
1 

 

Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 

 

Дослідження та Аналіз  

інноваційних перспектив в  

ІТ- стандартах освіти  
 

Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та 
підприємницької діяльності ІТ- студентів 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES 



2 

 

Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації / 

матеріалу є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору 

Європейської Комісії. 

Звіт підготовлено у 2013 в рамках Темпус проекту “Національна освітня 

інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-

студентів ”, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES. 

Темпус команда що підготувала звіт: Антоніо Мендес, Дудар Зоя, Каук Віктор, 

Шатовська Тетяна,  Ревенчук Ілона, Чупріна Анастасія, Федасюк  Дмитро, 

Яковина Віталій, Лютак Ігор. 

 

Темпус концорциум партнери: 

 Ліннеус університет, Векше, Швеція 

 Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна 

 Національний університет «Львівська політехніка», Україна 

  Одеський національний політехнічний університет, Україна 

 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна  

  Вінницький національний технічний унiверситет, Україна 

 Інститут Pedro Nunes, Коімбра, Португалія 

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  

 Університет Оксфорд Брукс, Оксфорд, Велика Британія 

 Дублінський міський університет, Дублін, Ірландія 

 IKEA AB, Елмхулт, Швеція  

 SIGMA Kudos Швеція AB, Векше, Швеція  

 Державне  конструкторське бюро "Південне" 

 

 



3 

 

Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 

ВВЕДЕННЯ 

 

Створення інноваційної культури в сучасній Україні є однією з основних цілей 

національного економічного розвитку та євроінтеграції. Крім того, наявність 

ефективного середовища для інновацій в умовах глобалізації  економіки 

фактично є однією з умов для існування і розвитку будь-якої компанії в цілому. 

За даними ряду досліджень, більшість представників бізнесу в Україні 

розглядають інновації як покупка зарубіжних технологій та обладнання або 

придбання з готових технологій для пісню в науково-дослідному інституті. В 

результаті, підприємці мають дуже негативне ставлення до більшості наукових 

досліджень і науково-дослідних інститутів в якості джерела інноваційних проектів 

без будь-яких практичних цілей. І вони часто правильно, тому що самі 

інноваційні проекти не є невід'ємною частиною, не мають нічого спільного з 

промисловими технологіями і вони проводяться без детального дослідження 

ринку. Виробники повинні вирішити ряд проблем, пов'язаних із здійсненням цієї 

технології: від правових питаннях стратегії маркетингового просування. Вони 

можуть виконувати жодне з цих завдань в хорошому і якісно. Так що сьогодні в 

Україні майже немає комплексного підходу до формування інноваційного 

середовища, незважаючи на велику науково-технічного потенціалу країни. 

Загалом інновацій в Україні можна розглядати як комплекс наукових, 

технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, спрямованих на 

комерціалізацію знань, технологій та обладнання. Будучи офіційно є 

пріоритетним напрямком діяльності, державна підтримка найчастіше 

декларативний характер. І уряд не може бути звинувачений в цьому, тому що 

концепція інноваційної культури тільки формується в Україні. Згідно правової 

бази України, інновація є діяльність спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та просування нових 

конкурентоспроможних товарів і послуг на ринку. Основною метою державної 

інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і 

правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-
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технічного потенціалу, впровадження передових, екологічно чистих, безпечних, 

енерго та ресурсозберігаючих технологій, виробництво і просування нових 

конкурентоспроможних продуктів [1]. 

В Україні існує декілька типів інновацій: 

 технічні інновації з'являються у виробництво нових продуктів або 

продуктів з покращеними властивостями; 

 технологічні інновації з'являються, коли вдосконалених методів 

виробництва застосовуються; 

 організаційні та управлінські інновації пов'язані з процесами 

оптимальної організації виробництва, транспорту, розподілу та постачання;  

 соціальні інновації, спрямовані на поліпшення умов праці, вирішення 

проблем, пов'язаних зі здоров'ям, освітою і культурою. 

Серед інноваційних рівнів в Україні рівень наукових досліджень в 

університетах та освітніх установах повинен бути ключовою стратегічної 

складовою політики організації. Він включає в себе розробки, винаходи і 

дослідження, які проводяться у навчальних групах в школах і в лабораторіях, 

клубах технічної творчості. Студенти та школярі повинні брати активну участь у 

створенні нових продуктів. Українські школярі та студенти роблять винаходи у 

різних галузях науки і техніки, але потім небагато таких винаходів 

розробляються на комерційній основі. На жаль, Україна переживає економічну 

кризу в даний час, так що уряду довелося зменшити фінансування 

дослідницьких груп та центрів технічної творчості молоді. У західних 

університетах професори які працюють в науково-дослідних інститутах 

співпрацюють з приватними фірмами. Отже, науково-дослідні інститути, метою 

яких є передача технологій, повинні підтримувати тісні стосунки як з 

університетами так і з промисловістю. У Європейських університетах 

професорам дозволено владою університету створювати приватні науково-

дослідні центри, які є незалежними юридичними особами на території 

університету. В Україні, незважаючи на високий науково-технічний потенціал 

науково-дослідних організацій та університетів, найважливішим питанням є 

створення інноваційної культури саме на цьому рівні. Університетам потрібна 

чітка політика роботи зі студентами та їх залучення на всіх стадіях інноваційного 
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проекту, формування базових знань про підготовку та реалізацію інноваційних 

проектів та ін. Автономія університетів повинна диверсифікувати джерела 

фінансування наукових досліджень, замінити державне фінансування. 

Довгостроковою метою автономії є повне відшкодування грошей, витрачених на 

дослідження. Для досягнення цієї мети, університети повинні бути переведені в 

новий стан для передачі наукових ідей в промисловість і суспільство у реалізації 

інновацій. 

Болонський процес може мати позитивний вплив на поширення 

підприємницького духу серед студентів. У травні 2007 року 46 країн підписали 

Болонську декларацію в Лондоні, рекомендуючи такі заходи, як визнання 

неформального навчання, розвитку гнучких навчальних програм для мобільності 

студентів та персоналу, і розширення університетської співпраці з 

роботодавцями у сфері інновацій та передачі знань [3 ]. На рівні вищої освіти, 

основною метою у навчанні підприємництву має бути розвиток підприємницьких 

здібностей і мислення. У цьому контексті програми навчання підприємництву 

можуть мати різні цілі, такі як: а) розвиток підприємницького духу серед 

студентів (підвищення рівня інформованості і мотивації), б) навчання студентів 

навичкам, які повинні створювати бізнес і керувати його ростом, в) розвиток 

підприємницької здатності виявляти і використовувати різні бізнес-можливості. 

Створення стартапів нашими випускниками є одним з низки можливих 

результатів. В даний час програми навчання підприємництву ще не достатньо 

інтегровані в навчальні стандарти та програми вищих навчальних закладів. 

Таким чином, реальне завдання полягає у створенні міждисциплінарного 

підходу, роблячи підприємницьку освіту доступною для всіх учнів, створення 

груп для розробки і експлуатації бізнес-ідей, змішуючи студентів економічних і 

бізнес спеціальностей зі студентами інших факультетів та з різним рівнем 

підготовки [3]. Попит на вивчення підприємництва зростає з кожним роком. Тим 

не менш, ми маємо недостатньо людських ресурсів та фінансування для цього 

типу освіти, тому сьогодні не представляється можливим задовольнити цю 

потребу в повній мірі. Даний тип навчання є вимагає спеціальної підготовки 

викладачів. Крім того, дуже мало стимулів мотивації і винагороди викладачів, які 

займаються підприємницьким навчанням та взаємодіють зі студентами. В даний 
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час викладачам важко побудувати кар'єру в сфері підприємництва, тому 

науково-дослідні роботи залишається основним критерієм просування по 

службі[3]. Розробка і проведення міждисциплінарних курсів з підприємництва в 

значній мірі залежить від внутрішньої організаційної структури установи. 

Факультети і кафедри, як правило, працюють абсолютно окремо, студенти не 

можуть брати додаткові курси з іншого напрямку підготовки або приймати участи 

у міждисциплінарних курсів. Жорстка структура навчальної програми часто є 

перешкодою для міждисциплінарних підходів. З точки зору конкретного змісту, 

програми та курси повинні бути адаптовані до різних цільових груп (за рівнями: 

бакалаврат, магістратура, аспірантура; за напрямами підготовки: економіка / 

бізнес, наукові / технічні дослідження, гуманітарні науки, мистецтво та дизайн, і 

т.д.). Кращий спосіб заохочення до підприємництва студентів, це наведення 

прикладів з відповідної технічної галузі. Що стосується поточних методів 

навчання, існує широкий спектр методів на додаток до лекцій, як основного 

засобу навчання. Використання методик навчання підприємництву в ІТ повністю 

орієнтованих на досвід має вирішальне значення для розвитку підприємницьких 

навичок та здібностей студентів. Традиційні методи навчання (наприклад, лекції) 

не корелює з розвитком підприємницького мислення [3]. Існує необхідність в 

більш інтерактивному навчальному підході, де вчитель стає все більш 

модератором ніж викладачем. Перетин кордону між дисциплінами, і 

міждисциплінарного співробітництва, є важливими елементами у створенні 

здібностей підприємця. Залучення реальних підприємців до участі в навчанні 

може компенсувати відсутність в даний час практичного досвіду викладачей. 

Хоча підприємці та бізнес-практики, що беруть участь у навчанні студентів, 

здебільше мають короткі презентації для студентів (наприклад, як особисті 

свідчення запрошеного лектора) або в якості суддів на змаганнях, проте  є кілька 

прикладів де бізнес зайнятий у повному циклу навчання. Європейські вищі 

навчальні заклади також недостатньо залучені до ефективної роботи з 

випускниками, які досягли успіху у своїй підприємницькій кар’єрі [3]. Крім того, 

мобільність викладачів і дослідників поміж вищими навчальними закладами і 

бізнесом в цілому дуже низька, і ця практика активно не заохочується до 

розвитку. Сила, яка дасть вищим навчальним закладам інноваційного потенціалу 
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і, отже, підприємницького потенціалу, є їх автономія. Необхідна координація 

даного процесу на державному рівні, щоб гарантувати, що всі вищі навчальні 

заклади будуть мати необхідні стимули й можливості взяти на себе це завдання. 

Це дуже важливо для визначення, як підприємництво може бути інтегровано в 

початкових, середніх, і вищих навчальних закладах; прийняти законодавство, що 

підтримує відносини між приватним бізнесом і університетами; встановити 

нагороди для підприємницьких університетів, викладачів і студентів, а також 

сприяти позитивним прикладам академічних спін-офф. На своєму рівні 

відповідальності, вищі навчальні заклади можуть: розробити стратегію та план 

дій для навчання та досліджень в галузі підприємництва,  заснованого на 

практиці, створення стартапів і спін-офф, створити відповідний департамент, 

який буде служити центром підприємницької діяльності установи і поширювати 

методи навчання підприємництву. Крім того, дати всім студентам можливість 

відвідувати семінари та лекції з даних предметів; створити системи стимулів, 

мотивацій і винагород для співробітників факультету, які підтримують та 

працюють зі студентами, зацікавленими у створенні стартапів,  визнати наукову 

цінність досліджень у підприємницькій сфері; розробити чітку інституційну норму 

винагороди викладачів [3]. Підприємницькі програми і модулі надають студентам 

інструменти для творчого мислення, навички ефективного вирішення проблем, 

об'єктивного аналізу бізнес-ідей. Студенти відчувають себе більш впевнено про 

створенні власного бізнесу, оскільки вони тепер можуть перевірити свої бізнес-

ідеї в освітньому, сприятливому середовищі. Тим не менш, переваги навчання 

підприємництву не обмежується тільки кількістю стартапів, інноваційних 

підприємств та нових робочих місць. Підприємництво є компетенцією для всіх, 

що допомагає молодим людям бути більш творчими і впевненими в собі. 

Університети і технічні інститути (наприклад, політехнічні) повинні 

інтегрувати курси підприємництва як важливу складову навчального плану. 

Особливу увагу слід звернути на систематичну інтеграцію навчання 

підприємництву для науково-технічних досліджень в технічних закладах. 

Повинно приділятися більше уваги розвитку навичок, необхідних для повного 

використання інновацій та діяльності з передачі знань у поєднанні з 

комерціалізацією нових технологій [2]. 
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РОЗДІЛ 1 ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

 

Формування культури інновацій у сучасній Україні є одним з ключових 

завдань розвитку національної економіки та євроінтеграції. Крім того, існування 

ефективного інноваційного середовища в умовах глобалізації економіки – це 

фактично одна з умов існування і розвитку будь-якої компанії загалом. Як свідчать 

дослідження багатьох аналітиків, більшість представників бізнесу на Україні 

розглядають інноваційну діяльність як придбання зарубіжних технологій і техніки, 

або купівлю за безцінь готової технології у дослідницького інституту. В такому разі 

у представників бізнесу сформувалося вкрай негативне ставлення до 

університетської науки і більшості науково-дослідницьких інститутів, як до джерел 

розробок, що не мають практичної цінності. І це, найчастіше, правда, оскільки 

більшість інноваційних розробок є фрагментарними, не мають промислової 

основи, а також їх виконують без детального дослідження ринку. Виробники 

вимушені займатися відразу рішенням всього комплексу проблем, пов’язаних із 

впровадженням цієї технології: від юридичних питань до стратегії просування на 

ринок. Це не дає змоги виконати якісно жодне із зазначених завдань. Отже, 

сьогодні в Україні практично немає комплексного підходу до формування 

інноваційного середовища, не зважаючи на великий науково - технічний потенціал 

країни. 

