
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Статус дисципліни – вільного вибору здобувача вищої освіти. 
Викладач: проф. Денисенко М.П., професор кафедри економіки та сфери обслуговування. 

Рекомендовано – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити) міжнародна конкурентоспроможність 

підприємств; глобальна економіка; економіка та управління корпораціями;  

мікроекономічний розвиток субєктів господарювання; методологія сучасних наукових 

досліджень з основами інтелектуальної власності; макроекономічний розвиток країн;  бізнес-

консалтинг; технології партнерства у бізнесі; міжнародна комерційна діяльність; 

кон’юнктура світових ринків. 

для оволодіння результатами навчання з даної дисципліни необхідні базові знання з 

економіки підприємства; інноваційної діяльності підприємств; глобальної економіки. 

 

1. Анотація курсу: 

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120, з них лекції – 10 год., практичні заняття – 20 

год., самостійна робота – 90 год., кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Мета курсу: формування системного уявлення про принципи, методи і засоби інноваційної 

діяльності підприємств в умовах євроінтеграції України. 

Результати навчання дисципліни:  

знати: законодавчо-нормативну базу регулювання інноваційної діяльності; економічну 

сутність інновацій, їх місце і роль в діяльності підприємства; організаційні засади створення 

й впровадження інновацій на підприємстві; методи, прийоми й показники оцінювання 

ефективності інновацій;  

вміти: визначити рівень інноваційного потенціалу підприємства; провести оцінку 

доцільності впровадження інноваційного проекту; виконати порівняльний аналіз 

альтернативних інноваційних проектів; розрахувати величину економічного ефекту від 

реалізації інноваційного проекту на підприємстві;  

володіти навичками: формувати і обробляти інформаційну базу аналізу інноваційної 

діяльності на підприємствах; обрати оптимальний варіант інноваційних проектів; розуміти 

роль інноваційної політики як засобу підвищення ефективності підприємницької діяльності і 

виробництва конкурентоздатної продукції; розробляти інноваційні заходи і управляти 

інноваційними процесами на підприємстві, в галузі, країні; 

здатен продемонструвати: здатність визначати шляхи підвищення ефективності 

інноваційної діяльності; оцінювання економічної ефективності інновацій. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів. 

Тема 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки. Тема 3. 

Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності. Тема 4. Організаційні форми 

інноваційної діяльності. Тема 5. Особливості створення інновацій і формування попиту на 

них. Тема 6. Стимулювання інноваційної діяльності. Тема 7. Науково-освітянські структури 

як складова національної інноваційної системи України. Тема 8. Управління інноваційним 

розвитком підприємства. Тема 9. Інноваційна політика підприємства. Тема 10. Управління 

інноваційними процесами. Тема 11. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства. 

Тема 12. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. Тема 13. Фінансування 

інноваційної діяльності. Тема 14. Інноваційний проект: обґрунтування та реалізація. Тема 15. 

Моніторинг інновацій. Тема 16. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної 

діяльності підприємства. Тема 17. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності. Тема 

18. Інноваційно-технологічна безпека. 

Форми підсумкового контролю: екзамен. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань, 

комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.  

Мова навчання: українська. 



2. Оцінювання:  

Розподіл балів, які отримують аспіранти  
Поточне оцінювання та 

самостійна робота 
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Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

4 4 4 4 4 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 100 

Розподіл балів з дисципліни 

Види 

оцінювання 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

Усього 

Виступ на 

практичному 

занятті 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Презентації 

(есе, вправи) 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 

Модульний 

контроль 

10 10 20 

Екзамен 10 10 

Всього по дисципліні 100 

 

Критерії оцінювання екзамену: 

Екзамен проводиться через Модульне середовище навчального процесу КНУТД у формі 

тестів підсумкового контролю. На екзамен винесено 20 питань по 0,5 бала за кожну 

правильну відповідь. 
 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за 

національною шкалою 
для екзамену, КП, КР 

/заліку 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Пояснення 

Відмінно/ 
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

Добре/  
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/  
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 

3. Політика курсу:  

3.1 Обов’язкове дотримання академічної доброчесності аспірантами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

3.2 Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну кількість 

балів за кожне виконане практичне завдання і два модульні контролі. 



3.3 В разі несвоєчасного виконання робіт допускається їх доопрацювання в межах часу, до 

проходження модульного контролю з дисципліни. 

3.4 Перенесення терміну здачі робіт/перездача: 

- допускається з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність без зниження балів за 

кожне виконане практичне завдання і два модульні контролі; 

- без поважних причин оцінюється на 2 бали нижче за кожне виконане практичне завдання і 

два модульні контролі. 

3.5 При виявленні плагіату виконані практичні завдання аспіранту не зараховуються. Він 

має можливість їх перездачі, але зі зниженням оцінки на 50% від оцінки за кожне виконане 

практичне завдання.  

3.6 Пропущенні практичні заняття та не пройдені модульні контролі аспірантом 

відпрацьовуються в межах семестру, в якому викладається дисципліна, за окремою 

домовленістю з викладачем. Перенесення терміну здачі робіт відбувається згідно п. 3.4 

силабусу. 

3.7 Оскарження аспірантом підсумкової оцінки з дисципліни допускається. Її перегляд 

виноситься на розгляд спеціально створеної на кафедрі комісії у складі завідувача та 2 

викладачів кафедри. 


