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1. Мета дисципліни 
 

Метою навчально дисципліни є: забезпечення розвитку загальних та спеціальних 
компетенцій майбутніх докторів філософії з економіки, формування комплексу 
знань про теоретико-методологічні засади становлення інноваційної економіки, 
поглиблене осмислення сутності сучасного етапу світового економічного 
розвитку, проблем  управління інноваційними процесами, надання та засвоєння 
системи теоретичних знань і прикладних навичок у царині інноватики, економіки 
та організації інноваційної діяльності, інноваційного підприємництва. 

 
2. Міждисциплінарні зв’язки 

 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни: «Академічна 
та наукова англійська мова», «Управління науковими проєктами».  
 

3. Результати навчання 
 

Програмний результат 
навчання 

Методи 
навчання 

Форми 
оцінювання 

Результати навчання за 
дисципліною  

ПРН 11.  Застосовувати 
інноваційні підходи при 
вирішенні завдань з організації 
наукового дослідження в галузі 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності. 

 
 
 
 
 

словесні, наочні, 
практичні, 

репродуктивні, 
пояснювально-
ілюстративні, 
дослідницькі,  

аналітичні, 
самостійна робота 
  
  

усний контроль у 
вигляді фронтального 

опитування; самостійна 
робота; поточне 

тестування 

Оволодіння основами теорії та 
методології організації і 
проведення наукового 
дослідження, інноватики та 
інноваційного підприємництва, 
вміти виявляти та аналізувати 
проблематику з актуальних питань, 
надавати рекомендації щодо їх 
часткового вирішення  

ПРН 12. Організовувати 
проведення експертних 
досліджень та здійснювати 
вибір необхідних 
інформаційних технологій 
 

Знання та вміння організовувати та 
проводити експертні дослідження 
стану та перспектив інноваційного 
розвитку економічних систем. 
Використання сучасних 
інформаційних технологій в 
процесі проведення науково-
експертних досліджень 

ПРН 13. Застосовувати правову 
базу для регулювання 
інноваційної діяльності і 
трансферу технологій. 

Знання правових основ ведення та 
регулювання інноваційної 
діяльності та процесів трансферу 
технологій. Здатність та вміння її 
застосування у процесі організації 
та здійснення підприємницької 
діяльності  

ПРН 14. Готувати проєктні 
рішення 
 

Володіння основами теорії та 
практики проектного менеджменту, 
вміння формування та реалізації 
бізнес-прооектів підприємницької 
діяльності 

ПРН 16. Розуміти основні 
концепції та вирішувати 
теоретичні та практичні 
проблеми у сфері 
підприємництва, торгівлі та 

Оволодіння сутністю та змістом 
основ теорії та концептуальними 
положеннями інноваційно-
інвестиційної діяльності. Здатність 
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біржової діяльності та вміння використовувати набуті 
знання у процесі ведення 
підприємницької, торгівельної та 
біржової діяльності 

ПРН 18. Проводити 
дослідження та обґрунтовувати 
управлінські рішення в 
інноваційно-інвестиційній 
сфері діяльності 

Теоретико-практичні знання та 
вміння проводити комплексні 
наукові дослідження та 
обгрунтування управлінських 
рішень в інноваційно-інвестиційній 
сферах діяльності  

 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 Інноваційна економіка 
 

Змістовий модуль 1. Національні інноваційні системи 
Становлення і розвиток інноваційної теорії. Роль інновацій в еволюції соціально-
економічних систем. Вплив інноваційного процесу на зміст і характер суспільно-
господарських відносин. Інноваційна інфраструктура. Національна інноваційна 
система (НІС) як сукупність елементів інноваційної інфраструктури. Зарубіжний 
досвід формування національних інноваційних систем. Державна інноваційна 
політика. Наукове забезпечення процесів створення та функціонування НІС. 
Проблемні питання успішності НІС України та шляхи їх вирішення. 
 
Змістовий модуль 2. Управління інноваційним розвитком економіки 
Система державного управління економічним розвитком. Система стратегічного 
менеджменту інноваційним розвитком. Наукове обгрунтування процесів 
управління інноваційною діяльністю. Вибір стратегічних напрямів інноваційного 
розвитку макроекономічної системи. Менеджмент-маркетинг реалізації  
інноваційних бізнес-процесів. Проектне управління інноваційним розвитком 
економіки. Типи організаційних структур управління інноваційним розвитком. 
Лідерство в процесі реалізації інноваційних проектів і програм.   
 
