преподавателем. 



Тема 7 Особливості 
менеджменту на 
стадіях життєвого 
циклу інновацій. 

Лекція 
10-11 

1.1 Об'єктивна необхідність і 
поняття управління суб'єктами 
інноваційної діяльності. 
1.2 Ключові аспекти 
оперативного менеджменту. 
1.3 Організаційні структури 
управління інноваційною 
діяльністю. 

Практичне 
заняття 
10-11 

Завдання. Доповідь та 
обговорення 
реферативних завдань 
за такими 
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 із 
загальною стратегією 
розвитку. 
Регулювання і 
стимулювання 
інноваційної 
діяльності на рівні 
підприємства. Форми 
і методи її організації. 
» 

Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел по 
заданій тематиці. Огляд 
літературних джерел по 
вже вивченим 
матеріалом. 

Тема 8 Наукові 
організації як 
джерело 
формування та 
реалізації 
інновацій. 

Лекція 
12-13 

1.1 Взаємодія наук 
(фундаментальні, прикладні) в 
процесі створення інновацій. 
-форми організації наукової 
діяльності (академічна, 
вузівська, галузева, заводська, 
комерційна наука). 1.2. Ринкові 

Практичне 
заняття 
12-13 

Обговорення 
теоретичного 
матеріалу. Видача 
завдання: Підготувати 
творче завдання на 
тему: Інноваційна 
діяльність обраного С
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Пошук, підбір та огляд 
літературних джерел по 
заданій тематиці. Огляд 
літературних джерел по 
вже вивченим 
матеріалом. 



суб'єкти інноваційної 
діяльності. 
-інноваційний підприємство як 
суб'єкт господарювання. 
-інстітуційні форми 
інноваційного підприємства. 
-від і підприємств, що беруть 
участь в інноваційних процесах 
(малі підприємства -венчурні, 
інжинірингові, 
впроваджувальні фірми, фірми 
"спін-офф", за час залучення до 
інноваційного процесу та 
підходом до вибору інновацій: 
Експлерент, патіенти, 
коммутанти, віоленти). 
-специфіка венчурного бізнесу. 
-інноваційний підприємства в 
Україні. 1.3. Організаційні 
форми інтеграції науки і 
виробництва. 

регіону України. За 
вказаними пунктами 

Тема 9 Система 
мотивації 
інноваційної 
діяльності в 
організації. 

Лекція 
14 

1.1 Сутність мотивації в 
системі управління 
інноваційною діяльністю. 
1.2 Методи стимулювання 
творчої активності персоналу. 
1.3 Формування інноваційної 
культури в організації. 

Практичне 
заняття 
14-15 

Виконання 
практичних завдань. 
Підготовка до 
контрольної роботи. Пошук, підбір та огляд 

літературних джерел по 
заданій тематиці. Огляд 
літературних джерел по 
вже вивченим 
матеріалом. Лекція 

15 
Управління діловою кар'єрою і 
службово-професійним 
просуванням персоналу. 

ТЕРАТУРА И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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1. Долина IV Методичні вказівки до проведення практичних занять з 
дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності» для 
студентів 
2. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. 
К., / КНЕУ, 2003. 
3. Ковальов Д. Основи управління інноваціями. Підручник для вузів. М., 
УНІТІ-ДАНА, 1999. 
4. Закон України "Про інноваційну діяльність". Київ, 4 липня 2002 року 
5. Методи економічної оцінки інвестиційних проектів / Укладач Кулаєв 
Ю.Ф. К., 2001. 
6. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства. Навчальний 
посібник. М., ІНФРА-М, 1998. 
7. В. Г. Гринєв Інноваційний менеджмент. К., 2000. 
8. Йохна, Микола Антонович. Економіка та організаціяінноваційної 
діяльності: підручник. надбавка. / М.А. Йохна, В.В. Стадо. Київ: Академія, 
2005. 399 с 
9. Сухоруков А.І. Економіка та організація інноваційної діяльності: 
Навчальний посібник / За ред. А.І. Сухі шкіри 
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1. Серегін А.М. Ефективність малого бізнесу. - М 
.Економіка, 1990. 
2. -216с 
3. Содиков А.С. Оцінка ефективності нових 
технологій, капітальних вкладень та 
підприємництва: Навчальний посібник. допомога / 
Держава. академічний менеджмент. С. 
Орджонікідзе. -М., 1995. -490 с. 
4. Tviss B. Управління науково-технічними 
інноваціями. М .: Економіка, 1989. -380 с 
5. Waterman R. Коефіцієнт оновлення: переклад з 
англійської: The Case of LTD, 1995. -452s 
6. Черванев Д.М., Нейкова Л.І. Управління 
інноваційно-інвестиційним розвитком 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  



