
Силабус навчальної дисципліни (проєкт) 
 

Назва дисципліни “Управління проєктами та інноваційною діяльністю” 

Рівень вищої освіти: третій освітньо-науковий рівень (доктор філософії) 
Галузь знань: 29 Міжнародні відносини 
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Освітньо-наукова програма: “ Міжнародні економічні відносини ” 

Сторінка курсу в Moodle:  
Рік навчання: другий; Семестр: перший. 

Аудиторні заняття: 30 годин 

Дні занять: за розкладом 
Консультації: за розкладом 

Назва кафедри: підприємництва, торгівлі та логістики 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач 

д.е.н., доцент, професор кафедри підприємництва, торгівлі та 

логістики Франів Ігор Андрійович 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача 
http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-komerciinoji-dijalnosti-ta-

pidprijemnictva/franiv-igor-andriiovich/?L=6602 

Контактна інформація ihor.franiv@lute.lviv.ua 
 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: “Управління проєктами та інноваційною діяльністю” є дисципліною, 

обов’язкової складової навчального плану, циклу дисциплін дослідницької підготовки, яка сприяє 

підготовці здобувачів спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” ОНП “ Міжнародні 

економічні відносини ˮ. 

Під час вивчення даної дисципліни здобувачі отримують цілісну систему теоретичних знань щодо 

концептуальних основ управління проєктами та інноваційною діяльністю, опановують практичні 

рекомендації щодо управління інноваційними проєктами, оволодівають стандартами з управління 

проєктами, технологією процесу експертизи інноваційних проєктів. Вивчають методи оцінювання 

економічної ефективності інноваційних проєктів та способи фінансування інноваційних проєктів, 

освоюють сучасні шляхи управління ризиками інноваційних проєктів. 

Передумовою вивчення дисципліни є знання отримані на попередніх рівнях вищої освіти. 

Формат вивчення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять. Здобувачі вищої освіти 

мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу 

здобувачів вищої освіти. Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість годин 

Тижневих годин для денної форми навчання: Вид 
підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

здобувача 

3 90 2,5 5 Екзамен 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 18 

Практичні (лабораторні) заняття 12 

Самостійна робота 60 



Компетентності, яких набуває здобувач при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-наукової 

програми 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (національні та 

зарубіжні бази даних, аналітичні огляди, анкетні опитування тощо). 

ЗК05. Здатність здійснювати критичний аналіз знання та генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК07. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти на 

міждержавному рівні та/або у сфері залучення іноземного капіталу.   

 
Результати навчання відповідно до освітньо-наукової програми (РН) 

 

      РН07. Розробляти та реалізовувати наукові проєкти, які підвищують ефективність 

підприємницької діяльності та/або дієвість економічної політики на національному і 

регіональному рівнях відповідно до проблематики міжнародних економічних відносин, з 

дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та 

правових аспектів.   

 РН09. Мати наукову цілісну уяву про регуляторні механізми міжнародних економічних 

відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів 

конвергенції і дивергенції. 

 РН10. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення у 

науковій та викладацькій діяльності.   
 



Дидактична карта дисципліни 
Назва теми, опис теми, завдання для самостійної роботи Календарний план курсу 

Вид 

навчальної 
діяльності 

Форми і методи навчання 

Оціню-

вання 

роботи, 

бали 

Тиждень 
семестру 

Дата 

Кіль-

кість 

годин 

3  семестр 

Тема 1. Теоретичні основи інновацій та інноваційної 

діяльності 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, СК07. 

Результати навчання: РН07, РН09, РН10. 

Завдання для СРС: 

1. Які існують міжнародні організації проекту. 

2. Порівняльний аналіз міжнародних стандартів 

управління проектами 

1-й за розкладом 1 лекція Лекція-візуалізація  

2-й за розкладом 1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 
ситуаційного завдання 

3,0 

1-й – 2-й 
поза 

розкладом  
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою конспектування, 
тезування, рецензування, 

вирішення завдань 

2,0 

Тема 2. Методичні основи управління інноваційними 

проєктами 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, СК07. 
Результати навчання: РН07, РН09, РН10. 

Завдання для СРС: 

1. Які основні фактори впливу організації на проект? 

1-й за розкладом  1 лекція Лекція-візуалізація  

2-й за розкладом 1 практичне 

Усне опитування, навчальна 
дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

1-й-2-й 
поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 
навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Тема 3. Стандарти з управління проєктами 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, СК07. 

Результати навчання: РН07, РН09, РН10. 

Завдання для СРС: 
1. Які особливості управління змістом проекту? 

2. Що таке довідник ієрархічної структури робіт (ІСР)? 

