
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»  

 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів 

теоретичного знання щодо інноваційності та інноваційного розвитку 
підприємства, розуміння особливостей механізмів та інструментів 
забезпечення стратегічного управління інноваційним процесом та 
вироблення навичок економічної оцінки ефективності та 
результативності інноваційної діяльності. 

 
Завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична 

підготовка студентів з питань:  
– формування знання щодо інноваційності та інноваційного розвитку 

підприємства; 
– вивчення концептуальних засад теорії інноваційного розвитку; 
– розкриття сутності інноваційного розвитку підприємства в умовах 

економіки знань; 
– визначення особливостей інноваційної системи підприємства та 

структурного складу інноваційного потенціалу; 
– виявлення сучасних тенденцій інноваційного розвитку 

підприємств в Україні та за кордоном; 
– вибору методів та механізмів забезпечення реалізації 

інноваційного потенціалу на мікрорівні; 
– вивчення теоретико-методичних положень розробки стратегій 

інноваційного розвитку підприємства; 
– організаційного, економічного і мотиваційного механізмів 

управління інноваційним розвитком підприємств; 
– оцінки економічної ефективності та результативностіі 

нноваційної діяльності підприємства. 
 
Результатом вивчення дисципліни є оволодіння студентами 

спеціальними професійними компетентностями (професійно-
функціональними знаннями, вміннями та навичками), які повинні 
знати: 

- понятійний і термінологічний апарат в сфері інноваційного 
розвитку підприємства; 

- зміст основних понять, структуру сучасних моделей 
інноваційного розвитку; 

- методи, структури й моделі управління інноваційним розвитком; 
- основні методи аналізу та оцінки інноваційної активності й 

взаємозв'язку стратегії інноваційного розвитку та інноваційної політики 
підприємства; 

- методи вибору й реалізації інновацій; 



- методи планування і прогнозування інноваційного розвитку; 
- особливості формування інноваційної системи підприємства; 
- методи й процедури оцінки ефективності та результативності 

інноваційних процесів та окремих складових інноваційної системи 
підприємства. 

вміти: 
- творчо, креативно, економічно мислити з питань проблематики 

здійснення інновацій на підприємстві,  
- досліджувати інноваційні процеси в мікроекономічному 

масштабі; 
- аналізувати та оцінювати соціально-економічні процеси, що 

мають місце в суспільстві й прогнозувати їх розвиток на інноваційній 
основі; 

- генерувати новації для розв’язання практичних завдань 
інноваційних бізнес-моделей підприємства; 

- аналізувати, систематизувати інформацію про вітчизняний і 
зарубіжний досвід з питань інноваційного розвитку підприємств, 
використовуючи сучасні технічні засоби та інформаційні технології; 

- використовувати вітчизняний і міжнародний досвід розробки 
інноваційної системи підприємства та її розбудови; 

- здійснювати пошук і генерування нових ідей, розроблення нової 
продукції (товарів, послуг) за допомогою сучасних методів; 

- ініціювати та формулювати нові ідеї, обґрунтовувати мету та 
завдання, необхідні ресурси для їх реалізації; 

- здійснювати комплексну оцінку інноваційного розвитку 
підприємства; 

- здійснювати оцінку ризиків і будувати структурно-логічні схеми 
бізнес-моделей; 

- організовувати та оцінювати інноваційний процес в організації; 
- розробляти стратегічні карти, програми інноваційного розвитку 

підприємства; 
- аналізувати інновації в економіці, управлінні, сфері торгівлі; 
володіти навичками: 
- застосування наукових, аналітичних, статистичних звітів щодо 

оцінки інноваційного розвитку; 
- здійснення моніторингу інноваційного розвитку підприємства; 
- прогнозування та моделювання інноваційного розвитку 

підприємств; 
- застосування інструментальних засобів управління 

інноваційними бізнес-моделями, оцінки інновацій та інноваційного 
розвитку. 


