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Назва курсу Управління інноваціями
Адреса викладання

курсу
Львів, пр. Свободи 18, 79000

Факультет та кафедра,
за якою закріплена

дисципліна

Економічний факультет, кафедра менеджменту

Галузь знань,шифр та
назва спеціальності

07Управління та адміністрування, 073Менеджмент

Викладачі курсу Юринець Зорина Володимирівна, доктор економічних наук, професор,
професор кафедри менеджменту

Контактна інформація
викладачів

zyurynets@econom.lnu.edu.ua, http://www.km.lviv.ua/faculty/yurinets-
zorina-volodimirivna/, кафедра менеджменту

Консультації по курсу
відбуваються

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації
через Zoom або електронну пошту Zoryna_yur@ukr.net.

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні

знання, обов’язкові для того, щоб вміти управляти інноваціями. Тому у
курсі представлено як огляд теоретичних основ управління
інноваціями, так практичних інструментів, які потрібні для реалізації
знань про інноваційну діяльність.

Коротка анотація
курсу

Дисципліна «Управління інноваціями» є нормативною дисципліною з
спеціальності 073 «Менеджмент» для освітньої програми підготовки
бакалавра, яка викладається в 3 семестрі для денної форми навчання та
2 семестрі для заочної форми навчання в обсязі 3 кредитів (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Управління інноваціями» є
формування теоретичних знань, розвиток здібностей і практичних
навиків студентів з питань розробки та реалізації управлінських
рішень у сфері інновацій. Предметом вивчення навчальної
дисципліни є система організації інноваційної діяльності в Україні та
закордоном, основні принципи її побудови, функціонування та
розвитку, а також процес розробки та впровадження інноваційних
стратегій, політики, проектів в організаціях. Основні цілі курсу
полягають у: визначенні суті інновацій, необхідності їх для економіки
України; ознайомленні майбутніх фахівців із проблемами економіки
та організації інноваційної діяльності як на макро-, так і мікрорівні,
зокрема, методами організації та управління виробництвом нової
продукції, оцінкою ефективності інноваційних проектів в ринкових
умовах; визначенні етапів і принципів управління інноваційною
діяльністю; дослідженні методології управління інноваційними
проектами; обґрунтуванні форм і методів фінансування інноваційних
проектів; дослідженні технологій розробки і реалізації управлінських
рішень у сфері інновацій

Література для
вивчення дисципліни

Основна література:
Базова:
1. Про інноваційну діяльність / Закон України № 40-ГУ від 4 липня
2002 р. – доступно з http://www.rada.com.ua.

2. Господарський Кодекс України
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3. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент: підручник. Суми:
Університет. книга, 2010. 334 с.

4. Чайковська М.П. Інноваційний менеджмент : навч. посібник.
Одеса : ОНУ, 2015. 382 с.

5. Юринець З., Гнилянська Л. Інноваційно-інвестиційний
менеджмент. Навч. посіб. Львів: ЗУКЦ, 2011. 136 с.

6. Юринець З., Гнилянська Л. Інвестиційний та інноваційний
менеджмент. Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 320 с.

Додаткова література:
1. Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції,

потенціал зростання : монографія / [Л. Гнилянська, А. Грищук, І. Гурняк,
Л. Загвойська, О. Макара, В. Петринка, З.Юринець]; за ред. З.Юринець,
Л. Гнилянської. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 296 с.
2. Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища.

Монографія / за ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки
України, національний гірничий університет. Д.: НГУ, 2013. 612 с.
(Розділ у монографії: Інноваційні стратегії та
конкурентоспроможність – нові можливості, С. 375-390)
3. Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та

практика: монографія/ Колектив асторів. Днірпопетровськ: «ФОП
Дробязко С.І.», 2014. 438 с. (Розділ у монографії: Аналіз явищ та
тенденцій розвитку інноваційної діяльності в Україні, С. 346-351)
4. Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні:

європейський вектор : монографія / [Д. Гарасюк, А. Грищук, І. Гурняк, В.
Круглякова, О. Макара, Г.Шимечко, З.Юринець, Р.Юринець]; за ред. З.
Юринець. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 300с. (Розділ у монографії:
Передумови формування сучасної моделі інноваційного та
інвестиційного розвитку підприємств України, С. 34-84)
5. Юринець З. В. Формування інноваційних стратегій: теорія,

методологія, практика : монографія. Львів: СПОЛОМ, 2016. 412 с.
6. Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх обʼєднань

/ Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М.
Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2018. 364 с. (Розділ. Вдосконалення
системи інформаційної підтримки інноваційних процесів С.318-326)
7. Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення :

монографія / [З.В. Юринець та ін.]; за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М.С.
Пашкевич. М-во освіти і науки України; Харк. ін-т фінансів; Нац. гірн.
ун-т. Д.: НГУ, 2014. 394 с. (Розділ у монографії: Особливості
інвестиційного стимулювання інноваційної діяльності в Україні, С. 326-
337).