Загалом інноваційна діяльність в Україні може розглядатися як комплекс 

наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, 

спрямованих на комерціалізацію накопичених знань, технологій та обладнання. 

Цей вид діяльності офіційно є одним з пріоритетних, однак підтримка держави є 

часто декларативною. І в цьому не можна звинувачувати тільки державні органи, 

оскільки на сьогодні в Україні тільки зароджується поняття культури інновацій. 

Законодавча база України трактує інноваційну діяльність, як ту, що спрямована на 

використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розроблень, і 

зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів та послуг. 

Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально - 

економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, 
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розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, впровадження 

сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсоощадних технологій, 

виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції [1].  

В Україні можна виокремити декілька видів інновацій: 

• технічні – з’являються у виробництві продуктів з новими чи поліпшеними 

властивостями; 

• технологічні – виникають під час застосування досконаліших способів 

виготовлення продукції; 

• організаційно-управлінські – пов’язані з процесами оптимальної організації 

виробництва, транспорту, збуту і постачання; 

• інформаційні – виконують завдання раціональної організації інформаційних 

потоків у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, підвищення 

достовірності і оперативності отримання інформації; 

• соціальні – спрямовані на поліпшення умов праці, вирішення проблем 

охорони здоров’я, освіти, культури. 

Усі зазначені види інновацій є ключовою ланкою у розвитку держави, її 

науково-технічного потенціалу та національної економіки. Однак для успішної 

реалізації інноваційних проектів за цими напрямами недостатньо лише державної 

підтримки. Держава декларує підтримку інноваційної діяльності в ряді 

законодавчих актів, однак реалізація цієї політики переважно полягає в цільовому 

фінансуванні окремих проектів. Це не дає змогу сформувати ефективне 

інноваційне середовище, здатне стимулювати розвиток інновацій. Для створення 

сприятливого інноваційного середовища необхідне вирішення комплексу завдань: 

юридичних, економічних, комунікативних, організаційних тощо. Отже, одним з 

головних завдань є формування нової свідомості як ключового моменту 

інноваційної культури. Вирішення цієї комплексної задачі неможливо без реалізації 

багаторівневої системи формування інноваційного середовища: від 

індивідуального до міжнаціонального.  

Серед рівнів інноваційної діяльності в Україні можна виокремити рівень 

дослідницької роботи, що проводиться  в університетах і освітніх установах. Сюди 

також належать розробки, винаходи і дослідження, які проводяться в гуртках, при 

школах і лабораторіях, станціях технічної творчості. Участь студентів та учнів у 
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творчому пошуку та винахідницькій діяльності. Винаходи українських школярів і 

студентів стосуються найрізноманітніших сфер науки і техніки, і багато з них 

впроваджуються згодом у виробництво. Однак у сучасних кризових українських 

реаліях фінансування і державна підтримка гуртків і центрів технічної творчості 

молоді фактично припинена. На заході професори університетів часто зайняті в 

дослідних інститутах, які, своєю чергою, співпрацюють з приватними фірмами. В 

умовах України, не зважаючи на високий науково-технічний потенціал дослідних 

організацій та ВНЗ, особливо гостро стоїть питання формування культури 

інновацій саме на цьому рівні.  

Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні насамперед 

регулюється: 

 Законами України:  

- "Про інноваційну діяльність" (ВРУ від 04.07.02 №40/IV), де 

представлені термінологія та основні аспекти державного регулювання в сфері 

інноваційної діяльності, охарактеризовано правовий режим інноваційних 

проектів, продуктів, інноваційних підприємств та методологію їх державної 

реєстрації, а також особливості фінансової підтримки та міжнародного 

співробітництва в сфері інноваційної діяльності;  

- "Про наукову і науково-технічну діяльність" (№1316-IV/2003), де 

визначаються організаційні, правові та фінансові засади функціонування та 

розвитку науково-технологічної сфери; 

- "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (№443-

IV/2003), що створює правову базу для концентрації ресурсів держави на 

провідних напрямках науково-технологічного оновлення виробництва, 

забезпечення вітчизняного ринку конкурентною, наукомісткою продукцією та 

виходу з нею на світовий ринок;  

- "Про спеціальний режим діяльності технологічних парків" (№3333-

IV/2006) визначено правові та економічні засади запровадження та 

функціонування спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних 

парків; 

- «Про науково-технічну інформацію»; 

- «Про наукову і науково-технічну експертизу»; 
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- "Про власність" (№697-XII); 

- "Про державне регулювання в сфері трансферу технологій" (№143-

V); 

- Цивільний Кодекс України (глава IV "Право інтелектуальної 

власності"). 

 Указами Президента України: 

- від 30.12.2005 року №1873/2005 "Про утворення Державного 

агентства України з інвестицій та інновацій"; 

- від 11.07.2006 року № 606/2006 "Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про стан науково-технологічної 

сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України". 

 Постановою Верховної Ради України "Про дотримання 

законодавства щодо розвитку науково-технологічного потенціалу та інноваційної 

діяльності в Україні" (№1786-VI). 

 Наказами МОНУ:  

- “Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності” (від 07.11.00 р. № 522),  

- “Про затвердження Положення про експериментальний 

загальноосвітній навчальний заклад” (від 20.02.02 р. № 114),  

- “Про затвердження Положення про здійснення моніторингу 

виконання інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності 

технологічних парків” (від 17.04.03 р. № 245). 

 Діяльність Вищих навчальних закладів насамперед регламентується 

Законом України «Про вищу освіту». В цьому законі відсутні питання інновацій, 

інноваційних досліджень, але розділ 10 присвячений наукової і науково-технічної 

діяльності у ВНЗ. В розділі розглядається мета і завдання наукової і науково -

технічної діяльності у ВНЗ, організація і управління науковою і науково-

технічною діяльністю. Крім того є посилання на два документи. Це перш за все 

Закон України «Про освіту» та Закон України "Про наукову і науково-технічну 

діяльність", останній визначає правові, організаційні та фінансові засади 

функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для наукової 
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і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у 

технологічному розвитку.  

В статі 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" наведені 

такі терміни: 

 наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання і використання нових знань. Основними її формами є 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження;  

 науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, 

спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і 

технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-

конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-

пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної 

продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-

технічних знань до стадії практичного їх використання;  

 науково-педагогічна діяльність - педагогічна діяльність у вищих 

навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, 

пов'язана з науковою та (або) науково-технічною діяльністю; 

 науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована на 

методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-

технічної та науково-педагогічної діяльності; 

 фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про 

закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку;  

 прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на 

одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей. 

Однак, якщо звернутися до Закону України «Про інноваційну діяльність», 

то в розділі 1 вказується, що: 

 інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери;  
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 інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск 

на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг;  

 інноваційний продукт - результат науково-дослідної і (або) дослідно-

конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом;  

 інноваційна продукція - нові конкурентоздатні товари чи послуги, що 

відповідають вимогам, встановленим означеним Законом;  

 інноваційний проект - комплект документів, що визначає процедуру і 

комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і 

реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції;  

 пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що належить 

до одного з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, затверджених 

Верховною Радою України;  

 інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, 

інноваційний бізнес-інкубатор тощо) - підприємство (об'єднання підприємств), 

що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи 

послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70% його загального обсягу 

продукції і (або) послуг;  

 інноваційна інфраструктура - сукупність підприємств, організацій, 

установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги 

із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, 

інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо). 

Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді інноваційного 

центру, бізнес-інкубатора, технополісу, технопарку тощо. А в Законі України "Про  

вищу освіту" згадується про такий структурний підрозділ як технопарки.  

В статті 16 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" 

щодо наукової і науково-технічної діяльності у системі вищої освіти сказано, що 

наукова і науково-технічна діяльність є невід'ємною складовою частиною 

навчального процесу вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації і ця 

діяльність здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу 

освіту", та означеного Закону.  
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У зв’язку з тим що в Законі України «Про вищу освіту» нема статті, що 

регламентує інноваційну діяльність ВНЗ, тому дуже поширена заміна або 

тотожність інноваційної та підприємницької діяльності - науковій. 

Для розвитку інноваційної діяльності ВНЗ необхідно внести відповідні 

зміни та доповнення в нову редакцію проекту Закону «Про вищу освіту». 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ  

ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ У ІТ- СТАНДАРТАХ ОСВІТИ  

 

      

Відповідно до Плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері 

інформаційних технологій на період до 2013 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 року № 1036 

був проведений аналіз питання щодо підвищення значущості інноваційної та 

підприємницької складової при підготовці фахівців для ІТ - галузі в українських 

вищих навчальних закладах (ВНЗ). 

В аналізі приймало участь 97 українських ВНЗ 3-4 рівнів акредитації, які 

здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів для ІТ – галузі. 

Перелік напрямів підготовки фахівців з ІТ наведений у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 - Перелік напрямів підготовки фахівців з ІТ 

Галузь знань Напрям 

підготовки 

бакалаврів 

Спеціальності підготовки 

спеціалістів 

Спеціальності підготовки 

магістрів 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

6.050102 

Комп’ютерна 

інженерія 

7.05010201 Комп’ютерні 

системи та мережі 

8.05010201 Комп’ютерні 

системи та мережі 

7.05010202 Системне 

програмування 

8.05010202 Системне 

програмування 

7.05010203 Спеціалізовані 

комп’ютерні системи 

8.05010203 Спеціалізовані 

комп’ютерні системи 

6.050101 

Комп’ютерні 

науки 

7.05010101 Інформаційні 

управляючі системи та 

технології (за галузями) 

8.05010101 Інформаційні 

управляючі системи та 

технології (за галузями) 

7.05010102 Інформаційні 

технології проектування 

8.05010102 Інформаційні 

технології проектування 

7.05010103 Системне 

проектування 

8.05010103 Системне 

проектування 

7.05010104 Системи 

штучного інтелекту 

8.05010104 Системи 

штучного інтелекту 
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Галузь знань Напрям 

підготовки 

бакалаврів 

Спеціальності підготовки 

спеціалістів 

Спеціальності підготовки 

магістрів 

 

6.050103 

Програмна 

інженерія 

7.05010301 Програмне 

забезпечення систем 

8.05010301 Програмне 

забезпечення систем 

7.05010302 Інженерія 

програмного забезпечення 

8.05010302 Інженерія 

програмного забезпечення 

Інформаційна 

безпека 

6.170101 Безпека 

інформаційних і 

комунікаційних 

систем 

7.17010101 Безпека 

інформаційних і 

комунікаційних систем 

8.17010101 Безпека 

інформаційних і 

комунікаційних систем 

Системні науки 

та кібернетика 

6.040302 

Інформатика 

7.04030201 Інформатика 8.04030201 Інформатика 

7.04030202 Прикладна 

інформатика 

8.04030202 Прикладна 

інформатика 

7.04030204 Інформаційно-

комунікаційні технології 

8.04030204 Інформаційно-

комунікаційні технології 

6.040301 

Прикладна 

математика 

7.04030101 Прикладна 

математика 

8.04030101 Прикладна 

математика 

7.04030103 Математичне та 

комп’ютерне моделювання 

8.04030103 Математичне та 

комп’ютерне моделювання 

 

Для аналізу ВНЗ розподілені по містах та регіонах України рис.1. 

Були проаналізовані: 

1. Навчальні плани за усіма напрямкам підготовки, які відносяться до 

підготовки фахівців для ІТ – галузі (за рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», 

«Магістр»). 

2. Робочі програми тих навчальних дисциплін, за якими студенти 

отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької діяльності.  

3. Навчальні плани та робочі програми за спеціальністю 8.18010012 

Управління інноваційною діяльністю. 
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Рисунок 1 – Умовний розподіл України на регіони 

 

Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів 

з ІТ в містах України подано в таблиці 2, діаграма – рис.2. Наприклад в м. 

Дніпропетровське 9 ВНЗ здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів з ІТ це складає 9% від загальної кількості – 97 ВНЗ по Україні які теж 

здійснюють підготовку ІТ Фахівців 

 

Таблиця 2 - Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів з ІТ 

Назва міста 

Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку 

бакалаврів, спеціалістів, магістрів з ІТ в 

містах України 

Дніпропетровськ 9 

Донецьк 7 

Луганськ 3 

Харків 7 

Івано-Франківськ 2 
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Назва міста 

Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку 

бакалаврів, спеціалістів, магістрів з ІТ в 

містах України 

Луцьк 3 

Львів 5 

Рівне 2 

Тернопіль 2 

Ужгород 2 

Чернівці 3 

Вінниця 1 

Житомир 4 

Київ 14 

Кіровоград 2 

Полтава 4 

Суми 1 

Хмельницький 2 

Черкаси 2 

Чернігів 2 

Запоріжжя 7 

Крим 4 

Миколаїв 2 

Одеса 4 

Херсон 3 

Разом 97 
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Рисунок 2- Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів з ІТ в містах України 

 

1-е місце за кількістю ВНЗ з підготовки ІТ фахівців займає м. Київ - 14%.  

