
Інформація до каталогу вибіркових дисциплін  

на 2022 / 2023  навчальний рік 

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

051 Економіка. Економічна кібернетика 

 

24 1 1 ВК 1.1. Управління 

проектами 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: менеджмент, економіка і фінанси підприємства, 

основи підприємництва. 

Зміст дисципліни: Концепція та загальні засади управління проектами. 

Обґрунтування доцільності проекту та його ефективності. Планування 

проекту. Планування часу та управління тривалістю виконання проекту. 

Планування ресурсного забезпечення проекту. Управління командою 

проекту. Контролювання виконання проекту. Управління ризиками 

проектів. Управління якістю проекту. Програмне забезпечення управління 

проектом. 

Викладач: к.е.н., доц. Скотний П.В. 

Економіки та 

менеджменту 

ВК 1.2. Економетричне 

прогнозування 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: економічна теорія, вища математика, 

макроекономіка, економетрика. 
Зміст дисципліни: Понятійний апарат та об’єкти економетричного 
прогнозування. Класифікація прогнозів і методів прогнозування. Ряди 
динаміки та їх попередня обробка. Особливості простих методів 
прогнозування. Прогнозування на основі використання економетричних 
моделей. Адаптивні методи прогнозування. Моделювання і прогнозування 
багатомірних процесів. 
Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю. 

Економіки та 

менеджменту 

25 1 1 ВК 2.1. Інформаційний 

менеджмент 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: інформаційний бізнес, математичні методи і моделі 

ринкової економіки, менеджмент, інформатика, прикладна економетрика. 

Економіки та 

менеджменту 



Зміст дисципліни: Поняття інформаційного менеджменту. Інформація як 

ресурс управління. Державна політика у сфері національного 

інформаційного простору. Функції інформаційного менеджменту в системі 

інформаційно-управлінської діяльності. Правове регулювання 

інформаційних відносин в інформаційній сфері. Планування інформаційних 

систем. Інформаційні системи та інформаційні технології як засоби 

інформаційного менеджменту. Інформаційні продукти і послуги організації 

у структурі інформаційного менеджменту. Управління впровадженням 

інформаційних систем. 

Викладач: к.е.н., проф. Квасній Л.Г. 

ВК 2.2. Нейро-нечіткі 

технології моделювання 

економічних систем 

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: економічна теорія, вища математика, 

макроекономіка. 

Зміст дисципліни: Поняття нечітких множин. Операції з нечіткими 

множинами. Нечітка логіка та нейрон-нечіткі мережі у пакеті Mathlab. 

Моделювання і прогнозування на основі штучних нейронних мережю 

Нейро-нечіткі системи. Нечіткі моделі. Особливості використання нейрон-

нечітких моделей у фінансовій діяльності. 

Викладач: проф., д.е.н. Кишакевич Б.Ю. 

Економіки та 

менеджменту 

26 1 2 ВК 3.1. Інноваційний 

розвиток підприємства 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: управління проєктами, економіко-математичне 

моделювання, багатокритеріальні методи оптимізації. 

Зміст дисципліни: Інновації і циклічність економічного розвитку. Ключові 

поняття інноваційного розвитку. Вимірювання рівня інноваційного 

розвитку та чинники його формування. Сучасні організаційні форми 

інноваційного розвитку. Глобальні науково-технічні та інформаційні 

комунікації в інноваційній сфері. Державна підтримка інноваційного 

підприємництва. Національні інноваційні системи. Маркетинг інновацій. 

Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. 

Інноваційний потенціал підприємства. Інвестиційне забезпечення 

інноваційного розвитку підприємства. Ризики в інноваційній діяльності та 

управління ним. 

Економіки та 

менеджменту 



Викладач: к.е.н., доц. Скотний П.В. 