8. Гуторов О.І., Михайлова Л. І., Шарко І.О., Турчіна С.Г., Киричок
О.В. У 67 Управління інноваціями : навч. посібник / О.І. Гуторов, Л.І.
Михайлова, І.О.Шарко, С.Г. Турчіна, О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, доп. –
Харків: «Діса плюс», 2016. – 266 с.
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1604_58718674.pdf
9. Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна С.Г., Шарко І.О. М 69

Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.І.
Гуторов, С.Г. Турчіна, І.О. Шарко. – Вид. 2-ге, доп. – Київ: Центр
учбової літератури, 2015. – 234 с
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https://knau.kharkov.ua/uploads/passport/fme/mo/mo_as/docx/06-1.pdf

Інтернет-джерела:
1. Центр інновацій та розвитку – http://www.ngoukraine.kiev.uaids/
2. Центр стратегічних розробок – http://www.ln.com.ua
3. Державна науково-технічна бібліотека України – www.gntb.n-t.org/
4. Українська Ассоціація Бізнес-інкубаторів та Інноваційних центрів:
http://www.NoveKolo.info
5. Євростат: http: // www.europa.eu.
6. Інститут дослідження cвітових технологій Лойола Коледж,
Мериленд, США: http://www.itri.loyola.edu
7. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред.В.М.
Гейця та ін. ; НАН України. – К., 2015. – 336 с. http://ief.org.ua/wp-
content/uploads/2015/07/Інноваційна-Україна-2020++.pdf
8. Законодавство щодо розвитку інновацій та інноваційної діяльності
http://www.rada.com.ua.

Тривалість курсу 90 год.

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 годин
лабораторних робіт/практичних занять та 42 годин самостійної роботи

Очікувані результати
навчання

Після завершення цього курсу здобувач буде :
- Знати: проблеми і стратегії інноваційної діяльності; проблеми
формування попиту на інноваційну продукції; теоретичні і
методологічні основи організації інноваційного процесу і дослідження
інноваційної діяльності підприємства; форми та джерела фінансування
інноваційної діяльності; організаційні форми інноваційного
підприємництва та освоєння нових виробів; форми управління
витратами реалізації інноваційних проектів; методи оцінки
ефективності інноваційних проектів
- Вміти: обчислювати інноваційні ризики та запропонувати заходи
запобігання даним ризикам, дослідити законодавчу базу регулювання
інноваційної діяльності в Україні, розробляти інноваційну політику
підприємства, розробляти й реалізовувати стратегії інноваційної
діяльності підприємства, складати плани інноваційного розвитку
підприємства, планувати витрати на інноваційну діяльність, оцінювати
ефективність інноваційної діяльності, визначати ефективність
інноваційних проектів за різними методиками

Ключові слова Інновації, інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційна
стратегія, інноваційна політика

Формат курсу Очний /заочний
Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого
розуміння тем

Теми Додаток А
Підсумковий

контроль, форма
Екзамен в кінці семестру
комбінований

Пререквізити Для вивчення курсу здобувачі потребують базових знань з дисциплін:
«Основи менеджменту і адміністрування», «Операційний
менеджмент», «Управління персоналом», «Економіка підприємства»,
«Маркетинг», «Господарське законодавство», «Організація



5

підприємницької діяльності», достатніх для сприйняття
категоріального апарату інновації, інноваційного процесу, інноваційної
діяльності, інноваційної стратегії, інноваційної політики

Навчальні методи та
техніки, які будуть

використовуватися під
час викладання курсу

Презентація, лекції, колаборативне навчання (тьюторство), дискусія

Необхідне обладнання Мультимедійний пристрій
Критерії оцінювання
(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
за наступним співвідношенням:
• практичні заняття (максимальна кількість балів 25):
- ІНДЗ – 15 балів,
- вирішення кейсу – 5 балів,
- усне опитування – 5 балів.

