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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
Мета курсу –  поглиблення теоретичних знань, оволодіння методичним інструментарієм, практичними навичками з 
ефективного управління інноваціями на підприємствах у сучасних умовах господарювання. Головними завданнями 
курсу є вивчення базових положень теорії інновації, набуття навичок оцінки рівня інноваційності різних об’єктів 
(продукції, технології, персоналу, підприємства тощо) та вироблення ефективних рішень щодо успішного розвитку 
інновацій. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Поняття і сутність теорії інноватики 
 
 Визначення інноватики як науки. Сутність понять «інновація», «нововведення», «новація».  «Життєвий цикл» 
інновацій. Інноваційна діяльність. Інноваційна інфраструктура. Технологія та технологічні уклади. 
 
Тема 2. Становлення теорії інноваційного розвитку та її сучасні концепції 
 
Циклічність розвитку. Теорія довгих хвиль М. Д. Кондратьєва. Класична теорія нововведень. Неокласична теорія 
нововведень. Теорія прискорення. Соціально-психологічна модель. 
 
Тема 3. Інноваційний процес як об'єкт інноваційного менеджменту 
 
Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст. Структура інноваційного процесу. Моделі 
поширення інновацій. Причини та джерела інноваційних ідей. Чинники успішності та невдач нововведень. 
 

Тема 4. Класифікація інновацій та їх особливість 
 
Тема 5. Державне регулювання інноваційної діяльності 
 
Роль держави у створені механізму регулювання інноваційного процесу та інноваційної діяльності. Державна 
інноваційна політика. Методи реалізації інноваційної політики. 
 

 

Тема 6. Основи інноваційного менеджменту 
 
 Сутність та зміст інноваційного менеджменту. Функції інноваційного менеджменту. Менеджери в інноваційній сфері. 
 Рішення в інноваційному менеджменті та методи їх прийняття. 

 

Тема 7. Підприємство як основний суб'єкт реалізації нововведень 
 
Взаємодія організації та нововведень. Особливості взаємодії організації та нововведень. Сприйнятливість 
організації до нововведень. Інноваційний потенціал та його оцінка. Причини успіху та краху організацій. 
 
8. Інноваційні стратегії 
 
Поняття та особливість інноваційної стратегії. Типи інноваційних стратегій. Розроблення і обґрунтування 
інноваційної стратегії. Процес розроблення нового продукту. Стратегічне планування як елемент стратегічного 
управління та метод реалізації інноваційної стратегії. 
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Тема 9. Методи організації забезпечення інноваційних процесів на підприємстві 
 
Особливості побудови організаційних структур НДДКР. Основні види організаційних структур НДДКР. Основні 
методи організації інноваційного процесу. Організація роботи «змішаних бригад». Досвід управління науково-
дослідною діяльністю в японській компанії «Мацусіта електрик індастріал». 
 
 
Тема 10. Організаційні форми, які забезпечують розвиток інноваційних процесів 
 
 Виникнення нових організаційних форм управління інноваційним процесом. Технопарки. Технополіси. Регіональні 
науково-промислові комплекси. Інноваційні центри - інкубатори. Консультативні фірми. Венчурні фірми. Науково-
технічна кооперація. Стратегічні альянси. 
 
Тема 11. Система мотивації інноваційної діяльності в організації 
 
 Сутність мотивації в системі управління персоналом,який здійснює інноваційну діяльність. Методи стимулювання 
творчої активності персоналу. Організація винахідницької діяльності. Стиль керівництва і формування інноваційної 
культурив організації.  
 
Тема 12. Оцінка ефективності інновацій 
 
Тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія з природним і соціальним середовищем. Сутність 
проблеми оцінки ефективності інновацій. Види ефективності (ефектів). Методи оцінки економічної ефективності 
інноваційної діяльності. 
 