2-е місце – м. Дніпропетровськ – 9% 

3-е місце розділили – м. Донецьк, м. Запоріжжя, м. Харків по 7%. 

4-е місце – м. Львів – 5%. 

5-е місце розділили м. Житомир, АР Крим, м. Одеса, м. Полтава -4% 

 

Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів 

з ІТ в містах України подано в таблиці 3, діаграма – рис.3. 
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Таблиця 3 - Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів з ІТ в регіонах України 

 

 

Регіон 

Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів з ІТ в регіонах України 

Східний 26 

Західний 19 

Центральний 32 

Південний 20 

Разом 97 

 

 

 

Рисунок 3 - Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів з ІТ в регіонах України 

 

Отже, 

1-е місце за кількістю ВНЗ з підготовки ІТ фахівців займає Центральний та 

Північний регіони – 32 ВНЗ,33%.  
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2-е місце – Східний регіон – 27 ВНЗ, 27%. 

3-е місце – Південний регіон 20ВНЗ, 21%. 

4-е місце – Західний регіон 19ВНЗ, 19%. 

Було опрацьовано 292 робочі програми з дисциплін в яких розглядаються 

питання з інноваційної та підприємницької діяльності при підготовці бакалаврів, 

спеціалістів, магістрів у ВНЗ України.  

Крім того, були проаналізовані навчальні плани та зміст планів, робочі 

програми з дисциплін підготовки за спеціальністю 8.18010012 Управління 

інноваційною діяльністю з 14 ВНЗ України. 

2.1 Перелік дисциплін, в яких розглядаються питання інноваційної та 

підприємницької діяльності при підготовці бакалаврів ІТ. 

 

В навчальних планах підготовки бакалаврів для ІТ-галузі в різних розділах 

плану (цикл професійної підготовки, цикл вибору ВНЗ, цикл самостійного 

вибору)є дисципліни які за назвою та темами відносяться до економічних, але в 

робочих програмах з цих дисциплін є теми з інноваційної та підприємницької 

діяльності. Слід зазначити, що кількість годин для вивчення цих дисциплін 

становить 2 - 3,6 ECTS, причому аудиторне навантаження таке: лекційні заняття 

-16-18 годин, практичні або лабораторні 8-16 годин. На розгляд тем з 

інноваційної та підприємницької діяльності відводиться не більше 2 аудиторних 

годин. 

В навчальних планах з підготовки бакалаврів з напряму ІТ відсутні 

дисципліни, які повністю розглядають питання інноваційної та підприємницької 

діяльності. 

Аналіз наведений в таблицях 4 – 9 та діаграмах рис.4-9. 

Розглянемо дані таблиці 4. Підготовку бакалаврів напряму 6.050102 – 

Комп’ютерна інженерія здійснюють 6 ВНЗ на сході, 4 – на заході, 9- в центрі, 8 – 

на півдні.  

В планах підготовки напряму 6.050102 – Комп’ютерна інженерія є 

дисципліни за якими студенти отримують знання з інноваційної та 

підприємницької діяльності саме: економіка та бізнес, основи господарювання в 
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умовах ринкової економіки, оформлення технічної документації, інтелектуальна 

власність. 

Дисципліна «Економіка та бізнес» є в навчальному плані 2-х ВНЗ східного 

регіону, це складає 33% від загальної кількості ВНЗ східного регіону, які 

здійснюють підготовку за напрямом 6.050102 – Комп’ютерна інженерія, а саме 

(2/6*100%). В планах підготовки ВНЗ з західного та центрального регіону такі 

дисципліни відсутні, що складає 100%.  

Тобто на сході України 2 ВНЗ з 6 включили в план підготовки бакалавра з 

напряму 6.050102 – Комп’ютерна інженерія дисципліну «Економіка та бізнес» і в 

ній згідно робочої програми є питання з інноваційної та підприємницької 

діяльності. 

Аналогічно проводиться аналіз і за іншими дисциплінами. 

 

Таблиця 4 

№ 

  

Дисципліни, за якими студенти напряму 

6.050102 – Комп’ютерна інженерія отримують 

знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ (за регіонами), що здійснюють 

підготовку за напрямом  6.050102 – 

Комп’ютерна інженерія 

Регіон 

Схід-6 Захід-4 Центр-9 Південь-8 

6 % 4 % 9 % 8 % 

1 Економіка та бізнес  2 33       

2 

Основи господарювання в умовах ринкової 

економіки  1 17       

3 Оформлення технічної документації 1 17       

4 Інтелектуальна власність       1 13 

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 2 33 4 100 9 100 7 88 

 



23 

 

Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 

Рисунок 4 - Дисципліни, за якими студенти напряму 6.050102 – Комп’ютерна 

інженерія отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

 

Таблиця 5 

№ 

Дисципліни, за якими студенти напряму 

6.050101 – Комп’ютерні науки отримують 

знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ (за регіонами), що здійснюють 

підготовку за напрямом  6.050101 – 

Комп’ютерні науки 

Регіон 

Схід-7 Захід-5 Центр-9 

Південь

7 

7 % 5 % 9 % 7 % 

1 Менеджмент організацій 1 14       

2 Економіка та бізнес  3 43 1 20 3 

3

3 2 29 

3 Основи технічної творчості  1 14       

4 Основи наукових досліджень  1 14       

5 Правове забезпечення підприємництва 1 14     1 14 

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах   4 80 6 

6

7 4 57 
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Рисунок 5 - Дисципліни, за якими студенти напряму 6.050101 – Комп’ютерні 

науки отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької діяльності  

 

Таблиця 6 

№ 

Дисципліни, за якими студенти 

напряму 6.050103 - Програмна 

інженерія отримують знання та 

вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ (за регіонами), що здійснюють 

підготовку за напрямом  6.050103 - Програмна 

інженерія 

Регіон 

Схід-4 Захід-3 Центр-9 Південь-7 

4 % 3 % 9 % 7 % 

1 Економіка ПЗ  2 50   2 22   

2 

Основи підприємництва та бізнес 

планування 1 25   1 11   

3 Інтелектуальна власність 1 25   1 11   

  

Відсутність таких дисциплін в 

навчальних планах   3 100 5 56 7 100 
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Рисунок 6 - Дисципліни, за якими студенти напряму 6.050103 - Програмна 

інженерія отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

 

 

Таблиця 7 

№ 

Дисципліни, за якими студенти напряму 

6.170101 - Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем отримують знання та 

вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ (за регіонами), що 

здійснюють підготовку за напрямом  

6.170101 - Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 

Регіон 

Схід-4 Захід-3 Центр-4 Південь-1 

4 % 3 % 4 % 1 % 

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 4 100 3 100 4 100 1 100 
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Рисунок 7 - Дисципліни, за якими студенти напряму 6.170101 - Безпека 

інформаційних і комунікаційних систем отримують знання та вміння з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

 

 

Таблиця 8 

№ 

Дисципліни, за якими студенти напряму 

6.040302 - Інформатика отримують знання та 

вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ (за регіонами), що 

здійснюють підготовку за напрямом  

6.040302 - Інформатика 

Регіон 

Схід-6 Захід-8 Центр-5 Південь-7 

6 % 8 % 5 % 7 % 

1 Основи наукових досліджень (ОНД) 2 33       

2 Сертифікація та патентознавство  1 17       

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 3 50 8 100 5 100 7 100 
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Рисунок 8 - Дисципліни, за якими студенти напряму 6.040302 - Інформатика 

отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької діяльності  

 

 

Таблиця 9 

№ 

Дисципліни, за якими студенти напряму 

6.040301 - Прикладна математика 

отримують знання та вміння з інноваційної 

та підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ (за регіонами), що здійснюють 

підготовку за напрямом  6.040301 - 

Прикладна математика 

Регіон 

Схід-6 Захід-5 Центр-6 Південь-4 

6 % 5 % 6 % 4 % 

1 

Основи підприємництва та бізнес 

планування         1 17     

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 6 100 5 100 5 83 4 100 
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Рисунок 9 - Дисципліни, за якими студенти напряму 6.040301 - Прикладна 

математика отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

 

2.2 Перелік дисциплін, в яких розглядаються питання інноваційної та 

підприємницької діяльності при підготовці спеціалістів і магістрів з ІТ 

 

Проаналізувавши навчальні плани підготовки спеціалістів і магістрів з ІТ 

галузі, питання інноваційної та підприємницької діяльності викладаються в таких 

дисциплінах, як: 

 інтелектуальна власність; 

 наукова-технічна творчість; 

 основи маркетингу; 

 організація виробництва і маркетинг; 

 економіка і управління підприємством; 

 економіка виробництва та комерційний менеджмент; 

 економіка та організація виробництва програмних продуктів 

 сучасні концепції менеджменту; 

 основи патентознавства та авторського права; 

 основи наукових досліджень; 
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 методологія та організація науки; 

 створення та комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності;  

 інноваційні технології навчання; 

 менеджмент в освіті; 

 методологія промислової розробки програмних продуктів та 

інтелектуальна власність; 

 економічна ефективність наукових розробок;  

 філософія науки та інноваційного розвитку.. 

Означені дисципліни в різній комбінації і не для всіх напрямів ІТ 

зустрічаються в навчальних планах. Виходячи з робочих програм цих дисциплін 

на огляд питань з інноваційної діяльності відводиться 0,5 – 2 години із 

загального часу аудиторного навантаження. 

Однак слід зазначити, що перелік цих дисциплін не є обов’язковим для 

всіх ВНЗ, що здійснюють підготовку спеціалістів з ІТ галузі, зокрема дисципліни 

«Інтелектуальна власність». 

Згідно наказу МОНУ №811 від 20.10.2004 «Про запровадження у вищих 

навчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність», 

дисципліна «Інтелектуальна власність» рекомендована листом МОНУ від 11 

червня 2003 року N 1/9-303 до варіативних частин освітньо-кваліфікаційних 

характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра за всіма напрямами та 

спеціальностями підготовки. 

Отже дисципліна «Інтелектуальна власність» є обов’язковою при 

підготовки спеціалістів і магістрів, тому в аналізі вона не враховувалася.  

Дисципліна «Інноваційна політика» і «Управління інноваційними 

проектами» вивчається спеціалістами та магістрами  Бердянського державного 

педагогічного університету спеціальностей 7(8).05010301 - Програмне 

забезпечення систем та 7(8).05010101 – Інформаційно - управляючі системи і 

технології. 

Дисципліна «Створення та комерціалізація об’єктів інтелектуальної 

власності» вивчається спеціалістами та магістрами Київського національного 

університету ім. Т.Г. Шевченка спеціальність 7(8).05010301 - Програмне 
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забезпечення систем, 8.04030101 - Прикладна математика, 8.04030201 - 

Інформатика. 

Дисципліна «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» вивчається 

магістрами Донецького національного технічного університету спеціальностей 

8.05010201 - Комп’ютерні системи та мережі, 8.05010202 - Системне 

програмування. 

Дисципліна «Інформаційні системи в інноваційній діяльності» вивчається 

магістрами Європейського університету, м. Київ спеціальності 8.05010101 – 

Інформаційно - управляючі системи і технології. 

Дисципліни «Економічна ефективність наукових розробок» та «Філософія 

науки та інноваційного розвитку» вивчаються магістрами Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ спеціальності 

8.05010101 – Інформаційно - управляючі системи і технології. 

В інших ВНЗ в планах з підготовки спеціалістів з напряму ІТ відсутні 

дисципліни, які повністю розглядають питання інноваційної та підприємницької 

діяльності. 

В таблицях 10-11 подана інформація щодо: 

 чисельності ВНЗ (за регіонами), які готують спеціалістів та магістрів 

для ІТ-галузі,  

 назви та кількості дисциплін в навчальних планах підготовки 

спеціалістів та магістрів, в яких студенти отримують знання та 

вміння з інноваційної та підприємницької діяльності. 

Аналіз наявності дисциплін в навчальних планах підготовки спеціалістів, в 

яких студенти отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності наведений в таблицях 10 – 23 та діаграмах рис.10-23. 

Аналіз наявності дисциплін в навчальних планах підготовки магістрів, в 

яких студенти отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності наведений в таблицях 24 –36 діаграмах рис.24- 36. 
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Аналіз наявності дисциплін в навчальних планах підготовки спеціалістів, в 

яких студенти отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності наведений в таблицях 10 – 23 та діаграмах рис.10-23. 

