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Семестр 

вивчення 

дисципліни 

8 семестр для бакалаврів 

Факультети, 

якім 

пропонується 

Економіко-гуманітарний, спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація 

«Економічна кібернетика» 

Перелік 

компетент-

ностей та 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК1. 3датність виявляти знання та розуміння проблем предметної 

області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-,  

мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

СК4. 3датність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач. 

СК10. 3датність використовувати сучасні джерела економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для складання 

службових документів та аналітичних звітів. 

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію. 

СК12. 3датність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

ПРН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості 

функціонування економічних систем. 

ПРН5 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади). 

ПРН7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних 

напрямів розвитку економічної науки. 

ПРН8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення економічних задач. 

ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності. 

ПРН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового 

регулювання соціально-економічних і трудових відносин. 

ПРН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
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методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні 

показники. 

ПРН17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних 

явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з 

врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

Опис дисципліни 

Попередні 

умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

Економіка підприємства, Основи менеджменту 

Основні теми 

дисципліни 

Всього -180 годин, лекції – 32 години, практичні заняття – 32 годин. 

 

Тема 1. Предмет і сутність управління інноваціями 

Тема 2. Становлення теорії інноваційного розвитку та її сучасні 

концепції 

Тема 3. Державне регулювання інноваційних процесів 

Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності 

Тема 5. Стратегічне управління інноваціями 

Тема 6. Планування інноваційних процесів 

Тема 7. Управління інноваційним проектом 

Тема 8. Управління ризиками в інноваційній діяльності  

Тема 9. Оцінка ефективності  інноваційної діяльності 

Мова 

викладання 

українська 

Список 

основної та 

додаткової 

літератури 

Основна: 

1. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : Підручник. – Суми : 

ВТД ―Університетська книга 2010. – 334 с. 

2. Михайлова Л.І.  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. 

3. Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент : навч. 

посіб. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 250 с. 

4. Василенко О.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. [Текст] / 

О.В. Василенко, В.Г. Шматько; за ред. О.В. Василенко. – К.: ЦУЛ, 

2003. – 440 с. 

5. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. [Текст] / 

В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2006. – 464 с. 

Додаткова: 

6. Руководство по управлению инновационными проектами и 

программами (Р2М) [Текст] / пер. на рус. язык под ред. С.Д. 

Бушуева. – К.: Науковий світ, 2009. – Т. 1. – версия 1.2. – 173 с. 

7. Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, 

економічна сутність та шляхи стимулювання: навч. посіб. [Текст] / 

М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк. – К.: ЦПЛ, 2005. – 117 с. 

8. Йохна М.А. Трансфер технологій: форми і методи ефективного 

здійснення [Текст] / М.А. Йохна, П.Г. Іжевський, В.В. Стадник. – 

Хмельницький: ХНУ, 2007. – 164 с. 

9. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент [Текст] / Н.В. 

Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с. 

 



Електронні ресурси 

 

10. Офіційний веб-сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA  

11. Податкове законодавство, узагальнюючі консультації,  анонс 

подій http://sfs.gov.ua/ 

12. Єдиний веб-портал органів  виконавчої влади України 

http://www.kmu.gov.ua 

13. Нормативно законодавчі акти у державному секторі, 

підприємницької діяльності, міжнародні стандарти 

https://mof.gov.ua/uk  
14. Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. 

Періодичні  видання НБУ https://bank.gov.ua/ 
15. Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України 

https://www.msp.gov.ua/ 
16. Державна служба статистики http://www.ukrstat.gov.ua/ 

17. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України 

http://dspace.nbuv.gov.ua/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&et

al=-1&offset=17032&type=title 

18. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

www.nbuv.gov.ua/node/554  

19. Бібліотека університету та її депозитарій 

https://library.diit.edu.ua/uk 

20. Система дистанційного навчання (СДН) «Лідер»  

http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=1235 
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