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Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи інноваційної діяльності» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми «Логістика». 

 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Години Кредити Семестр  
 VI 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3  90 

Аудиторні заняття, у т.ч:  44   44 

лекції 30   30 

лабораторні роботи     

практичні заняття 14   14 

Самостійна робота, у т.ч:  46   46 

   підготовка до аудиторних занять 8   8 

   підготовка до контрольних заходів 4   4 

   виконання курсового проекту або роботи     

   опрацювання розділів програми, які 
   не викладаються на лекціях 

4   4 

підготовка до екзамену 30   30 

Форма підсумкового контролю    екзамен 
 

 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Мета дисципліни - формування системи знань з методології управління інноваціями, 

засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок в управління інноваційними 
процесами та вирішення проблеми підвищення ефективності діяльності організацій в умовах 
ринкової економіки за рахунок впровадження інновацій. 

 

Завдання дисципліни: 

- одержання студентами знань про основи інноваційної діяльності як науку; 
- набуття навичок використання інструментарію управління інноваціями; 

- одержання студентами знань про відкриття, винаходи, новації та інновації;  
- отримання навичок щодо практичного застосування методів інноваційній діяльності та 
ризиків, які з ними пов’язані;  
- визначення ефективності інновацій; 
- обґрунтовування доцільності інноваційних проектів. 

 

Пререквізити дисципліни: Вивчення дисципліни «Основи інноваційної діяльності» 
ґрунтується на  дисциплінах «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», 
«Маркетинг», «Менеджмент», «Інформатика» та «Основи логістичного бізнесу». 

Постреквізити дисципліни: Опанування студентами змісту дисципліни «Основи 
інноваційної діяльності» дозволить використовувати набуті знання в їх подальшій фаховій 
діяльності щодо прийняття таких управлінських рішень, що підвищать ефективність 
діяльності керованих ними об’єктів та дозволить ефективно управляти інноваціями та 
ґрунтується на  дисциплінах: «Логістика», «Аналіз господарської діяльності», «Економіка 
підприємства», «Проектний менеджмент» та «Управління розвитком підприємства». 

 

Компетентності. Результатом вивчення дисципліни «Основи інноваційної діяльності» є 
здобуття студентами таких компетентностей:  
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 Інтегральна компетентність.   датність розв’язувати складні спеціалізовані завдання 
та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі управління або у процесі 
навчання, що передбачає застосування сучасних теорій та методів менеджменту та 
управління інноваціями. 

Загальні компетентності: 
 К2.  датність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та здобутки 
суспільства на основі розуміння закономірностей його розвитку та досягнень предметної 
області, техніки і технологій, дотримуватися принципів ведення здорового способу життя 

 К3.  датність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 
 К9.  датність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 К10.  датність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
 К12.  датність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
СК2. –  датність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 
впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку 
організації.  
СК6.  датність планувати, організовувати та контролювати діяльність організації та 
управляти часом. 
СК9.  датність аналізувати та структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані 
управлінські рішення. 
СК10.  датність формувати й демонструвати лідерські якості та поведінкові навички, 
мотивувати персонал організації. 
СК11.  датність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при 
вирішенні професійних завдань. 
СК12.  датність аналізувати ринкове становище організації та умови діяльності з 
врахуванням тенденцій розвитку національного та міжнародних ринків.   
СК13.  датність застосовувати теоретико-методичні та організаційно-економічні підходи 
щодо процесу розробки управлінських і логістичних рішень в умовах невизначеності та 
ризику.  
СК16. – Уміння здійснювати діагностику логістичної діяльності підприємства, 
ідентифікувати та управляти витратами, визначати вплив логістичних витрат на фінансовий 
стан підприємства та його конкурентоспроможність. 

Заплановані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 
студент повинен  

знати: 
РН3. Демонструвати знання теорії, методів і функцій менеджменту і логістики, 
застосовувати їх для забезпечення ефективності діяльності організації. 
РН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських і 
логістичних рішень. 

вміти:  
РН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 
обґрунтування логістичних рішень. 
РН12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організацій. 
РН14.  дійснювати діагностику діяльності підприємства, ідентифікувати та управляти 
логістичними витратами, визначати їх вплив на фінансовий стан підприємства та його 
конкурентоспроможність. 
РН15. Аналізувати ринкове становище організації та умови діяльності на  національному та 
міжнародних ринках. 
РН16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, бути критичним і самокритичним. 
РН17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера. 
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Методи навчання: практичний, наочний, словесний. 
 

