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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, освітній 
рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

здобуття  
освіти 

заочна 
форма 

здобуття  
освіти 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 
05 “Соціальні та 

поведінкові науки” Нормативна 

 
Модулів – 1 

Освітній рівень: 
другий (магістерський) 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

_______________________  
(назва) 

Семестр 

2-й 1,2-й 

Загальна кількість  годин 
–  120 

Спеціальність: 
051 “Економіка” 

Освітня програма 
“Економічна кібернетика” 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми здобуття  
освіти : 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 4,5 

16 год. 10 год.

Практичні, 
семінарські 

32 год. 12 год.

Лабораторні 
год. год.

Самостійна робота 
72 год. 98 год.
Індивідуальні 

завдання:  
год.

Вид контролю:  
 (екзамен/залік) 

екзамен екзамен 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми здобуття  освіти – 40:60 
для заочної форми здобуття  освіти – 18:82 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою дисципліни «Моделюванні інноваційних процесів в економіці» є 
надання знань з методології та інструментарію моделювання економічних 
процесів, які розвиваються в умовах інноваційної діяльності підприємства. 
Основним завдання курсу «Моделюванні інноваційних процесів в економіці» є 
вивчення основних принципів побудови, аналізу економіко-математичних 
моделей процесів інноваційної діяльності підприємства. 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):  
СК1, СК11 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціалізації (СКС): 
СКС1 
Програмні результати навчання (ПРН): 
ПРН1, ПРН4, ПРН7, ПРН9, ПРН11, ПРН15, ПРН16 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Основи інноваційної діяльності 
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. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним 
розвитком 
Тема 5. Інфраструктура ринку інновацій 
Тема 6. Маркетинг інновацій 
 
Змістовий модуль 2. Моделювання інноваційного розвитку підприємств 
Тема 7. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства 
Тема 8. Інноваційний потенціал підприємства 
Тема 9. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства 
Тема 10. Вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи інноваційної діяльності 

Тема 1. Інновації і 
циклічність 
економічного розвитку 

9 1 2   6 9 1 1   7 

Тема 2. Ключові 
поняття інноваційного 
розвитку. 

8 1 2   5 9 1 1   7 

Тема 3. Вимірювання 
рівня інноваційного 
розвитку та чинники 
його формування. 

14 2 4   8 14 1 2   11 

Тема 4. Організаційно-
економічний механізм 
управління 
інноваційним 
розвитком. 

10 1 2   7 11 1 1   9 

Тема 5. 
Інфраструктура ринку 
інновацій. 

13 2 4   7 11 1 1   9 

Тема 6. Маркетинг 
інновацій. 

14 2 4   8 13 1 1   11 

Разом за змістовим 
модулем 1 

68 9 18   41 67 6 7   54 

Змістовий модуль 2. Моделювання інноваційного розвитку підприємств 
Тема 7. Стратегії та 
бізнес-моделі 
інноваційного 
розвитку 
підприємства. 

14 2 4   8 14 1 2   11 

Тема 8. Інноваційний 
потенціал 
підприємства. 

10 1 2   7 13 1 1   11 

Тема 9. Інвестиційне 
забезпечення 
інноваційного 
розвитку 
підприємства. 

14 2 4   8 13 1 1   11 

Тема 10. Вибір 
стратегії 
інноваційного 
розвитку 
підприємства. 

14 2 4   8 13 1 1   11 

Разом за змістовим 
модулем 2 

52 7 14   31 53 4 5   44 

Усього годин 120 16 32   72 120 10 12   98 
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5. Теми семінарських занять 
Семінарські заняття не передбачені навчальним планом. 

 
6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

  очне 
навчання 

заочне 
навчання 

1 Інновації і циклічність економічного розвитку. 2 1 
2 Ключові поняття інноваційного розвитку. 2 1 
3 Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники 

його формування. 
4 2 

4 Організаційно-економічний механізм управління 
інноваційним розвитком. 

2 1 

5 Інфраструктура ринку інновацій. 4 1 
6 Маркетинг інновацій. 4 1 
7 Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку 

підприємства. 
4 2 

8 Інноваційний потенціал підприємства. 2 1 
9 Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства. 
4 1 

10 Вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства. 4 1 
Усього  32 12 

 
 

7. Теми лабораторних занять 
Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 

 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

  очне 
навчання 

заочне 
навчання 

1 Інновації і циклічність економічного розвитку. 6 7 
2 Ключові поняття інноваційного розвитку. 5 7 
3 Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники 

його формування. 
8 11 

4 Організаційно-економічний механізм управління 
інноваційним розвитком. 

7 9 

5 Інфраструктура ринку інновацій. 7 9 
6 Маркетинг інновацій. 8 11 
7 Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку 

підприємства. 
8 11 

8 Інноваційний потенціал підприємства. 7 11 
9 Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства. 
8 11 

10 Вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства. 8 11 
 Разом  72 98 
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9. Індивідуальні завдання 
Індивідуальних науково-дослідних завдань навчальним планом не передбачено. 

 
10. Методи навчання 

Результати навчання Методи навчання і 
викладання 

Методи оцінювання 
досягнення результатів 
навчання 

ПРН 1 
Формулювати, аналізувати та 
синтезувати рішення науково-
практичних проблем. 

Лекції, дискусії, 
диспути, синтез, 
проблемне навчання, 
самостійна робота. 

Презентація і захист 
результатів діяльності, 
тестування, усне і письмове 
опитування. 

ПРН 4 
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. 

Лекції, дискусії, 
диспути, кейси, проєктне 
навчання, мозковий 
штурм, самостійна 
робота. 

