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Назва курсу Сучасні концепції інноваційного розвитку 

Адреса викладання 

курсу 

Львів, пр. Свободи 18, 79000 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра менеджменту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Для здобувачів усіх спеціальностей, що навчаються на економічному 

факультеті за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

Викладачі курсу Юринець Зорина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту  

Контактна інформація 

викладачів 

zyurynets@econom.lnu.edu.ua, http://www.km.lviv.ua/faculty/yurinets-

zorina-volodimirivna/, кафедра менеджменту 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Zoom, Microsoft Teams або електронну пошту 

zyurynets@econom.lnu.edu.ua 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates  

 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб вміти застосовувати концепції 

інноваційного розвитку. Тому у курсі представлено як огляд концепцій 

інноваційного розвитку, так і процесів та інструментів управління 

інноваційним розвитком, які потрібні для реалізації знань про інновації 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Сучасні концепції інноваційного розвитку» є 

дисципліною вільного вибору студента циклу загальної підготовки. Цю 

дисципліну можуть обирати усі студенти економічного факультету, які 

навчаються на 1 курсі другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

вона викладається у 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Сучасні концепції 

інноваційного розвитку» є формування теоретичних знань, розвиток 

здібностей і практичних навиків розроблення та реалізації концепцій 

щодо інноваційного розвитку. Предмет: принципи, чинники, методи 

управління інноваційним розвитком. Основні цілі курсу полягають у: 

визначенні суті інноваційного розвитку, необхідності його для 

економіки України; ознайомленні фахівців із концепціями 

інноваційного розвитку, системою управління інноваційним розвитком 

та національною інноваційною системою; методами управління 

інноваційним розвитком; визначенні принципів формування стратегії 

та політики інноваційного розвитку; дослідженні методології 

вимірювання рівня інноваційного розвитку країни. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

Базова: 

1. Про інноваційну діяльність / Закон України № 40-ГУ від 4 липня 

2002 р. – доступно з http://www.rada.com.ua. 

2. Юринець З., Гнилянська Л. Інвестиційний та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 320 с. 

mailto:zyurynets@econom.lnu.edu.ua
mailto:zyurynets@econom.lnu.edu.ua
mailto:zyurynets@econom.lnu.edu.ua
https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates
http://www.rada.com.ua/
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3. Юринець З. В. Формування інноваційних стратегій: теорія, 

методологія, практика: монографія / З.В. Юринець. – Львів: СПОЛОМ, 

2016. – 412 с. 

4. Рогоза М. Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі 

та механізми : монографія / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – Полтава: РВВ 

ПУЕТ, 2011. – 136 с  

5. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком промислових 

підприємств : монографія / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми 

: Університетська книга, 2010. – 281 c. 

 

Додаткова література:  

1. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : Підручник. – Суми : 

ВТД ―Університетська книга, 2010. – 334 с. 

2. Гуторов О.І., Михайлова Л. І., Шарко І.О., Турчіна С.Г., Киричок 

О.В. У 67 Управління інноваціями : навч. посібник / О.І. Гуторов, Л.І. 

Михайлова, І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, доп. – 

Харків: «Діса плюс», 2016. – 266 с. 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1604_58718674.pdf  

3. Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна С.Г., Шарко І.О. М 69 

Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.І. 

Гуторов, С.Г. Турчіна, І.О. Шарко. – Вид. 2-ге, доп. – Київ: Центр 

учбової літератури, 2015. – 234 с 

https://knau.kharkov.ua/uploads/passport/fme/mo/mo_as/docx/06-1.pdf  

4. «Інноваційний розвиток: стратегічний погляд у майбутнє»: матеріали 

Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті 

почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка 

Миколи Григоровича, (Тернопіль, 6 квітня 2017 року) / МОН України, 

ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 

76 с. 

5. Корнух О.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком 

підприємства / О.В. Корнух // Електронне наукове фахове видання 

«Ефективна економіка».– 2013 р. – № 12 – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2607  

6. Хлістунова Н.В. Особливості стратегічного управління інноваційним 

розвитком підприємства в сучасних умовах / Н.В. Хлістунова, Т.М. 