Змістовий модуль 3. Інноваційний розвиток суб’єктів підприємництва та 
торгівлі 
Наукові складові інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва та торгівлі. 
Методичне забезпечення інноваційного розвитку господарських структур. 
Інноваційне підприємництво як основа інноваційного розвитку. Формування 
інноваційних «точок зростання» в економічній системі суб’єктів господарювання. 
Ієрархічна структура управління інноваційним розвитком. Принципи формування 
організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком 
підприємств. Структура організаційно-економічного механізму управління 
інноваційним розвитком підприємства. Інноваційна спрямованість 
підприємницької діяльності. 
 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
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Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 120 16 14 - 90 
Змістовий модуль 1 45 6 4  35 
Змістовий модуль 2   30 6 4  20 
Змістовий модуль 3   30 4 6  20 
Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій  
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Теоретичні засади та 
сучасні тенденції  
інноваційного розвитку 
економіки 

 Визначення понять «інноваційна економіка» 
та «інноваційна діяльність». Еволюція 
концепцій та моделей інноваційного процесу, 
його сутнісна характеристика. Теоретичні 
засади та сучасні тенденції інноваційного 
розвитку економіки. Процеси формування 
інноваційної економіки в Україні: проблеми та 
перспективи.  

2 

Тема 2. Змістовна сутність та 
характеристика національних 
інноваційних систем (НІС) 
 
 
 
 
 
 
 

Сутнісна характеристика інноваційних 
процесів. Поняття інноваційного циклу. 
Основні етапи та стадії інноваційного процесу.  
Інноваційні теорії (теорія циклічних криз, 
теорія довгих хвиль М. Кондратьєва, теорія 
інноваційного розвитку Й.Шумпетера. 
Інноваційна інфраструктура як основа 
формування НІС. Інвестиційне забезпечення 
ефективного функціонування НІС.  

2 

Тема 3. Роль та місце науково-
технологічної складової у 
становленні й розвиткові 
інноваційної економіки 

Наука й технології - невід’ємна складова 
сучасних інноваційних систем. Проблема 
пошуку та генерування інноваційних ідей. 
Наукоємність продукції та послуг як основа 
інноваційного розвитку та 
конкурентоспроможності національної 
економіки. Наукова система України: 
проблеми та перспективи подальшого 
розвитку. 

2 

Змістовий модуль 2 
Тема 4. Інноваційний 
розвиток: система організації 
та управління 
 

Наукові складові процесу управління 
інноваційним розвитком. Стратегічний 
менеджмент в інноваційному розвиткові 
економіки. Роль системи державного 
управління в «успішності» інноваційного 
процесу. Зміст та характер проектного 
управління інноваційною системою.  

2 
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Планування та контроль виконання 
інноваційного проекту. Бізнес-план – основа 
ефективної реалізації інноваційного проекту. 
 
 

Тема 5. Комерціалізація 
результатів інноваційної 
діяльності 
 

Сутність комерціалізації результатів 
інноваційної діяльності. Інтелектуальний 
капітал та інтелектуальна власність. 
Нормативно-правове забезпечення процесів 
комерціалізації результатів інноваційної 
діяльності. Етапи трансформації 
інтелектуальної власності в інноваційний 
продукт. Оцінка вартості об’єктів 
інтелектуальної власності.  
Трансфер технологій. 
 
 

2 

Тема 6. Моніторинг процесів 
інноваційного розвитку  
 
 

Теоретичні складові моніторингу ринку 
інновацій. Сутність категорії попиту, попит як 
один з чинників формування інноваційного 
запиту. Закон попиту. Умови, за яких інновація 
стає товаром. Формування попиту на інновації. 
Пробний маркетинг, як складова моніторингу 
інноваційного процесу. Внутрішні та зовнішні 
чинники попиту на інновації, їхній вплив  на 
зміну попиту на нову продукцію. 
 
 

2 

      Змістовий модуль 3  
Тема 7. Підприємницька 
діяльність – основа сталого  
інноваційного розвитку міста 

Методичне забезпечення та організація 
підприємницької діяльності. Формування  
інноваційних «точок зростання» в виробничо-
господарській діяльності підприємства. 
Організаційні складові формування 
сприятливого бізнес-середовища. 
Територіальні громади як суб’єкт і об’єкт 
інноваційного розвитку. Інноваційна 
спрямованість підприємницької діяльності 
сучасного міста. Формулювання та 
представлення результатів дослідження 
проблематики  розвитку інноваційної 
інфраструктури великого міста.  

