
1. Назва модуля: Економіка інноваційного підприємства 
2. Код модуля: ЕСПН_6_ВВ1.1.07_2 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 2. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 28 (лекцій – 14 год., практичних занять – 14 год.). 
6. Лектор: Гарник Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: як в рамках кожного окремо взятого підприємства використовуються 

конкретні форма прояву господарські діяльності підприємства  економічних законів 
і закономірності функціонування та розвитку суспільного виробництва; необхідну 
сукупність теоретичних та практичних знань з ринкової економіки на сучасному 
етапі її розвитку в Україні; теорію та практику господарювання, формування та 
використання виробничого потенціалу, матеріальних, трудових ресурсів; 

уміти: аналізувати результати господарської діяльності інноваційного 
підприємства; формувати шляхи підвищення ефективності діяльності 
інноваційного підприємства; усвідомити важливість світового досвіду економічної 
діяльності інноваційного підприємств розвинутих країні; здобути знання про 
найважливіші чинники і критерії, які враховуються на різних стадіях життєвого 
циклу інноваційного підприємства; працювати з науковою літературою; 
обґрунтовувати прийняті рішення; обґрунтувати власну точку зору, толерантно 
вести себе під час дискусії; вирішувати як абстрактні так і конкретні, реальні 
проблемні ситуації підприємств; використовувати набуті знання в реальному житті; 
творчо вирішувати економічні, організаційні та виробничі завдання господарської 
діяльності підприємства; вільного володіння понятійним апаратом; оперування 
термінологією під час виконання навчальних завдань та виступів на семінарах, 
конференціях тощо; розробляти стратегії розвитку діяльності підприємства;  
оцінювати ефективність діяльності підприємства; здійснювати поточне планування 
та оперативне управління реалізацією. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Інноваційне підприємство як суб’єкт господарської діяльності. Людський 

капітал. Основний капітал. Оборотний капітал. Інформаційні ресурси. Природні 
ресурси. Собівартість інноваційної продукції. Ціноутворення на інноваційну 
продукцію. Якість та конкурентоспроможність інноваційної продукції. Інноваційна 
діяльність підприємства та показники його інноваційного потенціалу. Фінансові 
результати діяльності інноваційного підприємства. Економічна безпека 
інноваційного підприємства. Оцінювання вартості інноваційного підприємства. 
Санація та реструктуризація інноваційного підприємства. Банкрутство та ліквідація 
інноваційного підприємства. 

11. Рекомендована література: 
1. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : [навчальний посібник] / В.І. 

Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. – К. : Центр учбової літератури, 2010. 
– 304 с. 

2. Економіка підприємства : [підручник] / За заг. ред. Г.О. Швиданенко. – 
Вид. 4-те, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2009. – 816 с. (10 кредитів) 

3. Економіка підприємства : [підручник] / Г.О. Швиданенко, В.Г. Васильков, 
Н.П. Гончарова та ін. ; За заг. ред. Г.О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2009. – 598 с. (5 
кредитів) 



4. Величко В.В. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / В.В. Величко. – 
Харків : ХНАМГ, 2010. – 169 с. 

5. Шегда А.В. Економіка підприємства: збірник тестів і задач : [навчальний 
посібник] А.В. Шегда, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Л.О. Пашнюк. – К. : Центр 
учбової літератури, 2010. – 240 с. 

6. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навч. посібник. – 2-ге 
вид., перероб. І доп. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім 
«Княгиня Ольга», 2005. – 324 с. 

7. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, 
В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К: Знання України, 2004. – 338 с. 

8. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник / За ред. В.О. Василенко. – К.: 
ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 