Теміндарова // Київський національний університет технологій та 

дизайну – Режим доступу: https://knutd.com.ua/publications / 

conference/20.03.2015/ Khlistunova_Temindarova_15.pdf  

7. Македон В.В. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: 

теорія та методологія / В.В. Македон, Д. С. Рубець // Вісник НТУ 

«ХПІ». – 2013 р. – № 45 – Режим доступу: http://repository. 

kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/ 3959/1/vestnik_HPI_2013_45_ 

Makedon_Stratehichnyi.pdf 

 

Інтернет-джерела: 

1. Центр інновацій та розвитку – http://www.ngoukraine.kiev.uaids/  

2. Центр стратегічних розробок – http://www.ln.com.ua 

3. Державна науково-технічна бібліотека України – www.gntb.n-t.org/ 

4. Global Innovation Quotient. http://www.bloomberg.com/slideshow/2014-

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1604_58718674.pdf
https://knau.kharkov.ua/uploads/passport/fme/mo/mo_as/docx/06-1.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/
https://knutd.com.ua/publications%20/%20conference/20.03.2015/
https://knutd.com.ua/publications%20/%20conference/20.03.2015/
http://www.ngoukraine.kiev.uaids/
http://www.ln.com.ua/
http://www.gntb.n-t.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Innovation_Quotient
http://www.bloomberg.com/slideshow/2014-01-22/30-most-innovative-countries.html#slide32
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01-22/30-most-innovative-countries.html#slide32 

5. KEI and KI Indexes. The World. http//info.worldbank.orq/etools 

6. World Economic Forum. http://www.weforum.org/reports/  чи 

http://www3.weforum.org 

7. The Global Innovation Index. INSEAD World Competitiveness Center 

(WCC) http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/ 

8. WCY country ranking http://www.imd.org/wcc/country-ranking/ 

9. World Intellectual Property Indicators. www.wipo.int/ipstats/en/ 

10. Human Development Report. http://hdr.undp.org/en/reports 

11. Doing business.: http://www.doingbusiness.org/ 

12. WTO : International Trade Statistics. https://www.wto.org 

13. Globalisation and Competitiveness. https://www.oecd.org 

14. Євростат: http: // www.europa.eu. 

15. Інститут дослідження cвітових технологій Лойола Коледж, 

Мериленд, США: http://www.itri.loyola.edu 

16. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред.В.М. 

Гейця та ін. ; НАН України. – К., 2015. – 336 с. http://ief.org.ua/wp-

content/uploads/2015/07/Інноваційна-Україна-2020++.pdf  

Тривалість курсу 90 год. 

 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу здобувач буде :  

- Знати: найбільш передові концептуальні та методологічні знання в 

галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі 

предметних галузей (Знання та розуміння / Knowledge and 

understanding); методи управління інноваційним розвитком, включаючи 

власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та 

створити нове цілісне знання та/або професійну практику, і розв’язання 

значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших 

проблем (Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and 

understanding); технології критичного аналізу, оцінки та синтезу нових і 

складних ідей (Формування тверджень / Making judgements); засоби 

спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності 

(Комунікативні навики / Communication skills); методи ініціювання 

інноваційних комплексних проектів, лідерства та повної автономності 

під час їхньої реалізації, соціальної відповідальності за результати 

прийняття стратегічних рішень, здатності саморозвиватися і 

самовдосконалюватися впродовж життя, відповідальності за навчання 

інших (Навики навчання / Learning skills) 

- Вміти: застосовувати знання про сучасні теорії та концепції 

інноваційного розвитку, суть, особливості інноваційної економіки та 

управління інноваційним розвитком, елементи національної 

інноваційної системи; визначити цілі, завдання стратегії інноваційного 

розвитку, політики інноваційного розвитку, національної концепції 

інноваційного розвитку. 