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів 25:
- модуль 1 (теми 1-4) – 10 балів,
- модуль 2 (теми 5-11) – 15 балів,

• екзамен: 50% семестрової оцінки.Максимальна кількість балів 50
Підсумкова максимальна кількість балів 100.

Питання до заліку чи
екзамену.

- Суть, основні поняття інновацій
- Суть інноваційної діяльності.
- Основні характеристики інноваційної діяльності
- Особливості діяльності менеджерів в інноваційній сфері
- Класифікація інновацій.
- Задачі інноваційної діяльності
- Мета та функції інноваційного менеджменту.
- Етапи та задачі інноваційного менеджменту.
- Сутність інноваційного процесу.
- Характеристика етапів інноваційного процесу.
- Управління життєвим циклом інновації.
- Інноваційний розвиток підприємств
- Інноваційний потенціал підприємства
- Інноваційна програма в діяльності підприємства
- Особливості створення ідей на підприємстві
- Створення творчої команди і творчого процесу
- Формуваня ідей в процесі створення інновацій
- Шляхи та методи пошуку ідей
- Основні джерела інноваційних ідей та можливостей
- Види організаційних форм в інноваційній діяльності.
- Венчурне підприємництво
- Бізнес-інкубатори
- Інноваційний кластер
- Промислово-фінансові групи
- Технопарки
- Технополіси
- Міжнародне інноваційне співробітництво.
- Державне регулювання інноваційних процесів: вітчизняний
досвід.
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- Державне регулювання інноваційних процесів: зарубіжний
досвід.

- Досвід США у сфері державного регулювання інноваційної
діяльності

- Досвід Японії у сфері державного регулювання інноваційної
діяльності

- Досвід Німеччини, Англії, Франції у сфері державного
регулювання інноваційної діяльності

- Фінансування інновацій.
- Сутність поняття та особливості формування інноваційних
стратегій.

- Види інноваційних стратегій.
- Методи управління вибором інноваційних стратегій.
- Інноваційна політика підприємства
- Типи інноваційної політики підприємства
- Загальна характеристика і види ризиків в інноваційній
діяльності.

- Методи оцінювання ризику.
- Основні шляхи зниження ризику в інноваційній
діяльності.

- Суть та зміст інноваційних проектів.
- Процес створення і реалізації інноваційного проекту.
- Методи оцінки ефективності та вибору оптимального варіанту
інноваційного проекту.

- Сутність проблеми оцінювання ефективності інновацій.
- Види ефектів інноваційної діяльності.
- Основні показники загальної економічної ефективності
інноваційних проектів.

- Ефект від виходу результатів інноваційної діяльності на ринок.
- Методи оцінювання економічної ефективності інновацій.
- Суть ринку інновацій
- Засоби захисту інтелектуальної власності
- Інноваційна складова в структурі інвестиційного ринку

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

Додаток А
Схема курсу «Управління інноваціями»

Тиж. / дата /
год.-

Тема, план, короткі
тези

Форма
діяльності
(заняття)*
*лекція,
дискусія,
групова,
самостійна
робота)

Література.*** Ресурси в
інтернеті

Завдання, год Термін
виконання
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Перший
тиждень

Тема 1. Теоретичні
основи управління
інноваціями.
- Інновації та їх
роль в системі
господарювання
- Поняття
«управління
інноваціями»

Лекція - Про інноваційну
діяльність. Закон України
№ 40-ГУ від 4липня 2002р.
URL:http://www.rada.com.ua.
-Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с.
- Михайлова Л.І., Гуторов
О.І., Турчіна С.Г.,Шарко
І.О. Інноваційний
менеджмент : навч.
посібник. Вид. 2-ге, доп.
Київ: Центр учбової
літератури, 2015. – 234 с
https://knau.kharkov.ua
/uploads/ passport/
fme/mo/mo_as/docx/06-1.pdf

Дослідити
поняття
«інновація»,
«нововведення»,
«новизна», «ноу-
хау», «винахід»,
«відкриття»,
принципи, етапи,
особливості
управління
інноваціями (2
год.)

