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ВСТУП 

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною 

системою є наявність робочої навчальної програми з навчальної дисципліни, розробленої за 

модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.  

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної 

програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної 

навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 

роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням 

оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
 

1. Зміст навчальної дисципліни 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  

(год.) 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

Модуль №1 «Особливості міжнародного інноваційного розвитку та управління 
міжнародними інноваційними процесами» 

10 семестр 

1.1 
Сутність і основні поняття управління 
міжнародною інноваційною діяльністю 

5 1  4 

1.2 Міжнародна інноваційна політика підприємства 5 1  4 

1.3 
Стратегічне управління міжнародною інноваційною 
діяльністю підприємства 

7 1  6 

1.4 
Управління міжнародними інноваційними 
проектами. Правове регулювання міжнародної 
інноваційної діяльності 

7 1  6 

Усього за 10 семестр 24 4  20 

11 семестр  

1.5 
Особливості розвитку та інфраструктура 
міжнародного ринку інновацій 

22 2 2 18 

1.6 
Управління міжнародним інноваційним 
потенціалом підприємства 

20 1 1 18 

1.7 
Фінансування та стимулювання міжнародної 
інноваційної діяльності 

18 1 1 16 

1.8 
Оцінка ефективності міжнародної інноваційної 
діяльності. Управління ризиками у міжнародній 
інноваційній діяльності 

24 2 2 20 

Усього за модулем №1 108 10 6 92 

Модуль №2 «Дослідження особливостей управління міжнародною інноваційною діяльністю» 
2.1 Курсова робота 36   36 

Усього за модулем №2 36   36 

Екзамен 

Усього за 11 семестр 120 6 6 108 

Усього за навчальною дисципліною 144 10 6 128 
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1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 
 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  

(год.) 

Список 

рекомендованих 

джерел 
Лекції 

Практичні 

заняття 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

10 семестр 

Модуль №1 «Особливості міжнародного інноваційного розвитку та управління 

міжнародними інноваційними процесами» 

1.1 
Сутність і основні поняття 
управління міжнародною 
інноваційною діяльністю 

1  4 

[1, Р. 1, Р. 2, с. 12-58; 5, 

Т. 8, с. 9-55; 3, Р. 1, с. 7-

44; 2, Т. 1, с. 11-28] 

1.2 
Міжнародна інноваційна політика 
підприємства 

1  4 

[1, Р. 5, с. 110-112; 5, 

Т. 8, с. 366-391; 2, Т. 2, 

с. 49-62] 

1.3 
Стратегічне управління міжнародною 
інноваційною діяльністю підприємства 

1  6 

[5, Т. 2, Т. 3, с. 56-131; 

1, Р. 5, с. 102-125; 3, Р. 

5, с. 129-148; 2, Т. 5, с. 

119-157] 

1.4 

Управління міжнародними 
інноваційними проектами. Правове 
регулювання міжнародної 
інноваційної діяльності 

1  6 

[5, Т. 5, с. 222-245; 1, Р. 

6, с. 126-155; 3, Р. 3, с. 

80-104; 2, Т. 7, с. 186-

212] 

Усього за 10 семестр 4  20  

11 семестр 

1.5 
Особливості розвитку та 

інфраструктура міжнародного ринку 

інновацій 

2 2 18 

[5, Т. 7, с. 334-365; 

1, Р. 4, с. 84-101; 2, Т. 

4, с. 111-117] 

1.6 

Управління міжнародним 

інноваційним потенціалом 

підприємства 

1 1 18 

[2, Т. 8, с. 214-231; 

5, Т. 2, с. 100-108; 1, 

Т. 5, с. 112-116] 

1.7 
Фінансування та стимулювання 

міжнародної інноваційної діяльності 
1 1 16 

[3, Р. 8, с. 209-236; 

2, Т. 6, с. 169-180] 

1.8 

Оцінка ефективності міжнародної 

інноваційної діяльності. Управління 

ризиками у міжнародній інноваційній 

діяльності 

2 2 20 

[5, Т. 4, с. 132-221; 