Ключові слова Інновації, концепції, інноваційний розвиток; інноваційна економіка, 

інноваційна система 

http://www.bloomberg.com/slideshow/2014-01-22/30-most-innovative-countries.html#slide32
http://www.weforum.org/reports/
http://www3.weforum.org/
http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/
http://www.imd.org/wcc/country-ranking/
http://www.wipo.int/ipstats/en/
http://hdr.undp.org/en/reports
http://www.doingbusiness.org/
file:///D:/кафедра/A%20Лекції/Сучасні%20Концепції%20іннов%20розвитку/Лекції%20Стаціонар%202021/International%20Trade%20Statistics
https://www.wto.org/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
http://www.europa.eu./
http://www.itri.loyola.edu/
http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/Інноваційна-Україна-2020++.pdf
http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/Інноваційна-Україна-2020++.pdf
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Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекції, практичних занять, аналіз управлінських кейсів, 

підготовка індивідуальних завдань 

Теми Додаток А 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу здобувачі потребують базових знань з  дисциплін: 

«Менеджмент», «Управління інноваціями», «Управління персоналом», 

«Економіка підприємства», «Маркетинг», «Організація підприємниць-

кої діяльності», достатніх для сприйняття категоріального апарату 

інновації, інноваційне підприємництво, інноваційний розвиток; 

інноваційний потенціал, розуміння джерел інноваційного, креативного 

процесу на підприємствах. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (тьюторство), дискусія 

 

 

Необхідне обладнання Мультимедійний пристрій 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• практичні заняття (60% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 60): 

- ІНДЗ № 1 – 20 балів, 

- ІНДЗ № 2 – 20 балів, 

- вирішення кейсів - 16 балів, 

- усне опитування – 4 бали. 

• контрольні заміри (модулі): 40% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 40: 

- модуль 1 (теми 1-4) – 20 балів, 

- модуль 2 (теми 5-8) –  20 балів, 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до заліку чи 

екзамену 

- Економічний зміст поняття «інноваційний розвиток» 

- Трансформація наукових поглядів на інноваційний розвиток 

- Формування конкурентних переваг як основа інноваційного 

розвитку 

- Класична теорія циклічного розвитку (інноваційної пропозиції) 

- Ортодоксальна теорія інноваційного розвитку 

- Парадигма технологічних змін 

- Парадигма дифузії інновацій (інноваційного попиту) 

- Теорія інноваційного розвитку, яка опирається на ендогенні 

чинники  технологічного прогресу 

- Теорія технократичного суспільства («неоінституційна теорія») 

- Соціальна теорія інноваційного розвитку 

- Концепції інноваційного розвитку, в основі яких закладена 

інформаційна компонента 

- Концепції інноваційного розвитку, які ґрунтуються на понятті 

«інноваційної системи» 

- Концепції інноваційного розвитку, які пов’язані із питаннями 

економічного поступу 
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- Концепції інноваційного розвитку, які ґрунтуються на 

інституційному забезпеченні 

- Концепції інноваційного розвитку з акцентом на різних 

інноваціях та особливостях інноваційного процесу 

- Концепції екосистемного підходу до інновацій 

- Концепції інноваційного розвитку, що ґрунтуються на 

формуванні бізнес-моделей 

- Рівні системи управління інноваційним розвитком  

- Процедури системи управління інноваційним розвитком  

- Завдання й умови управління інноваційним розвитком 

- Організаційна структура системи управління інноваційним 

розвитком 

- Поняття інноваційної економіки  

- Чинники, особливості формування інноваційної економіки 

- Класифікація країн відповідно до напрямів розвитку 

інноваційної діяльності та науки 

- Основні показники вимірювання рівня інноваційного розвитку 

країни 

- Додаткові показники вимірювання рівня інноваційного розвитку 

країни 

- Зміст поняття «стратегія інноваційного розвитку» 

- Класифікація стратегій інноваційного розвитку макрорівня 

- Процес розроблення стратегії інноваційного розвитку на всіх 

рівнях управління 

- Взаємозв’язок та узгодженість стратегій в системі управління 

інноваційним розвитком  

- Роль держави у вирішенні питань щодо інноваційного розвитку 

країни 

- Основні напрями та принципи державної інноваційної політики 

- Державної інноваційної політики провідних країн 

- Впровадження інноваційної  політики держави 

- Стратегічні документи загальнодержавного рівня щодо 

інноваційного розвитку 

- Державні програми у сфері науково-технічного та інноваційного 

розвитку 

- Економічна сутність національної інноваційної системи 

- Зарубіжний досвід формування національної інноваційної 

системи  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Додаток А 

Схема курсу «Сучасні концепції інноваційного розвитку» 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

дискусія, 

групова, 

самостійна 

робота)  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

Перший 

тиждень 

Тема 1. Теоретичні 

основи 

інноваційного 

розвитку  

- Економічний 

зміст поняття 

інноваційний 

розвиток 

- Трансформація 

наукових поглядів 

на інноваційний 

розвиток 

- Формування 

конкурентних 

переваг як основа 

інноваційного 

розвитку. 