 

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема 
завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК6. Вміння виявляти та вирішувати проблеми. 
ЗК7. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, 
критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 
ЗК8. Здатність працювати як автономно, так і у команді. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

ФК2 Встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший напрямки 
розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та плани. 
ФК7 Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та 
підприємливість. 
ФК9 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати 
управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації. 
ФК10 Здатність до управління організацією, її змінами 
ФК11 Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових 
робіт до оприлюднення. 

Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

ПРН3 Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування 
підприємницької ідеї. 
ПРН9 Виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та 
ефективного самоменеджменту. 
ПРН12 Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з 
роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в області наук про менеджмент. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень 
 

Тем Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат  

Завдання для СРС  
(література, ресурси в інтернеті, презентація, відеокурси) 

1 тиждень Тема 1. Поняття і сутність 
теорії інноватики 
 
 Визначення інноватики як 
науки. Сутність понять 
«інновація», 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4 
додаткова  1,2 

1,2 тижні Практичне 
заняття, 
(2 год), 

1. Проаналізуйте сутнісну характеристику поняття 
«інновація».  
2. Сутність трансформації економічних концепцій інновацій.   
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«нововведення», «новація».  
«Життєвий цикл» інновацій. 
Інноваційна діяльність. 
Інноваційна інфраструктура. 
Технологія та технологічні 
уклади. 
 
Тема 2. Становлення теорії 
інноваційного розвитку та її 
сучасні концепції 
 
Циклічність розвитку. Теорія 
довгих хвиль М. Д. 
Кондратьєва. Класична 
теорія нововведень. 
Неокласична теорія 
нововведень. Теорія 
прискорення. Соціально-
психологічна модель. 
 

F2F 3. Сучасний погляд на функції та види інновацій.  
4. Проаналізуйте форми інновацій. 
5. Перелічіть моделі управління інноваціями.  
6. Охарактеризуйте поняття «технологія та технологічні 
уклади». 
7. Охарактеризуйте циклічність розвитку. 
8. Охарактеризуйте становлення теорії інноваційного 
розвитку та її сучасні концепції 
 
 
 
 

3тиждень Тема 4. Класифікація 
інновацій та їх особливість 
 
 

Лекція 
(2 год) 
2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5 
додаткова  1,2,3 

3,4 тижні Практичне 
заняття 

(самостійна, 
групова 
робота) 
(2 год) 

1. Класифікація інновацій та їх особливість.  
2. Особливості класифікація інноваці. 
 

5 тиждень Тема 5. Державне 
регулювання інноваційної 
діяльності 
 
Роль держави у створені 
механізму регулювання 
інноваційного процесу та 
інноваційної діяльності. 
Державна інноваційна 
політика. Методи реалізації 
інноваційної політики. 
 

 

 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 7 
додаткова  2,4, 5 

5,6 тижні Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна, 

дискусія) 
(2 год) 

F2F 

1. Державне регулювання інноваційної діяльності. 
2. Роль держави у створені механізму регулювання 
інноваційного процесу та інноваційної діяльності.  
3. Державна інноваційна політика.  
4. Методи реалізації інноваційної політики. 
 
 

7 тиждень Тема 7. Підприємство як 
основний суб'єкт реалізації 
нововведень 
 
Взаємодія організації та 
нововведень. Особливості 
взаємодії організації та 
нововведень. 
Сприйнятливість організації 
до нововведень. 
Інноваційний потенціал та 
його оцінка. Причини успіху 
та краху організацій. 
 
 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 5, 9 
додаткова  1, 2,4, 7 

7,8 тижні Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна, 

дискусія) 
(2 год) 

F2F 

1. Підприємство як основний суб'єкт реалізації нововведень. 
2. Взаємодія організації та нововведень.  
3. Особливості взаємодії організації та нововведень.  
4. Сприйнятливість організації до нововведень. 
5. Інноваційний потенціал та його оцінка.  
6. Причини успіху та краху організацій. 
  
