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Програма навчальної дисципліни 
1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 

Навчальна дисципліна «Організація науково-інноваційної діяльності в авіа- та 
ракетобудуванні-2. Інновації в авіа- та ракетобудуванні» відноситься до циклу загальної підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-
космічна техніка. 

Аспіранти першого курсу вивчають освітній компонент «Організація науково-інноваційної 
діяльності в авіа- та ракетобудуванні-2. Інновації в авіа- та ракетобудуванні» в весняному семестрі.  

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів компетентності достатньої для 
самостійної науково-інноваційної діяльності у галузі авіаційної та ракетно-космічної техніки, а 
також здатності виявляти перспективні наукові напрями, розробляти та планувати наукові проекти 
на їхній основі. 

Предметом навчальної дисципліни є сукупність компонентів, які передбачають підготовку 
фахівця, здатного ставити та вирішувати складні задачі дослідницького характеру, що 
характеризуються  невизначеністю умов і вимог. 

http://rozklad.kpi.ua/
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Опанування освітнього компонента передбачає такий рівень знань, навичок та вмінь: 
- знання процедур підготовки проектів наукових досліджень за вітчизняними та 

міжнародними грантами та конкурсами;  
- навички застосування процедур підготовки проектів наукових досліджень за 

вітчизняними та міжнародними грантами та конкурсами;  
- уміння критично осмислювати наукові проблеми авіаційної та ракетно-космічної 

техніки; 
- уміння підготовляти матеріали заявок для захисту прав інтелектуальної власності на 

технічні рішення, створені в ході науково-технічної діяльності. 
 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Пререквізитами засвоєння дисципліни «Організація науково-інноваційної діяльності в аіа- та 
ракетобудуванні-2. Інновації в авіа- та ракетобудуванні» є матеріал освітнього компонента  
«Організація науково-інноваційної діяльності в авіа- та ракетобудуванні-1. Основи наукової 
діяльності» на першому курсі аспірантури (осінній семестр).  

Постреквізитами є отримання рівня володіння дисципліною, що свідчить про готовність 
аспіранта здійснювати ефективні наукові дослідження та ефективно представляти результати своєї 
наукової роботи. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Назва тем 

Тема 1. Основні принципи інноваційної політики в авіа- та ракетобудуванні 
Тема 2. Механізми реалізації інноваційної політики в авіа- та ракетобудуванні 
Тема 3. Організаційно-функціональні засади інноваційної політики в авіа- та 
ракетобудуванні 
Тема 4. Інформаційне забезпечення інноваційної політики в авіа- та ракетобудуванні 
Тема 5. Елементи менеджменту і маркетингу в сфері інноваційної політики в авіа- та 
ракетобудуванні 
Тема 6. Евристична модель життєвого циклу інновацій в авіа- та ракетобудуванні 
Тема 7. Деякі принципи формування інформаційного середовища інновацій в авіа- та 
ракетобудуванні 
Тема 8. Структуризація відносин елементів наукової системи в сфері інноваційної 
політики в авіа- та ракетобудуванні 
Тема 9. Деякі проблеми реалізації сучасної технології наукових досліджень в сфері 
інноваційної політики в авіа- та ракетобудуванні 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 
1. Словьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной 

экономике (Синергетические эффекты инноваций). — Киев: Феникс, 2006. — 560 с. 
2. Гезліт Генрі. Економіка в одній лекції / Пер. з англ. — Львів: Сейбр Світло, 1995. — 166 с. 
3. Безчасний Л.К. Інноваційна складова економічного розвитку. — К., 2000. — 262 с. 
4. Актуальні питання методології та практики науково--технічної політики / Під ред. Б.А. 

Маліцького. — К.: УкрІНТЕІ, 2001. — 204 с. 
5. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. 

проф.В.А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 208 с. 



6. Попадинец В.И. Некоторые аспекты становления и государственного регулирования 
развития национальной системы научно-технической информации Украины // Стратегическая 
панорама. — 1999. — № 4. — С. 128—133.  

 
Допоміжна література:  

1. Блидченко М.П., Соловьев В.П. Инновационные подходы к повышению эффективности 
финансовой деятельности современных компаний на основе нейросетевой технологии // 
Проблемы науки. — 2000. — № 4. — С. 37—45.  

2. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. — М.: Прогресс, 1990. — 296 
с. 

3. Соловьев В.П., Шпак А.П. Проблемы и опыт реформирования инновационной системы 
Украины // Материалы 2-й междунар. науч.-практ. конф. «Инновационные центры и 
технологические парки в Центральной и Восточной Европе». — Могилев, 1996. — с. 100—104. 

4. ІCohen J., Pierel D. Legal Aspects of Licensing Technology // China Patents and Trademarks. — 
1989. — № 1. — р. 45—50. 

5. Fischer G., Forster S. Brazil — Joint Ventures and Intellectual Property Protection in the 
Hightech Fields // J.C.L.A. — 1990. — Vol. 4. — р. 4—18. 

6. Соловйов В.П., Кіпень М.І. Про деякі положення економічного та організаційного 
механізмів державної інноваційної політики України // Наука та наукознавство. — 1997. — № 1—2. 
— с. 97—106.  

7. Соловьев В.П. Проблемы инновационного развития экономики // Проблеми науки. — 
1999. — № 8. — с. 26—33. 

8. Соловйов В.П. Інноваційна політика регіонального розвитку в Україні // Інноваційна 
діяльність в системі державного регулювання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Івано--
Франківськ, 4—6 травня, 1999 р.). — Івано--Франківськ, 1999. — Ч. 1. — с. 31—33. 

9. Беленький П., Соловйов В., Сенишин М. Проблеми розвитку в Україні інноваційного 
підприємництва // Регіональна економіка. — 1997. — № 3. — с. 47—52. . 

10. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. — К.: Держкомстат України, 2019.  - 
99 с. 

11. Александрова В.П., Щедріна Т.І. Ліцензія як засіб обміну науково-технічними 
досягненнями та ефективного їх використання // Проблеми науки. — 2001. — № 7. — С. 29—35. 

12. Денисюк В.А., Соловьев В.П. Факторы межгосударственного научно-технологического 
сотрудничества в инновационной стратегии развития экономики Украины // Наука та 
наукознавство. — 2001. — № 4. — с. 11—25. 

13. Шенк Д. Сприяння науковому дослідженню // Вісник НАН України. — 1992. — № 3. — С. 
39—46.  

14. Войтович А.И. Роль экспертов в инновационной деятельности // Проблеми науки. — 
2001. — № 5.   

15. Гельман Л.М., Левин М.Н. Модели инновационных процессов (обзор зарубежной 
литературы) // Экономика и математические методы. — 1989. — Т.  25, вып.6. — С. 1084—1094. 

16. Бургин М.С., Соловьев В.П. Наука как базис инновационных процессов // Материалы 
очно-заочной 13-й междунар. науч.-практ. науковед. конф. «Наука в условиях рынка». — 
Новосибирск, 1995. — С. 58—60.    

 
Он-лайн ресурси: 

http://www.ukrstat.gov.ua  
https:// www.iaastat.kiev.ua 
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https://library.aut.ac.nz/doing-assignments/literature-reviews


Навчальний контент 
5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Практичні заняття. 

Кредитний модуль «Організація науково-інноваційної діяльності в авіа- та ракетобудуванні-

2. Інновації в авіа- та ракетобудуванні» містить 3 практичні заняття загальною тривалістю 18 

навчальних годин. 
Головна мета практичного заняття  - обговорення та аналіз змісту лекційного матеріалу, 

засвоєння його та пояснення незрозумілих місць.  
 

№ 

з/п 

Назва практичного заняття   

 

Кількість 

ауд. годин 

1 Розробка ринкової стратегії проекту інноваційної діяльності за 

темою дисертації 
6 

2 Розробка маркетингової програми інноваційної діяльності за 

темою дисертації 
6 

3 Висновки проведеного аналізу інноваційної діяльності за темою 

дисертації 
6 

 

6. Самостійна робота аспіранта 

Самостійна робота здобувача наукового ступеня доктора філософії є основним засобом 
засвоєння навчального матеріалу у вільний від навчальних занять час і включає:  
- опрацювання професійно орієнтованої наукової літератури;  
- поглиблене вивчення лекційного матеріалу; 
- виконання практичних робіт; 
- підготовка до екзамену. 
 