Презентація і захист 
результатів діяльності, 
тестування, усне і письмове 
опитування. 

ПРН 7 
Обирати ефективні методи 
управління економічною 
діяльністю, обґрунтовувати 
пропоновані рішення на основі 
релевантних даних та наукових і 
прикладних досліджень. 

Робота з електронними 
освітніми ресурсами, 
пошук інформації, 
збереження і спільне 
використання інформації 
у хмарних сервісах, 
складання 
узагальнювальних 
таблиць, порівняння, 
аналіз, синтез, дискусія, 
диспут, проблемне 
навчання, самостійна 
робота. 

Тестування, усне і письмове 
опитування. 

ПРН 9 
Приймати ефективні рішення за 
невизначених умов і вимог, що 
потребують застосування нових 
підходів, методів та інструментарію 
соціально-економічних досліджень. 

Лекції, дискусії, 
диспути, синтез, 
проблемне навчання, 
самостійна робота. 

Презентація і захист 
результатів діяльності, 
тестування, усне і письмове 
опитування. 

ПРН 11 
Визначати та критично оцінювати 
стан та тенденції соціально-
економічного розвитку, формувати 
та аналізувати моделі економічних 
систем та процесів. 

Робота з електронними 
освітніми ресурсами, 
пошук інформації, 
збереження і спільне 
використання інформації 
у хмарних сервісах, 
складання 
узагальнювальних 
таблиць, порівняння, 
аналіз, синтез, дискусія, 
диспут, проблемне 
навчання, самостійна 
робота. 

Презентація і захист 
результатів діяльності, 
тестування, усне і письмове 
опитування. 
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ПРН 15 
Організовувати розробку та 
реалізацію соціально-економічних 
проєктів із врахуванням 
інформаційного, методичного, 
матеріального, фінансового та 
кадрового забезпечення. 

Лекції, дискусії, 
диспути, кейси, проєктне 
навчання, мозковий 
штурм, самостійна 
робота. 

Презентація і захист 
результатів діяльності, 
тестування, усне і письмове 
опитування. 

ПРН 16 
Здійснювати передпроектний аналіз 
і моделювання економічних 
об’єктів різної складності на мікро-, 
мезо- та макрорівні з позиції 
сучасних економічних концепцій, 
забезпечувати інформаційно-
аналітичну підтримку бізнес-
процесів та інноваційної діяльності. 

Лекції, дискусії, 
диспути, кейси, проєктне 
навчання, мозковий 
штурм, робота з 
електронними освітніми 
ресурсами, пошук 
інформації, самостійна 
робота. 

Презентація і захист 
результатів діяльності, 
тестування, усне і письмове 
опитування. 

 
11. Методи контролю 

Оцінювання знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни здійснюється на 
основі результатів поточного і підсумкового контролю за 100-бальною шкалою. 
З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 
використовуються такі засоби оцінювання:  
- для поточного контролю – поточне опитування;  проведення модульного 
контролю (колоквіумів);  
- для підсумкового контролю – проведення комбінованого екзамену.  
Об'єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни є активність роботи 
на практичних заняттях. У процесі оцінювання роботи студента на практичних 
заняттях враховується рівень теоретичних знань та ступінь виконання 
поставлених завдань; рівень знань, продемонстрований на практичних заняттях, 
опрацювання та засвоєння тем в цілому чи окремих  питань. 
У процесі оцінювання знань студентів на колоквіумах враховується загальний 
рівень теоретичних знань, набутих студентами під час опанування відповідного 
змістовного модулю. Колоквіуми є проміжним модульним контролем рівня знань 
та вмінь, проводяться у формі співбесіди. Підсумковий̆ контроль проводиться з 
метою оцінювання підсумкових результатів навчання і проводиться у формі 
комбінованого екзамену. 
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати 
поточного контролю та за виконання завдань, що включаються у завдання на 
екзамен. До заліково-екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в 
балах поточного контролю та екзамену, тобто загальна підсумкова оцінка. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
(екзамен) 

Сума

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 
ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

А 90 – 100 відмінно   
В 81-89 

добре  
С 71-80 
D 61-70 

задовільно  
E 51-60 

FX 21-50 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 0-20 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  радами  
факультетів. 

 

13. Методичне забезпечення 
1. Програма навчальної дисципліни 
2. Робоча програма навчальної дисципліни 
3. Силабус навчальної дисципліни 

 
14. Рекомендована література 

Базова 
1. Вовк В. М., Антонів В.Б., Камінська Н.І. Моделювання інноваційного 

розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія. Львів : ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. 388 с. 

2. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації : теорія, механізм 
розробки та комерціалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2003. 394 с. 

3. Вовк В.М., Прийма С.С., Комар М.І. Моделювання фінансування інновацій у 
підприємництві / Модели оценки и анализа сложных социально-
экономических систем : монография / Под.ред В. С. Пономаренко, Т. С. 
Клебановой, Н. А. Кизима. — Харків : ВД «Інжек», 2013. 664 с. (С. 410-424). 

4. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, 
методологія, стратегічне управління. Харків : ВД «Інжек», 2003.  308 с. 
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Допоміжна 

1. Економіка інноваційного підприємства : навч. посіб. / Кузьмін О.Є., 
Пащенко І.Н., Чернобай Л.І., Босак А.О. Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2009. 456 с. 

2. Ілляшенко С.М., Біловодська О.А. Управління інноваційним розвитком 
промислових підприємств : монографія. Суми : Університетська книга, 2010. 
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