Лекція  - Про інноваційну 

діяльність / Закон України 

№ 40-ГУ від 4 липня 2002 р. 

– доступно з 

http://www.rada.com.ua. 

- Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Македон В.В. 

Стратегічний інноваційний 

розвиток підприємств: 

теорія та методологія / 

В.В. Македон, Д. С. Рубець 

// Вісник НТУ «ХПІ». – 2013 

р. – № 45 – Режим доступу: 

http://repository. 

kpi.kharkov.ua/ 

bitstream/KhPIPress/ 

3959/1/vestnik_HPI_2013_45 

_ Makedon_ 

Stratehichnyi.pdf. 

- Михайлова Л.І., Гуторов 

О.І., Турчіна С.Г., Шарко 

І.О. М 69 Інноваційний 

менеджмент : навч. 

посібник / Л.І. Михайлова, 

О.І. Гуторов, С.Г. Турчіна, 

І.О. Шарко. – Вид. 2-ге, доп. 

– Київ: Центр учбової 

літератури, 2015. – 234 с 

https://knau.kharkov.ua 

/uploads/ passport/ 

fme/mo/mo_as/docx/06-1.pdf 

Дослідити 

поняття 

«інноваційний 

розвиток», наукові 

погляди на 

інноваційний 

розвиток, 

конкурентні 

переваги як основу 

інноваційного 

розвитку (2 год.) 

Одне 

заняття 

Третій 

тиждень 

Тема 2. 

Ретроспективний 

аналіз теорій 

інноваційного 

розвитку 

1. Класична 

теорія циклічного 

розвитку 

(інноваційної 

пропозиції) 

2. Ортодоксальна 

теорія інноваційного 

Лекція - Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

Вивчити 

особливості 

теорій 

інноваційного 

розвитку в 

ретроспективному 

розрізі  

 

Одне 

заняття 

http://www.rada.com.ua/
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розвитку 

3. Парадигма 

технологічних змін 

4. Парадигма 

дифузії інновацій 

(інноваційного 

попиту) 

5. Теорія 

інноваційного 

розвитку, яка 

опирається на 

ендогенні чинники  

технологічного 

прогресу 

6. Теорія 

технократичного 

суспільства 

(«неоінституційна 

теорія») 

7. Соціальна 

теорія інноваційного 

розвитку 

- Гуторов О.І., Михайлова 

Л. І., Шарко І.О., Турчіна 

С.Г., Киричок О.В. У 67 

Управління інноваціями : 

навч. посібник / О.І. 

Гуторов, Л.І. Михайлова, 

І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, 

О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, 

доп. – Харків: «Діса плюс», 

2016. – 266 с. 

 

П’ятий  

тиждень 

Тема 3. Аналіз 

сучасних концепцій 

інноваційного 

розвитку 

1. Концепції 

інноваційного 

розвитку, в основі 

яких закладена 

інформаційна 

компонента 

2. Концепції 

інноваційного 

розвитку, які 

ґрунтуються на 

понятті 

«інноваційної 

системи» 

3. Концепції 

інноваційного 

розвитку, які 

пов’язані із 

питаннями 

економічного 

поступу 

4. Концепції 

інноваційного 

розвитку, які 

ґрунтуються на 

інституційному 

забезпеченні 

5. Концепції 

інноваційного 

розвитку з 

акцентом на різних 

інноваціях та 

особливостях 

інноваційного 

Лекція - Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

- Гуторов О.І., Михайлова 

Л. І., Шарко І.О., Турчіна 

С.Г., Киричок О.В. У 67 

Управління інноваціями : 

навч. посібник / О.І. 