2 

Тема 8.  Підприємництво і 
торгівля як провідний об’єкт 
інноваційної економіки 

Підприємництво і торгівля - осередок 
концентрації основних рушійних сил 
інноваційного розвитку. Місце 
підприємництва та торгівлі у системі 
територіальної організації інноваційної 
діяльності. Інноваційна інфраструктура 
економіки великого міста. Роль і значення 
бюджетної системи міста у його інноваційному 
розвиткові. Інноваційні проекти сучасних 
торговельно-підприємницьких структур. 

2 
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7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

Годин 
Змістовий модуль 1 

Тема 1. Теоретичні засади та 
сучасні тенденції  
інноваційного розвитку 
економіки  

Становлення та розвиток інноваційної 
теорії.  Місце та роль інновацій у 
розвиткові соціально-економічних систем. 
Сучасні тренди та тенденції розвитку 
світової економіки, специфіка 
інноваційної діяльності країн-лідерів. 
Сутність сфери інноваційної діяльності. 
Основні етапи та стадії інноваційного 
процесу. Система класифікації інновацій: 
зміст і типологія.  Життєвий цикл. 
 

1 

Тема 2. Змістовна сутність та 
характеристика національних 
економічних систем (НІС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Визначення інновацій за Й. Шумпетером. 
Інноваційні теорії економічного розвитку. 
Теорія «довгих хвиль» М. Кондратьєва. 
Значення інновацій в еволюції 
економічної системи. Місце та роль НІС у 
системі сучасного господарювання. 
Особливості НІС західних країн та 
України. Транснаціональні корпорації та 
їх місце у сучасних трансформаційних 
процесах. Вплив інноваційних процесів на 
формування конкурентоспроможної 
економіки.  Інноваційні суспільства. 
Сучасні світові тенденції розвитку 
інновацій.   

2 

Тема 3.  Роль та місце науково-
технологічної складової у 
становленні й розвиткові 
інноваційної економіки 

Наука як джерело формування та 
реалізації інновацій. Органічна взаємодія 
наук (фундаментальні, прикладні) у 
процесі створення інновацій. 
Технологічна складова – головна ланка 
інноваційної модернізації економіки. 
Класифікаційна схема наукового 
забезпечення інноваційного розвитку. 
Форми організації наукової діяльності 
(академічна, вузівська, галузева, 
заводська, комерційна наука). 

          1 

Змістовий модуль 2 
Тема 4. Інноваційний розвиток: 
система організації та 
управління 
 

Економічні передумови здійснення 
управління інноваційним розвитком 
підприємства. Концептуальні підходи до 
організації та управління інноваційним 
розвитком. Функції та методи управління 
інноваційним розвитком підприємства. 
Структура організаційно-економічного 
механізму управління інноваційним 
розвитком. Система планування і 
прогнозування інноваційного розвитку 
розвитку. Оцінка і вибір варіантів 
інноваційного розвитку. 

2 
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Тема 5. Комерціалізація 
результатів інноваційної 
діяльності 

 1 

Тема 6. Моніторинг процесів 
інноваційного розвитку  
 
 

Теоретико-методичні складові 
моніторингу інноваційних процесів. 
Моніторинг внутрішнього та зовнішнього 
становища суб’єкта інноваційної 
діяльності. Аналіз попиту на інноваційну 
продукцію. Гармонізація складових 
попиту та пропозиції на інноваційні 
розробки. 

1 

Змістовий модуль 3 
Тема 7.  Підприємницька 
діяльність – основа сталого  
інноваційного розвитку міста  

Теорія і практика підприємницької 
діяльності. Кластерна та сітьова форми 
організації підприємницької діяльності. 
Аналіз ефективності діяльності 
підприємницьких структур та проектів їх 
інноваційного розвитку. Інноваційний 
характер підприємницької діяльності 
великого міста. 

3 

Тема 8.  Підприємництво і 
торгівля як провідний об’єкт 
інноваційної економіки    

Науково-практичний інструментарій 
оцінки інноваційного потенціалу 
підприємств сфери торгівлі. Інтегральна 
оцінка інноваційного потенціалу суб’єктів 
господарювання як необхідний етап 
визначення перспектив їх інноваційного 
розвитку. Ієрархічна структура управління 
інноваційним розвитком міста. 

3 

 
 
 
 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
При вивченні даної дисципліни навчальним планом не передбачено. 

 
 9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

         Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування, 
поточне тестування, самостійні письмові роботи, виконання практичних завдань. 

