
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Інноваційне підприємництво 

 

Статус дисципліни – вільного вибору здобувача вищої освіти. 

Викладач кафедри підприємництва та бізнесу: д.е.н., доц. Шкода М.С. 

Рекомендовано – другий  (магістерський) рівень вищої освіти. 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити і кореквізити): основи підприємництва, 

менеджмент, маркетинг, фінанси, організація власного бізнесу, основи електронного бізнесу, 

бізнес-процеси підприємництва та бізнес комунікації 

 

1. Анотація курсу: 

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180,  з них: лекції – 12 год., семінарські – 24 год., 

самостійна робота – 144 год.; кількість кредитів ЄКТС – 6.  

Мета курсу – набуття знань щодо сучасних тенденцій та різновидів економічного розвитку; 

проблем соціальної конверсії економіки і управління цим процесом; сутність інноваційного 

підприємництва та його вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; основні 

положення організації і методи управління нововведеннями; принципи та методи створення 

нових інноваційних підприємств і організацій. 

Результати навчання: 

знати: інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур; 

вміти: організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних 

джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності; застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності; 

володіти навичками: пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Формування і розвиток теорії інноваційного підприємництва. 

Тема 2. Мотиви, суперечності та стимули розвитку інноваційного підприємництва. Тема 3. 

Сутність інноваційного підприємництва. Інноваційне підприємництво: креативність, 

комерціалізація, екосистема. Тема 4. Роль інноваційного підприємництва у розбудові моделі 

інноваційного розвитку економіки. Тема 5. Організаційні форми інноваційної діяльності. 

Тема 6. Керування інтелектуальною власністю в інноваційному підприємництві. Тема 7. 

Інноваційний кластер як нова складова регіональних екосистем. Глобальна підприємницька 

екосистема в умовах відкритості інновацій. Тема 8. Вплив державного регулювання 

інноваційного підприємництва на забезпечення конкурентоспроможності економіки. 

Форми підсумкового контролю: залік. 

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 здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 МК 

5 10 10 10 10 10 5 10 30 100 

Розподіл балів з дисципліни 
 

Види робіт, що оцінюються в 

балах 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Усього 

Виступ на семінарі 5 5 5 5 5 5 - 5 45 

Реферати/Презентації - 5 5 5 5 5 5 5 25 

Модульний контроль 30 30 

Всього з дисципліни 100 



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 здобувачами, 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. Отримання мінімальної оцінки з дисципліни можливе за умови активної участі на 

семінарських заняттях; проходження модульного контролю. 

3.3. В разі несвоєчасного виконання робіт допускається  

3.4. Перенесення терміну здачі робіт/перездача: 
- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність) проходить без зниження 

кількості балів; 

- без поважних причин оцінюється на 2 бали нижче. 
3.5. При виявленні плагіату робота може отримати максимальну оцінку, яка дорівнює 50% 

від максимальної оцінки за цю роботу. 

3.6. Пропущенні заняття студент може відпрацювати на наступних семінарських заняттях, 

отримавши додаткове завдання за пропущене заняття, в межах семестру, в якому 

викладається дисципліна. 
3.7. Оскарження здобувачем вищої освіти підсумкової оцінки з дисципліни допускається. Її 

перегляд виноситься на розгляд спеціально створеної на кафедрі комісії у складі завідувача 

та 2 викладачів кафедри. 

3.8.  Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті з 

використанням коефіцієнта (0,25) від загальної кількості годин, вказаних у сертифікаті чи в 

іншому документі). 


