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Анотація 

 

Метою вивчення дисципліни є надання здобувачам ступеня PhD 

комплексу знань та практичних навичок управління процесом реалізації 

результатів закінчених наукових досліджень і розробок, або інших 

науково-технічних досягнень, у новий або удосконалений продукт, що 

реалізується на ринку, у новий або удосконалений технологічний процес, 

що використовується в практичній діяльності, а також пов’язані з цим 

додаткові наукові дослідження та розробки. Управління процесом 

перетворення нових наукових результатів у комерційні вигідні продукти, 

що і є інноваційним менеджментом. 

Робоча програма дисципліни передбачає вивчення теоретичних 

основ інноваційного менеджменту – поняття. мета, задачі, функції, форми. 

Розглянуто питання організації інноваційної діяльності та управління 

інноваційними перетворюваннями. Особлива увага приділяється 

організації науково-дослідній роботі та питанням інтелектуальної 

власності.  

Форми проведення занять за цією дисципліною передбачають лекції 

та семінарські заняття. 

Обсяг дисципліни: 4 кредити ECTS. 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення цієї дисципліни у разі її включення у НП підготовки PhD 

може забезпечувати отримання наступних результатів навчання (РН) за 

проектом стандарту освіти України третього рівня (ступінь доктора 

філософії) у галузі знань 12 за спеціальністю 122 -Комп'ютерні науки 

РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 

комп’ютерних наук і на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні 

останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань 

та/або здійснення інновацій.  

РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми комп’ютерної науки 

державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати 

досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових 

виданнях.  

РН06. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, 

оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних 

великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та 

інформаційні системи.  

РН07. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні 

інженерні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі 

наукові та технологічні проблеми комп’ютерної науки з дотриманням норм 



академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та 

правових аспектів.  

РН10. Здійснювати пошук та критичний аналіз інформації, 

концептуалізацію та реалізацію наукових проєктів з комп’ютерних наук. 
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