Форми навчання: аудиторна, позааудиторна, групова, індивідуальна. 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі 

усього л п лаб. с.р 

Змістовий модуль 1. Управління інноваціями та інноваційний проект 

Тема 1. Інноваційна діяльність, її зміст та 
структура 

6 4 2   

Тема 2. Інноваційний процес 4 2   2 

Тема 3. Особливості створення інновацій та 
формування попиту на них 

6 2 2  2 

Тема 4. Інноваційний потенціал підприємства 4 2   2 

Тема 5. Інноваційний проект 8 4 2  2 

Разом за змістовим модулем 1 28 14 6  8 

Змістовий модуль 2. Інноваційний ризик та інноваційні прийоми 

Тема 6. Інноваційні стратегії 4 2 2   

Тема 7. Інноваційний ризик 6 4   2 

Тема 8. Маркетингова характеристика ринку 
інновацій 

6 2 2  2 

Тема 9. Інноваційна сегментація 4 2   2 

Тема 10. Інноваційні прийоми 6 4 2   

Тема 11. Державне регулювання інноваційної 
діяльності 

6 2 2  2 

Разом за змістовим модулем 2 32 16 8  8 

Підготовка до екзамену 30    30 

Усього годин 90 30 14  46 

 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1,2 Інноваційна діяльність, її зміст та структура 4 

3 Інноваційний процес 2 

4 Особливості створення інновацій та формування попиту на них 2 

5 Інноваційний потенціал підприємства 2 

6,7 Інноваційний проект 4 

8 Інноваційні стратегії 2 

9,10 Інноваційний ризик 4 

11 Маркетингова характеристика ринку інновацій 2 

12 Інноваційна сегментація 2 

13,14 Інноваційні прийоми 4 

15 Державне регулювання інноваційної діяльності 2 
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6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

1 Адаптація споживачів до інновацій.  2 

2 Життєвий цикл інновацій. 2 

3 Схема процесу розробки та виводу товару на ринок 2 

4 Економічна ефективність інновацій 2 

5 Методи відбору інноваційних проектів 2 

6 Позиціонування інноваційного товару на ринку 2 

7 Оцінка інноваційних ризиків проекту 2 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ п/п Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

1    Підготовка до аудиторних занять 8 

2    Підготовка до контрольних заходів 4 

3    Виконання курсового проекту або роботи  

4    Опрацювання розділів програми, які 
   не викладаються на лекціях 

4 

4.1 Тема 3.  Інноваційний процес. 
Методи прогнозування інновацій на прикладі українських 
підприємств. 

2 

4.2 Тема 7.  Інноваційні стратегії. 
Класифікація інноваційних стратегій на прикладі українських 
підприємств. 

2 

5 Підготовка до екзамену 30 

 Усього годин 46 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Основи інноваційної діяльності» 
здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення занять. Основними методами   
поточного контролю є усне опитування та практична перевірка.  

Підсумковий контроль здійснюється на екзамені методом усного опитування. 
 

 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний контроль знань студента оцінюється за 100 бальною шкалою залежно від 
виду навчання: 
- максимальна оцінка знань теоретичного матеріалу дисципліни, що вивчається, – 40 балів; 
- максимальна оцінка знань практичного матеріалу дисципліни, що вивчається, – 40 балів; 
- максимальна оцінка знань з самостійної роботи студента – 20 балів.  

У разі складання студентом поточного контролю знань на оцінку «незадовільно», він 
має право перескласти його. Перескладання поточного контролю з метою покращення 
позитивної оцінки не допускається. Студент, який отримав незадовільну оцінку за практичні 
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заняття, контрольну роботу або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її. Повторне 
складання екзамену з метою покращення оцінки не допускається. 

 

Критерії оцінки теоретичних знань  поточного контролю 

№ 
з/п Вид критерію  міст критерію 

Кількість балів за  змістовим модулем 

1 змістовий 
модуль 

2 змістовий 
модуль 

1. Відвідування 
лекційних занять 

2 бали за відвідування 
студентом кожного 
лекційного заняття 

0 – 16 

 

0 - 14 

 

2. Якість відповіді 
на теоретичні 
питання: 
  

-в першому 
змістовому 
модулі за кожне 
з 2-х 
теоретичних 
питань 
максимально 
нараховується 12 

балів; 
 

-в першому та 
другому 
змістовому 
модулі за кожне 
з 2-х 
теоретичних 
питань 
максимально 
нараховується 13 

балів; 
 

 

 
 

1-е 
питання 

2-е 

питання 

1-е 

питання 

2-е 

питання 

Студент повністю 
розкриває теоретичне 
питання, показує вміння 
логічне і послідовно 
викладати матеріал, 
робити висновки, 
наводити, де можливо, 
приклади з наданням 
фактичного і 
статистичного матеріалу 

 

 

 

 

10-12 

 

 

 

 

 

 

10-12 

 

 

 

 

 

 

11-13 

 

 

 

 

 

 

11-13 

 

 

Відповідь і висновки на 
теоретичне питання 
студентом виконані 
правильно, але стисло і  
не повно.  Матеріал 
викладено без наведення 
достатньої кількості 
прикладів  і  
статистичних даних   