 

Таблиця 10 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

7.05010302 - Інженерія програмного 

забезпечення отримують знання та вміння з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

спеціалістів 7.05010302 - Інженерія 

програмного забезпечення є  

дисципліни, в яких розглядаються 

питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

3 % 2 % 2 % 1 % 

1 Основи маркетингу     1 50         

2 Економіка і управління підприємством 1 33 1 50         

3 

Сертифікація, стандартизація та правовий 

захист ПЗ         1 50     

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 2 67 

 

  1 50 1   
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Рисунок 10 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.05010302 - Інженерія 

програмного забезпечення отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

 

 

Таблиця 11 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

7.05010301 - Програмне забезпечення систем 

отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах 

підготовки спеціалістів 7.05010301 - 

Програмне забезпечення систем є  

дисципліни, в яких розглядаються 

питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

4 % 3 % 8 % 5 % 

1 Основи маркетингу     1 33 1 13     
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 Дисципліни Кількість ВНЗ 

2 Економіка і управління підприємством 1 25 1 33         

3 Основи патентознавства та авторського права      1 33 1 13     

4 Інноваційна політика             1 20 

5 Управління інноваційними проектами              1 20 

6 

Створення та комерціалізація об’єктів 

інтелектуальної власності          1 13     

7 

Сертифікація, стандартизація та правовий захист 

ПЗ         1 13     

  Відсутність таких дисциплін в навчальних планах  3 75 0   4 50 3 60 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.05010301 - 

Програмне забезпечення систем отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 



34 

 

Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 

Таблиця 12 

№ 

Дисципліни, за якими студенти 

спеціальності 7.05010101 - Інформаційно- 

управляючі системи і технології отримують 

знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

спеціалістів 7.05010101 - Інформаційно- 

управляючі системи і технології  є  

дисципліни, в яких розглядаються питання з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

9 % 2 % 6 % 5 % 

1 Основи маркетингу     1 50         

2 Економіка і управління підприємством 1 11 1 50         

3 

Основи патентознавства та авторського 

права      1 50 1 17     

4 Інноваційна політика             1 20 

5 Управління інноваційними проектами              1 20 

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 8 89 

 

  5 83 3 60 

 

 

Рисунок 12 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.05010101 - 

Інформаційно- управляючі системи і технології отримують знання та вміння з 

інноваційної та підприємницької діяльності 
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Таблиця 13 

№ 

Дисципліни, за якими студенти 

спеціальності 7.05010102 - Інформаційні 

технології проектування отримують знання 

та вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

спеціалістів 7.05010102 - Інформаційні 

технології проектування є  дисципліни,в яких 

розглядаються питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

5 % 2 % 4 % 1 % 

1 Основи маркетингу 1 20 2 100         

2 Економіка і управління підприємством     1 50         

3 

Основи патентознавства та авторського 

права      1 50         

4 

Сертифікація, стандартизація та правовий 

захист ПЗ         1       

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 4 80 

 

  3 75 1 100 

 

 

Рисунок 13  - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.05010102 - 

Інформаційні технології проектування отримують знання та вміння з інноваційної 

та підприємницької діяльності 
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Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

Таблиця 14 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

7.05010103 - Системне проектування отримують 

знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах 

підготовки спеціалістів 7.05010103 - 

Системне проектування є  дисципліни, в 

яких розглядаються питання з 

інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

  % 1 % 1 %   % 

1 Основи маркетингу     1 100         

2 Економіка і управління підприємством     1 100         

3 Основи патентознавства та авторського права      1 100         

4 Основи наукових досліджень         1 100     

 

 

 

 

Рисунок 14 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.05010103 - 

Системне проектування отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 
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Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 

 

Таблиця 15 

№ 

Дисципліни, за 

якимистудентиспеціальності7.05010104 - 

Системи штучного інтелекту отримують знання 

та вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах 

підготовкиспеціалістів7.05010104 - 

Системи штучного інтелекту є  

дисципліни, в яких розглядаються 

питання з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

2 %   % 1 %   % 

1 Організація виробництва і маркетинг 1 50             

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 1 50     1 100     

 

 

 

Рисунок 15 - Дисципліни, за якимистудентиспеціальності7.05010104 - Системи 

штучного інтелекту отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 
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Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 

Таблиця 16 

№ 

Дисципліни, за якими студенти 

спеціальності 7.05010201 - Комп'ютерні 

системи та мережі отримують знання та 

вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

спеціалістів 7.05010201 - Комп'ютерні системи 

та мережі є  дисципліни, в яких розглядаються 

питання з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

5 % 5 % 6 % 5 % 

1 Науково-технічна творчість 1 20             

2 Основи маркетингу 1 20 1 20         

3 Економіка і управління підприємством     1 20         

4 Сучасні концепції менеджменту          1 17 1 20 

5 

Основи патентознавства та авторського 

права      1 20 1 17     

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 3 60 2 40 4 67 4 80 

 

 

Рисунок 16 -  Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.05010201 - 

Комп'ютерні системи та мережі отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 
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Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 

Таблиця 17 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

7.05010202 - Системне програмування 

отримують знання та вміння з інноваційної 

та підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

спеціалістів 7.05010202 - Системне 

програмування є  дисципліни, в яких 

розглядаються питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

1 % 1 % 5 %   % 

1 Патентоведення і авторське право  1 33     1 20     

2 Основи підприємництва         1 20     

3 Сучасні концепції менеджменту          1 20     

4 Основи маркетингу 1 33 1 100         

5 Економіка і управління підприємством     1 100         

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 1 33 

 

  2 40     

 

 

Рисунок 17 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.05010202 - 

Системне програмування отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 
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Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 

Таблиця 18 

№ 

Дисципліни, за якими студенти 

спеціальності 7.05010203 - Спеціалізовані 

комп'ютерні системи отримують знання та 

вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

спеціалістів  7.05010203 - Спеціалізовані 

комп'ютерні системи є  дисципліни, в яких 

розглядаються питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

4 % 1 % 4 % 3 % 

1 Основи підприємництва         1 25     

2 Основи маркетингу 1 25 1 100         

3 Економіка і управління підприємством     1 100         

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 3 75     3 75 3 100 

 

 

 

Рисунок 18 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.05010203 - 

Спеціалізовані комп'ютерні системи отримують знання та вміння з інноваційної 

та підприємницької діяльності 
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Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

Таблиця 19 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

7.17010101 - Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем отримують знання та 

вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах 

підготовки спеціалістів 7.17010101 - 

Безпека інформаційних і комунікаційних 

систем є дисципліни, в яких 

розглядаються питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

4 % 1 % 4 %   % 

1 

Основи наукових досліджень(методологія та 

організація науки)         2 50     

2 Основи маркетингу     1 100 1 25     

3 Економіка і управління підприємством     1 100         

  Відсутність таких дисциплін в навчальних планах  4 100     1 25     

 

 

Рисунок 19 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.17010101 - 

Безпека інформаційних і комунікаційних систем отримують знання та вміння з 

інноваційної та підприємницької діяльності 
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Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

Таблиця 20 

№ 

Дисципліни, за якими студенти 

спеціальності 7.04030101 - Прикладна 

математика отримують знання та вміння з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ у яких в планах підготовки 

спеціалістів 7.04030101 - Прикладна 

математика є  дисципліни в яких 

розглядаються питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

5 % 6 % 6 % 2 % 

1 

Основи наукових досліджень (методологія 

та організація науки)         1 17 2 100 

2 

Економіка та організація виробництва 

програмних продуктів 1 20       

3 

Створення та комерціалізація об'єктів 

інтелектуальної власності         1 17     

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 4 80 6 100 4 67     

 

 

Рисунок 20 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.04030101 - 

Прикладна математика отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 
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Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 

Таблиця 21 

№  

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

7.04030103 - Математичне та комп'ютерне 

моделювання отримують знання та вміння з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

спеціалістів 7.04030103 - Математичне та 

комп'ютерне моделювання є  дисципліни, в 

яких розглядаються питання з інноваційної 

та підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

  %   % 1 %   % 

1 

Методологія промислової розробки 

програмних продуктів та інтелектуальна 

власність         1 100     

 

 

 

 

Рисунок 21 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.04030103 - 

Математичне та комп'ютерне моделювання отримують знання та вміння з 

інноваційної та підприємницької діяльності 
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студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

Таблиця 22 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

7.04030201 - Інформатика отримують знання та 

вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

спеціалістів 7.04030201 - Інформатика є  

дисципліни, в яких розглядаються 

питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

7 % 7 % 5 % 5 % 

1 Менеджмент в освіті     1 14         

2 

Економіка та організація виробництва 

програмних продуктів 1 14       

3 Інноваційні технології навчання             1 20 

4 

Основи наукових досліджень (методологія та 

організація науки)     1 14 1 20 2 40 

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 6 86 5 71 4 80 2 40 

 

 

Рисунок 22 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.04030201 - 

Інформатика отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 
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студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

Таблиця 23 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

7.04030202 - Прикладна інформатика 

отримують знання та вміння з інноваційної 

та підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

спеціалістів 7.04030202 - Прикладна 

інформатика є  дисципліни, в яких 

розглядаються питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

1 %   %   % 2 % 

1 Основи наукових досліджень             1 50 

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 1 100         1 50 

 

 

 

Рисунок 23 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 7.04030202 - 

Прикладна інформатика отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 
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Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 

Аналіз наявності дисциплін в навчальних планах підготовки магістрів, в яких 

студенти отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької діяльності 

наведений в таблицях 24 –36 діаграмах рис.24- 36. 

 

Таблиця 24 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

8.05010302 - Інженерія програмного 

забезпечення отримують знання та вміння з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

магістрів 8.05010302 - Інженерія програмного 

забезпечення є  дисципліни, в яких 

розглядаються питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон  

Схід Захід Центр Південь 

2 % 2 % 2 % 1 % 

1 

Основи наукових досліджень (методологія 

та організація науки) 1 50     1 50 1 100 

2 Основи маркетингу     1 50         

3 Економіка і управління підприємством 1 50 1 50         

4 

Основи патентознавства та авторського 

права          1 50 1 100 
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Рисунок 24 – Дисципліни спеціальності 8.05010302 - Інженерія програмного забезпечення 

Таблиця 25 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

8.05010301 - Програмне забезпечення систем 

отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

магістрів 8.05010301 - Програмне забезпечення 

систем є  дисципліни, в яких розглядаються 

питання з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Регіон  

Схід Захід Центр Південь 

4 % 3 % 6 % 5 % 

1 

Створення та комерціалізація об'єктів 

інтелектуальної власності         1 17     

2 

Основи наукових досліджень (методологія та 

організація науки) 2 50     4 67 2 40 

3 Інноваційна політика             1 20 

4 Управління інноваційними проектами     1 33     1 20 

5 Економіка і управління підприємством 1 25 1 33         

6 

Основи патентознавства та авторського 

права      1 33 1 17 1 20 

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 1 25             

 

 

 Рисунок 25 – Кількість ВНЗ  
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Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
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Таблиця 26 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

8.05010101 – Інформаційно - управляючі 

системи і технології отримують знання та 

вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

магістрів 8.05010101 – Інформаційно - 

управляючі системи і технології  є  

дисципліни, в яких розглядаються питання 

з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Регіон  

Схід Захід Центр Південь 

10 % 2 % 7 % 5 % 

1 

Інформаційні системи в інноваційній 

діяльності         1 14     

2 Патентознавство та авторське право  1 10     3 43 1 20 

3 Інноваційна політика             1 20 

4 Управління інноваційними проектами             1 20 

5 Економіка і управління підприємством 1 10 1 50         

6 

Основи наукових досліджень (методологія та 

організація науки) 7 70     2 29 2 40 

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 1 10 1 50 1 14     
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Рисунок 26 – Кількість ВНЗ 

Таблиця 27 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

8.05010102 - Інформаційні технології 

проектування отримують знання та вміння з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

магістрів 8.05010102 - Інформаційні 

технології проектування є  дисципліни,в яких 

розглядаються питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон  

Схід Захід Центр Південь 

4 % 2 % 2 % 3 % 

1 

Основи патентознавства та авторського 

права          2 100 2 67 

2 

Основи наукових досліджень (методологія 

та організація науки) 2 50     2 100 2 67 

3 

Економіка і маркетинг в наукових 

дослідженнях. Основи маркетингу     2 100     1 33 

4 Економіка і управління підприємством     1 50         

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 2 50             
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Рисунок 27 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 8.05010102 - 

Інформаційні технології проектування отримують знання та вміння з інноваційної 

та підприємницької діяльності 

 

Таблиця 28 

№ 

Дисципліни, за якими студенти 

спеціальності 8.05010103 - Системне 

проектування отримують знання та 

вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

магістрів 8.05010103 - Системне проектування є  

дисципліни, в яких розглядаються питання з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

  % 1 % 1 %   % 

1 Основи наукових досліджень         1 100     

2 

Основи патентознавства та авторського 

права          1 100     

3 Основи маркетингу     1 100         

4 Економіка і управління підприємством     1 100 1 100     
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Рисунок 28 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 8.05010103 - 

Системне проектування отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

 

Таблиця 29 

№ 

Дисципліни, за якими студенти 

спеціальності 8.05010104 - Системи 

штучного інтелекту отримують 

знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки магістрів 

8.05010104 - Системи штучного інтелекту є  

дисципліни, в яких розглядаються питання з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

2 %   % 1 %   % 

1 

Патентознавство та авторське 

право          1 100     

2 Основи наукових досліджень 1 50     1 100     

3 

Організація виробництва і 

маркетинг 1 50       
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Рисунок 29 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 8.05010104 - 

Системи штучного інтелекту отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

 