Одне
заняття

Другий
тиждень

Тема 1. Теоретичні
основи управління
інноваціями.
- Цикли економічної
кон'юнктури
- Класифікація
інновацій

Лекція - Про інноваційну
діяльність. Закон України
№ 40-ГУ від 4липня 2002р.
URL:
http://www.rada.com.ua.
-Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с.
- Михайлова Л.І., Гуторов
О.І., Турчіна С.Г.,Шарко
І.О. Інноваційний
менеджмент : навч.
посібник. Вид. 2-ге, доп.
Київ: Центр учбової
літератури, 2015. 234 с
https://knau.kharkov.ua
/uploads/ passport/
fme/mo/mo_as/docx/06-1.pdf

Дослідити основні
великі, малі та
середні цикли
економічної
кон'юнктури,
вплив інновацій на
розвиток
економіки,
кластерний
підхід, види
типології
інновацій
(2 год.)

Одне
заняття

Третій
тиждень

Тема 2. Сутнісна
характеристика
інноваційних
процесів
- Сутність
інноваційного
процесу
- Характеристика
етапів
інноваційного
процесу

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с.
-Юринець З. В. Формування
інноваційних стратегій:
теорія, методологія,
практика: монографія.
Львів: СПОЛОМ, 2016. 412с.
- Гуторов О.І., Михайлова
Л. І.,Шарко І.О., Турчіна
С.Г., Киричок О.В.
Управління інноваціями :
навч. посібник Михайлова.
Вид. 2-ге, доп. Харків: «Діса
плюс», 2016. 266 с.

Вивчити основні
види та
особливості
інноваційних
процесів,
дослідити етапи
інноваційного
процесу, освоїти
характеристику
основних
елементів
інноваційного
процесу
(2 год.)

Одне
заняття

Четвертий
тиждень

Тема 2. Сутнісна
характеристика

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та

Вивчити основні
фази та процес

Одне
заняття
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інноваційних
процесів
- Управління
життєвим циклом
інновації
-Менеджери в
інноваційній сфері.

інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с.
-Юринець З. В. Формування
інноваційних стратегій:
теорія, методологія,
практика: монографія.
Львів: СПОЛОМ, 2016. 412с.
- Гуторов О.І., Михайлова
Л. І.,Шарко І.О., Турчіна
С.Г., Киричок О.В.
Управління інноваціями :
навч. посібник Михайлова.
Вид. 2-ге, доп. Харків: «Діса
плюс», 2016. 266 с.

управління
життєвим
циклом інновації,
дослідити
класифікаційні
ознаки
менеджерів в
інноваційній
сфері, їхню роль у
створенні та
реалізації
інновацій
(2 год.)

П’ятий
тиждень

Тема 3. Об’єкти
управління
інноваційною
діяльністю
підприємств
- Інноваційний
розвиток
підприємств
- Інноваційний
потенціал
підприємства
- Інноваційна
програма в
діяльності
підприємства

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с.
- Ілляшенко С. М.,
Біловодська О. А.
Управління інноваційним
розвитком промислових
підприємств : монографія.
Суми : Університетська
книга, 2010. – 281 c.

Дослідити
поняття
«інноваційний
розвиток
підприємств»,
«інноваційний
потенціал
підприємства»,
«інноваційна
програма» в
діяльності
підприємства,
види, елементи,
етапи управління
та формування (2
год.)

Одне
заняття

Шостий
тиждень

Тема 4. Управління
процесом
формування ідей в
інноваційній
діяльності
- Поняття ідей в
інноваційній
діяльності
- Створення
творчої команди і
творчого процесу
- Формуваня та
шляхи пошуку ідей в
процесі створення
інновацій

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с.
-Юринець З. В. Формування
інноваційних стратегій:
теорія, методологія,
практика: монографія.
Львів: СПОЛОМ, 2016. 412с.
- Гуторов О.І., Михайлова
Л. І.,Шарко І.О., Турчіна
С.Г., Киричок О.В.
Управління інноваціями :
навч. посібник Михайлова.
Вид. 2-ге, доп. Харків: «Діса
плюс», 2016. 266 с.

Вивчити основні
поняття,
особливості
створення
творчої команди і
творчого процесу
в організації,
формуваня та
шляхи пошуку ідей
в процесі
створення
інновацій на
підприємстві
(2 год.)

