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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальну програму навчальної дисципліни «Інвестиційно-інноваційний менеджмент» розроблено
на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм
дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що дає можливість
нарощувати матеріальний та нематеріальний капітал, допомагає приймати виважені управлінські рішення на
основі світового досвіду господарювання, що забезпечує розвиток організації (підприємства) в умовах
ринкових відносин.
Метою викладання дисципліни «Інвестиційно-інноваційний менеджмент» є формування у
майбутніх спеціалістів знання із інвестиційно-інноваційного менеджменту як спеціалізованого виду
діяльності з урахуванням інтернаціоналізації сучасних знань.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- розуміти сутність інвестиційно-інноваційного менеджменту, його еволюцію, чинники і рівні
розвитку;
- засвоїти різновиди, складову та характеристику інноваційної діяльності;
- знати організаційні типи організаційних структур управління інноваціями на підприємстві;
- уміти управляти інноваційним розвитком організації, інноваційним проектом, ризиками тощо.
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
основні тенденції розвитку інвестиційно-інноваційного менеджменту;
сутність та основні теоретичні аспекти інноваційного менеджменту;
етапи і завдання управління інноваційною діяльністю;
технологію, методи і прийоми інноваційного менеджменту;
джерела інноваційних можливостей;
особливості прийняття рішень в інноваційному менеджменті;
методи прогнозування і генерування інноваційних ідей;
методологічні підходи до створення процес них інновацій;
роль держави у здійсненні інноваційної діяльності;
організаційні форми інноваційної діяльності.
Вміти:
аналізувати зовнішнє ділове навколишнє середовище;
формувати інноваційну політику організації;
розробляти стратегію управління інноваційним розвитком;
планувати інноваційну діяльність;
використовувати форми і методи стимулювання інноваційної діяльності;
управляти процесом реалізації проекту;
визначати життєвий цикл проектів;
управляти проектними ризиками;
оцінювати ефективність інноваційної діяльності організації.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох
класичних навчальних модулів а саме:
навчального модуля №1 "Основні засади інвестиційно-інноваційного менеджменту".
навчального модуля №2 "Управління підприємством як суб’єктом реалізації інновацій", кожен
з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння
якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.
Навчальна дисципліна «Інвестиційно-інноваційний менеджмент» базується на знаннях таких
дисциплінах, як: «Управління персоналом», «Менеджмент» та є базою для вивчення таких дисциплін, як:
«Офісний менеджмент», «Управління операціями з експорту-імпорту».
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 "Основні засади інвестиційно-інноваційного менеджменту".
Тема 2.1.1. Теоретичні та методологічні засади інвестиційного менеджменту.
Основні функції інвестицій; сутність та функції інвестиційного менеджменту; організаційне
забезпечення інвестиційного менеджменту; інвестиційний аналіз; інвестиційне планування; стратегічні
напрямки залучення і використання інвестицій;розробка інвестиційної стратегії підприємства.
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Тема 2.1.2. Сутність та основні теоретичні аспекти інноваційного менеджменту
Суть, мета інноваційного менеджменту. Інноваційний менеджмент як наука і вид діяльності.
Основні цілі інноваційного менеджменту. Напрями інноваційного менеджменту. Важливіша умова дії
механізмів інновацій.
Тема 2.1.3. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту
Різновиди та складові інноваційної діяльності. Інноваційний цикл: мотивація і постановка
інноваційних цілей, фундаментальна наукова діяльність, стадія науково-дослідних і конструкторських
розробок, виробнича, реалізації, споживання. Послідовний (безперервний, дискретний), паралельний
різновиди циклів.
Тема 2.1.4. Державна підтримка інноваційної діяльності
Інноваційність розвитку в умовах глобалізації. Проблеми забезпечення національної
конкурентоспроможності. Основні чинники конкурентоспроможності національної економіки. Знання як
самостійна продуктивна сила. Інноваційний розвиток як процес структурного вдосконалення національної
економіки за рахунок практичного використання нових знань. Модель інноваційної діяльності в економіці.
2.2. Модуль №2 "Управління підприємством як суб’єктом реалізації інновацій".
Тема 2.2.1. Організаційні форми інноваційної діяльності
Типи організаційних структур управління інноваціями на підприємстві. Характеристика при
значення спеціальних підрозділів. Центральні служби координації діяльності. Спеціалізовані підрозділи.
Служби координації інновацій. Програмно-цільові групи. Центри розвитку. Венчурні підрозділи.
Спеціалізовані централізовані фонди. Консультативні (аналітичні) групи. Побудова розгалужених структур
за функціями, територіальною ознакою, цілями та завданнями. Матричний, проектний типи структур.
Тема 2.2.2. Управління інноваційним розвитком організації
Функції і роль інноваційних менеджерів. Загальні функції, повноваження. Основні вимоги до
професійної компетенції інноваційних менеджерів. Правила організації інноваційного менеджменту на
підприємстві.
Аналіз інноваційних можливостей організації. Сприйнятливість організації до нововведень.
Чинники чутливості до нововведень. Наукоємність продукції. Три види технологій: стабільна, плідна,
мінлива. Науково-технічний рівень технологічної системи. Параметри та показники технологічної системи
сприйняття нововведень. Структурно організаційні, економічні, соціальні, управлінські параметри
сприйняття інновацій. Поняття інноваційного потенціалу. Ресурсний методологічний підхід до потенціалу.
Структура та властивості інноваційного потенціалу підприємства. Аналіз конкурентних переваг організації.
Тема 2.2.3. Управління інноваційним проектом
Етапи підготовки, та реалізації проекту. Поняття інноваційного проекту. Його суть як форми
організації управління інноваційною діяльністю, процесу здійснення інновацій та комплексу документації.
Обов'язкові структурні елементи, цілі і задачі проекту. Класифікація проектів. Етапи інноваційного проекту,
фази передінвестиційної, інвестиційної стадій.
Тема 2.2.4. Управління ризиками в інноваційній діяльності
Основи теорії управління ризиками. Суть поняття ризику, його економічна природа.
Багатоваріантність, гнучкість і неповторність способів дій у конкретній ситуації. Стадії оцінки ризиків.
Причини, різновиди, класифікація ризиків.
Класифікація ризиків. Ефективність організації управління ризиком. Валютний ризик. Процентний
ризик. Інноваційні ризики.
Тема 2.2.5. Оцінка ефективності інноваційної діяльності організацій
Ефективність інноваційної діяльності. Методи вибору, критерії оцінки, ефективність. Інженерне
експертне оцінювання. Три рівні експертизи: попередній розгляд проекту; формалізація результатів на
рейтинговій основі; висновок за проектом. Розрахунок індивідуального рейтингу проекту.
Обґрунтування економічної ефективності інноваційного проекту. Моделі оцінки додаткових
прибутків і затрат. Статичні та динамічні показники фінансової ефективності. Економічна, соціальна,
екологічна, організаційна, науково технічна, комерційна, бюджетна, народногосподарська. Часткові
кількісні показники ефективності інноваційного проекту.
Оцінка ризиків реалізації інноваційного проекту. Етапи оцінки ризиків інноваційних проектів,
методологія оцінювання.
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