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 1. Анотація курсу - Науково-технічний прогрес як найважливіший 

фактор економічного розвитку пов’язується з поняттям інноваційного процесу, 

який поєднує науку, техніку,економіку, підприємництво і менеджмент. Термін 

“ інновація ” та “ інноваційний  прогрес ” дуже близькі, але різні за змістом. 

Інноваційний прогрес містить декілька взаємопов’язаних фаз: створення 

винаходу, освоєння та розповсюдження інновацій  або підготовка та  

здійснення інноваційних змін. Інновація (нововведення) - кінцевий результат 

творчої діяльності, втілений у виведеному на ринок новому чи вдосконаленому 

продукті, технологічному процесі, що використовується у практичній 

діяльності, або новому підході до надання споживчих послуг.   

  

2. Мета та цілі курсу  -  Метою викладання дисципліни “ Інноваційні 

технології в кадастрі та землеустрої ” є вивчення студентами сутності і завдань 

інноваційного прогресу, класифікації інновацій передумов виникнення 

інноваційних теорій, теорій управління знаннями як основи інноваційного 

розвитку, технологій, методів інноваційного менеджменту, джерел 

інноваційних можливостей, особливостей прийняття рішень в інноваційному 

менеджменті, методів прогнозування і генерування інноваційних ідей, 

методологічних підходів до створення процесних інновацій , інфраструктури 
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інноваційної діяльності, роль держави у здійсненні інноваційної діяльності 

суб’єктами ринку, особливостей підтримки інноваційного розвитку в провідних 

індустріальних країнах, організаційних структур підтримки інноваційного 

підприємництва, формування інноваційної політики організації планування 

інноваційної діяльності, інноваційних стратегій та організаційних форм 

реалізації інновацій, мотивацій і стимулювання інноваційної діяльності, 

сутності, основних видів інноваційних проектів і особливостей управління 

ними, контролю і регулювання проекту, принципів вимірювання і показників 

ефективності інноваційної діяльності.   

  

3. Результати навчання - Застосувати набуті знання в практичній 

професійній діяльності самостійно або в колективі (групі), здатність отримати 

потрібний результат у визначений час через професійну сумлінну доброчесну 

працю.  

 4. Обсяг курсу - 4 кредити 

     

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції  16 

семінарські заняття/практичні/лабораторні  14 

самостійна робота (реферат, РГР, КР, КП, 

тощо) 
90 

          

 5. Пререквізити - До початку вивчення дисципліни необхідно 

прослухати курси Землеустрій, Кадастр територій, землевпорядне вишукування 

і проектування, управління земельними ресурсами, геологія і геоморфологія, 

геодезія, планування і розвиток територій . 

 

  



6. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Курс оцінюється за 100 бальною шкалою. Пр Курс 

оцінюється за 100 бальною шкалою. 

Практичні(семінарські) роботи 20 балів, реферати - 20 

балів. Додаткові бали нараховуються за виступи на 

конференціях, написання тез, статей. Остаточна 

оцінка за результатами екзамену.   

Вимоги до реферату, 

РГР, КР, КП, тощо 

Оформлення реферату здійснюється згідно з 

нормативними документами 

Семінарські заняття 
Зміст реферату і рівень доповіді на семінарі. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Відвідування занять, написання рефератів, виступи  

на семінарах, конференціях. 

 

 7. Політики курсу - Роботи виконуються самостійно та завантажуються в 

MOODLE, де проходять перевірку на плагіат. В тексті повинні бути посилання 

на використані джерела. 
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