«УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ»

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Робота виконується за напрямом дослідження відповідно до обраної теми
магістерської кваліфікаційної роботи (дод. А).
Метою виконання контрольної роботи є закріплення та поглиблення теоретичних
знань, набуття вмінь у самостійному огляді та узагальненні науково-методичної
літератури з управління інноваційними проектами, визначення задач проекту, його
структуризації, обґрунтуванні системи управління проектом.
Мета та завдання контрольної роботи конкретизується відповідно теми та задач
дипломної роботи, об’єкту, предмету і бази дослідження.
Для успішного виконання контрольної роботи студент повинен:
знати основні концепції інноваційного менеджменту, засади та принципи проектного
менеджменту, особливості структуризації проектів, методи оцінки їх ефективності,
методи забезпечення проектів персоналом, матеріальними і фінансовими ресурсами,
вимоги до формування інноваційних проектів;
вміти визначати компоненти, елементи та функції управління процесами реалізації
проекту, використовувати комплекс методів менеджменту для успішного виконання
проекту, окреслювати області прояву ефективності та наслідків впровадження
інноваційних проектів.
Вимоги до виконання, оформлення та захисту контрольної роботи
Контрольна робота є основною складовою модуля № 3 навчальної дисципліни і
оцінюється у відповідності до Положення про РСО.
За формою викладення контрольна робота повинна відповідати діючим вимогам
ДСТУ щодо оформлення документації, звітів у сфері науки і техніки.
Посилання на використану літературу обов’язкове.
Пряме переписування текстів із літературних джерел є неприпустимим.
Контрольна робота подається викладачеві на перевірку обов’язково у зброшурованому
вигляді не пізніше ніж за тиждень до визначеної дати її індивідуального захисту.
Структура контрольної роботи:
- титульний аркуш;
- вступ (1-2 с.);
- основна частина – питання 1 та питання 2 (до 10-15 с.);
- висновки (1-2 с.);
- список літератури;
- додатки (за необхідністю).
Рекомендований обсяг роботи 10-15 сторінок формату А4. Шрифт – Times New
Roman, розмір - 12 кгл, інтервал 1,5.
Мова роботи – українська, стиль – науковий, лаконічний, чіткий; послідовність
викладення матеріалу – логічна.
Зміст контрольної роботи
У вступі формулюється сутність інноваційного проекту, його мета та основні задачі,
які він повинен виконувати; визначається його актуальність; наводиться об’єкт і предмет
проектування; вказуються очікувані результати.
Питання 1 повинен містити:
1. стислий (ескізний) опис змісту і призначення інноваційного проекту;
2. формулювання і постановку задач інноваційного проекту;
3. результати огляду та узагальнення науково-методичної літератури та критичного
аналізу практичних досягнень з теми;
4. опис не вирішених задач теорії та практики управління інноваційними
проектами;
5. огляд методів розв’язання задач проектування;

6. опис очікуваних результатів реалізації проекту.
Питання 2 повинен містити:
1. структурно-логічну схему проекту, його задач, робіт, ресурсів, джерел ресурсів у
вигляді орієнтованого графа;
2. зміст і взаємозв’язок робіт проекту, експертну оцінку тривалості, вартості та
апріорну ймовірність їх виконання;
3. оцінку необхідних ресурсів та джерел їх надходження;
4. характеристику учасників проекту та їх розподіл за роботами;
5. визначення об’єктів, контурів, компонентів та інструментів управління
виконання проекту;
6. опис механізму реалізації функцій і методів управління виконанням проекту у
прийнятих (окреслених автором) умовах діяльності організації (підприємства);
7. порядок делегування повноважень і відповідальності менеджерів проекту;
8. опис економічних, правових, соціальних, політичних умов впровадження проекту;
9. оцінки областей можливого прояву ефекту та наслідків впровадження проекту;
10. розрахунки параметрів сітьового графіку та календарного плану виконання
робіт за проектом.
Висновки – це стислий виклад актуальності теми; новизни і цінності результатів,
можливість їх узагальнення; прояви ефективності та наслідків управління проектом;
виділяють авторські пропозиції.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Управління маркетинговою діяльністю (на прикладі приватного підприємства)
2. Визначення шляхів фінансового оздоровлення товариства з обмеженою
відповідальністю
3. Управління кадровим потенціалом підприємства (на прикладі …)
4. Управління маркетинговою діяльністю приватного підприємства
5. Управління ефективністю діяльності приватного акціонерного товариства
6. Управління маркетинговою діяльністю спільного підприємства з іноземними
інвестиціями
7. Управління системою безпеки підприємства (на прикладі …)
8. Підвищення ефективності приміських перевезень публічного акціонерного товариства
9. Управління програмою розвитку операційної діяльності (на прикладі…)
10. Управління фінансово-економічною діяльністю підприємства (на прикладі…)
11. Управління персоналом підприємства (на прикладі…)
12. Планування стратегічного розвитку підприємства (на прикладі…)
13. Стратегія розвитку маркетингу підприємства (на прикладі…)
14. Підвищення ефективності діяльності підприємства (на прикладі…)
15. Управління взаємодією підприємств у структурі медіа-групи
16. Організація митно-брокерської діяльності на приватному підприємстві
17. Удосконалення процесу управління підприємством (на прикладі…)
18. Управління організаційними змінами в процесі впровадження сучасних інформаційних
технологій (на прикладі…)
19. Стратегія управління підприємством (на прикладі…)
20. Управління конкурентоспроможністю продукції товариства з обмеженою
відповідальністю
21. Організаційно-економічна підготовка до виробництва нової продукції.
Студент може запропонувати свою тему, узгодивши її з викладачем