Гуторов, Л.І. Михайлова, 

І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, 

О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, 

доп. – Харків: «Діса плюс», 

2016. – 266 с. 

- Ілляшенко С. М. 

Управління інноваційним 

розвитком промислових 

підприємств : монографія / 

С. М. Ілляшенко, О. А. 

Біловодська. – Суми : 

Університетська книга, 

2010. – 281 c. 

- Хлістунова Н.В. 

Особливості стратегічного 

управління інноваційним 

розвитком підприємства в 

сучасних умовах / Н.В. 

Хлістунова, Т.М. 

Теміндарова // Київський 

Вивчити 

особливості 

теорій 

інноваційного 

розвитку в 

сучасному 

контексті  

 

Одне 

заняття 
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процесу 

6. Концепції 

екосистемного 

підходу до інновацій 

7. Концепції 

інноваційного 

розвитку, що 

ґрунтуються на 

формуванні бізнес-

моделей 

національний університет 

технологій та дизайну – 

Режим доступу: 

https://knutd.com.ua/ 

publications / conference/ 

20.03.2015/  Khlistunova_ 

Temindarova_15.pdf 

Сьомий  

тиждень 
Тема 4. Система 

управління 

інноваційним 

розвитком 

1. Рівні системи 

управління 

інноваційним 

розвитком 

2. Процедури 

системи управління 

інноваційним 

розвитком  

3. Завдання й умови 

управління 

інноваційним 

розвитком 

4. Організаційна 

структура системи 

управління 

інноваційним 

розвитком 

 

Лекція - Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

- Гуторов О.І., Михайлова 

Л. І., Шарко І.О., Турчіна 

С.Г., Киричок О.В. У 67 

Управління інноваціями : 

навч. посібник / О.І. 

Гуторов, Л.І. Михайлова, 

І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, 

О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, 

доп. – Харків: «Діса плюс», 

2016. – 266 с. 

Вивчити 

особливості 

системи 

управління 

інноваційним 

розвитком 

Одне 

заняття 

Дев’ятий   

тиждень 
Тема 5. Розвиток 

інноваційної 

економіки  

1. Поняття 

інноваційної 

економіки  

2. Чинники, 

особливості 

формування 

інноваційної 

економіки 

3. Класифікація 

країн відповідно до 

напрямів розвитку 

інноваційної 

діяльності та науки 

Лекція - Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

- Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

Дослідити 

розвиток 

інноваційної 

економіки  

Одне 

заняття 

Одинадцятий  

тиждень 

Тема 6. Показники 

вимірювання рівня 

інноваційного 

розвитку країни 

1. Основні 

показники 

вимірювання рівня 

інноваційного 

розвитку країни 

2. Додаткові 

показники 

Лекція - Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

Дослідити 

показники 

вимірювання рівня 

інноваційного 

розвитку країни 

Одне 

заняття 

https://knutd.com.ua/%20publications%20/%20conference/%2020.03.2015/
https://knutd.com.ua/%20publications%20/%20conference/%2020.03.2015/
https://knutd.com.ua/%20publications%20/%20conference/%2020.03.2015/
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вимірювання рівня 

інноваційного 

розвитку країни 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

 

Тринадцятий 

тиждень 

Тема 7. Формування 

стратегії та 

політики 

інноваційного 

розвитку  

1. Зміст поняття 

«стратегія 

інноваційного 

розвитку» 

2. Класифікація 

стратегій 

інноваційного 

розвитку 

макрорівня 

3. Процес 

розроблення 

стратегії 

інноваційного 

розвитку на всіх 

рівнях управління 

4. Взаємозв’язок та 

узгодженість 

стратегій в 

системі управління 

інноваційним 

розвитком  

5. Інноваційна 

політика як 

інструмент в 

управлінні 

інноваційним 

розвитком  

6. Варіанти 

державної 

інноваційної 

політики провідних 

країн  

Лекція - Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

- «Інноваційний розвиток: 

стратегічний погляд у 

майбутнє»: матеріали 

Шостої Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції пам’яті 

почесного професора ТНТУ, 

академіка НАН України 

Чумаченка Миколи 

Григоровича, (Тернопіль, 6 

квітня 2017 року) / МОН 

України, ТНТУ ім. І. Пулюя 

[та ін.]. – Тернопіль: ФОП 

Паляниця В. А., 2017. – 76 с. 

