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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу.Дисципліна «Економіка та організація інноваційної 
діяльності» спрямована на формування у здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти загальних та фахових компетентностей щодо економічних 
питань інноваційного розвитку, необхідних для прийняття ефективних 
інноваційних рішень.  Дисципліна зорієнтована на вивчення таких питань, 
як:сутність інновацій та інноваційної діяльності, сучасних концепцій і 
тенденцій інноваційного розвитку; визначення методичних підходів щодо 
формування інноваційної політики підприємства та управління інноваційною 
діяльністю, вироблення і закріплення навичок інноваційної діяльності та 
оцінювання ефективності інноваційних проектів, висвітлення систем 
регулювання і стимулювання інноваційних процесів, обґрунтування 
організаційно-економічного механізму та оцінка соціально-економічної 
ефективності  результатів наукових досліджень. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комплексу 
теоретичних знань і практичних навичок раціональної організації та 
економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства, 

які вони можуть застосовувати у майбутній професійній діяльності щодо 
ефективного провадження інноваційної діяльності та знаходження оптимальних 
інноваційних рішень. 

Завдання дисципліни полягає у вивчення сутності інновацій та 
інноваційної діяльності, сучасних концепцій і тенденцій інноваційного 
розвитку; визначення методичних підходів щодо формування інноваційної 
політики підприємства та управління інноваційною діяльністю, вироблення і 
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закріплення навичок інноваційної діяльності та оцінювання ефективності 
інноваційних проектів. 

 

Результати навчання (компетентності) 
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 
Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) Результати навчання (РН) 

076 

«Підприємництво, 
торгівля та 

біржова 
діяльність» 

ЗК2 Здатність 
застосовувати 
отримані знання в 
практичних 
ситуаціях. 
ЗК5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій. 
 

ФК4 Здатність 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових структур. 

РН14 Вміти застосовувати 
інноваційні підходи в 
підприємницькій, торговельній 
та біржовій діяльності 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів.  
2. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій. 
3. Особливості процесу створення інновацій та формування попиту на них. 
4. Інноваційна політика підприємства. 
5. Система управління інноваційними процесами. 
6. Оновлення ТТБ підприємства. 
7. Інноваційний проект: обґрунтування та реалізація. 
8. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства. 
9. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності. 
10. Інноваційно-технологічна безпека. 
 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів.  
2. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій. 
3. Особливості процесу створення інновацій та формування попиту на них. 
4. Інноваційна політика підприємства. 
5. Система управління інноваційними процесами. 
6. Оновлення ТТБ підприємства. 
7. Інноваційний проект: обґрунтування та реалізація. 
8. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства. 
9. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності. 
10. Інноваційно-технологічна безпека. 

 

Політика курсу 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 
занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 
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