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Мета дисципліни: оволодіння уміннями розробки, проведення експертизи та системної оцінки, 
реалізації інноваційних проєктів, як в сфері здійснення зовнішніх управлінських впливів, так і в середині 
державної організації, запозичення сучасних методів аналізу інноваційної діяльності.  

Забезпечує досягнення таких основних компетентностей:  
Здатність до організації інноваційної діяльності, проведення оригінальних наукових досліджень.  
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в сфері дослідницько-інноваційної діяльності;  
Здатність до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних 

досліджень у сфері інноваційних технологій.  
Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти у сфері маркетингу 

інноваційних технологій. 
Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема управління інноваційними проектами та 

технологіями.  
Основні очікуванні результати навчання:  
Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до вирішення комплексних 

наукових і практичних завдань з інноваційних технологій. 
Демонструвати навички самостійного аргументованого вибору та реалізації інноваційних технологій 

виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 
Ініціювати, розробляти, реалізовувати та управляти інноваційними проектами та технологіями, 

здійснювати пошук партнерів для комерціалізації результатів досліджень і розробок.  
Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати реалізації інноваційних технологій, 

формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо подальшого розвитку інноваційного проекту та 
продукту. 

Обирати та використовувати загальнонаукові та спеціальні методи та інструменти інноваційних 
технологій  

Вміти знаходити, збирати, перевіряти та на рівні аналізу упорядковувати, аналізувати управлінську 
інформацію, необхідну для реалізації функцій менеджменту з планування, організації, мотивації та контролю 
в організації.  

Знайти оригінальні iнновацiйнi рiшення або розробити iнновацiйнi технологiї, направленi на розв'язання 
конкретної проблеми 



 

 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Механізми взаємодії інноваційних технологій, бізнесу і суспільства  

Тема 2. Економічний сенс і механізми інноваційних технологій  

Тема 3. Встановлення економічного контролю над інноваційними технологіями 

Тема 4. Поняття інтелектуальної власності в галузі інноваційних технологій  

Тема 5. Патентне право як основа створення і збереження монополії на ринку інноваційних технологій  

Тема 6. Основи комерціалізації результатів реалізації інноваційних технологій  

Тема 7. Маркетинг інноваційних технологій. Специфіка і основні принципи.  

Тема 8. Маркетинг високотехнологічних інноваційних продуктів та послуг 
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