 

9 тиждень 8. Інноваційні стратегії 
 
Поняття та особливість 
інноваційної стратегії. Типи 
інноваційних стратегій. 
Розроблення і 
обґрунтування інноваційної 
стратегії. Процес 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 2, 5, 8 
додаткова  1, 3,4, 6 

9,10 тижні Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна, 

1. Поняття та особливість інноваційної стратегії.  
2. Типи інноваційних стратегій.  
3. Розроблення і обґрунтування інноваційної стратегії. 
4. Процес розроблення нового продукту.  
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розроблення нового 
продукту. Стратегічне 
планування як елемент 
стратегічного управління та 
метод реалізації інноваційної 
стратегії. 

 

Тема 9. Методи організації 
забезпечення інноваційних 
процесів на підприємстві 
 
Особливості побудови 
організаційних структур 
НДДКР. Основні види 
організаційних структур 
НДДКР. Основні методи 
організації інноваційного 
процесу. Організація роботи 
«змішаних бригад». Досвід 
управління науково-
дослідною діяльністю в 
японській компанії «Мацусіта 
електрик індастріал». 
 
 

дискусія) 
(2 год) 

F2F 

5. Стратегічне планування як елемент стратегічного 
управління та метод реалізації інноваційної стратегії. 
6. Особливості побудови організаційних структур НДДКР.  
7. Основні види організаційних структур НДДКР.  
8. Основні методи організації інноваційного процесу.  
9. Організація роботи «змішаних бригад». 

11 
тиждень 

Тема 10. Організаційні 
форми, які забезпечують 
розвиток інноваційних 
процесів 
 
 Виникнення нових 
організаційних форм 
управління інноваційним 
процесом. Технопарки. 
Технополіси. Регіональні 
науково-промислові 
комплекси. Інноваційні 
центри - інкубатори. 
Консультативні фірми. 
Венчурні фірми. Науково-
технічна кооперація. 
Стратегічні альянси. 
 
 
 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 2, 5, 8 
додаткова  1, 3,4, 6 

11,12 
тижні 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна, 

дискусія) 
(2 год) 

F2F 

1. Організаційні форми, які забезпечують розвиток 
інноваційних процесів. 
2. Виникнення нових організаційних форм управління 
інноваційним процесом.  
3. Технопарки. Технополіси.  
4. Регіональні науково-промислові комплекси.  
5. Інноваційні центри - інкубатори.  
6. Консультативні фірми.  
7. Венчурні фірми.  
8. Науково-технічна кооперація. Стратегічні альянси. 
 
 

13 
тиждень 

Тема 11. Система мотивації 
інноваційної діяльності в 
організації 
 
 Сутність мотивації в системі 
управління персоналом,який 
здійснює інноваційну 
діяльність. Методи 
стимулювання творчої 
активності персоналу. 
Організація винахідницької 
діяльності. Стиль 
керівництва і формування 
інноваційної культурив 
організації.  
 
 

Лекція 
(2 год) 
FF 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 2, 5, 8 
додаткова  1, 3,4, 6 

13,14 
тижні 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна, 

дискусія) 
(2 год) 

F2F 

1. Система мотивації інноваційної діяльності в організації. 
2. Сутність мотивації в системі управління персоналом,який 
здійснює інноваційну діяльність.  
3. Методи стимулювання творчої активності персоналу.   
4. Організація винахідницької діяльності.  
5.Стиль керівництва і формування інноваційної культури в 
організації.  
 
 

15 
тиждень 

Тема 12. Оцінка 
ефективності інновацій 
 
Тенденція розвитку науково-

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 2, 5, 6 
додаткова  3, 4, 7-8 
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15,16 
тижні 

технічного прогресу і його 
взаємодія з природним і 
соціальним середовищем. 
Сутність проблеми оцінки 
ефективності інновацій. 
Види ефективності (ефектів). 
Методи оцінки економічної 
ефективності інноваційної 
діяльності. 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна, 

дискусія) 
(2 год) 

F2F 

1. Оцінка ефективності інновацій. 
2. Тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його 
взаємодія з природним і соціальним середовищем.  
3. Сутність проблеми оцінки ефективності інновацій.  
4. Види ефективності (ефектів).  
5. Методи оцінки економічної ефективності інноваційної 
діяльності. 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-6, друга – за темами 7-12 у письмовій формі. Під 

час виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання до аналізу 
поточних економічних явищ.  

Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуальних завдань. Кожен студент індивідуально виконує 
наступні завдання: 

1. Ідентифікації всіх видів інноваційних переваг, якими володіє підприємство, визначенні тих, що необхідно 
досягнути в майбутньому для поліпшення його інноваційності. 

2. Використання чинників інноваційності для створення конкурентних переваг підприємства. 
3. Розрахунки, пов’язані з оцінюванням рівня інновацій в галузі. 
 4. Визначення масштабів інноваційного середовища підприємства й оцінюванні розташування сил на ринку. 
5. Обґрунтовування організаційно-технічних рішень щодо підвищення інноваційності продукції і продуктивності 

виробництва. 
6. Економічне обґрунтуванні та конкретизація функції управління інноваційностю підприємства. 
Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи містяться в системі MOODLE у наступних: 1. Методичні рекомендації до практичних занять та 
самостійної роботи з курсу «Інноваційний менеджмент»; 2. Методичні рекомендації для виконання індивідуальної 
роботи з курсу «Інноваційний менеджмент». 
 

E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 
1. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003.  
2. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2005 
3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : Підручник. – Суми : ВТД ―Університетська книга‖, 2010. – 334 с. 
4. Інноваційний розвиток підприємства [Текст] : Конспект лекцій для студентів спеціальностей «Міжнародні економічні 
відносини», «Економіка підприємства», «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форм навчання / уклад. В.О. 
Морохова, Н.С. Куцай. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 119 с. 
5. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник / За ред.П. П. Микитюка. – Тернопіль: ПП «Принтер 
Інформ», 2015. – 224 с.  
6. 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. 
7. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / В.О. Василенко, В.Г. Шматько; За ред. В.О. Василенко. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2005. – 440 с. 
8. Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко. – К.: Центр учбової літератури, 
2009. – 256 с. 
9. Заблоцький Б.Ф. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / Б.Ф. Заблоцький. – Львів: Новий Світ – 2000, 2007. – 456 с. 

 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1.Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації 
економіки. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. 
2.Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики: Монографія / Соловйов В.П., Коренянко Г.І., Головатюк В.М. – 
К.: Фенікс, 2008. – 224с. 
3.Кондратьев Николай Дмитриевич. Большие циклы конъюнктуры. // Вопросы конъюнктуры. 1925. Т. I. Вып. 1. - С. 28-79.; 
Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. – М., 1993. – С. 24-83; Кондратьев Н.Д. Большие циклы экономической 
конъюнктуры. Доклад. // Проблемы экономической динамики. – М., 1989. – С. 172-226 
4.Працююча інновація: як управляти нею, вимірювати її та здобувати з неї вигоду / Пер. з англ.; За наук. ред. Т.Ф. 
Козицької – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 320с. 
5. Туган-Барановский Михаил Иванович. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и ближайшие 
влияния на народную жизнь. – СПб., 1894.; Туган-Барановский М.И. Избранное. Периодические промышленные кризисы. 
История английских кризисов. Общая теория кризисов. - М., 1997.  
6. Инновационный менеджмент: Учебник / [С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.]; под ред. С.Д. Ильенковой. – 
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с. 
7. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / П.П. Микитюк. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 295 с. 
8. Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / Л.І. Михайлова, С.Г. Турчіна. – К.: Центр учбової літератури, 
2007. – 248 с. 
9. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. 
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Савчук. – К.: КНЕУ, 2003. –  
394 с. 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Білоусько Т. Ю. Вибір матричних методів в обґрунтуванні стратегії розвитку підприємства [Електронний ресурс] / 
Т. Ю. Білоусько. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?.  
2. Перфілова О. Є. Проблеми та особливості впровадження SWOTаналізу в практику стратегічного управління 
вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О. Є. Перфілова. – Режим доступу: http://vlp. com. ua/files/13_27.pdf 
3. Симкин Л. SWOT-анализ: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы : практическое руководство по 
сегментированию рынка [Электронный ресурс] / Л. Симкин, С. Дибб. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/text/ 
19155298/. 
4. Shay J. P. Dynamic Competitive Strategy: Towards a Multiperspective Conceptual Framework [Electronic resource] / 
Jeffrey P. Shay, Frank T. Rothaermel. – Access mode: http://scheller.gatech.edu/directory/faculty/rothaermel/pubs/ 
99LRP.pdf. 
5. Strategic business unit. https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_business_unit. 
6. Strategic management. https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_management. 
7. SWOT Analysis: Discover New Opportunities, Manage and Eliminate Threats". www.mindtools.com. 2016. Retrieved 24 
February 2018. 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  
 