Концепція інновацій. Класифікація інновацій. Функції інновацій. Розвиток технології та технологічні практики. Інноваційний процес та його 
структура. Лінійний та системний інноваційний процес. Зміст етапів інноваційного процесу. Життєвий цикл інновацій. Етапи ЖК. Характеристика 
етапів. Інноваційна діяльність у системі ринкових відносин. Фактори, що визначають інновації. Інновації як вид підприємництва. Предмети 
інноваційної діяльності, їх функції. Організація інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності. Методи державного 
регулювання інноваційної діяльності. Інноваційна економіка. Становлення інноваційної економіки. Розвиток інновацій в Україні. Інноваційна політика 
України Проблеми інноваційного розвитку в Україні. Державне стимулювання інноваційної діяльності. Методи державного стимулювання 
інноваційної діяльності. Національна інноваційна система та її елементи. Структури технопарку: бізнес-інкубатори, технопарки, інноваційні та 
технологічні центри. Наука та технології Регіони Об'єкти інтелектуальної власності. Правовий захист об'єктів інтелектуальної власності. Новизна 
винаходу. Способи підтвердження пріоритетності винаходу. Структура промислової власності. Промисловий зразок. Корисна модель. Особливості 
інноваційного процесу, що формують економічні особливості інноваційної діяльності. Економічні рішення на різних етапах інноваційного процесу. 
Основні управлінські рішення та особливості ресурсів на етапах життєвого циклу інновацій. Характеристика, основні управлінські рішення та 
особливості ресурсу на етапі народження продукту. Характеристика, основні управлінські рішення та особливості ресурсу на етапі створення продукту. 
Характеристика, основні управлінські рішення та особливості ресурсу на стадії запуску (зростання). Характеристика, основні управлінські рішення та 
особливості ресурсу на стадії зрілості продукту. Характеристика, основні управлінські рішення та особливості ресурсу на стадії зниження продукту. 
Планування інновацій. Шукайте інноваційні ідеї. Метод провідних користувачів Міжкомпанія системи інноваційного планування. Корпоративні 
стратегії інноваційного розвитку. Стратегія лідер технологій. Корпоративні стратегії інноваційного розвитку. Імітаційні стратегії. Стратегічне 
планування інноваційної діяльності. Інвестиції в інновації, їх види. Інноваційний проект. Види інноваційних проектів. Етапи створення та 
впровадження інноваційного проекту. Особливості розробки інноваційного проекту та складання бізнес-плану інноваційного проекту. Оцінка 
ефективності інноваційних проектів. Якісні та кількісні методи оцінки інноваційних проектів. Ефективність інноваційної діяльності підприємств. 
Інноваційний потенціал підприємств та організацій. Показники інноваційної діяльності організації. Джерела та форми фінансування інновацій. 
Венчурні організації в системі фінансування інновацій. Форми державної підтримки інновацій. Планування фінансування інноваційних проектів. 
Підбір джерел. Особливості ціноутворення на інноваційну продукцію. Проблеми комерціалізації інновацій України. 
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Сума баллов за всі 
види навчальної 

діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка по національній шкале 
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Балли начисляються наступним співвідношенням: 
• лекції: 20% семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 20% семестрових оцінок; 
• індивідуальна робота: 20% семестрових оцінок; 
• виконання курсового проекту: 15% семестрових оцінок; 
• екзамен: 25% семестрових оцінок 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 
НОРМЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 

 
Студент повинен дотримуватися "Кодекс етики академічних взаємин і доброчесності НТУ" ХПІ ": виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації обов'язково відкриваються в навчальних групах із передпорядкуванням, а при 
нерозбірливості конфлікту довіру  

Сіллабус містить повну відповідність робочим програмам навчальної дисципліни 
 