Освоїти принципи 

формування 

стратегії та 

політики 

інноваційного 

розвитку 

Одне 

заняття 

П’ятнадцятий  

тиждень 

Тема 8. Концепція 

національної 

інноваційної 

системи 

1. Економічна 

сутність 

національної 

інноваційної 

системи 

2. Зарубіжний 

досвід формування 

національної 

інноваційної 

системи  

3. Концепція 

інноваційної 

системи України 

Лекція - Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

- Ілляшенко С.М. 

Інноваційний менеджмент : 

Підручник. – Суми : ВТД 

―Університетська книга, 

2010. – 334 с. 

Дослідити 

принципи 

формування 

національної 

інноваційної 

системи  

Одне 

заняття 

Другий 

тиждень 

Тема 1. Теоретичні 

основи 

Практичне 

заняття, 

- Про інноваційну 

діяльність / Закон України 

Обговорити суть 

поняття 

Одне 

заняття 
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інноваційного 

розвитку  

- Економічний 

зміст поняття 

інноваційний 

розвиток 

- Трансформація 

наукових поглядів 

на інноваційний 

розвиток 

- Формування 

конкурентних 

переваг як основа 

інноваційного 

розвитку. 

дискусія № 40-ГУ від 4 липня 2002 р. 

– доступно з 

http://www.rada.com.ua. 

- Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Македон В.В. 

Стратегічний інноваційний 

розвиток підприємств: 

теорія та методологія / 

В.В. Македон, Д. С. Рубець 

// Вісник НТУ «ХПІ». – 2013 

р. – № 45 – Режим доступу: 

http://repository. 

kpi.kharkov.ua/ 

bitstream/KhPIPress/ 

3959/1/vestnik_HPI_2013_45 

_ Makedon_ 

Stratehichnyi.pdf. 

- Михайлова Л.І., Гуторов 

О.І., Турчіна С.Г., Шарко 

І.О. М 69 Інноваційний 

менеджмент : навч. 

посібник / Л.І. Михайлова, 

О.І. Гуторов, С.Г. Турчіна, 

І.О. Шарко. – Вид. 2-ге, доп. 

– Київ: Центр учбової 

літератури, 2015. – 234 с 

https://knau.kharkov.ua 

/uploads/ passport/ 

fme/mo/mo_as/docx/06-1.pdf 

«інноваційний 

розвиток», наукові 

погляди на 

інноваційний 

розвиток, 

конкурентні 

переваги як основу 

інноваційного 

розвитку (2 год.) 

Четвертий  

тиждень 

Тема 2. 

Ретроспективний 

аналіз теорій 

інноваційного 

розвитку 

8. Класична 

теорія циклічного 

розвитку 

(інноваційної 

пропозиції) 

9. Ортодоксальна 

теорія інноваційного 

розвитку 

10. Парадигма 

технологічних змін 

11. Парадигма 

дифузії інновацій 

(інноваційного 

попиту) 

12. Теорія 

інноваційного 

розвитку, яка 

опирається на 

ендогенні чинники  

технологічного 

Практичне 

заняття, 

дискусія 

- Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

- Гуторов О.І., Михайлова 

Л. І., Шарко І.О., Турчіна 

С.Г., Киричок О.В. У 67 

Управління інноваціями : 

навч. посібник / О.І. 

Гуторов, Л.І. Михайлова, 

І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, 

О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, 

доп. – Харків: «Діса плюс», 

2016. – 266 с. 

 

Засвоїти теорії 

інноваційного 

розвитку в 

ретроспективному 

розрізі  

 

Одне 

заняття 

http://www.rada.com.ua/
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прогресу 

13. Теорія 

технократичного 

суспільства 

(«неоінституційна 

теорія») 

14. Соціальна 

теорія інноваційного 

розвитку 

Шостий  

тиждень 

Тема 3. Аналіз 

сучасних концепцій 

інноваційного 

розвитку 

1. Концепції 

інноваційного 

розвитку, в основі 

яких закладена 

інформаційна 

компонента 

2. Концепції 

інноваційного 

розвитку, які 

ґрунтуються на 

понятті 

«інноваційної 

системи» 

