
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

Т ип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Обов’язкова
Другий (магістерський)
Українська
Перший
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати маркетингову інформацію, необхідну 
для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного 
товару; обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та 
особливостей національної економіки; вміти оцінювати стан, динаміку, ефективність використання 
інноваційного потенціалу підприємства; ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а 
також контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту.

Зміст навчальної дисципліни: Предмет і методи дисципліни. Еволюційно-інституціональні 
теорії інноваційного розвитку підприємства. Інноваційний розвиток підприємства. 
Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком у 
підприємстві. Напрямки інноваційного розвитку. Критерії і методичні основи вибору 
напрямків інноваційного розвитку підприємства. Маркетинговий підхід до розроблення і 
виведення інновацій на ринок. Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз. Ресурсне та 
інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Розроблення інноваційної 
стратегії розвитку підприємства. Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного 
розвитку підприємства. Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Етапи 
розроблення й реалізації інноваційного проекту. Методи оцінювання рівня інноваційного 
розвитку підприємства.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  24 год., практичні заняття -  16 год., самостійна 
робота -  80 год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з Використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит - 1 семестр.
Навчальні ресурси:

1. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних 
викликів / за заг. ред. В. І. Полохала. -  Київ : Парламентське вид-во, 2009. -  632 с.

2. Инновационный менеджмент: Ученик / Под ред.С.Д.Ильенковой. М.: Банки и биржи; 
ЮНИТИ, 2017,-327 с.

3. Павленко І.А., Гончарова І.П., Швиданенко Г.Ю. Економіка і організація інноваційної 
діяльності: Навч.метод.посібник. - К.: КНЕУ, 2012.-150 с.

4. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності . -К., ВЦ 
“Академія”, 2015 - 400 с.

5. Інноваційний розвиток промисловості України / Під ред.О.В.Волкова, М.П.Денисенка, 
К.: КНТ, 2006.-648 с.

6. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://librarv.iapm.edu.ua
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