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 В результаті вивчення дисципліни фахівці зможуть
ефективно застосовувати механізми управління
інноваційним розвитком економічних систем,
забезпечувати результативність формування та
використання інноваційного потенціалу підприємств,
обґрунтовувати оптимальні напрямки інвестування в
інновації, набудуть вмінь обґрунтовувати напрямки
пріоритетного інноваційного розвитку та
альтернативні варіанти управлінських рішень

 Міждисциплінарні зв’язки: економіка підприємства,
фінанси підприємства, логістика, інвестиційний
менеджмент, фінансовий менеджмент, бізнес-
планування, зовнішньоекономічна діяльність
підприємства, бухгалтерський облік, аудит.



Мета вивчення дисципліни: формування у студентів 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.

Компетентності  загальні:
 Здатність до абстрактного

мислення, аналізу, синтезу та
встановлення взаємозв’язків між
явищами та процесами

 Навички використання
інформаційно-комунікаційних
технологій для пошуку,
оброблення, аналізу інформації
з різних джерел та прийняття
рішень

 Вміння виявляти та вирішувати
проблеми, генерувати нові ідеї

 Здатність до ефективного
використання та розвитку
людських ресурсів організації

Компетентності спеціальні:
 Здатність аналізувати й

структурувати проблеми
організації, ухвалювати
управлінські рішення та
забезпечувати умови їх
реалізації

 Встановлювати критерії, за
якими організація визначає
подальші напрямки розвитку,
розробляти і реалізовувати
відповідні стратегії та плани

 Здатність управляти
організацією, її змінами

 Здатність розробляти проекти та
управляти ними, виявляти
ініціативу та підприємливість



Інформаційний обсяг 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 забез-
печення інноваційного розвитку
підприємства

 Тема 13. Ризики в інноваційній
діяльності та управління ними

 Тема 14. Охорона прав та
економіка інтелектуальної влас-
ності як складова економічної
безпеки інноваційної діяльності
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