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щочетверга , 15.00-17.00 год.(кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, пр.Свободи, 18) 

Онлайн-консультації 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/SL_072_F_2016_ASP_V131.pdf 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання для того, щоб 

сформувати  у майбутніх докторів філософії в галузі управління та адміністрування систематизовані фінансові 

уявлення, теоретичні знання та практичні уміння, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані 

навики при реалізації наукової діяльності. 

Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна «Фінансовий механізм інноваційного розвитку та фіскальне регулювання» покликана 

забезпечити знання основних положень і результатів сучасних наукових досліджень проблем інноваційного 

розвитку, головних напрямів здійснення фіскального регулювання в Україні та світі. Вміння аналізувати, оцінювати, 

особливості системи фіскального регулювання підприємницької діяльності в Україні й закордоном та тенденції його 

розвиту, виокремлювати ефективні методи та форми фіскального стимулювання інноваційної діяльності, стратегічні 

пріоритети інноваційного розвитку національної економіки. 

Мета та цілі курсу Мета: поглиблення теоретичних знань і практичних навичок формування фінансового механізму управління 

процесами інноваційного розвитку з урахуванням особливостей функціонування системи оподаткування.  Вивчення 

теоретичних засад фінансових відносин між державою та суб’єктами господарювання, які виникають у процесі 

справляння та адміністрування податків у контексті активізації інноваційної діяльності підприємств.  
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Тривалість курсу 90 год 

Обсяг курсу 48год аудиторних 

З них  32годин лекцій 

16годин практичних занять 

42 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу здобувач повинен: 

Знати: 

 основні положення і результати сучасних наукових досліджень проблем інноваційного розвитку за умов 

глобалізації; 

 наукові положення та методологічні основи економічного змісту, сутнісних ознак та структури фінансового 

механізму інноваційного розвитку національної економіки, його місце в структурі механізму 

господарювання та взаємозв’язок з економічним механізмом;  

 роль фіскального регулювання інноваційної діяльності та його вплив на економічне зростання в країні;  

 напрями покращення фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні. 

Вміти: 

 оперувати базовою термінологією та категоріальним апаратом, що характеризують фінансову складову 

інноваційного розвитку економіки, в тому числі фіскальне регулювання; 

 застосовувати якісні та кількісні методичні підходи до змісту фінансового механізму інноваційного розвитку 

у власній науково-дослідній та практичній діяльності;  

 застосовувати широке коло методів теоретичного та емпіричного аналізу соціально-економічних явищ і 

процесів у фіскальному середовищі; 

 володіти навичками осмислення і виявлення складних проблем функціонування фінансового механізму 

інноваційного розвитку економіки;  

 застосовувати набуті теоретичні знання до розв’язання конкретних проблем активізації інноваційно-

інвестиційної діяльності в державі та визначати фіскальні стимули забезпечення сталого макроекономічного 

зростання;  

 виокремлювати стратегічні пріоритети інноваційного розвитку національної економіки з урахуванням 



зарубіжного досвіду;  

 визначати пропозиції щодо активізації інвестиційно-інноваційної компоненти розвитку вітчизняної 

економіки; 

 застосовувати практичний інструментарій наукових досліджень у сфері впровадження інновацій; 

 оцінювати вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність функціонування фінансового механізму 

інноваційного розвитку національної економіки;  

 вибирати ефективні методи та форми фіскального стимулювання інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств;  

 розробляти програми високого та стійкого інноваційного зростання; 

 застосовувати інструменти  комунікацій для просування наукових ідей, підходів та результатів досліджень 

щодо активізації інноваційно-інвестиційної діяльності за умов конкурентного середовища;  

 використовувати сучасні форми взаємодії наукових установ, держави та підприємницьких структур задля 

практичного втілення інноваційних ідей розвитку в Україні та за кордоном. 

Формат курсу Денний 

теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

екзамен 

Пререквізити 

 

Навчальна дисципліна базується  на економічних дисциплінах, які здобувачі вивчали протягом навчання на ОКР 

бакалавр та магістр з Фінансів, банківської справи та страхування («Податкова система», «Оподаткування суб’єктів 

господарювання», «Адміністрування податків», «Фінансування інноваційної діяльності підприємств» з акцентом на 

проблематику оподаткування) й тісно пов’язана з навчальними дисциплінами «Теорія та методологія фінансової 

політики держави» та «Інновації і підприємництво».  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентації 

Лекції 

Дискусії  

Аналіз проблемних ситуацій 



Необхідне обладнання Проектор 

Ноутбук 

Роздатковий матеріал 

Навчальний посібник 

Навчально-методичні рекомендації 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

10 балів – МК 1 

10 балів – МК 2 

5 балів  - презентація  

25 балів  - виконання домашніх завдань  

50 балів –  екзамен 

Питання до екзамену 1. Суть інноваційного розвитку в концепціях теорії інновацій  

2. Ознаки інноваційної економіки та інновацій 

3. Функції  інноваційної економіки та інновацій 

4. Гносеологічні аспекти інституціонального базису інноваційної економіки 

5. Особливості моделі інноваційного розвитку економіки 

6. Логіка формування інститутів інноваційного розвитку та інноваційної моделі економіки.  

