
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 

 

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 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

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 4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом. 

ФК 7. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта 

та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків. 

ФК 9. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та практичні дослідження 

у сфері маркетингу. 

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 в теорії та практиці 

маркетингу для 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.  

ПРН 10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із 

застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. 

ПРН 15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати 

із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. 

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. 

Форма семестрового контролю залік. 
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