Підсумковий контроль: екзаменаційний білет – два теоретичні питання та 
задача. 

 
Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
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Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 100    
Змістовий модуль 1 25 10 - 15 
Змістовий модуль 2   25 10 - 15 
Змістовий модуль 3  20 10 - 10 
Підсумковий контроль 30 - - - 

 
Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 
Змістовий модуль 1 25 

Практичні  завдання № 1-5  7 

Завдання до самостійної роботи: «Теоретичні засади нормативно-
правового регулювання підприємницької діяльності»; «Вибір та 
обгрунтування показників для оцінки інноваційного потенціалу 
підприємства» 

15 

Тест за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 1 3 

Змістовий модуль 2 25 

Практичні завдання № 6-10  7 

Завдання до самостійної роботи: «Етапи та перспективи розвитку 
національної інноваційної системи України»; «Зарубіжний досвід 
інноваційного розвитку та інноваційної діяльності» 

15 

Тест за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 2  3 

                                              Змістовий модуль 3 20 

Практичні завдання № 11-15  5 

Завдання до самостійної роботи «Обгрунтування показників для 
комплексної оцінки інноваційного потенціалу підприємств сфери 
життєзабезпечення» 

10 

Тест за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 3 5 

Підсумковий контроль – екзаменаційний іспит 30 

Питання 1 10 

Питання 2 10 

Задача  10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 відмінно 
82-89 

Добре 
74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 
  

1. Тестові завдання та завдання до самостійної роботи. 
2. Комплект тестів та задач до іспиту. 
3. Дистанційний курс «Інноваційна економіка». 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2092 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
         
1. Ковчуга Л.І. «Інноваційний розвиток як чинник підвищення  

конкурентоспроможності галузей промисловості України»: Дис. на здоб. наук.  

cтуп. канд. екон. наук. // iie.org.ua/wp-

сontent/uploads/2019/11/diss_kovchuga_15.11.2019_compressed.pdf 

2. Пустовойт O.B. «Інституційна обумовленість циклів економічного  зростання»: 

Автореф. на здоб. наук. ступ. докт. екон. наук. // ief.org.ua/wp-

сontent/uploads/2020/03/Автореф.Пустовойт.pdf 

3. Бубенко П.Т., Димченко О.В. Територіальна організація інноваційного  

розвитку. Бізнес-інформ. 2020, № 6. С.109-115. 

4. Бубенко П.Т., Калєкін Ю.В., Сухіна О.В. Кластерна складова сучасного 

територіального розвитку.: Зб.наук.праць._Полтава: Полтавська політехніка. 2020, 

№ 6, С.18-21. 
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5. Бубенко П.Т. Фінансова безпека інноваційного бізнесу як фактор економічного 

розвитку: Монографія / П.Т.Бубенко, С.М.Глухарев, О.В.Димченко: видавництво 

ХНУМГ, 2021. -225 с. 

6. Інноваційна економіка: навчальний посібник./ І.В.Кривов’язок.- Київ: Кондор-

Видавництво, 2017.- 384 с.     

7. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2020. –

148 с. 

8. Гросул В.А. Економіка та організація інноваційної діяльності. – Х.: ХДУХТ, 

2018. – 272 с. 

9. Заблоцький Б.Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. 

посібник. – Львів: Новий Світ. – 2010, 2017. – 456 с. 

10. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент. – К.: Центр навч. л-ри, 2017. – 400 

с. 

11. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. – М.: 

ЮНИТИДАНА, 2020. – 446 с. 

12. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

13.  Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua. 

14.  Офіційний сайт –законодавча база «Ліга». URL: www.liga.com.ua. 

15.  Веб-сторінка Верховної Ради України. URL: http://www.rada.kiev.ua. 

16.  Веб-сторінка Кабінету Міністрів України. URL: http://www.gov.ua. 

                                
Обладнання, устаткування, програмні продукти 

Найменування 
комп’ютерної лабораторії, 

її площа 

Модель і марка 
персональних 

комп’ютерів, їх кількість 

Найменування пакетів 
прикладних програм (у 

тому числі ліцензованих) 

Доступ до Інтернету, 
наявність каналів доступу 

(так/ні) 
Навчально-наукова 

лабораторія «Лабораторія 
кафедри підприємництва 
та бізнес-адміністрування», 

ауд. №420цк, 

10 ПК Impression P+, 
мультимедиапроектор Windows, 

- MS Office 2010 (Word, 
Excel, Power Point)- SPSS 

Statistics, 

так 

 


