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Формат
дисципліни

Денна

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, 120 год.

Посилання на
сайт

дистанційного
навчання

moodle.kntu.kr.ua Distance learning CNTU

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку індивідуальних занять
зі студентами, розміщеному на інформаційному стенді кафедри та

moodle.kntu.kr.ua курс ІРП
Також можливі консультації шляхом листування через електронну

пошту
2. Анотація до навчальної дисципліни

Інноваційний розвиток підприємств є складовою частиною інноваційного розвитку
економіки і важливим аспектом відтворення виробничих відносин, що полягає: у
оновленні складу і побудови основних фондів і удосконаленні організації їх
використовування як на стадії формування, так і науково-технічної підготовки
виробництва.

Важливість інноваційного розвитку для сучасної економіки України переоцінити
неможливо. Адже саме завдяки інноваціям може бути досягнутий економічне зростання
вже в найближчій перспективі. Сприйняття інноваційного розвитку як основоположного
чинника економічного підйому знайшло своє відображення у фундаментальних
дослідженнях зарубіжних учених, таких як Р.Акоффа, П.Друкера, Ф.Портера, Б.Санто,



Б.Твісса. Проблемам інноваційного розвитку присвячено багато робіт, в яких досліджено
зміст, чинники, напрями, стратегії і методи забезпечення такого типу розвитку,
визначений його вплив на розвиток держави і регіонів, окремих галузей і підприємств.
Провідними українськими дослідниками згаданих напрямів інноваційного розвитку
підприємств є В.П. Александрова, І.В. Алексєєв, О.І. Амоша., С.С. Аптекар, В.М. Гєєц,
В.М. Гончаров, М.І. Долішній, В. І. Ландік, М.М. Лепа, О.В. Савчук, М.Г. Чумаченко, І.Б.
Швец та ін.

Проте ще залишаються недостатньо розробленими проблеми розвитку інноваційного
потенціалу на мікрорівні, який представлений підприємствами.

3. Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти знань та вмінь

щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього
інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з
розвитку економіки на інноваційних засадах.

Завдання дисципліни: вивчення механізмів управління інноваційним розвитком
економічних систем, забезпеченням результативності формування та використання
інноваційного потенціалу підприємств, ефективністю інвестування в інновації; набуття вмінь
обґрунтувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти
управлінських рішень.

Предмет дисципліни: закономірності, принципи, методи і процеси забезпечення
інноваційного розвитку економічних систем за умов глобалізації економіки.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Теоретичною і
методологічною базою вивчення дисципліни є: економіка підприємства, економічна теорія,
фінанси, маркетинг, менеджмент, макроекономіка, мікроекономіка, стратегія підприємств,
міжнародна економіка.

4. Формат дисципліни
Для денної форми навчання:
Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із

застосуванням електронних презентацій, поєднуючи із практичними роботами та виконанням
завдань самостійної роботи. Формат очний (offline / Face to face)

Для заочної форми навчання: Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у
міжсесійний період – дистанційний (online).

5. Результати навчання (компетентності)
За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки здобувач зможе:

Знати:
 ▪ сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її основні етапи

та принципи ефективної взаємодії учасників;
 ▪ методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку

національних економік;
 ▪ світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх державного

регулювання;
 ▪ стратегії виходу підприємств кризового стану на основі впровадження інновацій;
 ▪ інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні засади оцінювання

результативності інвестування;
 ▪ імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні;
 ▪ основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, зокрема

стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні.
Вміти:



 ▪ обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням
потреб та особливостей національної економіки;

 ▪ збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових ринків,
вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару;

 ▪ оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу
підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування;

 ▪ розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення
ефективності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;

 ▪ ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також
контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту;

 ▪ економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної
власності підприємства.

6. Організація навчання
Обсяг навчальної дисципліни

Види занять Загальна кількість годин
лекції 26

семінарські заняття / практичні /
лабораторні

26

самостійна робота 68
7. Ознаки дисципліни

Семестр Форма підсумкового
контролю

Курс (рік навчання) Нормативний /
вибірковий

2 залік 1 вибіркова
Тематика курсу

Тема Кількість год.
лекції заняття сам. роб.

Змістовий модуль 1
Тема 1. Інновації і циклічність
економічного розвитку.

2 2 4

Тема 2. Ключові поняття інноваційного
розвитку.