ВК 3.2. Інноваційний 

менеджмент 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: Інформаційний менеджмент. Ризик-менеджмент. 
Зміст дисципліни: Сутність та основні поняття інноваційного 

менеджменту. Теорії інноваційного розвитку. Інноваційна діяльність як 

об'єкт інноваційного менеджменту. Державна підтримка інноваційної 

діяльності. Інноваційна політика підприємства. Управління інноваційним 

розвитком підприємства. Управління інноваційним проєктом. Патентно-

ліцензійна діяльність. Трансфер технологій. Управління ризиками в 

інноваційній діяльності.  Оцінка ефективності інноваційної діяльності. 

Викладач: к.е.н., доц. Скотний П.В. 

Економіки та 

менеджменту 

27 1 2 ВК 4.1. Багатокритеріальні 

моделі в управлінні 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен.  

Основа для вивчення: моделювання економіки, оптимізаційні методи та 

моделі, економіко-математичне моделювання.  

Зміст дисципліни: Теоретичні основи багатокритеріальної оптимізації. 

Методи і моделі однофакторної оптимізації. Лінійні і нелінійні 

оптимізаційні моделі. Моделі багатофакторного кореляційно-регресійного 

аналізу. Застосування моделей множ. регресії при дослідженні 

взаємозв’язку соціально-економічних явищ. Індексні методи 

багатокритеріальної оптимізації. Методи факторного планування. Різновиди 

факторних планів. Методи та моделі ієрархічної класифікації. Методи і 

моделі багатокритеріальної оптимізації в умовах невизначеності. Моделі 

оптимізації на основі якісних і кількісних показниках. Прикладні аспекти 

моделювання складних технічних і технологічних процесів і соціально-

економічних систем. 

Викладач: к.е.н., доц. Солтисік О.О. 

Економіки та 

менеджменту 

ВК 4.2. Статистичне 

моделювання 

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен.  

Основа для вивчення: імітаційне моделювання, економіко-математичне 

моделювання, економетрика.  

Зміст дисципліни: Методологічні засади статистичного моделювання. 

Формування інформаційної бази моделі і опис об’єкта моделювання 

Економіки та 

менеджменту 



Складність економічних процесів і явищ. Методологічні принципи 

багатофакторного прогнозування. Багатофакторне ранжирування, 

рейтингові оцінки. Класична множинна регресія.  Регресія на змішаних 

множинах чинників. Багатофакторні індексні моделі. Моделювання і 

прогнозування тенденцій розвитку.  Моделювання повних циклів і процесів 

оновлення.  Моделі адаптивного прогнозування та інтегрована модель 

авторегресії. Модель об’єкто-періодів.  Моделювання причинних 

комплексів і рекурентні моделі. Модель головних компонент.  Кластерний 

аналіз.  Однорідність і типологія.  Дискримінантний аналіз.   

Викладач: к.е.н., доц. Солтисік О.О. 

28 1 2 ВК 5.1. Сучасні економічні 

теорії 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: методологія наукових досліджень в інформаційній 

економіці, глобальна економіка.  

Зміст дисципліни: Економічна думка Заходу після Другої Світової війни. 

Проблеми і протиріччя світових систем “Північ-Південь” та їхнє 

відображення в економічній теорії. Післявоєнна еволюція кейнсіанства. 

Еволюція неокласичного напряму. Еволюція інституціонально-

соціологічного напряму. Теорії економічного розвитку. Особливості 

європейських концепцій НТР та постіндустріального суспільства. Сучасні 

концепції трансформації капіталізму. Новітні тенденції в розвитку світової 

економічної думки. 

Викладач: к.е.н., проф. Квасній Л.Г. 

Економіки та 

менеджменту 

ВК 5.2. Актуальні 

проблеми прикладної 

економіки 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: основи економічної теорії, глобальна економіка, 

прикладна економетрика, ризик-менеджмент,  управління проектами. 

Зміст дисципліни: Сучасні теорії економічного зростання.  Методи 

прийняття рішень.  Менеджмент проектів.   Фінансовий менеджмент.  