3. Концепції 

інноваційного 

розвитку, які 

пов’язані із 

питаннями 

економічного 

поступу 

4. Концепції 

інноваційного 

розвитку, які 

ґрунтуються на 

інституційному 

забезпеченні 

5. Концепції 

інноваційного 

розвитку з 

акцентом на різних 

інноваціях та 

особливостях 

інноваційного 

процесу 

6. Концепції 

екосистемного 

підходу до інновацій 

7. Концепції 

інноваційного 

розвитку, що 

ґрунтуються на 

формуванні бізнес-

моделей 

Практичне 

заняття, 

дискусія 

- Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

- Гуторов О.І., Михайлова 

Л. І., Шарко І.О., Турчіна 

С.Г., Киричок О.В. У 67 

Управління інноваціями : 

навч. посібник / О.І. 

Гуторов, Л.І. Михайлова, 

І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, 

О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, 

доп. – Харків: «Діса плюс», 

2016. – 266 с. 

- Ілляшенко С. М. 

Управління інноваційним 

розвитком промислових 

підприємств : монографія / 

С. М. Ілляшенко, О. А. 

Біловодська. – Суми : 

Університетська книга, 

2010. – 281 c. 

- Хлістунова Н.В. 

Особливості стратегічного 

управління інноваційним 

розвитком підприємства в 

сучасних умовах / Н.В. 

Хлістунова, Т.М. 

Теміндарова // Київський 

національний університет 

технологій та дизайну – 

Режим доступу: 

https://knutd.com.ua/ 

publications / conference/ 

20.03.2015/  Khlistunova_ 

Temindarova_15.pdf 

Засвоїти теорії 

інноваційного 

розвитку в 

сучасному 

контексті  

 

Одне 

заняття 

Восьмий   

тиждень 
Тема 4. Система 

управління 

інноваційним 

Практичне 

заняття, 

групова 

- Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

Вивчити 

особливості 

системи 

Одне 

заняття 

https://knutd.com.ua/%20publications%20/%20conference/%2020.03.2015/
https://knutd.com.ua/%20publications%20/%20conference/%2020.03.2015/
https://knutd.com.ua/%20publications%20/%20conference/%2020.03.2015/
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розвитком 

1. Рівні системи 

управління 

інноваційним 

розвитком 

2. Процедури 

системи управління 

інноваційним 

розвитком  

3. Завдання й умови 

управління 

інноваційним 

розвитком 

4. Організаційна 

структура системи 

управління 

інноваційним 

розвитком 

 

робота 

(кейс) 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

- Гуторов О.І., Михайлова 

Л. І., Шарко І.О., Турчіна 

С.Г., Киричок О.В. У 67 

Управління інноваціями : 

навч. посібник / О.І. 

Гуторов, Л.І. Михайлова, 

І.О. Шарко, С.Г. Турчіна, 

О.В. Киричок. – Вид. 2-ге, 

доп. – Харків: «Діса плюс», 

2016. – 266 с. 

управління 

інноваційним 

розвитком 

Десятий   

тиждень 
Тема 5. Розвиток 

інноваційної 

економіки  

1. Поняття 

інноваційної 

економіки  

2. Чинники, 

особливості 

формування 

інноваційної 

економіки 

3. Класифікація 

країн відповідно до 

напрямів розвитку 

інноваційної 

діяльності та науки 

Практичне 

заняття, 

дискусія 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

- Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

Засвоїти основи  

розвиток 

інноваційної 

економіки  

Одне 

заняття 

Дванадцятий   

тиждень 
Тема 6. Показники 

вимірювання рівня 

інноваційного 

розвитку країни 

1. Основні 

показники 

вимірювання рівня 

інноваційного 

розвитку країни 

2. Додаткові 

показники 

вимірювання рівня 

інноваційного 

розвитку країни 

Практичне 

заняття, 

дискусія 

- Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

 

Освоїти показники 

вимірювання рівня 

інноваційного 

розвитку країни 

Одне 

заняття 

Чотирнадцятий   

тиждень 
Тема 7. Формування 

стратегії та 

політики 

інноваційного 

розвитку  

1. Зміст поняття 

«стратегія 

інноваційного 

розвитку» 

