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Вступ 

Аннотація 

Володіння сучасними стратегіями і методологіями впровадження 

стратегічного управління інноваціями підвищує конкурентоспроможність 

фахівців на ринку праці. Дисципліна ознайомлює студентів із економічною 

сутністю та формами інноваційних процесів підприємства; сучасними методами 

оцінки та прогнозування ринку; розробкою інноваційної стратегії підприємства; 

визначенням основних підходів до формування інноваційних рішень з вибору 

напрямів та інструментів інвестування. Завданням дисципліни є оволодіння 

новітніми теоретичними знаннями з питань стратегічного менеджменту 

інноваційного розвитку підприємства та набуття магістрантами практичних умінь 

і навичок щодо розроблення і реалізації інноваційної стратегії в умовах жорсткої 

конкуренції та динамічного зовнішнього середовища. Опанування курсу надає 

професійні компетенції розуміння й здатності орієнтуватися в інноваційній 

політиці підприємства та держави; володіння сучасними стратегіями і 

технологіями аналізу ефективності інноваційних процесів та інноваційної 

діяльності; розуміння основних напрямів розробки портфель інвестицій; 

володіння методологіями органації розробки та впровадження інноваційних 

процесів, розуміння їх відмінностей і доцільності застосування залежно від типу 

вирішуваних завдань і вимог організації. Доцільність вивчення дисципліни 

підтверджується стрімкім розвитком технологій розробки інформаційних систем 

для інноваційного аналізу та прогнозування, які потребують постійного 

моніторингу і опрацювання для формування відповідних професійних 

компетенцій. 

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційна стратегія, 

інформаційні технології та інструменти інноваційного менеджменту, методології 

інноваційних процесів. 
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Abstract  

Possession of modern strategies and methodologies for implementing strategic 

innovation management increases the competitiveness of professionals in the labor 

market. The discipline acquaints students with the economic essence and forms of 

innovative processes of the enterprise; modern methods of market assessment and 

forecasting; development of innovative strategy of the enterprise; defining the main 

approaches to the formation of innovative solutions for the choice of areas and 

instruments of investment. The task of the discipline is to master the latest theoretical 

knowledge on strategic management of innovative development of the enterprise and 

the acquisition by undergraduates of practical skills and abilities to develop and 

implement an innovative strategy in a highly competitive and dynamic environment. 

Mastering the course provides professional competencies of understanding and ability 

to navigate in the innovation policy of the enterprise and the state; possession of modern 

strategies and technologies for analyzing the effectiveness of innovation processes and 

innovation activities; understanding of the main directions of investment portfolio 

development; mastery of methodologies for organizing the development and 

implementation of innovation processes, understanding their differences and feasibility 

of application depending on the type of tasks and requirements of the organization. The 

expediency of studying the discipline is confirmed by the rapid development of 

technologies for the development of information systems for innovative analysis and 

forecasting, which require constant monitoring and development for the formation of 

relevant professional competencies. 

Key words: innovation, innovation activity, innovation strategy, information 

technologies and tools of innovation management, methodologies of innovation 

processes. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

5 

Галузі знань: 

12 "Інформаційні технології" 

07 "Управління та адміністрування" 

Вибіркова 

Модулів – 1 Спеціальності: 124 "Системний аналіз", 

126 "Інформаційні системи та 

технології", 121 "Інженерія програмного 

забезпечення", 073 "Менеджмент" 

Освітні програми: "Системний аналіз", 

"Інформаційні системи та технології", 

"Інженерія програмного забезпечення", 

"Управління проєктами", "Управління 

інноваційною діяльністю" 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –

5 

1-й 1-й 
Електроний адрес 

РПНД на сайті 

Університету: 

 

Загальна кількість 

годин – 150 

Семестри 

1-й 1-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 7. 