1, Р. 8, с. 181-199; 2, 

Т. 9, с. 233-247] 

Усього за модулем №1 10 6 92  

Модуль №2 «Дослідження особливостей управління міжнародною інноваційною діяльністю» 

2.1 Курсова робота   36  

Усього за модулем №2   36  

Екзамен 

Усього за 11 семестр 6 6 108  

Усього за навчальною дисципліною 10 6 128  
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2. Завдання на курсову роботу 

2.1. Курсова робота 

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується в одинадцятому семестрі, відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення, 

поглиблення та систематизації теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння 

навчального матеріалу дисципліни у сфері управління міжнародною інноваційною діяльністю із 

застосуванням навичок індивідуальної та самостійної роботи з використанням різних джерел 

інформації. Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту 

(роботи) майбутнього фахівця з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.  

Конкретна мета КР полягає у глибокому та всебічному розкритті змісту відповідної теми 

курсової роботи, її найбільш важливих питань із застосуванням інструментарію економічного 

аналізу для проведення дослідження, програма якого надана в методичних рекомендаціях з 

курсового проектування. 

Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати особливості 

організації управління міжнародною інноваційною діяльністю підприємства; підходи до 

процесу розробки міжнародного інноваційного проекту та оцінки його ефективності; методи та 

підходи управління інноваційними проектами; вміти творчо вирішувати організаційно-

виробничі завдання при впровадженні інновацій; використовувати науково-практичні методи 

при вирішенні проблем управління міжнародними інноваційними процесами та проектами; 

аналізувати інноваційні можливості організації та планувати інноваційну діяльність 

підприємств; розробляти інноваційні проекти, визначати основні показники прибутковості 

інноваційних проектів і приймати рішення щодо оптимального варіанту проекту; класифікувати 

ризики в міжнародній інноваційній діяльності та управляти ними; оцінювати ефективність 

інноваційної діяльності підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному 

порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання КР, – 36 годин самостійної роботи. 

Курсова робота повинна бути виконана на комп’ютері і мати обсяг не менше 30 сторінок 

тексту (12 шрифт, Times New Roman, 1,5 інтервал). 

Список використаної літератури необхідно оформити наприкінці курсової роботи 

відповідно до діючих стандартів. 

Номер варіанту курсової роботи визначається за останньою цифрою залікової книжки 

студента та першою літерою прізвища згідно таблиці: 

 

 Остання цифра залікової книжки студента 

Перша літера 

прізвища 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А, Б, В, Г, Д,  

Е, Є, Ж, З 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

І, Й, К, Л,  

М, Н,О, П,  

Р, С 

№ 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20 

Т, У, Ф, X,  

Ц, Ч, Ш, Щ, 

Ю, Я 

№ 21 № 22 № 23 № 24 № 25 № 26 № 27 № 28 № 29 № 30 
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Тематика завдань для виконання курсової роботи: 

1. Сучасні тенденції інноваційного розвитку світової економіки. 

2. Управління інноваційним розвитком підприємства.  

3. Роль інформаційного забезпечення інноваційної діяльності у підвищенні 

конкурентоспроможності підприємства. 

4. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства.  

5. Розробка та реалізація інноваційної стратегії підприємства.  

6. Аналіз досвіду Китаю у формуванні та реалізації інноваційної політики.  

7.  Організаційні структури підтримки та розвитку венчурного бізнесу. 

8. Механізм державного регулювання інноваційної діяльності.  

9. Шляхи підвищення ефективності інноваційної політики держави (на прикладі 

України).  

10. Управління ризиками в міжнародній інноваційній діяльності підприємства.  

11. Формування сприятливого інвестиційного клімату – основа розвитку інноваційної 

діяльності.  

12. Формування системи інноваційного розвитку підприємства-суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 

13. Інноваційне лідерство як основа забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства.  

14. Особливості та проблеми інноваційного розвитку економіки України.  

15. Особливості управління інтелектуальними ресурсами підприємства.  

16. Стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві.  

17. Механізми інвестування міжнародної інноваційної діяльності.  

18. Особливості стратегічного управління міжнародною інноваційною діяльністю 

підприємства.  