Моделювання ланцюгів постачань.  Електронна комерція.  Актуарні 

розрахунки. Основні принципи податкової політики в Україні. Соціально-

економічна сутність та види податків. 

Викладач: д.е.н., проф. Рибчук А.В. 

Економіки та 

менеджменту 

 



 

073 Менеджмент. Менеджмент інноваційної діяльності 

 

№
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ем

е
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р
 

Назва дисципліни Анотація дисципліни 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

29 1 1 ВК 3.1. Інноваційна 

політика 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: маркетинг, операційний менеджмент, соціальний 

менеджмент, стратегічне управління. 

Зміст дисципліни: Сутність та основні поняття інновацій та інноваційної 

діяльності. Місце та роль інноваційної політики в системі регуляторів 

соціально-економічних процесі. Передумови та рівні формування 

інноваційної політики. Державна інноваційна політика. Державна підтримка 

інноваційної діяльності в Україні. Інноваційна політика Європейського 

Союзу. Роль держави у формуванні та розвитку людського капіталу. 

Інноваційна політика підприємства. Управління інноваційним проєктом. 

Оцінка ефективності та управління ризиками. Інноваційний потенціал 

підприємства. Управління результатами інтелектуальної діяльності. Ринок 

інновацій, його інфраструктура і особливості. 

Викладач:  к.е.н., доц. Скотний П.В. 

Економіки та 

менеджменту 

ВК 3.2. Паблік рілейшнз Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: маркетинг, соціальний менеджмент, комунікативні 

процеси в управлінській діяльності. 

Зміст дисципліни: Сучасна концепція паблік рілейшнз у бізнесі. Паблік 

рілейшнз у системі управління ринковою діяльністю підприємства.. Паблік 

рілейшнз як складова системи управління підприємством. Маркетингові 

дослідження в паблік рілейшнз. Засоби паблік рілейшнз в бізнесі. 

Управління PR-кампаніями у бізнесі. Моделювання процесу 

комунікативного впливу паблік рілейшнз на економічну поведінку 

ринкових суб’єктів. Іміджелогія паблік рілейшнз у сфері бізнесу. Паблік 

рілейшнз у конфліктних і кризових ситуаціях. 

Викладач: к.е.н., доц. Вовк Ю.Я. 

Економіки та 

менеджменту 



ВК 3.3. Інноваційний 

маркетинг 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: маркетинг, стратегічне управління, логістика, 

комунікативні процеси в управлінській діяльності. 

Зміст дисципліни: Інноваційний процес. Роль маркетингу в інноваційному 

процесі. Інновації в маркетингу. Соціально-відповідальний маркетинг. 

Клієнтоорієнтованість. Розвиток взаємовідносин із клієнтом. Новітні тренди 

в маркетингових дослідженнях. Інновації в товарній політиці. Інновації у 

ціновій політиці. Інновації у збутовій політиці. Інновації в маркетингових 

комунікаціях. Партизанський маркетинг і його види. Соціальні мережі, 

сервіси та блогосфера. Брендинг. Індивідуальний маркетинг. 

Викладач: к.е.н., доц. Паласевич М.Б. 

Економіки та 

менеджменту 

30 1 2 ВК 1.1. Управління 

знаннями 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен.  

Основа для вивчення: менеджмент організацій, публічне адміністрування, 

корпоративне управління.  

Зміст дисципліни: Методологічні основи економіки знань. Знання 

підприємства як об’єкт управління. Процес управління знаннями 

підприємства. Сучасні моделі управління знаннями. Організаційна 

підтримка управління знаннями підприємства. Інформаційне забезпечення 

процесу управління знаннями. Стратегія управління знаннями 

підприємства. Оцінка ефективності процесу управління знаннями 

промислового підприємства. 

Викладач: к.е.н., доц. Вовк Ю.Я. 

Економіки та 

менеджменту 

ВК 1.2. Організація 

виробничої діяльності 

підприємств 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен.  

Основа для вивчення: менеджмент, операційний менеджмент, логістика. 