Таблиця 30 

№ 

Дисципліни, за якими студенти 

спеціальності 8.05010201 - Комп'ютерні 

системи та мережі отримують знання та 

вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

магістрів 8.05010201 - Комп'ютерні системи та 

мережі є  дисципліни, в яких розглядаються 

питання з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

6 % 5 % 6 % 4 % 

1 

Основи наукових досліджень (методологія 

та організація науки) 1 17         3 75 

2 Основи маркетингу     1 20         

3 Економіка і управління підприємством 1 17 1 20         

4 

Основи патентознавства та авторського 

права      1 20         

5 

Економічне обґрунтування інноваційних 

рішень   1 17             

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 3 50 2 40 6 100 1 25 
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Рисунок 30 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 8.05010201 - 

Комп'ютерні системи та мережі отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

 

Таблиця 31 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

8.05010202 - Системне програмування 

отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

магістрів 8.05010202 - Системне 

програмування є  дисципліни, в яких 

розглядаються питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон 

  

Схід Захід Центр Південь 

4 % 1 % 6 %   % 

1 Основи маркетингу     1 100         

2 Економіка і управління підприємством 1 25 1 100         

3 

Основи наукових досліджень (методологія та 

організація науки) 2 50     2 33     

4 Патентознавство та авторське право          2 33     

5 Економічне обґрунтування інноваційних рішень   1 25             

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах         2 33     
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Рисунок 31 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 8.05010202 - 

Системне програмування отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

 

Таблиця 32 

№ 

Дисципліни, за якими студенти 

спеціальності 8.05010203 - Спеціалізовані 

комп'ютерні системи отримують знання та 

вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

магістрів  8.05010203 - Спеціалізовані 

комп'ютерні системи є  дисципліни, в яких 

розглядаються питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон  

Схід Захід Центр Південь 

3 % 1 % 3 % 2 % 

1 Основи маркетингу     1 100         

2 Економіка і управління підприємством 1 33 1 100         

3 Патентознавство та авторське право          1 33     

  

Основи наукових досліджень (методологія 

та організація науки) 2 67     2 67 1 50 

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах             1 50 
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Рисунок 32 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 8.05010203 - 

Спеціалізовані комп'ютерні системи отримують знання та вміння з інноваційної 

та підприємницької діяльності 

 

Таблиця 33 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

8.17010101 - Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем отримують знання та 

вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

магістрів 8.17010101 - Безпека 

інформаційних і комунікаційних систем є 

дисципліни, в яких розглядаються питання 

з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Регіон  

Схід Захід Центр Південь 

3 % 1 % 3 %   % 

1 Основи маркетингу     1 100         

2 

Основи наукових досліджень (методологія та 

організація науки) 1 33     1 33     

3 Патентознавство та авторське право          1 33     

4 Економіка і управління підприємством     1 100         

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 2 67     1 33     
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Рисунок 33 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 8.17010101 - 

Безпека інформаційних і комунікаційних систем отримують знання та вміння з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

 

Таблиця 34 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

8.04030101 - Прикладна математика отримують 

знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ у яких в планах підготовки 

магістрів 8.04030101 - Прикладна 

математика є  дисципліни в яких 

розглядаються питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

5 % 3 % 4 % 3 % 

1 

Основи наукових досліджень (методологія та 

організація науки) 1 20     2 50 2 67 

2 

Економіка та організація виробництва 

програмних продуктів 1 20       

3 

Методологія промислової розробки програмних 

продуктів та інтелектуальна власність      1 33         

4 

Створення та комерціалізація об'єктів 

інтелектуальної власності         1 25     

  Відсутність таких дисциплін в навчальних планах  3 60 2 67 1 25 1 33 
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Рисунок 34 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 8.04030101 - 

Прикладна математика отримують знання та вміння з інноваційної та 

підприємницької діяльності 

 

Таблиця 35 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

8.04030103 - Математичне та комп'ютерне 

моделювання отримують знання та вміння з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

магістрів 8.04030103 - Математичне та 

комп'ютерне моделювання є  дисципліни, 

в яких розглядаються питання з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

Регіон 

Схід Захід Центр Південь 

  %   % 1 %   % 

1 

Методологія промислової розробки 

програмних продуктів та інтелектуальна 

власність          1 100     
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Рисунок 35 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 8.04030103 - 

Математичне та комп'ютерне моделювання отримують знання та вміння з 

інноваційної та підприємницької діяльності 

 

Таблиця 36 

№ 

Дисципліни, за якими студенти спеціальності 

8.04030201 - Інформатика отримують знання 

та вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Кількість ВНЗ, у яких в планах підготовки 

магістрів 8.04030201 - Інформатика є  

дисципліни, в яких розглядаються питання 

з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

Регіон  

Схід Захід Центр Південь 

7 % 7 % 4 % 6 % 

1 

Створення та комерціалізація об'єктів 

інтелектуальної власності         1 25     

2 

Економіка та організація виробництва 

програмних продуктів 1 14       

3 

Основи наукових досліджень (методологія та 

організація науки) 1 14 1 14 3 75 2 33 

4 Менеджмент в освіті      1 14         

  

Відсутність таких дисциплін в навчальних 

планах 5 71 5 71     4 67 
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Рисунок 36 - Дисципліни, за якими студенти спеціальності 8.04030201 - 

Інформатика отримують знання та вміння з інноваційної та підприємницької 

діяльності 

 

2.3 Аналіз ВНЗ, що здійснюють підготовку за спеціальністю 8.18010012 

"Управління інноваційною діяльністю" в містах України 

 

Згідно даних, поданих в табл.37 та на рис. 37 підготовку магістрів за 

спеціальністю 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю" здійснюють 14 

ВНЗ України, що складає 14,4% від 97 - загального числа ВНЗ, що здійснюють 

підготовку фахівців з ІТ галузі. 
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Три ВНЗ знаходяться в Донецьк – це 22% від 14 - загального числа ВНЗ, 

що здійснюють підготовку за спеціальністю 8.18010012 "Управління 

інноваційною діяльністю". 

Два ВНЗ знаходяться у Львові та Харкові – це 14,5% від 14 - загального 

числа ВНЗ, що здійснюють підготовку за спеціальністю 8.18010012 "Управління 

інноваційною діяльністю". 

Між тім розподіл ВНЗ, що здійснюють підготовку за спеціальністю 

8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю" в регіонах такий (табл.38, 

рис.38): 

- в східному регіон 7 ВНЗ – це складає 50% від 14 - загального числа ВНЗ, 

що здійснюють підготовку за означеною спеціальністю; 

- в центральному регіоні – 3 – це складає 22% від 14 - загального числа 

ВНЗ, що здійснюють підготовку за означеною спеціальністю; 

- в західному і південному – по 2 ВНЗ – що складає 14% від 14 - 

загального числа ВНЗ, що здійснюють підготовку за означеною 

спеціальністю. 

 

Таблиця 37 

Місто 

Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку за спеціальністю 8.18010012 

"Управління інноваційною діяльністю" в містах України  

Дніпропетровськ 1 

Донецьк 3 

Луганськ 1 

Харків 2 

Львів 2 

Київ 1 

Суми 1 

Хмельницький 1 

Крим 1 

Одеса 1 

Разом 14 
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Рисунок 37 - Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку за спеціальністю 

8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю" в містах України 

 

Таблиця 38 

Регіон 

Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку за спеціальністю 

8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» в регіонах 

України 

Східний 7 

Західний 2 

Центральний 3 

Південний 2 

Разом 14 
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Рисунок 38 - Кількість ВНЗ, що здійснюють підготовку за спеціальністю 

8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» в регіонах України  

Висновки  

 

1. При підготовці бакалаврів з ІТ галузі, в відповідних навчальних  планах 

відсутні дисципліни, в яких вивчаються питання з інноваційної та 

підприємницької діяльності. Якщо в планах є дисципліни економічного 

напрямку, то на розгляд питань з інноваційної та підприємницької 

діяльності відводиться 0,5 -2 години навчального часу із загального 

обсягу часу дисципліни, що досить мало. 

2. При підготовці спеціалістів з ІТ галузі, лише в 2-х ВНЗ з 97 (2%) в планах 

підготовки за спеціальностями 7.05010301 - Програмне забезпечення 

систем та 7.05010101 – Інформаційно - управляючі системи і технології є 

дисципліни, які згідно робочих програм повністю висвітлюють питання з 

інноваційної та підприємницької діяльності. В інших ВНЗ це питання є 

складовою частиною інших дисциплін економічного напряму.  

3. При підготовці магістрів  з ІТ галузі, лише в 5-х ВНЗ з 97 (5%) в планах 

підготовки за спеціальностями 8.05010301 - Програмне забезпечення 
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систем та 8.05010101 – Інформаційно - управляючі системи і технології є 

дисципліни, які згідно робочих програм повністю висвітлюють питання з 

інноваційної та підприємницької діяльності. В інших ВНЗ це питання є 

складовою частиною інших дисциплін економічного напряму.  

Слід зазначити що 3-и ВНЗ, розташовані в м. Києві (центральний 

регіон), 1 ВНЗ - в м. Бердянську (південний регіон), 1 ВНЗ – в м. Донецьку 

(східний регіон). В ВНЗ західного регіону в планах підготовки магістрів з ІТ 

галузі відсутні окремі дисципліни з інноваційної та підприємницької 

діяльності. 

4. Підготовку магістрів за спеціальністю 8.18010012 "Управління 

інноваційною діяльністю" здійснюють 14 ВНЗ України, що складає 14,4%. 

Це незначний показник з підготовки фахівців з інноваційної діяльності.  
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РОЗДІЛ 3  

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ ВНЗ УКРАЇНИ ЩОДО ІННОВАЦІЙНОЇ 

СКЛАДОВОЇ 

 

Для повного аналізу стану інноваційної та підприємницької діяльності у 

ВНЗ України було проведено анкетування ВНЗ України., що готують бакалаврів, 

спеціалістів та магістрів з ІТ галузі. 

ВНЗ була запропонована анкета з переліком запитань (Додаток А), що 

далі і будуть аналізуватися.  

На 1-ше запитання анкети (Чи є керівник, до обов’язків якого входить 

розвиток інноваційної та підприємницької діяльності серед ІТ - студентів?) 

представники ВНЗ відповіли так: 

25% - немає такого керівника зовсім; 

12 % - проректор з наукової роботи; 

4% - проректор з науково-педагогічної роботи; 

4% - декани факультетів; 

7% - директори центрів;  

5% - завідувачі кафедр;  

8% - завідувачі відділів; 

6% - керівники інкубаторів; 

29% - окремі особи (доценти кафедр). 

 

З числа керівників особи, що можуть приймати рішення на рівні ВНЗ, 

становлять лише – 35 %. 

 

На друге запитання (Чи є підрозділ, що організує інноваційну та 

підприємницьку діяльність студентів?) відповіді розподілилися таким чином : 

35% - не мають зовсім ніяких підрозділів, що займаються такою 

діяльністю; 
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16% - мають підрозділи, до функцій яких безпосередньо відноситься 

робота з організації інноваційної та підприємницької діяльності студентів;  

8,5% - вказали підрозділи, що є відділами з питань інтелектуальної 

власності; 

11,5% - вказали підрозділи, до функцій яких не відноситься робота з 

організації інноваційної та підприємницької діяльності студентів; 

4% - вказали у якості такого підрозділу студентське наукове товариство;  

3% - планують створити такі підрозділи у 2013 році; 

22% - вказали інші підрозділи, які зовсім не мають ніякого відношення до 

такої діяльності. 

 

Таким чином, менше 25 % ВНЗ мають або планують мати підрозділи, за 

допомогою яких може здійснюватися така діяльність.  

 

Назви підрозділів, що займаються такою діяльністю:  

 Бізнес – інкубатор 

 Інкубатор інноваційних ідей 

 Центр проектного розвитку 

 Центр інноваційного розвитку 

 Студентський інноваційний бізнес-інкубатор 

 Техно - інкубатор 

 Центр інновацій, комерціалізації та підприємництва 

 

Відділи з питань інтелектуальної власності як правило займаються 

оформленням необхідної документації, реєстрацією у державних органах, 

питаннями звітності та підтримки у активному стані патентів та свідоцтв.  

 

На третє запитання (Які форми активізації інноваційної та підприємницької 

діяльності студентів існують у Вашому ВНЗ?)  

5% не вказали ніяких форм активізації інноваційної та підприємницької 

діяльності;  
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32% вказали форми активізації, які не мають відношення до інноваційної 

та підприємницької діяльності. 

Нижче перелічені основні форми активізації за частотою їх згадування:  

 залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт; 

 залучення студентів до виконання реальних проектів у компаніях під 

час проведення практики; 

 проведення навчальних семінарів, майстер класів; 

 індивідуальне консультування фахівців з реального бізнесу;  

 проведення конкурсу бізнес - ідей 

 підготовка бізнес - проектів для пошуку інвесторів;  

 участь у науково-практичних конференціях;  

 участь у державних та міжнародних конкурсах; 

 преміювання найбільш активних студентів; 

 робота Студентської наукової Ради або іншого подібного органу; 

 інноваційна спрямованість завдань для курсового та дипломного 

проектування; 

 робота наукових гуртків, конструкторських бюро. 