Одне
заняття

Сьомий
тиждень

Тема 5. Вибір
організаційних форм
інноваційної
діяльності
- Основні
організаційні форми
інноваційної
діяльності
- Великий бізнес в
інноваційній сфері
-Малі і середні

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
- Ілляшенко С. М.
Інноваційний менеджмент:
підручник. Суми:
Університет. книга, 2010.
334 с.

З’ясувати основні
організаційні
форми
інноваційної
діяльності,
особливості
ведення малого і
середнього
підприємства
великого бізнес в
інноваційній сфері

Одне
заняття
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підприємства в
сфері інновацій

(2 год.)

Восьмий
тиждень

Тема 5. Вибір
організаційних форм
інноваційної
діяльності
- Фахівці та дрібні
творчі групи і
незалежні проектні
команди
- Інтеграція науки і
виробництва
-Міжнародне
інноваційне
співробітництво

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
- Чайковська М.П.
Інноваційний менеджмент :
навч. посібник. Одеса :
ОНУ, 2015. 382 с.

Вивчити принципи
діяльності
фахівців та
дрібних творчих
груп і незалежних
проектних
команд;
інтеграції науки і
виробництва;
діяльності в
міжнародному
інноваційному
середовищі (2
год.)

Одне
заняття

Дев’ятий
тиждень

Тема 6. Формування
інноваційних
стратегій
організації
- Поняття
інноваційної
стратегії, її роль в
ринковій економіці
- Система
інноваційних
стратегій
- Зміст і форми
стратегічного
управління
інноваціями

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
- Чайковська М.П.
Інноваційний менеджмент :
навч. посібник. Одеса :
ОНУ, 2015. 382 с.

Дослідити
поняття
інноваційної
стратегії, її роль
в ринковій
економіці,
елементи
системи, види
інноваційних
стратегій, етапи
та особливості,
форми
стратегічного
управління
інноваціями (2
год.)

Одне
заняття

Десятий
тиждень

Тема 6. Формування
інноваційних
стратегій
організації
-Методи вибору
інноваційній
стратегії.
- Інноваційна
політика
підприємства
- Типи інноваційної
політики

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
- Чайковська М.П.
Інноваційний менеджмент :
навч. посібник. Одеса :
ОНУ, 2015. 382 с.

Дослідити
методи вибору
інноваційній
стратегії,
особливості
формування
інноваційної
політики
підприємства,
типи інноваційної
політики (2 год.)

Одне
заняття

Одинадцятий
тиждень

Тема 7. Основи
управління ризиками
в інноваційній
діяльності
- Поняття ризику в
інноваційному
менеджменті
- Види ризиків в
інноваційній
діяльності
-Методи
управління ризиками
та його оцінювання
-Шляхи зниження
ризику в

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
- Чайковська М.П.
Інноваційний менеджмент :
навч. посібник. Одеса :
ОНУ, 2015. 382 с.

З’ясувати
поняття ризику в
інноваційному
менеджменті,
види ризиків в
інноваційній
діяльності,
методи
управління
ризиками та його
оцінювання,
головні шляхи
зниження ризику в
інноваційній
діяльності (2 год.)

Одне
заняття
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інноваційній
діяльності

Дванадцятий
тиждень

Тема 8. Управління
інноваційними
проектами
- Суть поняття,
основні елементи,
учасники
- Етапи здійснення
та реалізації
інноваційного
проекту
-Методи оцінки
економічної
ефективності
інноваційних
проектів

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
- Чайковська М.П.
Інноваційний менеджмент :
навч. посібник. Одеса :
ОНУ, 2015. 382 с.

Дослідити зміст
поняття
«інноваційний
проект», основні
елементи,
учасники процесу
розроблення та
реалізації
інноваційного
проекту, етапи
здійснення та
реалізації
інноваційного
проекту, методи
оцінки
економічної
ефективності
інноваційних
проектів (2 год.)

Одне
заняття

Тринадцятий
тиждень

Тема 9. Оцінка
ефективності
інноваційної
діяльності
- Проблеми
оцінювання
ефективності
інновацій
- Принципи
вимірювання
ефективності
інноваційної
діяльності
-Моделі оцінки
ефективності
інновацій

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
-Юринець З. В. Формування
інноваційних стратегій:
теорія, методологія,
практика: монографія.
Львів: СПОЛОМ, 2016. 412
с.
- Ілляшенко С.М.
Інноваційний менеджмент :
Підручник. Суми : ВТД
Університетська книга,
2010. 334 с.