Зміст дисципліни: Виробничі системи і виробничий процес у теорії 

організації виробництва. Організація виробництва у просторі. Виробничий 

цикл. Організація праці на підприємстві. Нормування праці виробничого та 

управлінського персоналу. Організація виробничої інфраструктури 

підприємства. Особливості організації обслуговуючих господарств. Методи 

організації виробництва: одиничний та партіонний. Особливості організації 

потокового й автоматизованого виробництв. Організація забезпечення 

Економіки та 

менеджменту 



якості та конкурентоспроможності продукції у виробництві. Організація 

процесу впровадження інновацій на підприємстві. Організаційне 

проєктування та раціоналізація виробничих систем.  

Викладач:  к.е.н., доц. Процишин О.Р. 

ВК 1.3. Публічне 

адміністрування 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен.  

Основа для вивчення: менеджмент організацій, державне та регіональне 

управління, корпоративне управління.  

Зміст дисципліни: Предмет і методологічна основа публічного 

адміністрування. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та 

політичної сфер. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного адміністрування. Публічне адміністрування та влада. 

Муніципальна публічна влада. Закони та принципи публічного 

адміністрування. Публічне адміністрування як процес вироблення, 

прийняття та виконання управлінських рішень. Механізми, органи, методи 

та стилі публічного адміністрування. Антикорупційна діяльність у сфері 

публічного адміністрування. Результативність та ефективність публічного 

адміністрування. Основні засади публічного адміністрування в соціальній 

сфері. Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері 

економіки. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об’єднаннях. 

Викладач: к.е.н., доц. Вовк Ю.Я. 

Економіки та 

менеджменту 

31 1 2 ВК 2.1. Логістична 

підтримка інноваційних 

процесів 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: Логістика, інформаційні системи та технології в 

бізнесі. 

Зміст дисципліни: Інноваційний процес як об’єкт управління. Методичні та 

логістичні основи управління інноваційними процесами. Логістичні 

інновації та інноваційна логістика. Логістична підтримка організаційно-

економічних інновацій. Інноваційні технології в сфері закупівель, збуту та 

обслуговування споживачів. Впровадження нових методів організації 

виробництва на підставі логістики. Логістична підтримка технологічних 

інновацій. Інструментальні засоби автоматизованого управління 

інноваційними проєктами. Цифрова логістика. Екологістика.  

Економіки та 

менеджменту 



Викладач:  к.е.н., доц. Скотний П.В. 

ВК 2.2. Управління 

ризиками в інноваційній 

діяльності 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: економічна теорія, основи підприємництва, 

інноваційний маркетинг, інноваційний менеджмент. 

Зміст дисципліни: Сутність інноваційного ризику як економічної категорії. 

Функції ризику. Ризик та теорія корисності. Основні підходи до 

вимірювання ризику. Відносні міри ризику. Ризики інноваційних проєктів. 

Щільність розподілу ймовірності настання випадкових втрат. Способи 

зниження інноваційних ризиків. Управління ризиками інноваційної 

діяльності. Принципи управління інноваційним ризиком та його аналіз. 

Урахування ризику при прийнятті управлінських рішень. 

Викладач:  д.е.н., проф. Кишакевич Б.Ю. 

Економіки та 

менеджменту 

ВК 2.3. Кризовий 

менеджмент 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: менеджмент організацій, корпоративне управління, 

інноваційний менеджмент 

Зміст дисципліни: Предмет, мета та завдання курсу. Загальні поняття про 

кризу і кризові явища. Методологічні засади діагностики кризи розвитку 

підприємства. Практичний  інструментарій економічної діагностики кризи 

розвитку підприємства. Антикризове регулювання та управління 

підприємством. Управління банкрутством і ліквідацією підприємства. 

Основні засади організації управління в кризових ситуаціях. 

Викладач:  к.е.н., доц. Лапчук Я.С. 

