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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва 
дисципліни 

Інноваційний розвиток підприємства 

Шифр та назва 
спеціальності 

051 – Економіка 

Назва освітньої 
програми 

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Обов’язкова  навчальна дисципліна циклу загальної підготовки  

Обсяг 
дисципліни 

3 кредити ЄКТС (90 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

І-й семестр (ІІ-га чверть)  

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Міжнародної економіки, політичної економії та управління 

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020 

Провідний 
викладач 
(лектор) 

Проф., д-р. екон. наук Олена  Олександрівна Завгородня 
E-mail: elenzavg@gmail.com, кімн. 201 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:  

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e2374 
Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Дисципліни «Теорія і методологія сучасної міжнародної економіки», 

«Міжнародні стратегії економічного розвитку» 

Мета 
навчальної 
дисципліни 

Формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення 

інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього 

інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних 

управлінських рішень з розвитку  підприємства на інноваційних 

засадах. 
Компетентності, 
розвиток яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.  

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.  

СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання.  

СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень.  

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 

ПКд4.  Здатність оцінювати конкурентоспроможність і  конкурентні 

позиції  підприємств металургійного комплексу  на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, розробляти економічні стратегії забезпечення їх 
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конкурентних переваг. 

ПКд5. Здатність до підтримки належного рівня економічних знань, 

поглибленого самонавчання із використанням сучасних освітніх і 

дослідницьких технологій у сфері міжнародної економіки, до 

формування додаткових  компетентностей і   підвищення  рівня 

кваліфікації. 
Програмні 
результати 
навчання 

Дисципліна забезпечує досягнення наступних програмних  

результатів навчання: 

ПРН1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем.  

ПРН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з 

питань розвитку соціально-економічних систем та управління 

суб’єктами економічної діяльності.  

ПРН4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему 

комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, 

очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, 

ресурсних та інших обмежень.  

ПРН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.  

ПРН6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати 

лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в 

команді.  

ПРН7. Обирати ефективні методи управління економічною 

діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі 

релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. 

ПРН9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, 

що потребують застосування нових підходів, методів та 

інструментарію соціально-економічних досліджень. 

ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, 

обмеження та ризики.  

ПРН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень.  

ПРН15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-

економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, 

матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. 

ПРНд18. Оцінювати та аналізувати конкурентоспроможність і  

конкурентні позиції  підприємств металургійного комплексу, 

розробляти економічні стратегії забезпечення їх міжнародних 

конкурентних переваг. 

ПРНд19. Усвідомлювати необхідність навчання та  самонавчання  

впродовж усього життя, прагнути професійного зростання, володіти 

прийомами та навичками самостійного опанування нових знань та 

вмінь. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

- основні етапи інноваційного процесу та фази життєвого циклу 

інноваційної продукції; 

- сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, 

принципи ефективної взаємодії її учасників на мікро- та макрорівнях; 

- методи та інструменти державної інноваційної політики, 

можливості та умови державної підтримки  суб’єктів інноваційної  

діяльності  в Україні; 
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- засади та технологію розробки  стратегії інноваційного розвитку 

підприємства; 

- засади проєктного управління інноваційним розвитком,  умови  

створення та ефективної роботи  команди інноваційного проєкту; 

- джерела та методи залучення інвестицій до інноваційної  

діяльності; 

- сучасний економіко-математичний інструментарій оцінювання 

результативності інноваційного капіталотворення; 

- основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної 

власності; 

вміти: 

- діагностувати стан інноваційного потенціалу підприємства та 

обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування; 

- застосовувати методики генерації інноваційних ідей при прийнятті 

управлінських рішень; 

- обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення 

ефективності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання; 

- ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, 

контролювати та мінімізувати  їхній рівень засобами ризик-

менеджменту; 

- економічно обґрунтовувати вибір способу комерціалізації об’єктів 

прав промислової власності підприємства. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Засади інноваційного розвитку. 

Модуль 2. Стратегія та тактика інноваційного розвитку підприємства. 

Модуль 3. Комерціалізація результатів, фінансування та ризики 

інноваційної діяльності підприємства.  

Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2 та  3 здійснюється за результатами екзамену у 

письмовій формі. Модулям, що контролюються під час екзамену, 

призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з екзаменаційною 

оцінкою.  

      Модульні оцінки, отримані студентом,  можуть коригуватися у 

більшу сторону із додавання 1 додаткового балу за результатами його 

участі у аудиторних заняттях та поточного контролю знань,  

здобутками  у науковій діяльності за тематикою дисципліни.     

Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою.  
 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Ч  в е р т ь  
Усього 

2 

Усього годин за навчальним планом, у т.ч.  90 90 

Аудиторні заняття 40 40 

з них: 

- лекції 24 24 

- практичні заняття 16 16 

Самостійна робота 50 50 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 20 20 

- підготовці до заходів модульного контролю 9 9 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 21 21 

Семестровий контроль Екзамен Екзамен 
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Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу та  комп’ютерних робочих місць із  програмним 

забезпеченням Microsoft Office  та виходом до мережі Інтернет.  
Навчально-
методичне 
забезпечення 

Основна література: 
1.  Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Алсуф'єва О.О. Інноваційний 

розвиток підприємства: Конспект лекцій. - Дніпро: НМетАУ, 2018. – 

180 с. 

 2. Інноваційно-інформаційна економіка: зміст, динаміка, регулювання: 

монографія /   Тарасевич В.М., Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., 

Лебедєва В.К. та ін.; за ред. В.М. Тарасевича. – Дніпро: ПМП 

«Економіка», 2018. – 352 с.  

3. Микитюк П.П., Крисько Ж.Л., Овсянюк-Бердіна О.Ф., 

Скочиляс С.М. Інноваційний розвиток підприємства: навч. посіб. - 

Тернопіль: ПП "Принтер Інформ", 2015. – 224 с. 

4. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток 

підприємства» для студентів, які навчаються за освітньо-професійною 

програмою «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 «Економіка»   

(магістерський рівень) / Укл.: В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, 

О.О. Алсуф’єва. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 91 с.   

Додаткова література: 
1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток 

підприємства» для студентів, які заочно навчаються за програмами 

підготовки магістрів за спеціальностями 051 «Економіка» та 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укл.: В.В. 

Білоцерківець, О.О. Завгородня. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 60 с. 

2. Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності  (для 

магістрів): Навчальний посібник / К.В. Ковтуненко, О.М. Коваленко, 

О.В. Станіславик та. ін.;  за ред. д.е.н., доц. Ковтуненко К.В. – Київ:  

ЦУЛ, 2018. – 505 с.  

3. Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, 

екосистема: Навч. посіб. для  вищих навчальних  закладів / За ред. д.е.н., 

проф.  Ю.М. Бажала. – К.: Університетське вид-во «Пульсари», 2015. – 

278 с. Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/27600 

4. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс: підручник 

/ Б.М. Андрушків, О.Б. Бойко, Ю.Я. Вовк та ін. – Тернопіль : ФОП 

Паляниця В.А., 2015. – 1146 с.  - Режим доступу: 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17920 

 

 
Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньої програми «Міжнародна 

економіка» (магістр) (Протокол № __1___від 07 вересня 2020 р.). 

 

 

 

Гарант освітньої програми 

проф. д-р  екон. наук          ______________________  Віктор  ТАРАСЕВИЧ 
 

 

 