Менш 10 % респондентів відзначили наступні форми активізації:  

 встановлення міждисциплінарних зв`язків при виконанні 

проектування; 

 введення нових начальних дисциплін у навчальні плани підготовки 

фахівців; 

 проведення занять у вигляді «Мозкової атаки», «Ігрового 

проектування»; 

 заходи з розвитку самостійності студентів та групової роботи;  

 формування єдиного інформаційного простору;  

 додаткові переваги при вступі до магістратури та аспірантури; 

 участь у міжнародних проектах Темпус. 

 

На запитання 4: (Думка ваших фахівців з приводу того, які саме знання та 

вміння з підприємницької та інноваційної діяльності має отримати фахівець за 
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час навчання?) наведено перелік знань та вмінь за частотою їх згадування у 

відповідях:  

Студент має знати: 

 організаційно-правові форми підприємницької діяльності; порядок 

створення підприємницьких структур; 

 сутність, структура та порядок розроблення бізнес-проектів; 

 закономірності функціонування внутрішньо економічного механізму 

діяльності підприємства; 

 сутність та особливості формування інвестиційного забезпечення 

підприємницької діяльності; 

 інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства; 

 формування вартості продукції та послуг; 

 ціноутворюючі фактори та методи ціноутворення; 

 методологію та методику розроблення інноваційно-інвестиційних 

проектів; 

 сутність та методи оцінювання трансферу технологій; 

 методи формування інноваційного мислення;  

 методи розвитку креативного середовища і створення креативної 

організації; 

 сучасні інформаційні технології; 

 основи патентоведення і ліцензування; 

 міжнародні і національні патентні системи; 

 тенденції розвитку сучасних технологій; 

 державну інноваційну політику; 

 основи сертифікації і стандартизації; 

 поняття технопарків і технополісів; 

 функції і типи інновацій; 

 методи проведення експертизи інноваційних проектів; 

 зниження ризиків при реалізації інноваційних проектів; 

Студент має вміти: 

 планувати і організовувати створення нового продукту; 

 виділяти складові інноваційної політики підприємства; 



68 

 

Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 обґрунтовувати джерела фінансування інноваційної діяльності; 

 визначати шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності;  

 оцінювати соціальну ефективність інноваційної діяльності; 

 здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної 

та інноваційної інформації, узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний 

досвід; 

 захистити інтелектуальну власність на створений програмний 

продукт; 

 складати бізнес-план;  

 проводити оцінку потенційного ринку;  

 проводити процедури реєстрації підприємства; 

 проводити презентації бізнес-плану; 

 обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах та оцінювання їх 

ефективності;  

 розробляти основні документи відповідно до організаційної форми 

бізнесу; 

 здійснювати пошук ділових партнерів, вести з ними комерційні 

переговори;  

 укладати договори (контракти), торговельні угоди тощо;  

 розраховувати основні показники ефективності бізнесу;  

 визначати потребу в необхідних управлінських, організаційних, 

матеріальних та трудових ресурсах, приймати обґрунтовані рішення на рівні 

окремого підприємства; 

 розробляти необхідну технічну документацію; 

 сформувати надійну, ефективну команду для реалізації пропозиції. 

  

У менш ніж 5 % відповідей респонденти вказали на наступні знання та 

вміння: 

 вільне володіння англійською мовою; 

 наявність лідерських якостей; 

 знання та вміння із захисту інформації; 

 знання історії винахідництва; 
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 знання міжнародного законодавства з боку реєстрації та захисту 

авторських прав на програмне забезпечення; 

 знання карного, митного, податкового та інших кодексів. 

На запитання 5 (З якими компаніями та організаціями співпрацює Ваш 

ВНЗ?) 

Відповіді розподілилися так: 

3% не надали жодних відомостей про компанії та організації з якими 

співпрацює ВНЗ. 

67% вказали виключно місцеві компанії та організації. 

35% вказали відомі міжнародні компанії та організації. 

26% вказали державні організації. 

52% вказали компанії та організації, що є найбільшими працедавцями для 

їх студентів. 

 

Тільки 15 % ВНЗ вказали компанії та організації, діяльність яких 

безпосередньо стосується інноваційної діяльності. 

 

На запитання 6 (Яким чином захищається інтелектуальна власність на 

створені студентами інноваційні продукти?) 

2% не надали інформацію щодо системи захисту інтелектуальної 

власності у ВНЗ 

 

Усі ВНЗ, що надали інформацію мають підрозділи з питань захисту 

інтелектуальної власності та налагоджені механізми реєстрації об’єктів 

інтелектуальної власності. 

Тільки один ВНЗ вказав, що має власну систему менеджменту якості, до 

складу якої входить документована процедура «Патентне – ліцензійне 

обслуговування». 

75% вказали що захист здійснюється без укладання додаткових договорів 

зі студентами. 

18% вказали що захист інтелектуальної власності у їх ВНЗ передбачає 

виплату авторської винагороди. 
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На запитання 7 (Які інноваційні продукти створено у Вашому ВНЗ за 

участю ІТ - студентів?) 

30% вказали що у їх ВНЗ немає інноваційних продуктів, які створено за 

участю студентів 

43% ВНЗ вказали продукти, які за своїм змістом не є інноваційними.  

60% інноваційних продуктів відносяться до діяльності ВНЗ (веб-сайт, 

документообіг, автоматизація діяльності, розробка електронних навчальних 

курсів) 

Нижче наведені приклади найбільш цікавих інноваційних продуктів:  

1. Гра для мобільної платформи Android. Додаток дозволяє встановлювати 

особливості в стилі гри, переглядати 3D матчі своєї команди, проводити 

футбольні матчі. 

2. GSM-логер, який призначений для отримання поточних даних з приладів 

через канал мобільного зв’язку GSM або через Інтернет. 

3. Електрона система голосування Mobile-RADA. Електронна система 

голосування призначена для автоматизації роботи депутатів під час 

проведення сесій за допомогою планшетного комп’ютера. 

4. Програмно-апаратний комплекс управління екстреною медичною 

допомогою. 

5. Програмне забезпечення моніторингу та обліку взаємодії із ЗМІ для 

центру пропаганди ГУ МНС України. 

6. Система моніторингу дорожнього руху. 

7. Електронна система для перевірки на плагіат документів. 

8. Система допомоги вагітним жінкам для моніторингу життєво важливих 

параметрів їх здоров'я для раннього виявлення та реагування на 

відхилення. система допомоги вагітним жінкам для моніторингу життєво 

важливих параметрів їх здоров'я для раннього виявлення та реагування 

на відхилення. 

 

На запитання 8 (Чи є стартапи, які створили Ваші студенти?) 

65% вказали що у їх ВНЗ немає стартапів, які було створено студентами 
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25% вказали проекти, які за своїми ознаками не можуть вважатися 

стартапами 

15% вказали, що проекти було створено за кошти ВНЗ  

40% вказали, що проекти створено за власні кошти (самофінансування)  

На жодному з сайтів, яких було надано як стартап не вказано що його 

було створено студентами ВНЗ, або за участю студентів ВНЗ і визначити яке 

цей проект має відношення до ВНЗ дуже складно. 

 

Нижче перелічені найбільш цікаві проекти: 

http://wildec.com/ - Компанія спеціалізується в розробці мобільних ігор і 

додатків. 

http://nrpg.com/ua - інформаційна система контролю якості руди 

inSTORE - торговий Інтернет-майданчик доступний лише для 

зареєстрованих користувачів в Інтернет-сервісі iO2n. 

www.dyamar.com - продукти для захисту програм від реверсі інжинірингу. 

 

Загальні висновки 

 

1. У більшості ВНЗ керівництво не надає належної уваги розвитку 

інноваційної та підприємницької діяльності студентів, про це свідчить те, 

що не має чітко визначеної особи для організації такої діяльності на рівні 

університету.  

2. У більшості ВНЗ інноваційною роботою або не займаються, або вона 

віднесена до підрозділів, які за своєю основною діяльністю не мають 

ніякого до цього відношення. Наприклад, відділ з питань інтелектуальної 

власності, наукове товариство, центр інформаційних технологій, 

факультет дистанційного навчання та інше. 

3. У більшості ВНЗ інноваційну та підприємницьку роботу асоціюють 

виключно як науково-дослідну роботу під керівництвом викладачів, не 

звертаючи уваги на розвиток самостійної діяльності студентів.  

4. Українські студенти беруть активну та успішну участь у різноманітних 

конкурсах зі створення інноваційних продуктів у ІТ галузі. Серед найбільш 

http://wildec.com/
http://nrpg.com/ua
http://www.dyamar.com/
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поширених: Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів 

(www.startup.kpi.ua), Zavtra.ua, Microsoft ImagineCup, «Залізний 

підприємець». 

5. ВНЗ ще мало приділяють увагу впровадженню сучасних інновацій до 

навчального процесу (створення єдиного освітнього інформаційного 

простору, використання «Мозкових атак», «Ігрового проектування», 

використання міждисциплінарних зв`язків). 

6. Інноваційна та підприємницька діяльність охоплює багато аспектів, які 

потребують певних знань та вмінь. ІТ-студенти під час свого навчання не 

отримують достатню кількість знань та вмінь.  

7. ВНЗ плідно співпрацюють як с держаними так і з міжнародними відомими 

компаніями та організаціями у питаннях проведення сумісних заходів та 

підготовки фахівців. Нажаль ще дуже мало ВНЗ мають зв`язки з 

інноваційними структурами та інвестиційними фондами.  

8. У ВНЗ діє добре налагоджена система захисту інтелектуальної власності. 

На даний час більшість ВНЗ не має діючих механізмів виплат авторської 

винагороди за об`єкти інтелектуальної власності, на які студент передає 

майнові права ВНЗ. Дуже мала кількість охоронних документів, які 

отримують студенти. Орієнтовне співвідношення один охоронний 

документ на 50 студентів. 

9. Далеко не усі ВНЗ мають повністю завершені інноваційні продукти, які 

було створено за участю студентів. Як правило інноваційні продукти 

створюються для власних потреб ВНЗ. Майже немає інноваційних 

продуктів, які б були відомі за межами України.  

10. У ВНЗ немає механізмів створення стартапів зі студентами. Про це 

свідчить відсутність інформації про студентські стартапи у переважної 

більшості ВНЗ.  

11. Створення власних компаній у більшості випадків здійснюється 

студентами за власні кошти без додаткового фінансування з боку ВНЗ або 

інвестора. 

12. Загальна кількість стартапів в Україні дуже низька, не зважаючи на  

високий освітній та науковий потенціал її громадян.  
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Рекомендації: 

 

1. У кожному ВНЗ слід чітко визначити особу, до функціональних обов’язків 

якої буде віднесена робота з організації інноваційної та підприємницької 

діяльності ІТ – студентів. Переважно такі функції мають відноситися до 

проректора з наукової роботи. 

2. Бажано у кожному ВНЗ створити відповідний підрозділ, головними 

функціями якого буде робота з організації інноваційної та підприємницької 

діяльності ІТ – студентів. За назвою та суттю найбільш підходять наступні: 

Центр інновацій, комерціалізації та підприємництва, Бізнес-інкубатор, 

Центр інноваційного розвитку. У разі неможливості створення окремого 

підрозділу слід внести відповідну діяльність до вже існуючого підрозділу 

(наприклад, відділ з питань інтелектуальної власності). На державному 

рівні має бути розроблено Типове положення про Центр інновацій, 

комерціалізації та підприємництва.  

3. Слід поширювати досвід провідних ВНЗ щодо використання різноманітних 

форм активізації інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів. 

4. На державному рівні для усіх ІТ – студентів мають бути розроблені типові 

робочі програми для таких дисциплін, як: «Економіка та бізнес», 

«Інтелектуальна власність», «Наукова технічна творчість», «Основи 

наукових досліджень», «Основи підприємництва», «Управління 

інноваційними проектами». 

5. Слід більш активно залучати студентів до створення інноваційних 

продуктів. 

6. Необхідно обов`язково враховувати інноваційну активність студента при 

вступі до магістратури та аспірантури. 

7. Необхідно підвищувати активність студентів щодо отримання охоронних 

документів на інтелектуальну власність. Співвідношення у магістрів має 

бути один охоронний документ на10 студентів.  

8. Необхідно створити: 
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 єдину державну базу даних джерел фінансування інноваційних 

проектів, яка б об`єднала як джерела державного фінансування так і 

джерела комерційного фінансування усіх можливих типів;  

 єдину базу інноваційних продуктів з попередньою експертизою їх 

працездатності та комерціалізації; 

 єдиний державний каталог стартапів, які безпосередньо пов`язані з 

освітою та наукою; 

 єдину державну систему підтримки стартапів при ВНЗ;  

 фінансову модель взаємодії ВНЗ та студента, як засновників 

стартапу; 

 рекомендації щодо механізму захисту інтелектуальної власності, 

який би передбачав виплату авторської винагороди студентам, що 

передали ВНЗ майнові права на власні об`єкти інтелектуальної 

власності; 

 умови для пропаганди національних інноваційних продуктів на 

міжнародному рівні. Для цього треба розробити низку заходів щодо 

просування національних продукті. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ СТОСОВНО СТАНУ ІННОВАЦІЙ В 

УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 

 

 

Опитування проводилось у чотирьох українських університетах, учасниках 

проекту (анкета наведена в Додатку В), серед студентів усіх років навчання ОКР 

"бакалавр" та "магістр" напрямів підготовки "Програмна інженерія" та 

"Комп'ютерні науки". Загальна кількість опитаних студентів усіх курсів становить 

546 осіб. Серед них було 83 студенти першого курсу, 147 – другого, 143 – 

третього, 128 – четвертого, 38 та 7 – п'ятого та шостого відповідно. Відносний 

розподіл студентів за роками навчання наведено на рис. 1. Як видно з рис.  39 

понад 77% респондентів навчаються на 2–4 курсах ОКР "бакалавр", що є 

оптимальним для достовірної оцінки і дозволяє простежити динаміку варіації 

оцінки інноваційного потенціалу та впливу зовнішніх чинників від зростання 

досвіду студентів. 