7. Суть інноваційної діяльності  

8. Класифікація форм інноваційної діяльності 

9. Венчурний бізнес і нові форми інтеграції науки і виробництва 

10.  Технопарк, технополіс, фірми-інкубатори 

11. Сутність державної інноваційної політики 

12. Принципи державної інноваційної політики 

13. Завдання державної інноваційної політики 

14. Рівні державної інноваційної політики 

15. Державне регулювання інноваційних процесів в Україні 

16. Податки як інституція забезпечення економічного розвитку 

17. Моделі фіскального стимулювання інноваційного розвитку 

18. Види фіскальних інструментів стимулювання інноваційного розвитку 

19. Зарубіжний досвід фіскального стимулювання інноваційного розвитку 

20. Проблеми застосування фіскальних стимулів в Україні 

21. Інноваційний розвиток 

22. Суть стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства 

23. Класифікація інноваційних стратегій  та їхня характеристика 

24. Етапи розроблення інноваційної стратегії 

25. Інноваційна політика підприємства 

26. Фінансово-економічні аспекти безпеки інноваційного підприємництва 

27. Методи податкового регулювання інноваційного розвитку підприємства 



28. Суть податкового стимулювання інноваційного розвитку підприємства 

29. Інструменти податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємства 

30. Методичне забезпечення для узагальнення показників інноваційної діяльності за класифікаційними ознаками 

31. Показники інноваційної діяльності підприємства 

32. Оцінювання конкурентоспроможності наукових та науково-дослідних установ і розробок 

33. Ефективність бюджетного фінансування інноваційної діяльності 

34. Державно-приватне партнерство в науково-технічній та інноваційній сферах 

35. Звітність про реалізацію пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

36. Управління ризиками інноваційних проектів 

Опитування  Усна та письмова форми опитування 

  



ДОДАТОК 

Схема курсу  

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Матеріали Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

Тиж. 1, 2  

6 акад. 

год.  

Тема 1. Економічний розвиток в умовах 

інноваційної моделі економіки  

- суть інноваційного розвитку в концепціях 

теорії інновацій  

- критеріальні ознаки, функції інноваційної 

економіки та інновацій  

- гносеологічні аспекти інституціонального 

базису інноваційної економіки 

- особливості моделі інноваційного розвитку 

економіки 

- логіка формування інститутів інноваційного 

розвитку та інноваційної моделі економіки.  

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-9, 17-19 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури,  

6 год 

 

1-2 тиждень 

Тиж. 3, 4. 

6 акад. 

год. 

 

 

  

Тема 2. Організаційні форми інноваційної 

діяльності  

- суть інноваційної діяльності  

- класифікація форм інноваційної діяльності 

- венчурний бізнес і нові форми інтеграції науки 

і виробництва 

-  технопарк, технополіс, фірми-інкубатори  

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-9, 17-19 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації,  

6 год 

3-4 тиждень 



Тиж. 5, 6. 

6 акад. 

год. 

Тема 3. Державна підтримка інноваційних 

процесів 

- сутність державної інноваційної політики 

- принципи державної інноваційної політики 

- завдання і рівні державної інноваційної 

політики 

- державне регулювання інноваційних процесів в 

Україні 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-9, 17-19 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації,  

6 год  

5-6 тиждень  

Тиж. 7, 8, 

9. 

10 акад. 

год. 

Тема 4. Фіскальні інструменти стимулювання 

інноваційного розвитку 

- податки як інституція забезпечення 

економічного розвитку 

- моделі фіскального стимулювання 

інноваційного розвитку 

- види фіскальних інструментів стимулювання 

інноваційного розвитку 

- зарубіжний досвід фіскального стимулювання 

інноваційного розвитку 

- проблеми застосування фіскальних стимулів в 

Україні  

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-9, 17-19 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації, 

розв’язання 

тестів і задачі 

6 год  

7-9 тиждень 

Тиж. 10, 

11 

6 акад. 

год. 

Тема 5. Управління інноваційним розвитком 

підприємства 

- інноваційний розвиток 

- суть стратегічного управління інноваційним 

розвитком підприємства 

- класифікація інноваційних стратегій  та їхня 

характеристика 

- етапи розроблення інноваційної стратегії 

- інноваційна політика підприємства 

- фінансово-економічні аспекти безпеки 

інноваційного підприємництва 

  

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-9, 17-19 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації, 

розв’язання 

ситуативної 

задачі 

6 год  

10-11 тиждень 



Тиж. 12, 

13, 14. 

8 акад. 

год. 

Тема 6. Роль оподаткування в інноваційному 

розвитку підприємства  

- методи податкового регулювання 

інноваційного розвитку підприємства 

- суть податкового стимулювання інноваційного 

розвитку підприємства 

- інструменти податкового стимулювання 

інноваційної діяльності підприємства 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

 

 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-9, 17-19 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації, 

розв’язання 

тестів і задач 

6 год  

12-14 тиждень 

Тиж. 15, 

16. 

6 акад. 

год. 

Тема 7. Моніторинг ефективності інноваційної 

діяльності підприємства 

- методичне забезпечення для узагальнення 

показників інноваційної діяльності за 

класифікаційними ознаками 

- показники інноваційної діяльності 

підприємства 

- оцінювання конкурентоспроможності наукових 

та науково-дослідних установ і розробок 

- ефективність бюджетного фінансування 

інноваційної діяльності 

- державно-приватне партнерство в науково-

технічній та інноваційній сферах 

- звітність про реалізацію пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності 

- управління ризиками інноваційних проектів 

 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1-9, 17-19 Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

підготовка 

презентації,  

6 год  

15-16 тиждень 

48: 32л + 

16пр. 

занять 

 
   42 год Екзамен 

 

 