3-й за розкладом  2 лекція Лекція-візуалізація  

4-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 
дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

3-й-4-й 
поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 
літературою 

2,0 

Тема 4. Управління плануванням і реалізацією 

інноваційного проекту 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, СК07. 
Результати навчання: РН07, РН09, РН10. 

Завдання для СРС: 

1. Форми зовнішніх організаційних структур: проектна 
команда, матрична організація.  

2. Гібридна організаційна структура: опис та 

застосування. 
3.Структура модульного зв’язку: суть та особливості 

застосування. 

 

 

3-й за розкладом  2 лекція Лекція-візуалізація  

4-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 
ситуаційного завдання 

3,0 

3-й-4-й 
поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Тема 5. Організаційні структури управління 5-й за розкладом  1 лекція Лекція-візуалізація  



інноваційними проєктами і процесами  

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, СК07. 
Результати навчання: РН07, РН09, РН10. 

Завдання для СРС: 

1. Які існують підходи до створення Work Breakdown 
Structure – WBS, Organization Breakdown Structure – OBS, 

Cost Breakdown Structure –CBS? 

2.Суть комбінованих структур: ABS (структура статей 

витрат) та RBS (структури ресурсів) 

6-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 
ситуаційного завдання 

3,0 

7-й-8-й 
поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Тема 6. Time-менеджмент проєкту  

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, СК07. 

Результати навчання: РН07, РН09, РН10. 

Завдання для СРС: 

1. Методи та підходи оцінки вартості операцій. 

2.Структура плану управління постачанням 

проекту. 

3. Рішення «виробляти чи купувати» 

5-й за розкладом  1 лекція Лекція-візуалізація  

6-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

5-й-6-й  
поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Контрольна робота (теми 1-6) 6 -й 
поза 

розкладом 
   10,0 

Тема 7. Експертиза інноваційних проєктів  

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, СК07. 
Результати навчання: РН07, РН09, РН10. 

Завдання для СРС: 

1. Методи та інструменти управління якістю проекту. 
2.Види нормативної документації та технічної літератури, 

склад робочих та контрольних інструкцій з якості. 

7-й за розкладом  2 лекція Лекція-візуалізація  

8-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 
дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

7-й - 
8-й 

 

поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з навчаль-

но-методичною літературою 
2,0 

Тема 8. Оцінювання економічної ефективності 

інноваційних проєктів 
Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, СК07. 

Результати навчання: РН07, РН09, РН10. 

Завдання для СРС: 
1. Підбір команди проекту. 

2.Організація діяльності команди. 

3.Психологічні аспекти управління персоналом. 

7-й за розкладом  2 лекція Лекція-візуалізація  

8-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 
дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

7-й - 

8-й 

 

поза 
розкладом 

5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Тема 9. Фінансування інноваційних проєктів 
Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, СК07. 

Результати навчання: РН07, РН09, РН10. 

Завдання для СРС: 
1. Детальне та сітьове планування. 

2.Принципи ефективного управління часом. 

 

 
 

9-й за розкладом  1 лекція Лекція-візуалізація  

10-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

9-й - 

10-й 

 

поза 
розкладом 

5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 



Тема 10. Управління ризиками інноваційних проєктів 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, СК07. 
Результати навчання: РН07, РН09, РН10. 

Завдання для СРС: 

1. Особливості застосування автоматизованих систем 
управління проектом. 

2.Характеристика програмного забезпечення Microsoft 

Project 

9-й за розкладом  1 лекція Лекція-візуалізація  

10-й за розкладом  1 практичне 
Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

9-й - 

10-й 

 

поза 
розкладом 

5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Тема 11. Команда інноваційного проєкту: формування, 

взаємодія, розвиток, культура, ефективність 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, СК07. 

Результати навчання: РН07, РН09, РН10. 

Завдання для СРС: 

1 Види проектного офісу (РМО). 

2.Рівні зрілості управління проектами організаціями. 

3.Модель зрілості ОРМ. 

11-й за розкладом  2 лекція Лекція-візуалізація  

12-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

11й -12й 

 

поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 
літературою 

2,0 

Тема 12. Закупівлі та логістика у проєкті 

Формування компетентностей: ЗК02, ЗК05, СК07. 

Результати навчання: РН07, РН09, РН10. 

Завдання для СРС: 

1. Механізм логістичних ланцюгів в проекті 

11-й за розкладом  2 лекція Лекція-візуалізація  

12-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

11й-12-й  
поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Контрольна робота (теми 7-12) 12-й 
поза 

розкладом 
   10,0 

Есе 1-12-ий    
Самостійна робота з навчально-

науковою літературою, 

виконання та презентація есе 
20,0 

Разом    90   100 

 

 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

Серед форм самостійної роботи здобувачів передбачено виконання есе. Есе (реферативний 

огляд) – це науково-теоретичне дослідження одного з проблемних питань даної дисципліни. 

