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 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета - оволодіння студентами методами дослідження конкурентоспроможності 
інновацій і визначення їх комерційного потенціалу. 

Завдання - дисципліна орієнтована на вивчення теорії, вітчизняного і світового досвіду 
оцінювання й управління  конкурентоспроможністю інновацій; ключових проблем 
конкурентоспроможності інновацій та міжнародних стратегій конкурентної поведінки; 
опанування методики аналізу форм і методів визначення комерційного потенціалу інновацій в 
трансформаційному періоді. 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати:ключові методи і підходи до формування сильних конкурентних переваг 

інновацій;джерела і фактори формування конкурентних переваг;прикладний інструментарій 
управління комерційним потенціалом інновацій, їх конкурентоспроможністю і вартістю. 

вміти: 
1. На основі знання методології створення об’єктів інтелектуальної власності вміти 

ідентифікувати всі види конкурентних переваг, якими володіє інновація, визначати ті, що мають 
бути досягнутими в майбутньому для поліпшення її конкурентоспроможності. 

2. На основі знання основних принципів створення об’єкта інтелектуальної власності 
уміти виконувати розрахунки, пов’язані з оцінюванням рівня конкуренції інновацій. 

3. На основі знання особливостей оцінки об’єктів інтелектуальної власності уміти 
застосовувати моделі та методики оцінювання конкурентоспроможності інновацій. 

4. На основі  знання законодавства уміти формувати стратегічний вектор розвитку. 
5. На основі знання методів впровадження в виробництво інтелектуальної власності 

уміти виявляти резерви поліпшення конкурентоспроможності інновацій. 
6. На основі знання методів прийняття рішень обґрунтовувати організаційно-технічні 

рішення щодо підвищення потенціалу інновацій. 
володіти: 
1. Методами діагностики конкурентного середовища. 
2. Методами конкурентної боротьби. 
3. Методами формування конкурентних переваг інновацій. 
4. Методами аналізу конкурентних переваг інновацій. 
5. Методами управління комерційним потенціалом інновацій. 

 
3.Зміст робочої програми 

Модуль 1. Дослідження конкурентоспроможності інновацій 
- Сучасні теорії конкуренції.  
- Діагностика конкурентного середовища.  
- Формування конкурентних переваг інновацій.  
- Технологія забезпечення конкурентних переваг інновацій.  
- Системний підхід до управління конкурентоспроможністю інновацій.  
- Особливості управління конкурентоспроможністю інновацій.  
- Управління конкурентоспроможністю інновацій.  
- Конкурента стратегія та показники, що впливають на її вибір.  
- Роль, значення та класифікація видів планування конкурентоспроможності інновацій.  
 

Модуль 2.  Управління комерційним потенціалом інновацій 
- Визначення комерційного потенціалу інновацій.  
- Методологія оцінки комерційного потенціалу інновацій: принципи та підходи.  
- Управління комерційним потенціалом інновацій. Напрямки підвищення 

комерційного потенціалу інновацій. 
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