19. Методи та стратегії ціноутворення у міжнародній інноваційній сфері.  

20. Роль інноваційних кластерів у підвищенні конкурентоспроможності національної 

економіки.  

21. Особливості науково-технічного розвитку міжнародних корпорацій. 

22. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної 

діяльності. 

23. Аналіз досвіду країн ЄС у формуванні та реалізації інноваційної політики. 

24. Аналіз досвіду США у формуванні та реалізації інноваційної політики. 

25. Аналіз досвіду Японії у формуванні та реалізації інноваційної політики. 

26. Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства на 

міжнародному ринку. 

27. Стратегія, політика та тактика інноваційного розвитку підприємства на міжнародному 

ринку. 

28. Планування інноваційної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з 

метою забезпечення конкурентних переваг. 

29. Програмно-цільовий менеджмент інноваційної діяльності.  

30. Механізм управління науково-технічним розвитком підприємства. 
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3. Перелік завдань для підготовки до екзамену 

3.1. Перелік питань на екзамен 

1. Охарактеризувати процес управління міжнародною інноваційною діяльністю та його 

значення для ефективної господарської діяльності підприємств. 

2. Проаналізувати сутність та види інновацій у міжнародній діяльності.  

3. Охарактеризувати цілі, завдання та принципи міжнародної інноваційної діяльності. 

4. Проаналізувати вплив інноваційної активності підприємств на їх 

конкурентоспроможність у міжнародному бізнес-середовищі. 

5. Проаналізувати особливості створення інновацій і формування попиту на них на 

міжнародних ринках. 

6. Охарактеризувати стадії життєвого циклу міжнародного інноваційного продукту. 

7. Охарактеризувати особливості сучасних прогресивних моделей інноваційного 

процесу. 

8. Охарактеризувати конкурентні переваги підприємства на міжнародних ринках при 

запровадженні інновацій. 

9. Проаналізувати теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку 

світової та національної економіки. 

10. Проаналізувати сутність, особливості та життєвий цикл інноваційних проектів. 

11. Охарактеризувати особливості та процедуру обґрунтування доцільності 

міжнародного інноваційного проекту. 

12. Проаналізувати особливості управління міжнародними інноваційними проектами. 

13. Проаналізувати основні принципи, механізми та проблеми формування міжнародної 

інноваційної політики підприємств. 

14. Охарактеризувати державну, регіональну та корпоративну інноваційні політики. 

15. Охарактеризувати роль інноваційної політики у формуванні інноваційної системи 

підприємства-суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. 

16. Проаналізувати досвід країн у формуванні та реалізації інноваційної політики: 

інноваційна політика країн ЄС, Китаю, Японії, країн СНД. 

17. Охарактеризувати стратегію, політику і тактику інноваційного розвитку 

підприємства на міжнародному ринку. 

18. Проаналізувати особливості стратегічного управління міжнародною інноваційною 

діяльністю підприємства. 

19. Дати оцінку плануванню, організації та контролю міжнародної інноваційної 

діяльності. 

20. Проаналізувати сутність міжнародної інноваційної стратегії підприємства, її 

різновиди та доцільність використання у міжнародній діяльності підприємства. 

21. Проаналізувати особливості управління інноваційними процесами на підприємстві, 

що здійснює міжнародну діяльність. 

22. Дати оцінку організації системи інноваційного розвитку підприємства-суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 

23. Проаналізувати основні напрямки управління інтелектуальними ресурсами 

підприємства. 

24. Дати оцінку нормативно-правового забезпечення міжнародного інноваційного 

розвитку. 

25. Охарактеризувати методи та інструменти державного регулювання міжнародних 

зв’язків в інноваційній сфері. 
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26. Охарактеризувати особливості розвитку та інфраструктуру міжнародного ринку 

інновацій. 

27. Охарактеризувати особливості розвитку венчурного бізнесу. 

28. Охарактеризувати особливості фінансування інноваційних процесів венчурним 

капіталом. 

29. Охарактеризувати організаційні структури управління міжнародною інноваційною 

діяльністю на підприємстві, їх особливості, переваги та недоліки. 