 

 

Рис. 39 - Розподіл кількості опитаних студентів за роками навчання 
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Респондентам було запропоновано дати відповіді на 15 запитань, з яких 

14 було у закритій формі та передбачали по 5 варіантів відповіді, а одне було у 

відкритій формі і мало на меті виявити ознайомленість студентів із сучасним 

станом інноваційної та підприємницької діяльності в ІТ-галузі України, зокрема 

передбачалось отримати перелік відомих студентам ІТ продуктів українських 

розробників. 

Анкета містила питання, змістовно поділені на 3 логічні блоки – перший з 

них мав на меті встановити поточний рівень зацікавленості студентів у розвитку 

підприємництва та інноваційної діяльності та планів роботи за фахом після 

завершення навчання в університеті. Так, понад 89% опитаних студентів 

висловили упевненість в майбутній роботі за фахом, і тільки 1,7% відповіли, що 

їх майбутній шлях не пов'язаний з ІТ галуззю, що підтверджує достовірність та 

валідність результатів дослідження. Питання другого блоку опитувальника мали 

на меті встановити поточний рівень теоретичної та практичної підготовки 

українських ІТ студентів в галузі підприємництва та інноваційної діяльності, та 

виявити потенційні "вузькі місця" підготовки ІТ фахівців щодо забезпечення цієї 

компетенції. Третій блок повинен був встановити рівень інноваційного 

потенціалу серед українських ІТ студентів та виявити основні, на думку 

респондентів, перешкоди для підприємницької роботи та започаткування 

власного інноваційного бізнесу в ІТ галузі за сучасних умов. Аналіз результатів 

цього опитування дозволяє з високим ступенем достовірності встановити 

основні проблеми з сучасним станом підготовки ІТ фахівців в Україні в області 

підприємництва та інноваційної діяльності та сконцентрувати зусилля проекту на 

усунення цих проблем та подальший розвиток інноваційного потенціалу 

української ІТ галузі. 

Для дослідження планів студентів стосовно розвитку власного ІТ бізнесу 

та створення інноваційних продуктів, анкета містила два запитання: "У 

майбутньому Ви плануєте відкрити власний бізнес, який пов'язаний з ІТ?" та "У 

майбутньому Ви плануєте створити власний програмний продукт або рішення 
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для реалізації його інвестору?". Загальна статистика відповідей на ці запитання 

наведена на рис. 40. 

 

Рис. 40 - Діаграма відповідей стосовно підприємницьких та інноваційних планів 

респондентів 

 

З рис. 40 чітко видно, що якщо значна кількість студентів вагались з 

відповіддю на питання стосовно розвитку власного бізнесу (найпоширеніший 

варіант відповіді – "не знаю"), то з бажанням створювати і комерціалізувати 

власні інноваційні продукти преважна більшість опитаних дає позитивні 

відповіді. Незважаючи на вагання стосовно відкриття власного ІТ бізнесу, рис. 2 

показує чітку тенденцію до скоріше позитивної, ніж негативної відповіді на це 

питання (47,7% відповідей складають варіанти "скоріше так" і "так").  

На рис. 41 та 42 наведено розподіли відповідей (у відсотках) на ці два 

питання в залежності від року навчання студента для студентів 2–4 курсів. 
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Рис. 41 - Розподіл відносної кількості відповідей на питання стосовно планів 

розвитку власного бізнесу серед студентів 2–4 курсів 

 

Як видно з рис. 41 упевненість в своїх силах приходить із досвідом 

навчання та практичної роботи, і, відповідно, варіантів відповіді "ні" суттєво 

більше серед студентів другого курсу, ніж третього та четвертого, натомість 

варіантів відповіді "так" на питання стосовно планів відкриття власного ІТ 

бізнесу найбільше серед студентів четвертого курсу – випускників ОКР 

"бакалавр", що свідчить про хороший підприємницький потенціал випускників ІТ 

спеціальностей. 

Схожі тенденції демонструє і рис. 42, стосовно планів інноваційної 

діяльності, зокрема розробки і комерціалізації інноваційних ІТ продуктів. 

Оскільки ризики розробки власних продуктів є меншими, порівняно з веденням 

власного бізнесу, а також беручи до уваги, що створення програмних продуктів є 

основною виробничою функцією випускників ІТ галузі, максимум залежності 

варіантів відповіді серед студентів 2 курсу зміщується з варіанту "не знаю" до 
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варіантів "скоріше так" і "так". Така поведінка в цілому не міняє картини 

розподілу відповідей на зазначене питання по рокам навчання студентів і в 

цілому демонструє позитивні тенденції розвитку інноваційного потенціалу 

українських ІТ студентів. 

 

 

Рис. 42 - Характеристика інноваційного потенціалу ІТ студентів 2–4 курсів 

 

Таким чином з рис. 40-–43 можна зробити висновок про високий 

підприємницький та інноваційний потенціал українських ІТ студентів.  

Наступне питання звучало як "На даний момент чи маєте Ви реальний 

досвід створення власного програмного продукту?" і мало мені встановити 

наявний досвід розробки власних продуктів під час навчання в університеті, що 

опосередковано може підкріпити достовірність відповідей на попереднє питання, 

шляхом визначення ступеня підкріпленості бажання створювати власні продукті 

наявному досвіду в цій сфері. Загальні результати відповідей на це питання 
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зображені на рис. 5. Як бачимо з цього рисунку, розподіл відповідей є приблизно 

рівним між варіантами "так" і "ні". Таким чином 48,7% опитаних вже на етапі 

навчання в університеті мають практичний досвід створення власних продуктів, 

що суттєво підкріплює потенціал інноваційної діяльності випускників, описаний 

вище. 

 

Рис. 43 - Наявний практичний досвід ІТ студентів у створенні власних продуктів 

 

Більш корисною ілюстрацією відповідей на це питання є діаграма, 

зображена на рис. 6, яка демонструє наявність досвіду створення власних 

інноваційних продуктів в залежності від курсу навчання в університеті. Як 

бачимо з рис. 6, досвід практичної діяльності мають переважно студенти 

старших курсів, а відповіді "ні" та "скоріше ні" належать переважно студентам 

другого курсу. 
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Рис. 44 - Розподіл досвіду створення власних продуктів за роком навчання 

студентів. 

 

Таким чином, все це демонструє явну тенденцію до зростання досвіду 

практично діяльності та інноваційного і підприємницького потенціалу українських 

ІТ студентів протягом навчання в університеті. 

Наступним кроком оцінювання поточного стану інноваційного потенціалу 

ІТ студентів був аналіз відповідей на питання "Чи є у Вас ідеї нових програмних 

продуктів або рішень, які можна розвивати та комерціалізувати?" та "Чи є у Вас 

команда однодумців для створення власного програмного продукту або 

рішення?", до дозволяє оцінити наявність реальних ідей, які можна втілювати в 

життя та наявність команди для такої роботи (а відповідно і наявність реального 

досвіду командної роботи та засобів для організації такої роботи). 62,3% 

опитаних дали позитивні відповіді на питання стосовно наявності ідей 

інноваційних програмних продуктів, які мають комерційний потенціал, в той час 

як лише 42,6% опитаних відповіли, що у них є команда для реалізації своїх ідей. 

Такі розбіжності у відповідях свідчать про нагальну потребу у створенні та 
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функціонуванні інформаційного інноваційного середовища з можливостями 

тімбілдінгу та групової роботи на ІТ проектами у студентському середовищі. Ще 

одним засобом оцінювання поточного стану розповсюдження інновацій серед 

студентів було питання "Чи часто у Вас виникають ідеї стосовно вдосконалення 

чогось або створення нового продукту, пов'язаного з ІТ галуззю?", відповіді на 

яке демонструють рівень зацікавленості студентів сучасним станом досліджень 

та розробок за фахом. Статистика відповідей на зазначені питання наведена на 

рис. 45, який ще раз наочно виявляє проблему відсутності команди для 

реалізації інноваційних ідей, яка є абсолютно необхідною у випадку сучасних 

програмних продуктів, а досвід командної розробки та менеджменту проектів є 

важливим для ведення власного бізнесу, зокрема в ІТ галузі. 

Разом з тим, рис. 46 демонструє чітку тенденцію до зростання кількості 

студентів, готових продукувати інноваційні, комерційно привабливі ідеї в галузі 

створення програмних продуктів, зі зростанням терміну їх навчання в 

університеті. Так серед студентів четвертого курсу позитивно відповіли на 

питання "Чи є у Вас ідеї нових програмних продуктів або рішень, які можна 

розвивати та комерціалізувати?" 64,7% опитаних, а серед студентів другого 

курсу таки було 59,7%. В той же час негативні відповіді дали 31% респондентів 

другого курсу та 20,4% – четвертого. 
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Рис. 45 - Поточний стан наявності інноваційних ідей та засобів їх втілення серед 

ІТ студентів 
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Рис. 46 - Розподіл наявності ідей нових комерційно привабливих програмних 

продуктів серед студентів різних курсів 

 

Наведені вище результати ще раз свідчать про високу якість навчання за 

спеціальностями ІТ профілю в українських університетах, та значний потенціал 

випускників на ринку праці за обраною спеціальністю. Отже, наступний блок  

питань ставив на меті знайти основні перешкоди реалізації згаданого високого 

інноваційного потенціалу українських студентів, який виражається в невеликій 

долі успішних стартапів в сучасній ІТ індустрії України. 

Чергові два питання повинні були дати відповідь, чи достатній рівень 

теоретичних і практичних знань, що отримують студенти під час навчання в 

університетах і звучали як "Чи вистачає Вам знань, отриманих під час навчання 

для того, щоб створити власний інноваційний програмний продукт?" та "Чи 

вистачає Вам знань, отриманих під час навчання для того, щоб створити 

власний бізнес, який пов’язано з ІТ?". Таким чином опитування намагалось 
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оцінити рівень професійної та підприємницької підготовки ІТ студентів з їх точки 

зору. Результати відповідей на ці питання наведені на рис. 47. 

 

 

Рис. 47 - Оцінка студентами рівня отриманих під час навчання знань стосовно 

інноваційної та підприємницької діяльності 

 

Як бачимо з рис. 47 абсолютна більшість студентів не впевнені, або 

вважають недостатніми для створення інноваційного власного продукту (69,3% 

опитаних) та створення власного бізнесу (78,9% респондентів) отримані в 

університеті знання. 

Відповідно як доповнення до попереднього питання, в анкеті було 

поставлено запитання про доцільність запровадження дисциплін, пов'язаних з 

інноваційною та підприємницькою діяльністю у програму підготовки магістрів ІТ 

профілю, результати відповідей на яке, наведено на рис. 48. 
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Рис. 48 - Відповіді респондентів на питання "Чи вважаєте Ви за потрібне 

введення до навчального процесу нових дисциплін з Інноваційної та 

підприємницької діяльності?" 

 

Як бачимо більшість респондентів (66,4%) вважають абсолютно 

необхідним запровадження нових навчальних дисциплін, пов'язаних з 

інноваційною та підприємницькою діяльністю. Якщо до них додати 14,2% осіб, 

що не визначилися з відповіддю, отримаємо беззаперечну підтримку однієї з 

цілей проекту, пов'язаної з розробкою та уведенням до державного стандарту 

підготовки ІТ-фахівців відповідних предметів. 

Разом з тим, аналіз розподілу відповідей на це питання за роками 

навчання (рис. 49) показує, що підтримка студентами другого курсу введення 

нових дисциплін є не дуже високою (56,5%) порівняно зі студентами четвертого 
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курсу (74,8%). З чого можна зробити висновок про доцільність уведення в 

освітньо-професійну програму підготовки саме ОКР "магістр" ряду дисциплін, 

пов'язаних з інноваціями та підприємницькою діяльністю. 

 

 

Рис. 49 - Підтримка студентами різних курсів уведення до навчальних планів 

дисциплін, пов'язаних з підприємництвом та інноваціями 

 

Продовжуючи виявлення потенційних перешкод для реалізації 

інноваційного потенціалу українських студентів, було поставлено наступні 

питання "Чи достатньо часу приділяють викладачі для творчої роботи зі 

студентами?" та "Чи створено в Університеті умови для того щоб створювати 

власні програмні продукти або рішення?". Статистика відповідей на ці питання 

наведена на рис. 50. Як бачимо умови для створення власних програмних 

продуктів в університетах студенти загалом оцінюють як хороші (47,4% 
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відповідей "так" чи "скоріше так" при 20% студентів, що не визначились з 

відповіддю), тоді як рівень залучення викладачів до творчої роботи зі 

студентами все ще потребує підвищення (44,5% негативних відповідей при 

12,3% студентів, невпевнених у відповіді), в тому числі через уведення 

дисциплін інноваційного характеру та спільної роботи викладачів зі студентами в 

інформаційному просторі, зокрема з використанням віртуального інноваційного 

середовища, створення якого є однією з найважливіших задач проекту.  

