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 ВСТУП 

 

 Програма вивчення навчальної дисципліни «Науково-технічна інновація в 

галузі ОМТ» складена відповідно до освітньо-професійної програми  

«Обладнання та технології пластичного формування конструкцій 

машинобудування» підготовки магістра зі спеціальності 131 – «Прикладна 

механіка».  

 Навчальний курс «Науково-технічна інновація в галузі ОМТ» є складовою 

частиною  циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки магістра зі 

спеціальності 131 – «Прикладна механіка» освітньо-професійна програма 

«Обладнання та технології пластичного формування конструкцій 

машинобудування».  

Програма навчального курсу передбачає вивчення теоретичних основ 

науково-технічної й інноваційної діяльність підприємства, ознайомлення з 

науковими дослідженнями в галузі обробки металів тиском, методами пошуку 

нових технічних вирішень, передумовами  виникнення нових організаційних 

структур на ринку інноваційних послуг, формами правової охорони промислової 

власності, з пріоритетними напрямками інвестиційного забезпечення 

модернізаційних зрушень у машинобудівній промисловості України, з 

оцінюванням результатів інноваційної діяльності. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни  є науково-технічна й 

інноваційної діяльність підприємства машинобудівної галузі. 

Міждисциплінарні зв’язки: програма вивчення дисципліни  «Науково-

технічна інновація в галузі ОМТ» побудована відповідно до місця і значення 

дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістра з обладнання та 

технології пластичного формування конструкцій машинобудування. Важливими 

для вивчення дисципліни  «Науково-технічна інновація в галузі ОМТ» є такі 

дисципліни, як «Нові та високоефективні технології у машинобудуванні», 

«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Надійність та 

стабільність технологічних процесів», «Учбово-дослідна робота студентів» та ін.  
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Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Науково-технічна інновація в сучасній діяльності інженерів-механіків у сфері 

машинобудівного виробництва. 

2. Оцінювання результатів інноваційної діяльності. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни «Науково-технічна інновація в галузі 

ОМТ» – створити основу для формування і розвитку творчого мислення, 

індивідуальних здібностей і практичних умінь у розробці об’єктів технічної 

творчості, набуття знань у винахідницькій і патентно-ліцензійній діяльності, 

навичок в роботі з нормативно-правовими актами, патентною інформацією. 

Засвоїти необхідність створення принципово нових технологій і машин, перехід 

виробництва машинобудівної продукції на високі технології, входження держави 

в систему країн з ринковими відносинами вимагають знань з питань правової 

охорони і використання інтелектуальної власності, в тому числі, промислової 

власності. Винахідницька і патентно-ліцензійна робота є невід’ємною частиною 

діяльності інженерно-технічних і наукових працівників в усіх сферах 

машинобудування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Науково-технічна 

інновація в галузі ОМТ» які повинні бути вирішені у процесі вивчення 

дисципліни, є наступні: ознайомлення студентів з основними особливостями й 

завданнями організації інноваційного процесу; опанування порядку наукового 

дослідження в  галузі обробки металів тиском;  вивчення основних напрямів 

розвитку технічних систем і можливостей формування творчих здібностей 

особистості;  оволодіння прийомами та методами організації розвитку творчої 

діяльності; формування умінь у пошуках рішення технічних і винахідницьких 

завдань творчими та раціональними методами; орієнтуватися в патентній 

інформації і документації; досліджувати і правильно формувати ознаки новизни в 

розроблюваних об'єктах, допомагати в створенні нових технологічних процесів; 

засвоїти навики оформлення заявки на винахід (корисну модель) згідно 
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встановлених вимог;  знати передумови виникнення нових організаційних 

структур на ринку інноваційних послуг; ознайомлення студентів з пріоритетними 

напрями державної політики щодо підтримки інвестиційного забезпечення 

модернізаційних зрушень у галузі. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- місце та роль інновацій у системі господарювання, сучасні світові тенденції 

розвитку інновацій; 

- сутність сфери інноваційної діяльності, систему класифікації інновацій; 

- закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, сучасні 

методи пошуку нових технічних та технологічних рішень; 

- можливості використання і впровадження результатів творчої інноваційної 

діяльності при удосконаленні засобів механізації технологічних процесів; 

- наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій, ринкові 

суб’єкти інноваційної діяльності, організаційні форми інтеграції науки та 

виробництва;   - інструменти державної підтримки інноваційної діяльності; 