Освітній рівень: другий (магістерський) 

Лекції 

15 год 8 год 

Лабораторні заняття 

30 год 10 год 

Самостійна робота 

105 год 132 год 

Індивідуальні завдання  

– – 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована (письмовий 

контроль, тестовий 

контроль) 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни "Стратегічне управління 

інноваціями" є формування теоретичних і прикладних знань в галузі 

стратегічного управління інноваціями та особливості його здійснення суб’єктами 

господарювання в умовах ринкових відносин: організаційні форми інноваційної 

діяльності, управління інноваційним розвитком організації та інноваційним 

проектом, управління ризиками, державна підтримка інноваційної діяльності та 

формування у студентів наступних професійних компетентностей: 

• розуміння й здатність орієнтуватися в інноваційній політиці 

підприємства та держави; 

• володіння сучасними стратегіями і технологіями аналізу ефективності 

інноваційних процесів та інноваційної діяльності; 

• розуміння основних напрямів розробки портфель інвестицій; 

• володіння методологіями органації розробки та впровадження 

інноваційних процесів. 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумови для вивчення дисципліни відсутні. 

4. Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент отримає наступні 

знання та вміння, що забезпечать зазначені у меті професійні компетентності: 

Знання суті, змісту і значення інноваційного розвитку організації як 

економічної категорії; основ теорії інноватики та інноваційної діяльності 

організацій; особливостей інноваційної політики організації; системи управління 

інноваційною діяльністю організацій; основ стратегічного менеджменту; 

стратегічнога аналізу зовнішнього середовища організації; стратегічного аналізу 

інноваційного потенціалу організації; основ формування системи стратегій 

організації їх відмінності і доцільності застосування залежно від типу 
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вирішуваних завдань і вимог організації. 

Вміння формуваня стратегічного бачення і місії інноваційної діяльності; 

визначення інноваційних цілей організації; формування інноваційної стратегії; 

проведення стратегічного аналізу умов діяльності організації; здійснення 

стратегічного аналізу інноваційного потенціалу організації; керування процесом 

упровадження інноваційної стратегії; використання проектного підхіду до 

реалізації інноваційної стратегії; використання бенчмаркінгу та підхіду 

постійного удосконалення при реалізації інноваційної стратегії; приводити у 

відповідність з інноваційною стратегією організаційну культуру підприємства. 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади стратегічного управління 

інноваційним розвитком підприємства  

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади стратегічного 

управління інноваційним розвитком підприємства 

Тема 1. Управління інноваційним розвитком підприємств: основні поняття, 

принципи, методи та функції. [5] стор. 3-18; 255-286, [9], [19] 

Тема 2. Концепція стратегічного управління інноваційним розвитком 

підприємства. [5] стор. 287-308, [9], [19] 

Тема 3. Принципи формування організаційно - економічного механізму 

стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. [4] стор. 28-59, 

125-145 

Тема 4. Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку [1] 

р. 1.1-2.8, 3.1-3.7, [13], [17], [18] 

Змістовий модуль 2. Особливості стратегічного управління 

інноваційним розвитком підприємства 

Тема 5. Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на 

ринок. [1] р. A3.9, [13], [17], [18] 

Тема 6. Управління розробкою інновацій та вибором цільових ринків [3] 

стор.287-292, [11], [19] 
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Тема 7. Невизначеність та ризик на етапах обґрунтування проектів 

інноваційного розвитку. Інформаційна база для управління інноваційним 

розвитком підприємств [3] стор.293-299, [11], [19] 

Тема 8. Управління ресурсним забезпеченням та формування стратегії 

інноваційного розвитку підприємства. [2] стор.123-142, [10], [19]  

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб ср інд л п лаб ср інд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Інновації та інноваційні процеси як об’єкти стратегічного управління 

Тема 1. Інновації та 

інноваційні процеси як 

об’єкти стратегічного 

управління 

30 2 0 2 26 0 34 2 0 2 30 0 

Тема 2. Концепція 

стратегічного управління 

інноваційним розвитком 

підприємства. 

14 2 0 4 8 0 41 1 0 2 38 0 

Тема 3. Принципи 

формування організаційно - 

економічного механізму 

стратегічного управління 

інноваційним розвитком 

підприємства. 

16 2 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 

Тема 4. Інвестиційна та 

маркетингова стратегії 

інноваційного розвитку 

15 2 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 

Разом за ЗМ 1 75 8 0 14 53 0 75 3 0 4 68 0 

Змістовий модуль 2. Особливості стратегічного управління інноваційним розвитком 

підприємства 
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Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб ср інд л п лаб ср інд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 5. Маркетинговий 

підхід до розроблення і 

виведення інновацій на 

ринок. 