 

 

 

6-9 

 

 

 

 

 

6-9 

 

 

 

 

 

6-10 

 

 

 

6-10 

Студент в цілому 
розкриває суть 
теоретичного питання, 
але не в повному обсязі і 
з помилками. Правильні 
висновки робить лише з 
урахуванням наведених 
викладачем запитань   

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

1-5 

Студент не розкриває 
суті теоретичного 
питання і допускає грубі 
помилки при 
формуванні висновків не 
тільки при самостійному 
розгляді питання, але і з 
урахування наведених 
викладачем запитань 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

  Разом за одне питання: 0-12 0-12 0-13 0-13 

  Разом за два питання: 0-24 0-26 

  Разом за змістовим 
модулем 

0-40 0-40 
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Критерії оцінки практичних знань поточного контролю  

№ 
з/п Вид критерію  міст критерію 

Кількість балів за змістовим модулем 

 

1 змістовий модуль 

2  змістовий 
модуль 

1. Відвідування 
практичних 
занять 

1 бал за відвідування 
студентом кожного 
практичного заняття 

0 – 7 

 

0 - 7 

 

2. Якість 
виконання і 
захисту  
практичних 
завдань: 
 

- в першому та 
другому 
змістовому 
модулі за 
кожне з 2-х 
практичних 
завдань  
максимально 
нараховується 
16,5 балів; 
 

 

 1-е 

завдання 

2-е 

завдання 

1-е 

завдання 

2-е 

завдання 

Студентом обґрунто-

вано і в повному обсязі 
розв’язано практичне 
завдання.  При захисті 
практичного завдання 
продемонстрована  ви-

сока якість опанування 
інструментарієм 
розв’язання практичних 
задач   

 

 

  13-16,5 

 

 

13-16,5 

 

 

13-16,5 

 

 

13-16,5 

При обґрунтуванні і 
розв’язанні практич-

ного завдання студен-

том допущені незначні 
помилки, які суттєво  
не знижують якості ви-

конання завдання. При 
захисті практичного 
завдання студентом  
продемонстрована  хо-

роша якість опанування 
інструментарієм 
розв’язання  практич-

них задач  

 

 

 

 

 

8-12 

 

 

 

 

 

8-12 

 

 

 

 

 

8-12 

 

 

 

 

 

8-12 

Виконання і захист сту-

дентом практичного 
завдання зроблені  з 
суттєвими помилками і 
лише допоміжні запи-

тання викладача дозво-

ляють студенту довести 
той факт, що  опанова-

ний ним інструментарій 
розв’язання задач є до-

статнім для практич-

ного використання   

 

 

 

 

1-7 

 

 

 

 

1-7 

 

 

 

 

1-7 

 

 

 

 

1-7 

Виконання і захист 
практичного завдання 
зроблені  студентом  з 
грубими помилками і 
не в повному обсязі. 
Допоміжні запитання 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 
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викладача не дозволя-

ють студенту довести 
той факт, що опанова-

ний ним інструментарій  
розв’язання задач є до-

статнім для практич-

ного використання  
  Разом за одне завдання: 0-16,5 0-16,5 0-16,5 0-16,5 

  Разом за два завдання: 0-33 0-33 

  Разом за змістовим 
модулем: 

             0-40 0-40 

 

Критерії оцінки знань з самостійної роботи студента  

№ 
з/п 

Вид критерію  міст критерію 

Кількість балів за 
змістовими  модулями 

1 

змістовий 
модуль 

2  

змістовий 
модуль 

1. Своєчасне надання і 
захист письмового 
звіту у вигляді 
конспекту про 
виконання кожної з 2-

х тем розділів 
програми, що не 
викладались на 
лекціях: 
 

 -в першому 
змістовому модулі за 
кожну з 2-х тем 
програми максимально 
нараховується 10 
балів; 
 

- в другому змістовому 
модулі за кожну з 2-х 
тем програми 
максимально 
нараховується 10 балів 

 

 1-а 

тема 

2-а 

тема 

1-а 

тема 

2-а 

тема 

Студент своєчасно і в повному 
обсязі  подає письмовий звіт і 
захищає його зміст, якісно від-

повідаючи на всі запитання.  При 
цьому студент показує вміння 
логічне  і послідовно викладати 
матеріал та користуватися су-

часними інформаційними дже-

релами 

 

 

 

8-10 

 

 

 

8-10 

 

 

 

8-10 

 

 

 

8-10 

Студент своєчасно, але в стис-

лому обсязі подає письмовий 
звіт і захищає його зміст, не від-

повідаючи на всі запитання. До-

пускається незначна затримка, 
щодо подачі та захисту звіту 

 

 

4-7 

 

 

 

 