- стимули і стимулювання інноваційної діяльності, правові аспекти охорони 

інтелектуальної власності; 

- загальну схему моніторингу інновацій; 

- основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності, 

показники 

економічної ефективності інноваційних проектів; 

уміти: 

- здійснювати комплексну оцінку ефективності інноваційних проектів; 

- формувати інноваційну політику підприємства;  

- визначати напрямки технологічного розвитку підприємства;  

- обирати та моделювати організаційні форми інтеграції науки та виробництва;  

- здійснювати оцінку ризиків інноваційних проектів;  

- проводити стимулювання творчої активності працівників, що займаються 

інноваційною діяльністю;  
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- володіти методикою використання міжнародного патентного класифікатора; 

- розробляти, створювати, конструювати об’єкти технічних систем із 

урахуванням економічних умов та використання доступних ресурсів; 

- визначати й усувати технічні та фізичні суперечності під час вирішення 

творчих і винахідницьких завдань; 

- використовувати методи інженерної творчості для вирішення технічних і 

виробничих завдань; 

- визначати, що відноситься до об’єктів промислової власності; 

- застосовувати отримані теоретичні знання на практиці. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІННОВАЦІЯ В ГАЛУЗІ ОМТ  

Змістовий модуль 1.1. Науково-технічна інновація в сучасній діяльності 

інженерів-механіків у сфері машинобудівного виробництва. 

Тема 1. Науково-технічна й інноваційна діяльність. 

1. Основні поняття: інновація, інноваційний процес. 

2. Науково-технічна й інноваційна діяльність. 

3. Класифікація і специфіка інновацій. 

4. Особливості й завдання організації інноваційного процесу. 

Тема 2. Наукові дослідження в  галузі обробки металів тиском. 

1. Наукове дослідження та етапи наукового дослідження. 

2. Ефективність наукових досліджень. 

3. Впровадження завершених наукових досліджень у виробництво. 

Тема 3. Методи пошуку нових технічних вирішень. 

1. Етапи вирішення технічних задач. 

2. Постановка і аналіз задачі. 

3. Асоціативні методи пошуку технічних рішень. 

3.1. Методи індивідуальної роботи. 
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3.2. Методи групової роботи. 

3.3. Методи активізації технічного пошуку. 

4. Технічні суперечності та методи їх усунення. 

Тема 4.  Сучасні організаційні форми реалізації інновацій. 

1. Інфраструктура інноваційної діяльності. 

2. Передумови виникнення нових організаційних структур на ринку 

інноваційних послуг. 

3. Організаційні структури підтримання інноваційного підприємництва 

(бізнес-інкубатори). 

4. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва (РНТЦ, технопарк, 

технополіс). 

Змістовий модуль 1.2. Оцінювання результатів інноваційної діяльності. 

 Тема 5. Форми правової охорони промислової власності. 

1. Суб’єкти та об’єкти авторського права на винаходи, промислові зразки та 

товарні знаки.  

2. Порядок одержання патенту.  

3. Патентні мита на об’єкти промислової власності. 

Тема 6. Пріоритетні напрями  модернізаційних зрушень у машинобудівному 

комплексі України. 

1. Сучасні тенденції державної інноваційної політики машинобудівної 

промисловості України.  

2. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. 

3. Основні джерела залучення інвестицій у галузь.  

4. Ключові проблеми, які перешкоджають реалізації інвестиційного 

потенціалу вітчизняного машинобудування.  

5. Пріоритетні напрями державної політики щодо підтримки інвестиційного 

забезпечення модернізаційних зрушень у галузі.    

Тема 7. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності в 

галузі обробки металів тиском. 

1. Принципи оцінювання і показники ефективності інноваційної діяльності. 
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2. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів. 

3. Оцінювання економічної ефективності інновацій, спрямованих на зниження 

рівня виробничих витрат. 

4. Показники ефективності використання інновацій. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Романишин Л. І. Основи технічної творчості: конспект лекцій / Л. І. Романишин. –  

Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 175 с. 

2. Косіюк М. М. Основи науково-технічної творчості / М. М. Косіюк, Г. П. Черме-

нський. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 415 с. 

3. Гарькавий А. Д., Середа Л.П., Кузнєцов Ю.М. Інтелектуальна власність / А. Д. 

Гарькавий. – Вінниця : Тірас, 2004.– 200 с. 

