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Назва навчальної дисципліни 
Інноваційний розвиток підприємства 

Обов’язкова дисципліна професійної підготовки 

Назва структурного підрозділу Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

Контактні дані розробника, 

який залучений до викладання 

Викладач: 

Олександр Калініченко, – к. е. н., доцент 

Контакти: 

ауд. 476, навчальний корпус № 4 

Е-mail: oleksandr.kalinichenko@pdaa.edu.ua 

Сторінка викладача: 

https://www.pdaa.edu.ua/people/kalinichenko-oleksandr-volodymyrovych 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 
Спеціальність 075 Маркетинг 

Попередні умови для вивчення 

навчальної дисципліни 

Базові знання з економіки 
За відповідним рівнем, дисципліни, що передують вивченню 
дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства», – «Державне 
регулювання економіки», «Стратегія підприємства» 

 
Опис дисципліни  

Навчальна дисципліна «Інноваційний розвиток підприємства» дозволяє формувати 
знання та вміння щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, 
оцінювання їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних 
управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. 

 
Заплановані результати навчання 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування 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. 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення механізмів управління 
інноваційним розвитком економічних систем; дослідженні процесу забезпечення 
результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємств; 
аналізі ефективності інвестування в інновації; набутті вмінь обґрунтовувати напрямки 
пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень. 

 
Компетентності 

Загальні 
ЗК 1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Фахові 
ФК 1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з 

найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу. 
ФК 2. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних 

досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування. 
ФК 3. Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх 

результатів у сфері маркетингу. 
ФК 9. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та прикладні 

дослідження у сфері маркетингу. 
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Програмні результати навчання 
ПРН 1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, 

теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. 
ПРН 2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення конкретних цілей і 

вирішення задач ринкового суб’єкта. 
ПРН 5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. 
 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Інновації і циклічність економічного розвитку. 
Тема 2. Ключові поняття інноваційного розвитку. 
Тема 3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його формування. 
Тема 4. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку. 
Тема 5. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сфері. 
Тема 6. Інфраструктура ринку інновацій. 
Тема 7. Державна підтримка інноваційного підприємництва. 
Тема 8. Національні інноваційні системи. 
Тема 9. Маркетинг інновацій. 
Тема 10. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. 
Тема 11. Інноваційний потенціал підприємства. 
Тема 12. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. 
Тема 13. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними. 
Тема 14. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як складова 

економічної безпеки інноваційної діяльності. 
 

Трудомісткість 
Загальна кількість годин – 90 год. Кількість кредитів – 3. 
Вид підсумкового контролю – залік. 

 
Структура курсу 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лекції практ. з. сам. р. 
Тема 1. Інновації і циклічність економічного розвитку 6 2 - 4 
Тема 2. Ключові поняття інноваційного розвитку 6 - 2 4 
Тема 3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники 
його формування 

6 2 - 4 

Тема 4. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку 6 - 2 4 
Тема 5. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації 
в інноваційній сфері 

8 - 2 6 

Тема 6. Інфраструктура ринку інновацій 6 2 - 4 
Тема 7. Державна підтримка інноваційного підприємництва 8 - 2 6 
Тема 8. Національні інноваційні системи 6 2 - 4 
Тема 9. Маркетинг інновацій 6 2 - 4 
Тема 10. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку 
підприємства 

6 - 2 4 

Тема 11. Інноваційний потенціал підприємства 6 - 2 4 

Тема 12. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку 
підприємства 

6 2 - 4 

Тема 13. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними 8 2 2 4 
Тема 14. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності 
як складова економічної безпеки інноваційної діяльності 

6 2 - 4 

Усього годин 90 16 14 60 



 

 

Політика оцінювання 
Академічна доброчесність. Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу 

академічної доброчесності та Кодексу про етику викладача та здобувача вищої освіти 
Полтавської державної аграрної академії. Дотримання академічної доброчесності 
здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань 
поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 
потреб і можливостей); 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.  

Дедлайни та перескладання. Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, 
які здаються з порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
(20 %). Перескладання поточного та підсумкового контролю відбуваються за наявності 
поважних причин з дозволу директорату. 

Система оцінювання. 
 

Оцінювання результатів навчання 
Програмні  

результати навчання 
Методи навчання Форми контролю 

ПРН 1. Знати і вміти 

застосовувати у практичній 

діяльності сучасні 

принципи, теорії, методи і 

практичні прийоми 

маркетингу.  

Методи організації та здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності: 

за джерелом знань: 

МН1 – словесні методи: лекція; розповідь-

пояснення; 

МН2 – наочні методи: демонстрування; 

спостереження; 

МН3 – практичні методи: практичні 

роботи; розрахункові роботи, 

конспектування; 

за ступенем керівництва: 

МНСР2 – робота під керівництвом 

викладача: самостійна робота; 

розв’язування задач; виконання 

практичних завдань 

Методи контролю (самоконтролю, 

взаємоконтролю): 

МНК1 – методи усного контролю: усне 

опитування; обговорення теоретичних 

питань; 

МНК2 – методи письмового контролю: 

контрольна робота; письмове виконання 

практичних  завдань; 

МНК4 – тестовий контроль: розв’язування 

тестів 

Інноваційні методи навчання: 
МНІ4 – комп’ютерні і мультимедійні 
методи – дистанційне навчання 

– усне опитування;  
– виконання вправ на 
практичних заняттях;  
– розв’язування тестів; 
– реферативні виступи;  
– реферат-презентація;  
– виконання завдань 
самостійної роботи. 

ПРН 2. Вміти адаптовувати 

і застосовувати нові 

досягнення конкретних 

цілей і вирішення задач 

ринкового суб’єкта.  

– усне опитування;  
– виконання вправ на 
практичних заняттях;  
– розв’язування тестів; 
– реферативні виступи;  
– реферат-презентація;  
– виконання завдань 
самостійної роботи. 

ПРН 5. Презентувати та 

обговорювати результати 

наукових і прикладних 

досліджень, маркетингових 

проектів державною та 

іноземною мовами.  

– усне опитування;  
– виконання вправ на 
практичних заняттях;  
– розв’язування тестів; 
– реферативні виступи;  
– реферат-презентація;  
– виконання завдань 
самостійної роботи. 

 

 

 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf


 

 

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання 

Програмні результати навчання 

Відсоток у 

підсумковій оцінці 

з навчальної 

дисципліни, % 

Максимальна 

кількість балів 

Мінімальний 

пороговий 

рівень оцінок, 

балів 

ПРН 1. Знати і вміти застосовувати у 

практичній діяльності сучасні 

принципи, теорії, методи і практичні 

прийоми маркетингу.  

33 33 20 

ПРН 2. Вміти адаптовувати і 

застосовувати нові досягнення в теорії 

та практиці маркетингу для досягнення 

конкретних цілей і вирішення задач 

ринкового суб’єкта.  

33 33 20 

ПРН 5. Презентувати та обговорювати 

результати наукових і прикладних 

досліджень, маркетингових проектів 

державною та іноземною мовами.  

34 34 20 

Разом 100 100 60 

 

Шкала оцінювання: ЄКТС та національна 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка  

ЄКТС 

Оцінка за  

національною шкалою 

90 – 100 А 

Зараховано 

82 – 89 В 

74 – 81 С 

64 – 73 D 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
Не зараховано 

0 – 34 F 
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