Економіки та 

менеджменту 

32 1 2 ВК 4.1. Управління 

розробкою і освоєнням 

нової продукції 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: інноваційний маркетинг, інноваційний менеджмент.  

Зміст дисципліни: Виробничі системи і науково-технічний прогрес. 

Система розробки і освоєння виробництва нових виробів. Державне 

регулювання і сучасні форми інноваційної діяльності. Процес підготовки 

виробництва до випуску нового продукту і основи його організації. Сучасні 

методи планування та управління науково-дослідними та дослідно-

конструкторськими роботами. Управління проектно-конструкторськими 

роботами. Організація технологічної підготовки виробництва. Планова 

Економіки та 

менеджменту 



підготовка виробництва нової продукції. 

Викладач:  к.е.н., доц. Лапчук Я.С. 

ВК 4.2. Соціальна та 

екологічна безпека 

діяльності 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: економічної теорії, соціального менеджменту, 

стратегічного управління.  

Зміст дисципліни: Сучасні соціальні та екологічні системи. Надзвичайні 

ситуації в соціальних та екологічних системах. Ідентифікація ризику у 

соціальних та екологічних системах. Управління ризиком в соціальних та 

екологічних системах. Система цивільного захисту населення. 

Прогнозування можливості виникнення небезпечних ситуацій. Небезпеки 

зовнішнього та внутрішнього середовища організації (підприємства, 

установи). Система заходів запобігання та реагування на надзвичайні 

ситуації. Система захисту персоналу в організації (підприємстві). Система 

управління охороною праці. Ергономіка робочого місця та робочого часу. 

Викладач: к.е.н., проф. Квасній Л.Г. 

Економіки та 

менеджменту 

ВК 4.3. Управління 

інноваційними проєктами 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: корпоративне управління, інноваційний маркетинг, 

інноваційний менеджмент. 

Зміст дисципліни: Інноваційний проєкт як об’єкт управління. Методичні 

основи управління інноваційними проєктами. Стандарти з управління 

проєктами. Управління, плануванням і реалізацією інноваційного проєкту. 

Проєктно-кошторисна документація. Кошторис і бюджет проєкту. 

Експертиза інноваційних проєктів. Інвестування і бізнес-планування 

інноваційних проєктів. Управління ризиками інноваційних проєктів. 

Методи контролю ризиків інноваційних проєктів. Інструменти захисту 

інтересів замовника і виконавця проєкту. Інструментальні засоби 

автоматизованого управління інноваційними проєктами. Міжнародні та 

національні стандарти із управління проєктами. 

Викладач: к.е.н., доц. Скотний П.В. 

Економіки та 

менеджменту 

33 1 2 ВК 5.1. Курсова робота з 

менеджменту організацій 

Кредити ЄКТС – 3.  

Основа для вивчення: менеджмент організацій, інноваційний менеджмент, 

корпоративне управління. 

Економіки та 

менеджменту 



ВК 5.2. Курсова робота з 

інноваційного 

менеджменту 

Кредити ЄКТС – 3.  

Основа для вивчення: менеджмент організацій, інноваційний менеджмент, 

інноваційна політика. 

Економіки та 

менеджменту 

ВК 5.3. Курсова робота з 

інноваційного маркетингу 

Кредити ЄКТС – 3.  

Основа для вивчення: менеджмент організацій, управління інноваціями, 

інноваційний маркетинг. 

Економіки та 

менеджменту 
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34 2 3 ВК 3.1. Управління 

знаннями 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен.  

Основа для вивчення: менеджмент організацій, публічне адміністрування, 

корпоративне управління.  

Зміст дисципліни: Методологічні основи економіки знань. Знання 

підприємства як об’єкт управління. Процес управління знаннями 

підприємства. Сучасні моделі управління знаннями. Організаційна 

підтримка управління знаннями підприємства. Інформаційне забезпечення 

процесу управління знаннями. Стратегія управління знаннями 

підприємства. Оцінка ефективності процесу управління знаннями 

промислового підприємства. 

