
Силабус дисципліни 
Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 
Стратегічний та інноваційний розвиток, 

7 кредитів ЄКТС 
Загальна інформація про 

викладача 
Пивоваров Михайло Григорович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 
«Фінанси та економічна безпека», (056) 373-15-74, mg.pivovarov@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 
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пропонується 

Студентам Економіко-гуманітарного факультету 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність до діагностування стратегічного та 
інноваційного розвитку підприємств, фінансових систем (державних, комерційних, у тому 
числі бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 
домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та системи страхування). 
Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування стратегічного та інноваційного розвитку. Здатність складати та аналізувати 
систему стратегічного та інноваційного розвитку, також застосовувати економіко-
математичні методи та моделі для вирішення стосовних задач. 
Результати навчання. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-
наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних 
рівнях економічних систем; володіти методичним інструментарієм діагностики стану 
стратегічного та інноваційного розвитку соціально-економічних систем, зокрема, 
державних та комерційних суб’єктів господарювання; формувати і аналізувати звітність 
щодо стратегічного та інноваційного розвитку; правильно інтерпретувати отриману 
інформацію для цілей прийняття рішень оптимізації господарської діяльності; володіти 
методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері стратегічного та 
інноваційного розвитку. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 
«Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Облік та аудит (загальна теорія)», 
«Фінансова діяльність суб'єктів господарювання, «Статистика». 

Основні теми дисципліни 

48 годин лекцій та 32 години практичних занять 
Лекції: 

Тема 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції, Тема 2. Місія та цілі 
підприємства, Тема 3. Сутність і цілі аналізу стану зовнішнього середовища підприємства, 
Тема 4. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства, Тема 5. Види конкурентних 
стратегій, Тема 6. Цінові стратегії, стратегічні аспекти технології, стратегія зниження 
собівартості продукції, стратегії зовнішнього розвитку підприємств, Тема 7. Сутність і 
характеристика інноваційних процесів та інноваційної діяльності, Тема 8. Особливості 
створення інновацій і формування попиту на них, Тема 9. Інноваційний потенціал суб’єктів 
підприємництва України, Тема 10. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства, 
Тема 11. Управління інноваційними процесами, Тема 12. Економічне оцінювання 
інноваційних проектів ,Тема 13. Державне регулювання інноваційної діяльності 

Практичні заняття: 
1. Форми і методи дослідження стратегії підприємства, їх роль в господарської діяльності, 
2. Нормативно-правові засади здійснення державного регулювання системи стратегічного 
та інноваційного розвитку в Україні, 3. Методичний підхід аналізу інноваційного 
потенціалу суб’єктів підприємництва в Україні, 4 Види конкурентних стратегій, недоліки, 
переваги та їх оптимізація, 5. Складові етапи розробки інноваційних проектів: 
технологічні, організаційні та економічні особливості, 7. Показники оцінки річної 
економічної ефективності інноваційних проектів, 8. Методика розрахунку валової річної 
економії витрат від впровадження інновацій, 9. Дисконтування інноваційних проектів 
залежно вид розрахункового періоду, 10. Розрахунок терміну окупності та точки 
беззбитковості інноваційних проектів, 11. Порівняння варіантів множених варіантів 
інноваційних проектів за допомогою приведених витрат. 
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