Політика та контроль 
7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Освітній компонент «Організація науково-інноваційної діяльності в авіа- та 
ракетобудуванні-2. Інновації в авіа- та ракетобудуванні» носить практичний характер, тому 
успішне проходження курсу передбачає виконання практичних занять за темами. Загальне 
оцінювання відбувається за схемою узгодженої рейтингової системи оцінювання. Очікувані 
результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються на першому занятті. 
Політика виставлення оцінок здійснюється відповідно до розроблених та заздалегідь оголошених 
аспірантам критеріїв. У випадку невиконання аспірантом усіх передбачених практичних занять до 
екзамену він не допускається; пропущені заняття обов’язково мають бути відпрацьовані. Форму і 
час відпрацювання аспірант та викладач взаємопогоджують. 

Політика академічної поведінки та доброчесності (плагіат, поведінка в аудиторії): 

конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем, необхідно 

бути взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та інші форми нечесної роботи 

неприпустимі. Недопустимі підказки і списування на екзамені. Норми академічної етики: 

дисциплінованість; дотримання субординації; чесність; відповідальність; робота в аудиторії з 

відключеними мобільними телефонами. 



 
Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 

 
Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки аспірантів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

На першому занятті аспіранти ознайомлюються із рейтинговою системою оцінювання (РСО) 
дисципліни, яка побудована на основі Положення про систему оцінювання результатів навчання 
https://document.kpi.ua/files/2020_1-273.pdf 

В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота аспіранта щодо повноти 

виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними навичками 

аналітичної, дослідницької роботи тощо. Результати поточного контролю заносяться в Систему 

Кампус КПІ імені Ігоря Сікорського. 

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 

виконання вимог силабусу. Для отримання "зараховано" з першої проміжної атестації (8 тиждень) 

аспірант матиме не менш, ніж 9 балів (за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з календарним 

планом контрольних заходів "ідеальний" аспірант має отримати 18 бали). Для отримання 

"зараховано" з другої проміжної атестації (14 тиждень) аспірант матиме не менш, ніж 18 балів (за 

умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом контрольних заходів "ідеальний" 

аспірант має отримати 36 бали). 

Аспіранти, які набрали протягом семестру рейтинг з навчальної дисципліни менше 60 балів 
до екзамену не допускаються. 

Рейтинг аспіранта з дисципліни складається з балів, що він отримує за таке: 

− практичні заняття; 

− екзамен. 
Практичні заняття 
Ваговий бал – 18.  
Максимальна кількість балів дорівнює 18 балів х  3  = 54 балів. 
Критерії оцінювання: 

− повне виконання завдання - 18; 

− виконання, але теоретичні знання недостатні - 11…13; 

− виконання, але немає звіту - 9; 

− робота не виконувалась - 0. 
Штрафні та заохочувальні бали: 

− творчий підхід до роботи, активна участь в обговоренні тем, самостійний пошук тем: 
+1…3 балів; 

− відсутність на лекції без поважних причин: -1…-3 бали; 

− відсутність на занятті без поважної причини: –1...–5 бал. 
Максимальна кількість заохочувальних балів дорівнює  5. 
Розрахунок шкали (R) рейтингу: 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:  

RC = 54 бали. 
Необхідною умовою допуску до екзамену є виконання усіх практичних робіт. 
Екзаменаційна складова шкали дорівнює 46 %  від  R, а саме 46 бали. 

https://kpi.ua/code
https://document.kpi.ua/files/2020_1-273.pdf


Критерії оцінювання: 

− вільне володіння матеріалом, відповідь на усі додаткові питання — 40 … 46 бали; 

− досить впевнене володіння матеріалом, неповні відповіді на додаткові питання — 32...39 
балів; 

− невпевнена відповідь на основне питання, не має відповіді на додаткові питання - 24 бали; 

− не має відповіді на основне питання - 0 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  R = RС + RЕ  = 54 + 46 = 100 балів. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

При переведенні аспіранта з іншого вузу оцінки з дисципліни можуть перезарахуватись за 

умов відповідності даній програмі. 

 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено професором кафедри АРБ, д.т.н., Кабанячим В. В. 

Ухвалено на засіданні кафедри авіа- та ракетобудування (протокол № 1 від 26.08.2020). 

Погоджено Методичною комісією ІАТ (протокол № 3 від 28.08.2020). 

 