Зрозуміти
проблеми
оцінювання
ефективності
інновацій, освоїти
принципи
вимірювання
ефективності
інноваційної
діяльності,
основні моделі
оцінки
ефективності
інновацій (2 год.)

Одне
заняття

Чотирнадцятий
тиждень

Тема 9. Оцінка
ефективності
інноваційної
діяльності
- Основні види
ефектів від
інноваційної
діяльності.
-Методи
оцінювання
економічної
ефективності та
відбору iнновацiйних
проектів

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
- Чайковська М.П.
Інноваційний менеджмент :
навч. посібник. Одеса :
ОНУ, 2015. 382 с.

З’ясувати основні
види ефектів від
інноваційної
діяльності та
методи
оцінювання
економічної
ефективності та
відбору
iнновацiйних
проектів (2 год.)

Одне
заняття

П’ятнадцятий
тиждень

Тема 10. Державне
регулювання
інноваційної
діяльності
Головні державні
засоби впливу на
інноваційну
діяльність

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
-Юринець З. В. Формування
інноваційних стратегій:
теорія, методологія,

Дослідити
державні засоби
впливу на
інноваційну
діяльність: прямі,
непрямі; форми
впливу держави
на економічні

Одне
заняття
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Позабюджетні
форми підтримки
інноваційної
діяльності.
Закордонний досвід
державного
регулювання
інноваційної
діяльності

практика: монографія.
Львів: СПОЛОМ, 2016. 412
с.
- Ілляшенко С.М.
Інноваційний менеджмент :
Підручник. Суми : ВТД
Університетська книга,
2010. 334 с.

процеси;
позабюджетні
форми підтримки
інноваційної
діяльності;
суб'єктами
утворення
позабюджетних
фондів; методи
державного
регулювання у
розвинених
країнах (2 год.)

Шістнадцятий
тиждень

Тема 11. Розвиток
ринку інновацій
Суть та елементи
ринку інновацій.
Засоби захисту
інтелектуальної
власності.
Інноваційна
складова в
структурі
інвестиційного
ринку.

Лекція -Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
- Чайковська М.П.
Інноваційний менеджмент :
навч. посібник. Одеса :
ОНУ, 2015. 382 с.

З’ясувати суть
ринку інновацій,
елементи ринку
інновацій;
Чинники, що
впливають на
ринок інновацій;
процес
формування
попиту на
інновації; засоби
захисту
інтелектуальної
власності; види
інтелектуальної
власності;
інноваційну
складову в
структурі
інвестиційного
ринку (2 год.)

Одне
заняття

Другий
тиждень

Тема 1. Теоретичні
основи управління
інноваціями.
- Інновації та їх
роль в системі
господарювання
- Поняття
«управління
інноваціями»
- Цикли економічної
кон'юнктури
- Класифікація
інновацій

Практичне
заняття,
дискусія

- Про інноваційну
діяльність. Закон України
№ 40-ГУ від 4липня 2002р.
URL:http://www.rada.com.ua.
-Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с.
- Михайлова Л.І., Гуторов
О.І., Турчіна С.Г.,Шарко
І.О. Інноваційний
менеджмент : навч.
посібник. Вид. 2-ге, доп.
Київ: Центр учбової
літератури, 2015. – 234 с
https://knau.kharkov.ua
/uploads/ passport/
fme/mo/mo_as/docx/06-1.pdf

Освоїти поняття
«інновація»,
«нововведення»,
«новизна», «ноу-
хау», «винахід»,
«відкриття»,
принципи, етапи,
особливості
управління
інноваціями,
основні великі,
малі та середні
цикли економічної
кон'юнктури,
вплив інновацій на
розвиток
економіки,
кластерний
підхід, види
типології
інновацій
(2 год.)

Одне
заняття

Четвертий
тиждень

Тема 2. Сутнісна
характеристика
інноваційних

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.

Засвоїти основні
види та
особливості
інноваційних

Одне
заняття
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процесів
- Сутність
інноваційного
процесу
- Характеристика
етапів
інноваційного
процесу
- Управління
життєвим циклом
інновації
-Менеджери в
інноваційній сфері.

Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с.
-Юринець З. В. Формування
інноваційних стратегій:
теорія, методологія,
практика: монографія.
Львів: СПОЛОМ, 2016. 412с.
- Гуторов О.І., Михайлова
Л. І.,Шарко І.О., Турчіна
С.Г., Киричок О.В.
Управління інноваціями :
навч. посібник Михайлова.
Вид. 2-ге, доп. Харків: «Діса
плюс», 2016. 266 с.

процесів,
дослідити етапи
інноваційного
процесу, освоїти
характеристику
основних
елементів
інноваційного
процесу, основні
фази та процес
управління
життєвим
циклом інновації,
дослідити
класифікаційні
ознаки
менеджерів в
інноваційній
сфері, їхню роль у
створенні та
реалізації
інновацій (2 год.)

Шостий
тиждень

Тема 3. Об’єкти
управління
інноваційною
діяльністю
підприємств
- Інноваційний
розвиток
підприємств
- Інноваційний
потенціал
підприємства
- Інноваційна
програма в
діяльності
підприємства
Тема 4. Управління
процесом
формування ідей в
інноваційній
діяльності
- Поняття ідей в
інноваційній
діяльності
- Створення
творчої команди і
творчого процесу
- Формуваня та
шляхи пошуку ідей в
процесі створення
інновацій

Практичне
заняття,
дискусія,
Модуль№ 1

-Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с.
- Ілляшенко С. М.,
Біловодська О. А.
Управління інноваційним
розвитком промислових
підприємств : монографія.
Суми : Університетська
книга, 2010. – 281 c.
Гуторов О.І., Михайлова Л.
І.,Шарко І.О., Турчіна С.Г.,
Киричок О.В. Управління
інноваціями : навч. посібник
Михайлова. Вид. 2-ге, доп.
Харків: «Діса плюс», 2016.
266 с.
-Юринець З. В. Формування
інноваційних стратегій:
теорія, методологія,
практика: монографія.
Львів: СПОЛОМ, 2016. 412с.

Засвоїти поняття
«інноваційний
розвиток
підприємств»,
«інноваційний
потенціал
підприємства»,
«інноваційна
програма» в
діяльності
підприємства,
види, елементи,
етапи управління
та формування
Освоїти основні
поняття,
особливості
створення
творчої команди і
творчого процесу
в організації,
формуваня та
шляхи пошуку ідей
в процесі
створення
інновацій на
підприємстві
(2 год.)

Одне
заняття

Восьмий
тиждень

Тема 5. Вибір
організаційних форм
інноваційної
діяльності
- Основні
організаційні форми
інноваційної
діяльності
- Великий бізнес в

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
- Ілляшенко С. М.
Інноваційний менеджмент:
підручник. Суми:
Університет. книга, 2010.
334 с.

Засвоїти основні
організаційні
форми
інноваційної
діяльності,
особливості
ведення малого і
середнього
підприємства

Одне
заняття
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інноваційній сфері
-Малі і середні
підприємства в
сфері інновацій
- Фахівці та дрібні
творчі групи і
незалежні проектні
команди
- Інтеграція науки і
виробництва
-Міжнародне
інноваційне
співробітництво

- Чайковська М.П.
Інноваційний менеджмент :
навч. посібник. Одеса :
ОНУ, 2015. 382 с.

великого бізнес в
інноваційній
сфері; освоїти
принципи
діяльності
фахівців та
дрібних творчих
груп і незалежних
проектних
команд;
інтеграції науки і
виробництва;
діяльності в
міжнародному
інноваційному
середовищі (2
год.)

Десятий
тиждень

Тема 6. Формування
інноваційних
стратегій
організації
- Поняття
інноваційної
стратегії, її роль в
ринковій економіці
- Система
інноваційних
стратегій
- Зміст і форми
стратегічного
управління
інноваціями
-Методи вибору
інноваційній
стратегії.
- Інноваційна
політика
підприємства
- Типи інноваційної
політики

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
- Чайковська М.П.
Інноваційний менеджмент :
навч. посібник. Одеса :
ОНУ, 2015. 382 с.

Засвоїти поняття
інноваційної
стратегії, її роль
в ринковій
економіці,
елементи
системи, види
інноваційних
стратегій, етапи
та особливості,
форми
стратегічного
управління
інноваціями;
методи вибору
інноваційній
стратегії,
особливості
формування
інноваційної
політики
підприємства,
типи інноваційної
політики (2 год.)