2 4

Тема 3. Вимірювання рівня інноваційного
розвитку та чинники його формування.

2 2 4

Тема 4. Сучасні організаційні форми
інноваційного розвитку.

2 2 4

Тема 5. Глобальні науково-технічні та
інформаційні комунікації в інноваційній
сфері.

2 2 4

Змістовий модуль 2
Тема 6. Інфраструктура ринку інновацій. 2 2 5
Тема 7. Державна підтримка інноваційного
підприємництва.

2 2 5

Тема 8. Національні інноваційні системи. 2 2 5
Тема 9.Маркетинг інновацій. 2 2 5
Тема 10. Стратегії та бізнес-моделі
інноваційного розвитку підприємства.

2 2 4

Змістовий модуль 3
Тема 11. Інноваційний потенціал
підприємства.

2 2 6

Тема 12. Інвестиційне забезпечення
інноваційного розвитку підприємства.

2 2 6



Тема 13. Ризики в інноваційній діяльності
та управління ними.

2 2 6

Тема 14. Охорона прав та економіка
інтелектуальної власності як складова
економічної безпеки інноваційної
діяльності.

- 6

Заг. 26 26 68
8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної
комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу проведення занять та
консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу)
та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку)
рефератів і самостійних робіт.

9. Політика дисципліни

Академічна доброчесність:
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів академічної

доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення.
Відвідування занять: Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується,

що всі здобувачі вищої освіти відвідають лекції і практичні заняття курсу. Пропущені
заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії.

Поведінка на заняттях:
Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання

поставлених завдань. При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському
національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та адміністрація
діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у ЦНТУ; Положення
про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін у ЦНТУ; Положення про
рубіжний контроль успішності та сесійну атестацію здобувачів вищої освіти ЦНТУ;
Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.

10. Система оцінювання та вимоги

Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. Методи контролю: спостереження

за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий

контроль. Форма підсумкового контролю: залік. Сума балів, накопичених пошукувачем

ступеня доктора філософії за виконання всіх видів поточних навчальних завдань (робіт) на

практичних (семінарських) заняттях та на підсумковому рубіжному контролі, свідчить про

ступінь оволодіння ним програмою навчальної дисципліни на конкретному етапі її

вивчення. Протягом семестру пошукувачі ступеня доктора філософії можуть набрати від 0

до 100 балів, що переводяться у національну шкалу оцінювання і відповідно у шкалу

ЄКТС. Кількість балів відповідає певному рівню засвоєння дисципліни.

Загальна система оцінювання є уніфікованою в межах ЦНТУ і визначається

Положенням про критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти в



Центральноукраїнському національному технічному університеті, затвердженим Вченою

радою, протокол № 6 від 02.03.2020 р. – текст розміщений на офіційному веб-сайті

університету www.kntu.kr.ua (http://www.kntu.kr.ua/doc/krit.pdf).

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння пошукувачем ступеня доктора

філософії навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або

лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та дворівневою

(«зараховано», «не зараховано») шкалою оцінювання результатів навчання. Семестровий

залік з дисципліни «ІРП» проводиться на останньому занятті, до початку екзаменаційної

сесії. Навчальний план передбачає при вивченні навчальної дисципліни виконання певних

видівробіт на лекційних, практичних, семінарських, лабораторних заняттях,виконання

індивідуальних завдань, інших видів навчальної діяльності, тому оцінка пошукувача

ступеня доктора філософії вище 60 балів може виставлятися без виконання ними

підсумкової залікової роботи. В такому разі виставлення оцінки підсумкового

семестрового контролю не передбачає обов’язкової присутності здобувача вищої освіти на

заліку. У разі, якщо сума рейтингових балів менша ніж 60, але виконані умови допуску до

семестрового контролю, пошукувачступеня доктора філософії виконує на останньому за

розкладом занятті залікову контрольну роботу. За бажанням, пошукувач ступеня доктора

філософії має право на виконання залікової контрольної роботи з метою підвищення

кількості балів, які були набрані ним протягом семестру.

Розподіл балів, які отримують здобувачі при вивченні дисципліни "ІРП"

Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ЗК1 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 ЗК2 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК3

5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 100

Примітка: Т1, Т2, Т3,…Т14 – теми програми, ЗК1, ЗК2, ЗК3 – підсумковий змістовий

контроль.
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