Викладач: к.е.н., доц. Вовк Ю.Я. 

Економіки та 

менеджменту 

ВК 3.2. Організація 

виробничої діяльності 

підприємств 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен.  

Основа для вивчення: менеджмент, операційний менеджмент, логістика. 

Зміст дисципліни: Виробничі системи і виробничий процес у теорії 

організації виробництва. Організація виробництва у просторі. Виробничий 

цикл. Організація праці на підприємстві. Нормування праці виробничого та 

управлінського персоналу. Організація виробничої інфраструктури 

підприємства. Особливості організації обслуговуючих господарств. Методи 

організації виробництва: одиничний та партіонний. Особливості організації 

потокового й автоматизованого виробництв. Організація забезпечення 

якості та конкурентоспроможності продукції у виробництві. Організація 

процесу впровадження інновацій на підприємстві. Організаційне 

проєктування та раціоналізація виробничих систем.  

Економіки та 

менеджменту 



Викладач:  к.е.н., доц. Процишин О.Р. 

ВК 3.3. Публічне 

адміністрування 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: екзамен.  

Основа для вивчення: менеджмент організацій, державне та регіональне 

управління, корпоративне управління.  

Зміст дисципліни: Предмет і методологічна основа публічного 

адміністрування. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та 

політичної сфер. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей 

публічного адміністрування. Публічне адміністрування та влада. 

Муніципальна публічна влада. Закони та принципи публічного 

адміністрування. Публічне адміністрування як процес вироблення, 

прийняття та виконання управлінських рішень. Механізми, органи, методи 

та стилі публічного адміністрування. Антикорупційна діяльність у сфері 

публічного адміністрування. Результативність та ефективність публічного 

адміністрування. Основні засади публічного адміністрування в соціальній 

сфері. Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері 

економіки. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об’єднаннях. 

Викладач: к.е.н., доц. Вовк Ю.Я. 

Економіки та 

менеджменту 

35 2 3 ВК 4.1. Логістична 

підтримка інноваційних 

проєктів 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: Логістика, інформаційні системи та технології в 

бізнесі. 

Зміст дисципліни: Інноваційний проєкт як об’єкт управління. Методичні та 

логістичні основи управління інноваційними проєктами. Логістичні 

інновації та інноваційна логістика. Логістична підтримка організаційно-

економічних інновацій. Стандарти з управління проєктами. Управління, 

плануванням і реалізацією інноваційного проєкту. Інноваційні технології в 

сфері закупівель, збуту та обслуговування споживачів. Впровадження нових 

методів організації виробництва на підставі логістики. Логістична 

підтримка технологічних інновацій. Інструментальні засоби 

автоматизованого управління інноваційними проєктами. Інновації в 

системах менеджменту. Цифрова логістика. Екологістика. Міжнародні та 

національні стандарти із управління проєктами. 

Економіки та 

менеджменту 



 Викладач:  к.е.н., доц. Скотний П.В. 

ВК 4.2. Управління 

ризиками в інноваційній 

діяльності 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: економічна теорія, основи підприємництва, 

інноваційний маркетинг, інноваційний менеджмент. 

Зміст дисципліни: Сутність інноваційного ризику як економічної категорії. 

Функції ризику. Ризик та теорія корисності. Основні підходи до 

вимірювання ризику. Відносні міри ризику. Ризики інноваційних проєктів. 

Щільність розподілу ймовірності настання випадкових втрат. Способи 

зниження інноваційних ризиків. Управління ризиками інноваційної 

діяльності. Принципи управління інноваційним ризиком та його аналіз. 

Урахування ризику при прийнятті управлінських рішень. 

Викладач:  д.е.н., проф. Кишакевич Б.Ю. 

