
 

Дисципліна Інноваційний менеджмент 

Рівень ВО другого (магістерського)  

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, 

якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких 

дисциплін як: «Менеджмент», «Організація та планування 

діяльності підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства». 

Що буде вивчатися Організація та управління інноваційною діяльністю на 

підприємстві. Керування інноваціями і стратегія розвитку 

підприємства. Інноваційний проект: етапи підготовки і реалізації, 

методи вибору, критерії оцінки. Ефективність використання 

інновацій. Інформаційне забезпечення. Інвестиційне  

забезпечення 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість сформувати у студентів 

комплекс теоретичних знань та навичок з організації, 

планування та управління інноваційними процесами на усіх 

етапах життєвого циклу нової продукції, обґрунтування вибору 

найбільш ефективних моделей та методів організації виробництва 

інноваційної продукції, стратегічного управління процесом 

створення та розповсюдження нововведень. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Застосовувати концепції, методи та інструменти 

менеджменту для результативного та ефективного управління 

організацією (ПРН1) 

 Застосовувати навички обґрунтування та управління 

проектами, генерування підприємницької ідеї (ПРН3) 

 Планувати діяльність організації в стратегічному та 

тактичному розрізах (ПРН4) 

 Організовувати та здійснювати комунікації з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті (ПРН5) 

 Практикувати використання сучасних інформаційно- 

комунікаційних технологій в управлінні (ПРН6) 

 Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі 

етичних міркувань, соціально відповідально (ПРН7)  

Демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати 

на їх поведінку (ПРН8) 

 Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж 

всього життя та ефективного самоменеджменту (ПРН9) 

 Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх 

реалізації (ПРН10). 

 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

спеціальні 

Встановлювати критерії, за якими організація визначає 



(компетентності) подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани (СК1) 

Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту (СК2) 

Здатність до ефективного використання та розвитку людських 

ресурсів в організації (СК3) 

 Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління  (СК4) 

 Навички формування та демонстрації лідерських якостей (СК5) 

 Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість (СК6) 

 Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом (СК7) 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані 

для розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 

онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