2. Класифікація 

Практичне 

заняття, 

дискусія 

- Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Освоїти принципи 

формування 

стратегії та 

політики 

інноваційного 

розвитку 

Одне 

заняття 
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стратегій 

інноваційного 

розвитку 

макрорівня 

3. Процес 

розроблення 

стратегії 

інноваційного 

розвитку на всіх 

рівнях управління 

4. Взаємозв’язок та 

узгодженість 

стратегій в 

системі управління 

інноваційним 

розвитком  

5. Інноваційна 

політика як 

інструмент в 

управлінні 

інноваційним 

розвитком  

6. Варіанти 

державної 

інноваційної 

політики провідних 

країн  

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

- «Інноваційний розвиток: 

стратегічний погляд у 

майбутнє»: матеріали 

Шостої Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції пам’яті 

почесного професора ТНТУ, 

академіка НАН України 

Чумаченка Миколи 

Григоровича, (Тернопіль, 6 

квітня 2017 року) / МОН 

України, ТНТУ ім. І. Пулюя 

[та ін.]. – Тернопіль: ФОП 

Паляниця В. А., 2017. – 76 с. 

Шістнадцятий   

тиждень 
Тема 8. Концепція 

національної 

інноваційної 

системи 

1. Економічна 

сутність 

національної 

інноваційної 

системи 

2. Зарубіжний 

досвід формування 

національної 

інноваційної 

системи  

3. Концепція 

інноваційної 

системи України 

Практичне 

заняття, 

дискусія 

- Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

- Ілляшенко С.М. 

Інноваційний менеджмент : 

Підручник. – Суми : ВТД 

―Університетська книга, 

2010. – 334 с. 

Дослідити 

принципи 

формування 

національної 

інноваційної 

системи  

Одне 

заняття 

Третій   

тиждень 
1. Концепція 

розвитку 

залізничного 

транспорту 

України  

Самостійна  

робота, есе 

- Юринець З. В. Формування 

інноваційних стратегій: 

теорія, методологія, 

практика: монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 412 с. 

- Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

 

Використовуючи 

одну чи декілька 

сучасних концепцій 

інноваційного 

розвитку і, 

ґрунтуючись на 

основних 

положеннях цих 

концепцій, 

розробити власні 

рішення для 

покращення 

наявного 

становища 

залізничного 

28 год. 
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транспорту 

України. 

Десятий   

тиждень 
2. Показники 

вимірювання рівня 

інноваційного 

розвитку країни 

Самостійна 

робота, есе 

- Юринець З. В. 

Формування 

інноваційних 

стратегій: теорія, 

методологія, 

практика: 

монографія / З.В. 

Юринець. – Львів: 

СПОЛОМ, 2016. – 

412 с. 

- Юринець З. Інвестиційний 

та інноваційний 

менеджмент. Навч. посіб. / 

З. Юринець, Л. Гнилянська. 

– Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2012. – 320 с. 

Проведення 

порівняльного 

аналізу України та 

інших країн світу в 

розрізі обраного 

індексу, опису 

тенденцій 

розвитку, 

визначення місця 

України у 

рейтингах по 

роках  

30 год. 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Розподіл годин 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Денна форма 

Усього у тому числі 

лекції  практичні заняття самостійна робота 

Тема 1. Теоретичні 

основи інноваційного 

розвитку 

11 2 2 7 

Тема 2. 

Ретроспективний 

аналіз теорій 

інноваційного 

розвитку 

12 2 2 8 

Тема 3. Аналіз 

сучасних концепцій 

інноваційного 

розвитку 

12 2 2 8 

Тема 4. Система 

управління 

інноваційним 

розвитком 

11 2 2 7 

Тема 5. Розвиток 

інноваційної 

економіки 

11 2 2 7 

Тема 6. Показники 

вимірювання рівня 

інноваційного 

розвитку країни 

11 2 2 7 

Тема 7. Формування 

стратегії та 

політики 

інноваційного 

розвитку 

11 2 2 7 

Тема 8. Концепція 

національної 

інноваційної 

системи 

11 2 2 7 

Усього годин: 90 16 16 58 

 