 

4-7 

 

 

4-7 

 

 

4-7 

Студент не своєчасно і в непов-

ному обсязі  подає письмовий 
звіт, захист якого відбувається 
студентом не самостійно, а  
лише при наданні викладачем 
допоміжних питань. Допуска-

ється значна затримка в часі 
щодо подання письмового звіту 
для перевірки і захисту 

 

 

 

1-3 

 

 

 

1-3 

 

 

 

1-3 

 

 

 

1-3 

Письмовий звіт не подано для 
перевірки та захисту, або звіт і 
захист виконано з грубими по-

милками, що не дозволяє пози-

тивно оцінити самостійну роботу 
студента   
 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
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  Разом за одну тему: 0-10 0-10 0-10 0-10 

  Разом за змістовим модулем: 0-20 0-20 

 

Підсумковий контроль знань студента здійснюється у формі екзамену, що 
складається з 2-х теоретичних питань і оцінюється за 100 бальною шкалою. 

До підсумкового контролю допускаються студенти, що законспектували всі 
пропущені лекції та виконали всі пропущені практичні завдання і підтвердили це 
викладачеві на поточних заняттях чи консультаціях, а також заробили в кожному змістовому 
модулі не менше 60 балів. 

 

Критерії оцінки екзамену 

                        

№ 
з/п 

Вид критерію  міст критерію 

Відповіді на 
теоретичні питання 

1 питання 2 питання 

1. Якість 
відповіді 

Студент повністю розкрив теоретичне 
питання, показав вміння логічне і 
послідовно викладати матеріал, робити 
висновки, наводити приклади з наданням 
фактичного і статистичного матеріалу. На 
додаткові запитання викладача студент 
відповідає повно і якісно 

 

 

 

47-50 

 

 

 

47-50 

Студент повністю але стисло розкрив 
теоретичне питання, показав вміння 
логічне і послідовно викладати матеріал і 
робити висновки, наводити окремі 
приклади з наданням фактичного і 
статистичного матеріалу. На додаткові 
запитання викладача студент відповідає 
якісно, але не в повному обсязі 

 

 

 

40-46 

 

 

 

40-46 

Відповідь і висновки на теоретичне 
питання студентом виконані правильно, 
але стисло і  не повно.  Матеріал 
викладено без наведення достатньої 
кількості прикладів  і  статистичних 
даних. На додаткові питання викладача 
студент відповідає не в повному обсязі 

 

 

 

30-39 

 

 

 

 

 

 

30-39 

Студент стисло розкрив суть 
теоретичного питання, але не в повному 
обсязі і з помилками. Правильні висновки 
по теоретичному питанню студент 
частково робить самостійно, а частково 
лише з урахуванням наведених 
викладачем запитань. На додаткові 
питання викладача студент відповідає з  
помилками 

 

 

 

 

 

17-29 

 

 

 

 

 

17-29 

Студент дуже стисло розкрив суть 
теоретичного питання, але не в повному 
обсязі і з грубими помилками. Правильні 
висновки по теоретичному питанню 
студент робить не самостійно, а лише з 
урахуванням наведених викладачем 

 

 

 

1-16 

 

 

 

1-16 
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запитань. На додаткові питання викладача 
студент відповідає з грубими помилками 

Студент не розкрив суті теоретичного 
питання і допустив грубі помилки при 
формулюванні висновків не тільки при 
самостійному розгляді питання, але і з 
урахування наведених викладачем 
запитань. На додаткові питання викладача 
студент не відповідає або відповідає з 
грубими  помилками 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

  Всього: 0-50 0-50 

  Разом 100 

  

  Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як середнє арифметичне змістового 
модуля 1, змістового модуля 2 та екзаменаційної оцінки.  

При складанні екзамену студент повинен дотримуватися правил академічної 
доброчесності, що передбачає: 
 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;  
 посилання на джерела інформації у разі запозичення ідей, розробок, тверджень, 

відомостей;  
 використання у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірених та 

достовірних джерел інформації, грамотне посилатися на них. 
 

Порядок зарахування пропущених занять. 
1. Лекційні заняття, що пропущені студентом, зараховуються у вигляді опитування. 

Студент має відповісти на будь-яке питання (за вибором викладача) з тієї теми, яка 
викладалась на пропущеному занятті. 

2. Практичні заняття, що були пропущені студентом, зараховуються наступним 
чином:  
якщо на занятті було виконання ситуаційного завдання, то викладач пропонує студенту 
вирішення аналогічного завдання. Наприклад, викладач описує студенту будь-яку ситуацію з 
інноваційного ризику. Студент має дати на неї відповідь, тобто розв’язати аналогічно 
створену ситуацію (проблему). При цьому студент зобов’язаний розв’язати також й те 
завдання, яке вирішувалось на пропущеному занятті.  
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