 

 

Рис. 50 - Оцінка студентами поточного стану умов для інноваційної діяльності в 

університетах 

 

В той же час, при відповідях на питання стосовно умов для створення 

інноваційних програмних продуктів в університетах студентами різних курсів 

навчання спостерігалась значна однорідність відповідей (рис. 13) – 

середньоквадратичне відхилення не перевищує 1,7, а дисперсія – 2,6, 
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відхилення медіани від середнього значення вибірки – не більше 0,3. Все це 

свідчить про високу достовірність оцінки респондентами рівня умов для 

інноваційної діяльності в українських університетах. 

 

 

Рис. 51 - Залежності оцінки умов в університеті для створення інноваційних 

програмних продуктів від року навчання респондента 

 

Останнє питання вивчало думку студентів стосовно основної перешкоди для 

підприємницької роботи та започаткування власного інноваційного бізнесу в ІТ галузі. 

Результати відповідей респондентів на це питання наведено на рис. 52. Як бачимо 

основною перешкодою в реалізації свого інноваційного та підприємницького 

українські ІТ студенти вважають недостатній рівень практичної підготовки 

(30,7%), недостатній рівень знань економічного та юридичного характеру, 

отриманих під час навчання за фахом (21,8%) та відсутність єдиного джерела 

інформації, взаємодопомоги та пошуку інвесторів (22%), що разом складає 

понад 74% опитаних. 
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Таким чином реалізація цілей даного Tempus проекту у вигляді 

покращення рівня практичної підготовки студентів, розроблення та 

запровадження нових дисциплін пов'язаних в підприємницькою та інноваційною 

діяльністю, які знайдуть своє відображення у загальнодержавних стандартах 

підготовки магістрів в галузі ІТ, а також розроблення, запровадження та постійна 

підтримка віртуального інноваційного середовища, як уніфікованого мережевого 

джерела інформації, середовища спільної роботи, взаємодопомоги та пошуку  

інвесторів дасть можливість з високим ступенем достовірності підвищити 

реалізацію інноваційного потенціалу ІТ студентів та збільшити кількість успішних 

стартапів, організованих випускниками університетів, поглибити зв'язок між 

промисловістю, університетами та студентами та зменшити час реакції на 

виклики сучасного постіндустріального суспільства. 

 

Рис. 52 - Основні перешкоди для інновацій та підприємництва на думку опитаних 

студентів 
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Разом з тим, аналіз розподілу відповідей на зазначене питання по рокам 

навчання (рис. 53) дозволяє простежити наступні закономірності: відсутність ідей та 

боязнь сильної конкуренції на ринку властиві студентам молодших курсів, імовірно 

внаслідок браку досвіду практичної діяльності, що корелює з твердженням про те, що 

недостатній рівень практичної підготовки більш характерний для відповідей студентів 

молодших курсів (37,3% другого курсу проти 20,3% четвертого); в той же час недостача 

теоретичної підготовки з дисциплін економічного та юридичного спрямування зростає з 

наближенням до кінця навчання в університеті (19,2% другого курсу проти 36,8% 

четвертого), що може бути пов'язано з практичними спробами розпочати власний 

бізнес чи знайти інвестора для інноваційної ідеї чи продукту, що корелює з 

результатами, зображеними на рис. 48; відсутність єдиного інформаційного простору 

теж дещо сильніше проявляється під кінець навчання на ОКР "бакалавр" (22,8% 

опитаних студентів четвертого курсу), що може бути пов'язане з тими самими 

причинами. 

 

 

Рис. 53 - Основні перешкоди для інновацій та підприємництва на думку студентів 

різних курсів навчання 
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Висновки. 

В рамках виконання завдань  стосовно дослідження поточної ситуації та 

тенденцій розвитку інновацій в контексті українських університетів, було 

проведено опитування 546 студентів ІТ спеціальностей усіх курсів навчання 

українських партнерів проекту, збір та аналіз відповідної статистичної 

інформації. Аналіз результатів цього опитування дозволяє з високим ступенем 

достовірності встановити основні проблеми з сучасним станом підготовки ІТ 

фахівців в Україні в області підприємництва та інноваційної діяльності та 

сконцентрувати зусилля проекту на усунення цих проблем та подальший 

розвиток інноваційного потенціалу української ІТ галузі. 

Результати опитування дозволяють зробити висновки про високий 

підприємницький та інноваційний потенціал українських ІТ студентів, тенденцію 

до зростання досвіду практично діяльності та інноваційного і підприємницького 

потенціалу українських ІТ студентів протягом навчання в університеті. Аналіз 

результатів опитування студентів показав беззаперечну важливість однієї з 

цілей проекту, пов'язаної з розробкою та уведенням до державного стандарту 

підготовки ІТ-фахівців відповідних предметів, пов'язаних з інноваціями та 

підприємницькою діяльністю, та дозволяє зробити висновок про доцільність 

уведення таких дисциплін в освітньо-професійну програму підготовки ОКР 

"магістр". 

Таким чином реалізація цілей даного Tempus проекту у вигляді 

покращення рівня практичної підготовки студентів, розроблення та 

запровадження нових дисциплін пов'язаних в підприємницькою та інноваційною 

діяльністю, які знайдуть своє відображення у загальнодержавних стандартах 

підготовки магістрів в галузі ІТ, а також розроблення, запровадження та постійна 

підтримка віртуального інноваційного середовища, як уніфікованого мережевого 

джерела інформації, середовища спільної роботи, взаємодопомоги та пошуку 

інвесторів дасть можливість з високим ступенем достовірності підвищити 

реалізацію інноваційного потенціалу ІТ студентів та збільшити кількість успішних 

стартапів, організованих випускниками університетів, поглибити зв'язок між 
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промисловістю, університетами та студентами та зменшити час реакції на 

виклики сучасного постіндустріального суспільства. 

Все це разом свідчить про надзвичайну важливість результатів виконання 

даного проекту для розвитку інноваційного та підприємницького потенціалу 

українських ІТ студентів, розвитку освіти України та її інтеграції в європейський 

освітній простір, та підвищення конкурентоздатності, інноваційності та 

наукоємності української економіки і, зокрема, ІТ індустрії. 
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ДОДАТОК А 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ  

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУКОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ 

 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10,  факс (044) 481-32-92 

 

_05.11.12   №_6/2-1302__ 

На  №______ від  __________ 

Керівникам вищих навчальних закладів IIІ-IV 

рівнів акредитації  

Про подання інформації 

 

 Відповідно до Плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних 

технологій на період до 2013 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 21 вересня 2011 року № 1036 та з метою вивчення питання щодо підвищення значущості 

інноваційної та підприємницької складової при підготовці фахівців для ІТ - галузі просимо до 22 

листопада 2012 року подати до департаменту наукової діяльності та ліцензування наступну 

інформацію: 

1. Загальну інформацію про підготовку фахівців для ІТ - галузі  (орієнтовна форма 

додається). 

2. Навчальні плани за усіма напрямкам підготовки, які відносяться до підготовки 

фахівців для ІТ – галузі (за рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»). 

3. Робочі програми тих навчальних дисциплін, за якими студенти отримують знання 

та вміння з інноваційної та підприємницької діяльності.  

4. Положення про підрозділ, який організує інноваційну та підприємницьку 

діяльність студентів та викладачів, якщо такий підрозділ є. 

5. Навчальний план та робочі програми за спеціальністю 8.18010012 «управління 

інноваційною діяльністю». 

Інформацію просимо надсилати в електронному вигляді на адресу 

m_danchevska@mon.gov.ua, tmv1992@bigmir.net.   

 

Директор департаменту            О. В. Якименко 

 

 

 

mailto:m_danchevska@mon.gov.ua
mailto:tmv1992@bigmir.net


96 

 

Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ -
студентів, 530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES  

 

 

ДОДАТОК Б 

Анкета 

1. Чи є керівник, до обов’язків якого входить розвиток інноваційної та 

підприємницької діяльності серед іт - студентів? 

2. Чи є підрозділ, що організує інноваційну та підприємницьку діяльність 

студентів? 

3. Які форми активізації інноваційної та підприємницької діяльності студентів 

існують у вашому внз? 

4. Думка ваших фахівців з приводу того, які саме знання та вміння з 

підприємницької та інноваційної діяльності має отримати фахівець за час 

навчання? 

5. З якими компаніями та організаціями співпрацює ваш внз? 

6. Яким чином захищається інтелектуальна власність на створені студентами 

інноваційні продукти? 

7. Які інноваційні продукти створено у вашому внз за участю іт - студентів? 

8. Чи є стартапи, які створили ваші студенти? 
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ДОДАТОК В 

 

СТУДЕНТСЬКИЙ ОПРОСНІК 

 

1. Студентом якого курсу Виє ? 

1,2,3,4,5,6 

2. Ви вважаєте, що галузь ІТ, це та галузь де Ви будете працювати ? 

НІ Скоріше 

НІ, ніж 

ТАК 

Не 

знаю 

Скоріше 

ТАК, ніж 

НІ 

ТАК 

1 2 3 4 5 

 

3. У майбутньому Ви плануєте відкрити власний бізнес, який пов'язаний з ІТ ? 

НІ Скоріше 

НІ, ніж 

ТАК 

Не 

знаю 

Скоріше 

ТАК, ніж 

НІ 

ТАК 

1 2 3 4 5 

 

4. У майбутньому Ви плануєте створити власний програмний продукт або 

рішення для реалізації його інвестору?  

НІ Скоріше 

НІ, ніж 

ТАК 

Не 

знаю 

Скоріше 

ТАК, ніж 

НІ 

ТАК 

1 2 3 4 5 

 

5. На даний момент чи маєте Ви реальний досвід створення власного 

програмного продукту? 
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НІ Скоріше 

НІ, ніж 

ТАК 

Не 

знаю 

Скоріше 

ТАК, ніж 

НІ 

ТАК 

1 2 3 4 5 

 

6. Чи вистачає Вам знань, отриманих під час навчання для того, щоб створити 

власний інноваційний програмний продукт? 

НІ Скоріше 

НІ, ніж 

ТАК 

Не 

знаю 

Скоріше 

ТАК, ніж 

НІ 

ТАК 

1 2 3 4 5 

 

7. Чи вистачає Вам знань, отриманих під час навчання для того, щоб створити 

власний бізнес, який пов’язано  з ІТ ? 

НІ Скоріше 

НІ, ніж 

ТАК 

Не 

знаю 

Скоріше 

ТАК, ніж 

НІ 

ТАК 

1 2 3 4 5 

 

8. Чи достатньо часу приділяють викладачі для творчої роботи зі студентами?  

НІ Скоріше 

НІ, ніж 

ТАК 

Не 

знаю 

Скоріше 

ТАК, ніж 

НІ 

ТАК 

1 2 3 4 5 

 

9. Чи є у Вас ідеї нових програмних продуктів або рішень, які можна розвивати 

та комерціалізувати? 
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НІ Скоріше 

НІ, ніж 

ТАК 

Не 

знаю 

Скоріше 

ТАК, ніж 

НІ 

ТАК 

1 2 3 4 5 

 

10. Чи є у Вас команда однодумців для створення власного програмного 

продукту або рішення?  

НІ Скоріше 

НІ, ніж 

ТАК 

Не 

знаю 

Скоріше 

ТАК, ніж 

НІ 

ТАК 

1 2 3 4 5 

 

11. На Ваш погляд, чи створено в Університеті умови для того щоб створювати 

власні програмні продукти або рішення?  

НІ Скоріше 

НІ, ніж 

ТАК 

Не 

знаю 

Скоріше 

ТАК, ніж 

НІ 

ТАК 

1 2 3 4 5 

 

12. Чи вважаєте Ви за потрібне введення до навчального процесу нових 

дисциплін з Інноваційної та підприємницької діяльності студентів? 

НІ Скоріше 

НІ, ніж 

ТАК 

Не 

знаю 

Скоріше 

ТАК, ніж 

НІ 

ТАК 

1 2 3 4 5 
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13. Чи часто у Вас виникають ідеї стосовно вдосконалення чогось або 

створення нового продукту, пов'язаного з ІТ галуззю? 

 так, є 1-2 ідеї, які хочу реалізувати 

 так, регулярно з'являються 

  ні, нечасто 

 

14. Що Ви вважаєте для себе головною перешкодою для підприємницької 

роботи та започаткування власного інноваційного бізнесу в ІТ галузі?  

 відсутність мотивації (ідей) 

 недостатній рівень практичної підготовки 

 недостатній рівень знань економічного та юридичного характеру, 

отриманих під час навчання за фахом 

 відсутність єдиного джерела інформації, взаємодопомоги, пошуку 

інвесторів 

 сильну конкуренцію на ринку 

 

15. Яких знань для створення власного програмного продукту або рішення Вам 

не вистачає (перелічіть будь ласка у пріоритетній послідовності)? 

16. Які програмні продукти або рішення, що створено українськими 

розробниками Ви знаєте? 

 

 

_ 


