Розширений план лекцій
з дисципліни «ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ
ПРОЕКТУВАННЯ»
лекційних годин – 30
Викладач – д.е.н., проф. Забарна Е.М.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Теоретичні основи інноваційного менеджменту
Лекція 1. Сутнісна характеристика інновацій.
1. Введення в інноваційну діяльність.
2. Поняття «інновації» та їх класифікації.
3. Життавий цикл інновації.
Лекція 2. Інновації в ринковій економіці.
1. Науково-технічна продукція як об’єкт управління.
2. Інноваційний процес та його складові. Моделі інноваційного процесу.
3. Специфіка інноваційного підприємництва.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Теорії інноваційного розвитку
Лекція 1. Циклічність інноваційних процесів.
1. Основні тенденції розвитку економіки.
2. Концепція хвильового розвитку економіки.
3. Періодизація суспільного розвитку з позиції теорії інновацій
Лекція 2. Техніко-технологічні уклади розвитку економіки.
1. Еволюція технологічних укладів.
2. Технологічні розриви та технологічні прориви.
3. Сучасні тенденції формування інноваційно-інвестиційних засад соціальноекономічного розвитку України.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Основи інноваційного менеджменту
Лекція 1. Інноваційна сфера та рівень інноваційного розвитку підприємства.
1. Типи підприємств за характером організації та масштабам інноваційної діяльності.
2. Поняття інноваційного рівня розвитку.
3. Аналіз показників розвитку інноваційної сфери підприємств.
4. Аналіз сучасного стану інноваційної сфери української економіки.
Лекція 2. Основи формування інноваційної стратегії.
1. Рекомендації щодо формування інноваційних стратегій залежно від рівня
інноваційного розвитку.
2. Механізм реалізації інноваційної стратегії.
3. Інноваційні стратегії та конкурентоспроможність продукції.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
Сучасні концепції інноваційного розвитку
Лекція 1. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного
розвитку.
1. Концепція управління інноваційним розвитком суб’єкта господарювання.
2. Принципи формування організаційно-економічного механізму управління
інноваційним розвитком.
3. Структура організаційно-економічного механізму

Лекція 2. Інноваційний розвиток держави.
1. Показники інноваційного типу розвитку держави.
2. Основні тенденції світового інноваційно-технологічного розвитку.
3. Місце України в сучасній системі міжнародних економічних зв’язків.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5
Інноваційний процес як об’єкт інноваційного менеджменту
Лекція 1. Управління інноваційною діяльністю.
1. Основні принципи організації інноваційного процесу.
2. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності.
3. Структура та функції органів управління інноваційним процесом.
Лекція 2. Ринкові принципи побудови інноваційного підприємництва.
1. Основи формування ринкових взаємин в інноваційній сфері.
2. Форми інтеграції науки та виробництва.
3. Територіальні науково-технічні комплекси. Технологічна кооперація.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6
Структура інноваційно-інвестиційної системи
Лекція 1. Методологія формування інноваційно-інвестиційної системи
1. Інтегрована інноваційно-інвестиційна система.
2. Формування інноваційно-інвестиційного клімату та інвестиційна привабливість
економічних об’єктів.
3. Інноваційно-інвестиційний ризик.
4. Зміст інноваційно-інвестиційного потенціалу та шляхи його реалізації.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7
Планування інноваційного процесу
Лекція 1. Планування та прогнозування в інноваційній сфері
1. Основні принципи та особливості планування інноваційної діяльності.
2. Основні методи планування.
3. Прогнозування як перед проектна стадія. Методи прогнозування.
Лекція 2. Діагностика потенціалу сучасного підприємства
1. Поняття виробничого та економічного потенціалу сучасного підприємства.
2. Планування економічного потенціалу.
3. Види вибору на напрямки інноваційної діяльності підприємства.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8
Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності
Лекція 1. Інноваційний процес та інноваційна політика держави
1. Інноваційний процес та науково-технічна політика держави.
2. Вибір та обґрунтування пріоритетних напрямків інновацій.
3. Законодавче забезпечення інноваційного процесу в Україні.
4. Передовий досвід державного регулювання інноваційною діяльністю в економічно
розвинених країнах.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9
Організаційний механізм фінансового забезпечення інноваційної діяльності
Лекція 1. Фінансування інновацій
1. Джерела фінансування інноваційної діяльності.
2. Обсяг та динаміка коштів за різними джерелами.
3. Досвід інноваційного фінансування за кордоном.

Лекція 12. Місто фінансово-кредитних установ в фінансування інновацій
1. Роль банків в фінансування інноваційної діяльності.
2. Зростання ролі кредитів та фондового ринку в фінансуванні інноваційної
діяльності. Форми кредитування.
3. Особливості фінансування ризикового бізнесу.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10
Стимулювання інновацій
Лекція 13. Основні напрямки стимулювання інноваційної діяльності
1. Принципи, форми та методи стимулювання інноваційної діяльності. Інноваційна
культура.
2. Форми стимулювання творчої діяльності. Управління науковим персоналом.
3. Роль соціально-психологічного фактору в стимулюванні.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 11
Організаційні форми інноваційної інфраструктури
Лекція 14. Основні елементи інфраструктури інноваційного бізнесу
1. Еволюція методів організації інноваційного процесу.
2. Регіональні форми інтеграції циклу «наука-виробництво»:
технополіси, інноваційні інкубатори, інноваційні центри.
3. Малий бізнес та його роль в інноваційному процесі.
4. Закордонний досвід формування інноваційної інфраструктури.

технопарки,

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 12
Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності суб’єкта
господарювання
Лекція 15. Методи визначення економічної ефективності інновацій
1. Основний методологічний підхід при визначенні ефективності інновацій.
2. Інноваційні витрати та їх структура.
3. Результати інноваційної діяльності.
4. Показники економічної ефективності інновацій та їх розрахунки.
5. Ресурсно-екологічний та соціальний ефекти.

