
 

 

Силабус курсу 

Основні характеристики  

Назва 

українською 

мовою 

Інноваційний менеджмент 

Назва 

англійською 

мовою 

Innovation management 

Код ЗО 4 

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Освітня 

програма 

Образотворче мистецтво 

Рівень освіти другий (магістерський) 

Рік навчання 1 

Форма навчання денна 

Кількість годин / 

кредитів ECTS 

90/3 

Розподіл годин за 

видами занять 

 

Лекції 

Практич. 

занят. 

(семінари) 

Лабор. заняття 

(комп’ют. 

практ.) 

Індив. 

заняття 

СРС 

Години 18 36    
 

Контрольні 

заходи  
Екзамен Залік 

МКР  
(вказати 

кількість) 

РГР, РР, ГР 
(вказати 

кількість) 

ДКР 
(вказати 

кількість) 

Реферат 
(вказати кількість) 

 1     
 

Статус 

дисципліни / 

кредитного 

модуля 

обов’язкова 

Мова викладання українська 

Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі 

Викладач 

(лекційні 

заняття)  

https://orcid.org/0000-0003-0421-0630  
http://ovpk.vpi.kpi.ua/index.php/pro-kafedru/profesorsko-vykladatskyi-sklad/881-
%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%8
7-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F-
%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B
2%D0%BD%D0%B0.html  

 

E-mail та інші 

контакти 

викладача  

Dariya.dor@gmail.com  

Викладач 

(практичні / 

лабораторні 

заняття)  

https://orcid.org/0000-0003-0421-0630  
http://ovpk.vpi.kpi.ua/index.php/pro-kafedru/profesorsko-vykladatskyi-sklad/881-
%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%8
7-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F-
%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B
2%D0%BD%D0%B0.html 

E-mail та інші 

контакти 

Dariya.dor@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0003-0421-0630
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викладача  

Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Метою навчальної дисципліни  є формування теоретичних знань та 

практичних навичок з питань інноваційного менеджменту, в тому 

вивчення, дослідження, аналіз та практичне застовування сучасних 

інноваційних управлінських теорій та інструментів, вивчення проектних 

методів управління та сучасних мотиваційних теорій. 

Компетентності ЗК 2 Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як 

відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних 

етапів розвитку суспільства. 

ЗК 3 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК 5 Здатність розробляти та керувати проектами. 

Здатності  

Результати 

навчання 

ПРН 12 Представляти результати діяльності у науковому та 

професійному середовищі в Україні та у міжнародному професійному 

середовищі. 

ПРН 13 Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, 

представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному 

науковому і професійному середовищі. 

Вимоги до 

підготовки 

слухачів 

(міждисциплінар

ні зв’язки, що 

передують 

вивченню 

дисципліни) 

Знання з економіки і організації виробництва, загальні знання з 

менеджменту. 

Зміст дисципліни 

(перелік тем) 

 

 

 

1. Теоретичні основи інноваційного менеджменту 

2. Вплив діджиталізації на менеджмент 

3. Інноваційні теорії управління 

4. Теорії проектного управління 

5. Сучасні мотиваційні теорії 

6. Роботизація, автоматизація та інформатизація як інструменти 

інноваційного менеджменту 

Дидактичні методи (вказати за всіма видами занять) 

На лекційних 

заняттях 
лекція, пояснення, презентація 

На практичних 

заняттях 
завдання до виконання 

Література 

основна 

(видалила 

місцезнаходженн

я, щоб менше 

виникало 

питань) 

1. Закон України “Про інформацію” від 2.10.1992 р. зі змінами 

[Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: http://www.rada.gov.ua.  

2. Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки” від 9.01.2007  р. [Електронний 

ресурс]. – Спосіб доступу: http://www.rada.gov.ua.  

3. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент: підручник / Т.О. 

Скрипко. – К.: Знання, 2011 

4. Азарова А. О. Комплексна цільова програма удосконалення 

інноваційного процесу з використанням сучасних автоматизованих 

засобів [Текст] / А. О. Азарова, А. В. Сторожа, О. О. Мороз // Вісник 



Сумського державного університету. –2013. – № 4. – С. 102–109 

5. Балан О.С. Управління процесом прийняття інвестиційних рішень 

на підприємствах виробничої сфери: монографія / О.С. Балан. – Одеса: 

Вид. «ВМВ», 2014. – 420 с. 

6. Біловодська О. А. Аналіз тенденцій розвитку інноваційної 

діяльності в контексті стратегічних механізмів дематеріалізаційних змін / 

О. А. Біловодська 239 / Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та 

енергоефективних змін національної економіки» : монографія / за заг. 

ред. І. М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2016. – С. 273 –283. 

Всього основної літератури: 23 

Література 

додаткова 

Всього додаткової літератури: 26 

Технічне 

забезпечення 

Microsoft Office 

Метод 

оцінювання 

Кількість Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 
Практичні роботи 18 45 70 
Поточний контроль 2 15 30 
Підсумковий 
рейтинг 

 60 100 

Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки 

згідно з таблицею: 

100…95 Відмінно 

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре 

74…65 Задовільно 

64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

не зарахована … 

або   

стартовий рейтинг 

менше 36 балів 

Не допущено 

Політика курсу 

Правила взаємодії  

 

Дотримання положень «Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

(розділи 2 та 3) 

Додатково, наприклад: Політика співпраці 

Співпраця студентів у розв’язанні проблемних завдань дозволена, але  

відповіді кожний студент захищає самостійно. Взаємодія студентів під 

час іспиту / тестування категорично забороняється і будь-яка така 

діяльність буде вважатися порушенням академічної доброчесності 

згідно принципів університету щодо академічної доброчесності. 

Додаткова 

інформація  

Посилання на навчальні плани, навчальні та робочі навчальні програми 

тощо. 

 