Одне
заняття

Дванадцятий
тиждень

Тема 7. Основи
управління ризиками
в інноваційній
діяльності
- Поняття ризику в
інноваційному
менеджменті
- Види ризиків в
інноваційній
діяльності
-Методи
управління ризиками
та його оцінювання
-Шляхи зниження
ризику в
інноваційній
діяльності
Тема 8. Управління

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
- Чайковська М.П.
Інноваційний менеджмент :
навч. посібник. Одеса :
ОНУ, 2015. 382 с.

Засвоїти поняття
ризику в
інноваційному
менеджменті,
види ризиків в
інноваційній
діяльності,
методи
управління
ризиками та його
оцінювання,
головні шляхи
зниження ризику в
інноваційній
діяльності.
Освоїти зміст
поняття
«інноваційний

Одне
заняття
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інноваційними
проектами
- Суть поняття,
основні елементи,
учасники
- Етапи здійснення
та реалізації
інноваційного
проекту
-Методи оцінки
економічної
ефективності
інноваційних
проектів

проект», основні
елементи,
учасники процесу
розроблення та
реалізації
інноваційного
проекту, етапи
здійснення та
реалізації
інноваційного
проекту, методи
оцінки
економічної
ефективності
інноваційних
проектів (2 год.)

Чотирнадцятий
тиждень

Тема 9. Оцінка
ефективності
інноваційної
діяльності
- Проблеми
оцінювання
ефективності
інновацій
- Принципи
вимірювання
ефективності
інноваційної
діяльності
-Моделі оцінки
ефективності
інновацій
- Основні види
ефектів від
інноваційної
діяльності.
-Методи
оцінювання
економічної
ефективності та
відбору iнновацiйних
проектів

Практичне
заняття,
дискусія

-Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
-Юринець З. В. Формування
інноваційних стратегій:
теорія, методологія,
практика: монографія.
Львів: СПОЛОМ, 2016. 412
с.
- Ілляшенко С.М.
Інноваційний менеджмент :
Підручник. Суми : ВТД
Університетська книга,
2010. 334 с.
- Чайковська М.П.
Інноваційний менеджмент :
навч. посібник. Одеса :
ОНУ, 2015. 382 с.

Зрозуміти
проблеми
оцінювання
ефективності
інновацій, освоїти
принципи
вимірювання
ефективності
інноваційної
діяльності,
основні моделі
оцінки
ефективності
інновацій.
Засвоїти основні
види ефектів від
інноваційної
діяльності та
методи
оцінювання
економічної
ефективності та
відбору
iнновацiйних
проектів (2 год.)

Одне
заняття

Шістнадцятий
тиждень

Тема 10. Державне
регулювання
інноваційної
діяльності
- Головні державні
засоби впливу на
інноваційну
діяльність
- Позабюджетні
форми підтримки
інноваційної
діяльності.
- Закордонний
досвід державного
регулювання
інноваційної
діяльності

Практичне
заняття,
дискусія.
Модуль№ 2

-Юринець З., Гнилянська Л.
Інвестиційний та
інноваційний менеджмент.
Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім.
Івана Франка, 2012. 320 с
-Юринець З. В. Формування
інноваційних стратегій:
теорія, методологія,
практика: монографія.
Львів: СПОЛОМ, 2016. 412
с.
- Ілляшенко С.М.
Інноваційний менеджмент :
Підручник. Суми : ВТД
Університетська книга,
2010. 334 с.
- Чайковська М.П.

Засвоїти
інформацію щодо
державних
засобів впливу на
інноваційну
діяльність; форм
впливу держави
на економічні
процеси;
позабюджетних
форм підтримки
інноваційної
діяльності;
суб'єктів
утворення
позабюджетних
фондів; методів

Одне
заняття
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Тема 11. Розвиток
ринку інновацій
Суть та елементи
ринку інновацій.
- Засоби захисту
інтелектуальної
власності.
- Інноваційна
складова в
структурі
інвестиційного
ринку.

Інноваційний менеджмент :
навч. посібник. Одеса :
ОНУ, 2015. 382 с.

державного
регулювання у
розвинених
країнах.
Зрозуміти суть
ринку інновацій,
елементи ринку
інновацій;
чинники, що
впливають на
ринок інновацій;
процес
формування
попиту на
інновації;
інноваційну
складову в
структурі
інвестиційного
ринку; які існують
засоби захисту
інтелектуальної
власносту та
види
інтелектуальної
власності; (2 год.)