Економіки та 

менеджменту 

ВК 4.3. Кризовий 

менеджмент 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: менеджмент організацій, корпоративне управління, 

інноваційний менеджмент 

Зміст дисципліни: Предмет, мета та завдання курсу. Загальні поняття про 

кризу і кризові явища. Методологічні засади діагностики кризи розвитку 

підприємства. Практичний  інструментарій економічної діагностики кризи 

розвитку підприємства. Антикризове регулювання та управління 

підприємством. Управління банкрутством і ліквідацією підприємства. 

Основні засади організації управління в кризових ситуаціях. 

Викладач:  к.е.н., доц. Лапчук Я.С. 

Економіки та 

менеджменту 

 

36 2 3 ВК 6.1. Управління 

розробкою і освоєнням 

нової продукції 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: інноваційний маркетинг, інноваційний менеджмент.  

Зміст дисципліни: Виробничі системи і науково-технічний прогрес. 

Система розробки і освоєння виробництва нових виробів. Державне 

регулювання і сучасні форми інноваційної діяльності. Процес підготовки 

виробництва до випуску нового продукту і основи його організації. Сучасні 

методи планування та управління науково-дослідними та дослідно-

конструкторськими роботами. Управління проектно-конструкторськими 

Економіки та 

менеджменту 



роботами. Організація технологічної підготовки виробництва. Планова 

підготовка виробництва нової продукції. 

Викладач:  к.е.н., доц. Лапчук Я.С. 

ВК 6.2. Управління 

інноваційним 

розвитком підприємства 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: менеджмент організацій, інноваційний менеджмент, 

корпоративне управління. 

Зміст дисципліни: Інновації та циклічність економічного розвитку. 

Ключові поняття інноваційного розвитку. Вимірювання рівня інноваційного 

розвитку та чинники його формування. Сучасні організаційні форми 

інноваційного розвитку. Глобальні науково-технічні та інформаційні 

комунікації в інноваційній сфері. Державна підтримка інноваційного 

підприємництва. Національні інноваційні системи. Маркетинг інновацій. 

Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. 

Інноваційний потенціал підприємства. Інвестиційне забезпечення 

інноваційного розвитку підприємства. Ризики в інноваційній діяльності та 

управління ними. 

Викладач: к.е.н., доц. Скотний П.В. 

Економіки та 

менеджменту 

ВК 6.3. Управління 

інноваційними проєктами 

Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового 

контролю: залік.  

Основа для вивчення: корпоративне управління, інноваційний маркетинг, 

інноваційний менеджмент. 

Зміст дисципліни: Інноваційний проєкт як об’єкт управління. Методичні 

основи управління інноваційними проєктами. Стандарти з управління 

проєктами. Управління, плануванням і реалізацією інноваційного проєкту. 

Проєктно-кошторисна документація. Кошторис і бюджет проєкту. 

Експертиза інноваційних проєктів. Інвестування і бізнес-планування 

інноваційних проєктів. Управління ризиками інноваційних проєктів. 

Методи контролю ризиків інноваційних проєктів. Інструменти захисту 

інтересів замовника і виконавця проєкту. Інструментальні засоби 

автоматизованого управління інноваційними проєктами. Міжнародні та 

національні стандарти із управління проєктами. 

Викладач: к.е.н., доц. Скотний П.В. 

Економіки та 

менеджменту 

37 2 3 ВК 7.1. Курсова робота з Кредити ЄКТС – 3.  Економіки та 



менеджменту організацій Основа для вивчення: менеджмент організацій, інноваційний менеджмент, 

корпоративне управління. 

менеджменту 

ВК 7.2. Курсова робота з 

інноваційного 

менеджменту 

Кредити ЄКТС – 3.  

Основа для вивчення: менеджмент організацій, інноваційний менеджмент, 

інноваційна політика. 

Економіки та 

менеджменту 

ВК 7.3. Курсова робота з 

інноваційного маркетингу 

Кредити ЄКТС – 3.  

Основа для вивчення: менеджмент організацій, управління інноваціями, 

інноваційний маркетинг. 

Економіки та 

менеджменту 

 

 

 

 


