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Пояснювальна записка
Програма

вступного

фахового

випробування

з

основ

інноваційної

діяльності для вступу на навчання в магістратурі за спеціальністю «Менеджмент»
(освітні програми «Управління інноваціями в освіті» та «Інноваційний
менеджмент

інклюзивного

середовища»)

галузі

знань

«Управління

та

адміністрування» (ступінь «Магістр») на базі ступеня «Бакалавр» або освітньокваліфікаційного рівня «Спеціаліст» охоплює теоретичний матеріал із основ
теорії інновацій. Основні знання, вміння й навички із зазначеної дисципліни є
необхідними базовими компетенціями для продовження навчання для здобуття
ступеня «Магістр» з управління інноваційною діяльністю.
Також програмою передбачено перевірити розуміння концептуального
смислу феноменів інновацій, новаторства, нововведення, логіки життєвого циклу
інновацій та смислу управління інноваційною діяльністю. Для поглибленого
вивчення навчальних дисциплін з менеджменту інновацій у магістратурі із
зазначених освітніх програм спеціальності «Менеджмент» необхідне не лише
володіння компетенціями з функцій менеджменту, організаційної структури
установи, планування проектної діяльності, оцінки ефективності управління
організацією тощо, - а й базове розуміння сутності, змісту та форм інноваційного
процесу, логіки та необхідності системного управління інноваційною діяльністю.
Програма фахового випробування покликана перевірити рівень фахової
компетентності

майбутнього

магістра,

що

відповідає

його

освітньо-

кваліфікаційній характеристиці. Вона сприяє виявленню рівня фундаментальної
та спеціальної підготовки фахівця ступеня «Бакалавр» або ОКР «Спеціаліст»,
відповідності набутих ним компетенцій вимогам до вступника на навчання за
спеціальністю

«Менеджмент»

інноваційною діяльністю.

за

освітніми

програмами

з

управління
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Зміст програми
1. Поява поняття «інновація» і його культурний зміст.
2. Багатоаспектність поняття «інновація».
3. Поняття інновацій. Класифікація інновацій та їх особливості.
4. Співвідношення понять «інновація», «нововведення», «інноваційна
діяльність».
5. Сутність та зміст основних категорій інноваційного процесу: новація,
нововведення, інновація, винахід, відкриття.
6. Загальна характеристика інноваційного процесу: сутність, зміст.
7. Структура інноваційного процесу.
8. Система державного регулювання інноваційної діяльності.
9. Основні види організаційних структур НДДКР.
10. Основні концепції інноваційного розвитку.
11. Періодизація суспільного розвитку з позицій теорії інновацій.
12. Характеристика основних моделей поширення інновацій.
13. Життєвий цикл інновацій: характеристика фаз розвитку та задач
менеджменту.
14. Концепція технологічних укладів і їх зміни в процесі розвитку
суспільства.
15. Сучасні особливості інноваційного процесу.
16. Циклічність інноваційних процесів.
17. Формування та розвиток інноваційної культури організації.
18. Стратегічна роль інформаційних і телекомунікаційних технологій в
інноваційній діяльності.
19. Значення творчості у процесі появи «нового» продукту.
20. Технологічні прориви і створення «хай-тек».
21. Науково-технічна творчість.
22. Життєвий цикл організації, місце й роль інновацій у ньому.
23. Сутність, складові та властивості інноваційної інфраструктури.
24. Сутність інноваційної культури організації, її складові та способи
формування.
25. Сутність інноваційних проектів та їх зміст.
26. Основні вимоги до менеджерів в інноваційній сфері.
27. Особистісні особливості інноваційного менеджера, його інтереси і
ціннісні орієнтації.
28. Основні якості, що повинні бути притаманні менеджерам в інноваційній
сфері.
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29. Зростання масштабів наукової діяльності в ХХ столітті та їх вплив на
інноваційний розвиток.
30. Особливості сучасного розвитку науково-технічного потенціалу
України.
31. Комерціалізація нововведень.
32. Прогнозування і планування інновацій.
33. Ефективність інноваційної діяльності підприємства.
34. Інноваційна діяльність в системі управління організацією: роль та місце.
35. Фактори зовнішнього середовища, які стимулюють інновації.
36. Поняття інноваційного потенціалу організації.
37. Формування інноваційного процесу в організації. Джерела інноваційних
можливостей.
38. Вибір напрямків та варіантів інноваційного розвитку підприємства
39. Теорія проривних інновацій.
40. Форми змін: революційні інновації, вузька спеціалізація, створення
продуктів, що задовольняють мінімум потреб різних сегментів ринку.
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Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів
Оцінювання

абітурієнтів

здійснюється

за

200-бальною

шкалою.

Абітурієнти відповідають на питання екзаменаційного білета. Рівень відповіді і
бал на вступному екзамені залежатимуть від того, наскільки правильною,
глибокою, логічно побудованою буде відповідь абітурієнта. Екзаменаційна
комісія при оцінюванні відповіді виходитиме з таких характеристик:

Рівень
Низький

Задовільний

Кількісна
характеристика рівня
0-99 бали

100-139
балів

Характер відповіді на
теоретичні питання
Відповіді абітурієнта
не конкретні, часом
навіть
далекі
від
запитань.
Не
простежується логіка
викладу у відповідях
на
поставлені
запитання.
Знання
лише базових термінів
і правил, на фоні якого
відсутня орієнтація в
сучасних розробках з
фаху.
Відповіді на питання
носять фрагментарний,
не системний характер.
Абітурієнт поверхово
володіє знаннями; його
відповіді
рясніють
другорядними
міркуваннями,
що
безпосередньо
не
стосуються
білету.
Абітурієнт
виявляє
вміння
будувати
думку,
проте
припускається
логічних помилок.

Характер відповідей
на питання практичного
змісту
Теоретичні положення
не
ілюструються
прикладами
з
практики,
абітурієнт
демонструє володіння
лише
базовими
схемами
побудови
основних
ділових
документів.

Абітурієнт демонструє
вміння оформлювати
основні
ділові
документи,
з
незначними помилками
використовує
на
практиці
основні
правила редагування і
найпростіші
комп’ютерні програми
для
роботи
з
документами
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Достатній

140-169
балів

У
відповідях
на
питання
білету
трапляються
окремі
помилки
непринципового
характеру. Абітурієнт
демонструє розуміння
матеріалу, орієнтацію в
галузі. У відповідях
дотримана
логіка
викладу, мова відповіді
літературна.

Яскраво
виражені
вміння застосовувати
фахові
теоретичні
знання на практиці.
Проте
виявляються
деякі труднощі при
виконанні
окремих
завдань, пов’язаних із
редагуванням
документів
або
із
застосуванням
інформаційних
технологій.

Високий

170-200
балів

Абітурієнт дає повні і
розгорнуті відповіді на
питання
білету.
Відповіді свідчать про
широку ерудованість у
фахових питаннях, про
розуміння матеріалу на
рівні
аналізу
закономірностей,
характеризуються
логікою
викладу.
Виявлене
вміння
аргументувати думку.

Виражене
вміння
підкріплювати
теоретичні положення
прикладами
з
практики, вирішувати
на основі попередньо
набутих
знань
прикладні професійні
ситуації.