Написання есе проводиться з метою поглибленого вивчення найбільш важливих питань, що входять 

до цієї дисципліни. - Тематика есе пропонується кафедрою, будується у відповідності з програмою 

курсу і покликана розкрити та поглибити вузлові питання курсу. Тематику есе здобувач самостійно 

обирає з переліку запропонованих викладачем тем або подає власну пропозицію, яка узгоджується 

з викладачем.  

Есе повинно містити вступну частину, яка передбачає визначення актуальності обраного 

дослідження, визначення теми, завдання та мети дослідження, основну частину, зміст якої повинен 

відповідати визначеній у назві темі, вичерпно і всебічно її висвітлювати, висновки, які є 

підведенням підсумків дослідження, та список використаної літератури, оформлений згідно зі 

стандартом (мінімальна кількість джерел – 15). Обсяг зібраних і систематизованих матеріалів з 

відповідними посиланням по тексту на використану літературу повинен становити не менше 20 

аркушів формату А4 за умови використання комп’ютерної техніки (Вимоги щодо оформлення 

тексту: використання текстового редактора Word,  шрифт – Times New Roman, комп’ютерний набір 

– кегель 14, міжрядковий інтервал – „1,5”, поля: зверху і знизу – по 20 мм, справа – 30 мм, зліва – 

10 мм).  

При оцінюванні есе враховується виконання роботи та її захист. 

  

Тематика есе: 

1. Визначення проекту та продукту проекту, що досліджується (суть, результат). 

2. Характеристика проекту, а саме - класифікація запропонованого проекту, що  досліджується. 

3. Аналіз проекту, що повинен вміщати: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища. 

4. Основні обмеження проекту. 

5. Життєвий цикл проекту. 

6. Бюджет проекту. 

7. Основні споживачі продукту проекту. 

8. Матриця відповідальності учасників проекту. 

9. Обмеження та умови проекту. Ініціація проекту. 

10. Головні ризики. 

11. План управління трудовими ресурсами (команда проекту, набір, розвиток). 

12. Організаційна структура. 

13. Побудовані відносно проекту WBS та OBS-структури. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет для: 

комунікації та опитувань; виконання самостійних завдань; проходження тестування (поточний, 

підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності MS Windows; MS Office; Google Chrome; Project Expert; 

Adobe Reader DC. 

 

Політика курсу 

o Курс передбачає роботу в колективі. 

o Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
o Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються  

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись за індивідуальним графіком за погодженням із керівником курсу та презентувати 
виконані завдання під час консультацій. 

o Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 
лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання самостійних завдань 
з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

o Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
o За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни здобувач вищої освіти отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке 



заняття. 

o Ліквідація заборгованості відбувається протягом встановленого терміну. При цьому 
оцінка знижується на 5 %. 

o Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій  
рейтинг лише під час виконання завдань самостійної роботи. 

o Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

o У разі виявлення факту плагіату здобувач вищої освіти отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

o Списування під час виконання робіт заборонені (у тому числі із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 екзамен; 

 стандартизовані тести; 

 усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії); 

 перевірка виконання практичних завдань; 

 контрольні роботи (тести, висвітлення теоретичних питань, розв’язання ситуаційного 

завдання); 

 есе; 

 розрахункові роботи; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 презентації та виступи на наукових заходах. 
 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 
Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу), ведення конспекту 

 Не передбачено 

 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу), робота в аудиторії (опитування, 

участь у навчальній дискусії, активність на занятті) 

за кожну тему  1 бал 

- участь в обговоренні ситуаційного завдання, розв'язу-

вання практичних задач (з оформленням письмового 

звіту) 

за кожну тему  2 бали 

За роботу на практичних заняттях здобувач максимально може отримати: 36 балів 

Самостійна робота, у т.ч.:  

- виконання завдань, винесених на самостійне вивчення 
(наявність завдань у Робочому зошиті з СРС) 

за кожну тему - 2,0 бали 

За виконання самостійної роботи здобувач максимально може отримати: 24 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Письмова контрольна робота 1 максимальна оцінка – 10 балів 

Письмова контрольна робота 2 максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 
публікацій, виконання наукових досліджень, написання 

есе, тощо 

до 20 балів  

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(екзамен) 

Виставляється за результатами поточного оцінювання 
Критерії оцінювання зазначено у 

таблиці 



 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань здобувачів поданий у таблиці. 