30. Дати оцінку моніторингу інновацій та інформаційного забезпечення міжнародної 

інноваційної діяльності підприємства. 

31. Проаналізувати сутність, складові, структуру та рівні інноваційного потенціалу 

підприємства. 

32. Охарактеризувати основні способи та методи оцінки інноваційного потенціалу 

підприємства.  

33. Проаналізувати особливості управління міжнародним інноваційним потенціалом 

підприємства. 

34. Проаналізувати основні напрямки науково-технічної кооперації в інноваційних 

процесах. 

35. Охарактеризувати основні показники загальної економічної ефективності інновацій. 

36. Охарактеризувати ефекти від реалізації інновацій на міжнародному ринку. 

37. Надати класифікацію ризиків у міжнародній інноваційній діяльності. 

38. Визначити основні напрямки управління ризиками у міжнародній інноваційній 

діяльності. 

39. Визначити та охарактеризувати методи аналізу невизначеності та ризиків 

інноваційній діяльності. 

40. Визначити роль держави у фінансуванні міжнародних інноваційних процесів.  

41. Охарактеризувати принципи формування промислово-фінансових груп і організацію 

технології інноваційних процесів у них. 

42. Дати оцінку методам та стратегіям ціноутворення у міжнародній інноваційній сфері. 

43. Охарактеризувати особливості позиціювання міжнародного інноваційного продукту 

на міжнародному ринку. 

44. Охарактеризувати систему регулювання і стимулювання міжнародної інноваційної 

діяльності. 

45. Проаналізувати джерела фінансування міжнародної інноваційної діяльності. 

46. Проаналізувати механізми інвестування міжнародної інноваційної діяльності. 

47. Дати оцінку елементам і принципам дії механізму стимулювання міжнародної 

інноваційної діяльності. 

48. Проаналізувати чинники, які стимулюють залучення інновацій підприємствами. 

49. Охарактеризувати організаційно-економічні форми стимулювання інноваційної 

поведінки працівників. 

50. Охарактеризувати систему фінансування інноваційних процесів. 

51. Проаналізувати маркетинговий підхід до міжнародної інноваційної діяльності. 

52. Визначити особливості лізингу, франчайзингу і форфейтингу в міжнародній 

інноваційній діяльності підприємств. 

53. Охарактеризувати основні напрямки оцінки економічної ефективності міжнародної 

інноваційної діяльності. 

54. Проаналізувати кількісну оцінку ризиків міжнародної інноваційної діяльності. 
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4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

4.1. Список рекомендованих джерел 

Основні  

1. Дудар Т. Г. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. – К. : 

ЦУЛ, 2009. – 256 с. 

2. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : 

Університетська книга, 2010. – 334 с.  

3. Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / П. П. Микитюк. – К.: ЦУЛ, 
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4. Мокій А.І. Міжнародний інноваційний менеджмент : навч. посібн. [для самостійного 

вивчення курсу] / А.І. Мокій, Ю.В. Полякова, О.П. Осідач, І.Г. Бабець. – Львів : Вид-во ЛКА, 

2004. – 308 с. 

5. Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. /                   

О. М. Скібіцький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 408 c. 

6. Управління інвестиціями та інноваціями : навч. посіб. / Г.В. Жаворонкова, Л.І. Скібіцька, 

Т.В. Сівашенко, О.І. Туз. – К. : Кондор, 2010. – 184 с. 
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– К. : ЦУЛ, 2007. – 248 с. 

9. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент : підручник / Т. О. Скрипко. – К. : Знання, 

2011. – 423 с. 

10. Стадник В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / В.В. Стадник, 

М.А. Йохна. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 320 с. 

 

4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних 

матеріалів до ТЗН 
 

№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за 

тематичним планом 
Кількість 

1. Слайди, плакати 1.1-1.8 1 прим.  

та електронна версія 

3. Програмне забезпечення 

практичних занять 

1.5-1.8 20 прим. 

та електронна версія 

5. Методичні рекомендації з 

виконання курсової роботи 

2.1 3 прим. 

та електронна версія 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 
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(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
 


