
 
 (Ф 21.01 - 03) 

 

 

СИЛАБУС 
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«ПРОВАЙДИНГ ІННОВАЦІЙ » 

 

Спеціальність: 072 « Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
 

 

Рівень вищої освіти 
 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Особливості інновацій та інноваційної діяльності на 

підприємствах, сучасні підходи до організації дієвої системи 

провайдингу інновацій 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Вивчення дисципліни дасть можливість оволодіти теоретичними 

основами та практичними навичками провайдингу інновацій, 

прийняття ефективних  рішень інноваційного характеру на 

підприємстві 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

1.Застосовувати одержані знання для дослідження сучасних 

тенденцій розвитку інновацій. 

2.Володіти методами оцінки інноваційного потенціалу країни, 

регіону  та підприємства. 

3.Здійснювати аналіз інформаційного, правового, фінансового 

забезпечення провайдингу інновацій. 

4. Володіти інструментарієм управління інноваційною діяльністю 

на підприємстві. 

5. Здійснювати комплексну діагностику інноваційних технологій та 

оцінку ефективності інновацій. 

 Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання питань провайдингу інновацій  формує: 

1.Здатність критично оцінювати стан інноваційної діяльності в 

різних галузях економіки та на конкретних підприємствах. 

2.Здатність комплексно аналізувати різні аспекти процесу 

провайдингу інновацій. 

3.Здатність приймати рішення щодо ефективного провайдингу 

інновацій на підприємстві. 

 

   4.Здатність  застосовувати сучасні підходи до планування та 

організації інноваційної діяльності на підприємстві. 

5.Здатність формувати раціональну систему контролю та мотивації  

працівників, що здійснюють інноваційну діяльність. 

   



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність інновацій та інноваційного процесу. 

Інноваційний потенціал країни та підприємства. Державне 

регулювання інноваційної діяльності. Економічна сутність 

провайдингу інновацій. Правові аспекти провайдингу інновацій. 

Інформаційне забезпечення провайдингу інновацій. Джерела 

фінансового забезпечення  інноваційної діяльності. Управління 

інноваційною діяльністю. Організаційні форми інноваційної 

діяльності. Стимулювання інноваційної діяльності. Оцінка 

ефективності інноваційної діяльності. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: дискусія, мозковий штурм, розгляд ситуацій 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання з дисциплін «Економіка», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка», « Фінанси» 

Пореквізити Знання з дисципліни  можуть бути використані для написання 

бакалаврської роботи 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію НТБ НАУ 

Начальна та наукова література:  

1.Про інновації. 10 найкращих статей з Harvard Business 

Review/ пер. з англ. Г. Ровенскіх.  – Київ: КМ-БУКС, 2018. – 192 с.  

2.Наука та інновації: Науково - практичний журнал/ Національна 

академія наук України.– №1 – Київ:  Видавничий дім 

"Академперіодика", 2016. – 86 с.  
3. Терещенко М.М. Концептуальні основи підготовки професіоналів з 

інноваційної діяльності: автореферат дисертації .– Київ, 2017.– 23 с.  

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

ПІБ викладача Гаврилко Тетяна 

Олександрівна 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua 

Тел.: 406-76-90  

Е-шаіІ: tetiana.havrylko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: НАУ, 2-й корпус, к.116 Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну 
 

Керівник проектної групи  

спеціальності          Антипенко Н.В. 

 

Розробник           Гаврилко Т.О.  

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336990&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336990&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336990&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=336990&lang=uk-UA