14 2 0 4 8 0 24 2 0 2 20 0 

Тема 6. Управління 

розробкою інновацій та 

вибором цільових ринків 

18 2 0 4 12 0 26 2 0 2 22 0 

Тема 7. Невизначеність та 

ризик на етапах 

обґрунтування проектів 

інноваційного розвитку. 

Інформаційна база для 

управління інноваційним 

розвитком підприємств 

12 2 0 4 6 0 0 0 0 0 0  

Тема 8. Управління 

ресурсним забезпеченням та 

формування стратегії 

інноваційного розвитку 

підприємства. 

31 1 0 4 27 0 25 1 0 2 22 0 

Разом за ЗМ 2 75 7 0 16 52 0 75 5 0 6 64 0 

Усього годин 150 15 0 30 105 0 150 8 0 10 132 0 
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Теми лабораторних занять 

 

Студентом виконується комплексна лабораторна робота, відповідно до теми 

атестаційної магістерської роботи. Етапи комплексної лабораторної роботи за 

змістовними модулями:  

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Стратегічний аналіз зовнішнього середовища 

організації 

2 2 

2.  Стратегічний аналіз стану підприємства 4 2 

3.  Конкурентні стратегії організації 4  

4. . Розроблення стратегії з урахуванням специфіки 

галузі і ситуації 

4  

5.  Стратегічне управління відтворювальними 

процесами 

4 2 

6.  Процес стратегічного управління інноваційним 

розвитком 

4 2 

7.  Формування інноваційної стратегії 4  

8.  Стратегії лідерства за змінами 4 2 

 Разом 30 10 

 

Самостійна робота 

 

Розподіл часу самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Підготовка до лекцій 15 15 

2 Підготовка до лабораторних робіт 45 60 

3 Підготовка до поточних модульних контрольних робот 45 57 

РАЗОМ 105 132 
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6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

дисципліни "Стратегічне управління інноваціями" є: 

– звіти з виконання етапів комплексної лабораторної роботи та/або 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень (письмовий контроль); 

– поточні модульні контрольні роботи у формі тестування (тестовий 

контроль);  

– студентські презентації та виступи, тези доповідей, статті відповідної до 

дисципліни тематики на наукових заходах (письмовий контроль). 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе суму оцінок поточного 

контролю. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок.  

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на лабораторних заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 

Поточний контроль виконання етапів комплексної лабораторної роботи 

(письмовий контроль) 

 

Виконання кожного з етапів комплексної лабораторної роботи має 

супровожуватися звітом та/або презентацєю результатів виконаних завдань та 

досліджень, допускаються для зарахування етапу (етапів) студентські презентації 

та виступи, тези доповідей, статті відповідної до дисципліни тематики на 
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наукових заходах. 

 

Оцінювання 

лабораторних 

робіт 

Бал 

Критерії оцінювання 

5 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, чітко 

сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках проведена 

коректна інтерпретація результатів. 

4 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує лабораторну роботу 

згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; описує 

спостереження; в цілому правильно складає звіт та робить висновки. 

3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації викладача; 

описує спостереження; складає звіт, що містить неточності у висновках та 

помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну згідно з інструкцією; складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки. 

1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент виконує 

лабораторну під керівництвом викладача; складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 25 балів (5 

етапів комплексної лабораторної роботи по 5 балів).  

 

Поточний модульний контроль (тестовий контроль) 

 

Правильних 

відповідей,% 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 

Бал 15 14 12 11 9 8 6 5 3 2 1 

 

По завершенні змістовного модуля здійснюється поточний модульний 

контроль – тестування. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Звіти з етапів комплексної лабораторної 

роботи (письмовий контроль) 
5 х 5 балів = 25 балів 5 х 5 балів = 25 балів 

Поточний модульний контроль (тестовий 

контроль) 
5 х 15 балів = 75 балів 5 х 15 балів = 75 балів 

Всього 100 100 
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8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Денна форма Заочна ф 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