4. Кузнєцов Ю.М. Основи патентознавства і авторського права / Ю. М. Кузнєцов. – К. 

: ТОВ “ЗМОК” – ПП “ГНОЗИС”, 2001.– 206 с. 

5. Сусліков Л. М. Патентознавство: навч. посібник / Л. М. Сусліков,  В.С Дьордяй. – 

Київ : Центр Навчальної літератури, 2005. – 232 с. 

6. Хучек М. І.  Инновации на предприятиях и их внедрение / М. І. Хучек. – М. : “Луч”, 

1992. – 320 с. 

7. Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник / Г. М. Драпак,   М. 

Є. Скиба. – К. : Кондор, 2007. – 156 с. 

8. Павленко І. А. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч.-метод. 

посібник / І . А. Павленко, Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2002. – 

150 с. 

9. Горбачова Ю. І. Зміст та завдання державної інноваційно-інвестиційної політики 

України / Ю. І. Горбачова  // Коммунальное хозяйство городов: науч.техн. сб. –  Вып. 

– 71. – К. : Техніка, 2006.– С. 70–74.   

10. Лудченко А. А. Основы научных иследований: учеб. пособие / А. А. Лудченко. – 

Київ : Знання, 2000. – 114 с. 
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11. Пахомова С. В. Аналіз стану машинобудівних підприємств України та можливості 

стратегії їх розвитку / С. В. Пахомова // Прометей.– 2009.– № 3(29).– С. 155–159. 

12. Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Державна служба статистики 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

13. Амоша А. И. Актуальные проблемы инновационного развития Украины и 

направления их решения: сборник научных трудов / А. И. Амоша. – Донецк : ДонНУ, 

2008. – С. 451–456 с. 

14. Економіка й організація інноваційної діяльності: підручник / Під ред. проф. О. І. 

Волков, проф. М. П. Денисенка. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 960 с. 

15. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В. І. Роман-чиков. 

– Київ : Видавництво «Центр учбової літератури», 2007. – 254 с. 

16. Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посібник /   М. 

А. Йохна, В. В. Стдник. –  К : Вид. центр “Академія”, 2005. – 400 с. 

Допоміжна 

17. Гаман М. В. Державне регулювання інноваціями: Україна та зарубіжний досвід / 

М. В. Гаман. –  К. : Кондор, 2004.– 312 с. 

18. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р. А. Сабитов. – 

Челябинск, 2002. – 138 с. 

19. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: навч. посібник / Г. С. Цехміс-

трова. – Київ : Видавничий Дім «Слово»,  2003.– 240 c. 

20. Перминов С. Б. Малые научно-технические фирмы (зарубежный и отечес-твенный 

опыт) / С. Б. Перминов, А . И. Петров. –  М. : Знание, 1990. 

21. Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятстия (социальные проблемы 

инноватики) / А. И. Пригожин. – М. : Политиздат, 1989. 

22. Петрова Н. Б. Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях: навч. посібник / 

Н. Б. Петрова, Н. Ю. Мущинська Л.Г. Чеканова. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 248 с. 

23. Гальчинський А. С. Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Галь-

чинський, В.П. Семиноженко. – К. : Знання України, 2002 – 336 с.  

24. Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Сборка в 

машиностроении, приборостроении», 2000–2007 г. – М. : Машиностроение. 
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Інформаційні ресурси (спеціалізовані установи, бази даних): 

25. Ресурс з питань авторського права та промислової власності / Журнал 

«Інтелектуальна власність»: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.intelvlas.com.ua/ 

26. Офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua. 

27. Державне підприємство «Український інститут промислової власності»: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrpatent.org 

28. Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав»: 

[Електрон. ресурс]. –Режим доступу: http://www.uacrr.kiev.ua 

29. Офіційний веб-портал науково-дослідного інституту інтелектуальної власності: 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua 

30. Спеціалізована база даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні»: [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http://base.uipv.org/searchINV/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:   

для денної форми навчання  9 семестр – диф. залік; 

для заочної форми навчання 11 семестр – диф. залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  відвідування лекційних і 

практичних занять, ведення конспекту лекцій, активна робота під час домашнього 

опитування, вміння вирішувати завдання та розв’язувати задачі, знати відповіді на 

тестові завдання, вміння самостійно підготувати та правильно розкрити тему 

реферату чи індивідуального завдання, виконання контрольної роботи. 


