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 Предметом вивчення дисципліни є 

Мета вивчення дисципліни 
надання здобувачу освіти таких можливостей та переваг: формування 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 
. 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 

Обсяг – 4 кредити,  120 
годин, в т.ч.  лекцій – 
20 год., практичні та 
семінарські заняття 
–  20 год., самостійна  
робота – 80 год. 

Період навчання −  
магістр, 1 курс , 2 
семестр 

Підсумкова 
форма контролю 

− залік 



Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких 

компетентностей 
Здатність здійснювати 
комплексне оцінювання 
ефективності впровадження 
інновацій у готельно-
ресторанному бізнесі  
 
Здатність застосовувати 
сучасні методи дослідження 
інноваційного потенціалу 
підприємств готельно-
ресторанного бізнесу та 
оцінювання економічної 
ефективності впровадження 
інновацій  
 
Здатність до проведення 
наукових досліджень, 
застосування 
(впровадження)  їх 
результатів, проведення 
консультативної роботи з 
питань організації готельно-
ресторанного бізнесу 

Здатність вирішувати стратегічні 
проблеми у сфері гостинності  

Здатність займати активну 
життєву позицію та розвивати 
лідерські якості  

Здатність адаптуватися до нових 
ситуацій у професійній 
діяльності 

 
Здатність реалізовувати проекти, 
приймати рішення у складних 
умовах, що потребують 
застосування нових підходів та 
прогнозування 

Здатність виконувати 
професійну діяльність у 
відповідності до стандартів 
якості  

 

Здатність формувати нові ідеї 
(креативність)  

 

Здатність здійснювати 
комунікаційну діяльність 

 

 

 

 

Здатність обґрунтовувати управлінські 
рішення та спроможність забезпечувати їх 
правомочність 

Здатність розуміти психологічні 

закономірності управлінської діяльності 

та визначення психологічних методів 

конструктивного розв’язання конфліктів 



•Вимірювання 
рівня 
інноваційного 
розвитку та 
чинники його 
формування 

•Глобальні науково-     
технічні та 
інформаційні 
комунікації в 
інноваційній сфері 

• Охорона прав та економіка 
інтелектуальної власності як складова 
економічної безпеки інноваційної 
діяльності 

•Ризики в інноваційній 
діяльності та управління 
ними 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні  
блоки: 

•Маркетинг інновацій 

 

•Стратегії та бізнес-
моделі інноваційного 
розвитку підприємства 

 

• Інноваційний потенціал 
підприємства 

    Інвестиційне 
забезпечення 
інноваційного розвитку 
підприємства 

• Інфраструктура ринку інновацій 

   Державна підтримка інноваційного              
підприємництва 

    Національні інноваційні системи 

•Інновації і циклічність 
економічного розвитку 

Ключові поняття 
інноваційного розвитку.  

Сучасні організаційні  

форми інноваційного 
розвитку 



• Лекційний матеріал 

• Дистанційний курс 

•Методичні вказівки та 
завдання для 
семінарських, 

практичних занять, 
поточного та 

підсумкового контролю 
знань і вмінь здобувачів 

вищої освіти 

• Методичні рекомендації і 
завдання для 

виконання самостійної 
роботи 

•Робоча програма  
навчальної дисципліни 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 



Кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення 

к.е.н., доц. Заярна Н.М. 

к.е.н., доц. Городня Т.А. 