ЗМ 1 

Т 1 Лабораторна робота № 1  5 Лабораторна робота № 1  5 

Т 2 Лабораторна робота № 2 5 Лабораторна робота № 2 15 

Т 3 Лабораторна робота № 3 5 - 0 

Т 4 Лабораторна робота № 4 5 - 0 

Т 1-4 
Поточний модульний 

контроль 
15 

Поточний модульний 

контроль 
15 

ЗМ 2 

Т 5 Лабораторна робота №5 5 Лабораторна робота № 5 5 

Т 6 Лабораторна робота № 6 5 Лабораторна робота № 6 5 

Т 7 Лабораторна робота № 7 5 - 0 

Т 8 Лабораторна робота № 8 5 Лабораторна робота № 8 5 

Т 5-8 
Поточний модульний 

контроль 
15 

Поточний модульний 

контроль 
15 

9. Засоби навчання 

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, персональні 

комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет. 

Комп’ютерні засоби навчання: Google For Education, Wiki, Git, Subversion, 

Bugzilla, Jira. 
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10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Державне управління інноваційною діяльністю. Навчальний посібник / 

О.Д. Витвицька, М.М. Кулаєць/ Київ: Видавничий центр «Агрармедіагруп» 2019. 

– 250 с. 

2. Маркетинг інновацій: Посібник [О.Д. Витвицька, В.А. Скрипниченко] - 

Київ: ТОВ "Агрармедіагруп", 2016 .- 380с. 

3. Управління комерціалізацією інноваційної продукції аграрного сектору. 

Монографія [Витвицька О.Д., Коробка В.М.].«Компрінт». – 2016. –215с. 

4. Економіка і організація інноваційної діяльності: Практикум (Гриф МОН) / 

О.Д. Витвицька, М.М. Кулаєць, В.А., Скрипниченко/ – К.: ННЦ ІАЕ, 2014. – 

320с.; 

5. Економіка і організація інноваційної діяльності: Практикум (Гриф МОН) / 

[О.Д. Витвицька, М.М. Кулаєць, В.А., Скрипниченко] – К.: ННЦ ІАЕ, 2014. – 

320с.; 

6. Основи інноваційної діяльності аграрної сфери. Посібник. (Гриф МОН) 

[О.Д. Витвицька, М.М. Кулаєць, В.А. Скрипниченко] Київ: Видавничий центр 

«Агрармедіагруп» 2010.- 326с. 

7. Витвицька О.Д. Інноваційний розвиток підприємств аграрного сектору. 

Монографія К.: «Аграр Медіа Груп», 2012. – 407 с.; 

8. Чухрай Н., Просович О.П. Стратегічне управління інноваційним 

розвитком: Підручник. – Львів: [Видавництво Львівська політехніка], 2015. 

Допоміжна 

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2002, N 36, ст.266. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=40-15. 2. Закон України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» № 284-ХІV від 01.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 

1998. - № 2-3. – Ст. 20. 3. Закон України «Про основи державної політики в сфері 
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науки і науковотехнічної діяльності» № 1977-XII від 25.03.1992 р. (зі змінами і 

доповненнями згідно Закону 2261-IV від 16.12.2004.) // Відомості Верховної Ради. 

– 1992. – №12. – Ст. 165. 

4. Innovations in Public Expenditure Management: Country Cases from the 

Commonwealth / Edited by Andrew Graham. – London, U.K.: Commonwealth 

Secretariat and Institute of Public Administration of Canada, 2011. –108 p. 

5. Portfolio Management Making the Most of Limited Resources: Harnessing 

Program Management To Empower State and Local Governments [Електронний 

ресурс]. – VA : RG Perspective. – 2013. – Режим доступу : 

ttps://www.robbinsgioia.com/downloads/perspectives/pm-making-the-most.pdf. 

Інформаційні ресурси 

1. Конспекти лекцій з дисципліни. 

2. Підручники та навчальні посібники. 

3. https://rada.gov.ua 

4. https://www.kmu.gov.ua 

5. https://liga.net 

6. http://www.ukrstat.gov.ua 

7. https://www.sfii.gov.ua 

8. https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1441 

 

 

Розробник: 

доцент кафедри інформаційфних 

управляючих систем та технологій, 

к.т.н.   К. С. Приходько 
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