1. Andrushchenko H., Shandova N., Hbur Z., Yavorska N., Parshyna O. Enterprise competitiveness management by 
introducing virtual reality technologies. Academy of Strategic Management Journal. Лондон, Великобританія, 2019. Т. 18. 
Спец.Вип. 1. С.1–6. URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85080961125&origin=inward&txGid=28f2955ea17b155ed48f603852e2f95a  Scopus  

2. Andrushchenko H., Alkema V.,Hrynko P., Portna O., Koliesnik T. Transnational corporations as entities of international 
entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Education. Лондон, Великобританія, 2020.  Т 23, Вип. 1.  С. 1 – 6.  

URL: https://www.abacademies.org/journals/month-february-year-2020-vol-23-issue-1-journal-ajee-past-issue.html 
Провідне видання іноземної держави; Impact factor). 

3. Sherifi I., Andrushchenko H., Vankovych D., Solokha D., Malyshenko I. Strategic Management of Industrial Enterprise 
Innovation Potential  

Development. Academy of Strategic Management Journal. Лондон, Великобританія. 2020.Т.19(6).  С.1–8 URL: 
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-
85098222539&origin=inward&txGid=40b4e06e1fb217c515738761be8ea66b Scopus 

 
 

 

 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах і є необхідною для 
опанування подальших навчальних дисциплін «Стратегічний менеджмент», «Управління 
конкурентоспроможністю компанії» тощо.  
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує. 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Лекції 16 4 

Практичні (лабораторні) 16 4 

Самостійна робота студента (СРС) 88 112 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 24 24 

Курсова робота – – 

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 10 5 

виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

25 25 

науково-дослідницька робота 5 10 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 50 

Разом 100 100 

https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_management
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85080961125&origin=inward&txGid=28f2955ea17b155ed48f603852e2f95a
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85080961125&origin=inward&txGid=28f2955ea17b155ed48f603852e2f95a
https://www.abacademies.org/journals/month-february-year-2020-vol-23-issue-1-journal-ajee-past-issue.html
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098222539&origin=inward&txGid=40b4e06e1fb217c515738761be8ea66b
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098222539&origin=inward&txGid=40b4e06e1fb217c515738761be8ea66b
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Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
 не запізнюватися на заняття;   
 не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
 при підготовці есе, есе-рефлексії на статтю, що запропонована вам для читання (див. семестровий план), 

оцінюється якість та оригінальність наведених вами аргументів. Есе повинно бути надіслано до 16:00 у 
попередній день перед семінаром. Усі повинні обов’язково підготувати есе, а його відсутність з будь-яких 
причин не може бути виправданням. 

 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 
час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   

 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;   
 брати очну участь у контрольних заходах;   
 будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в 

тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як 
порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у 
порядку, визначеному чинним законодавством. 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення 
експерименту, практики);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 

студентами;   
метод проблемного викладу;   
дослідницький. 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування по бланкам. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. 
Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 
P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією 
із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від 

https://zoom.us/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/
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інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не 
подавати один і той же звіт двічі. 
 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри управління бізнесом Державного університету економіки і технологій - протокол №17 від 

21.06.2022 року 

 

 