Для екзамену 

Робота в аудиторії, поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 КР1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 КР2 ЕСЕ  

100 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 20 

Т1, Т2 ... Т12 – порядковий номер теми занять і максимальні бали. 

 

Для екзамену, який проводиться в комбінованій формі 

 

 

При проведенні екзамену максимально за тести – 50 балів, за ситуаційні задачі – 50 балів. 
 

 

 
 

 

Тестування (50 тестів) Сума 

1 бал за кожну правильну відповідь 

100 

Бал 0-50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача 
розв’язана 

невірно; 

відповідь на 

ситуативне 

завдання є 

необґрун-

тованою та 

алогічною 

Порушено алгоритм 
розв’язку задачі і 

присутні помилки 

при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді до 

ситуаційного 

завдання є слабко 

аргументованим і в 

окремих аспектах 

алогічним 

Порушено алгоритм 
розв’язку задачі або 

присутні помилки 

при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді до 

ситуаційного 

завдання є слабко 

аргументованим або в 

окремих аспектах 

алогічним 

Відповідь на 
ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 

розв’язку задачі 

є вірним, однак 

допущені 

помилки  

при розрахунках 

Відповідь на 
ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 

розв’язку задачі 

є вірним, однак, 

допущені 

незначні 

помилки при 

розрахунках 

Відповідь 
містить 

послідовний 

та аргументо--

ваний 

розв’язок 

задачі 

(завдання); 

вірно зроблені 

розрахунки до 

задачі 

Бал 0 -29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 



Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про 

оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного університету за 

такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 
9

0
-1

0
0

 

Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 
відповідає програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні 
рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення 
дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів 
діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. 
Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 
проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань 

проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в 
дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що 
розглядаються. 
Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 
що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 
передбаченого робочою програмою, або Здобувач проявляє невпевненість в 
тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до 

знань, умінь і навичок, що 
викладені в робочій програмі 
дисципліни. Власні пропозиції 
здобувача в оцінках і вирішенні 
практичних задач підвищує його 
вміння використовувати знання, 
які він отримав  при вивченні 
інших дисциплін, а також 

знання, набуті при самостійному 
поглибленому вивчені питань, 
що відносяться до дисципліни. 

Відмінно  

(А) 

8
2

-8
9

 

Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 
дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 
теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 
неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є 
незначною. 
Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 
проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань 
та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує здобувачу 
самостійне вирішення основних 
практичних задач в умовах, коли 
вихідні дані в них змінюються 
порівняно з прикладами, що 
розглянуті при вивченні 
дисципліни 

Добре  
(В)  

7
4
-8

1
 

Здобувач в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, 
що відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та 
вміє  застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 
неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 
відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 
відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 
положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 
виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим 
матеріалом програми 
дисципліни. 
Додаткові питання про 
можливість використання 
теоретичних положень для 
практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

6
4

-7
3

 

Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою 
дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції 
щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, 
може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає 
значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою 
викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний 
рівень відтворення основних 
положень дисципліни 

Задовільно 
(D)  

6
0

-6
3

 

Здобувач має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 
положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. 
З використанням основних теоретичних положень, здобувач з труднощами пояснює 
правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 
практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 
відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 
іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх 
складових програми дисципліни 

Задовільно 
(Е) 

3
5

-5
9
 Здобувач може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни здобувач виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 
практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  
Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у здобувача відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної 
реалізації задач, що формуються 
при вивченні дисципліни 

Незадовільно 

з 
можливістю 
повторного 
складання 

(FX)  

0
-3

4
 

Здобувач повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 
Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Здобувач не підготовлений до 
самостійного вирішення задач, 
які окреслює мета та завдання 
дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 

дисципліни (F)  
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Рекомендовані джерела інформації на 2022-2023 навчальний рік 
Назва теми Рекомендовані джерела інформації до теми (Основна література; допоміжна література; 

інформаційні ресурси в Інтернеті) 

1 2 

Тема 1. 

Теоретичні 

основи 

інновацій та 

інноваційної 

діяльності 

1. Gorodnichenko Y. Schnitzer M. Financial constraints and innovation: why poor countries 
don’t catch up [Електронний ресурс] // NBER Working Paper 15792. – Режим доступу: 

http://www.nber.org/papers/w15792.pdf 

2. Gross expenditures on R&D, by performing and funding sectors [Електронний ресурс] 

// Science and Engineering Indicators 2014. – Режим доступу: 
http://www.nsf.gov/statistics/seind14/ 

3. Schein E. Organisation Culture and Laedership . San- Francisco, 1985. 324 p. 
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