
1. Назва модуля: Інноваційний розвиток підприємства 
2. Код модуля: ЕСПН_8_ФП.01_3 
3. Тип модуля: обов’язковий.  
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 40 (лекцій – 20 год., практичних занять – 20 год.). 
6. Лектор: Гарник Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, 

основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників; методичні положення 
та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку національних економік; 
світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх державного 
регулювання; стратегії виходу підприємств з кризового стану на основі 
впровадження інновацій; інструментарій залучення інвестицій в інновації та 
методичні засади оцінювання результативності інвестування; імперативи 
формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в Україні; основні 
технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, зокрема 
стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні; 

вміти: обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з 
урахуванням потреб та особливостей національної економіки; збирати i 
систематизувати маркетингову інформацію для вибору цільових ринків, 
вимірювання i прогнозування попиту, позиціонування інноваційного товару; 
оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу 
підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування; 
розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення 
ефективності  інноваційного розвитку суб'єктів господарювання; ідентифікувати та 
оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролювати їхній рівень 
засобами ризик-менеджменту; економічно обґрунтовувати вибір способу охорони 
прав інтелектуальної власності підприємства. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
– пререквізити: економіка підприємства; інноваційне бізнес-моделювання; 

економіка інноваційного підприємства. 
10. Зміст модуля:  
Інновації і циклічність економічного розвитку. Ключові поняття інноваційного 

розвитку. Вимірювання рівня інноваційного розвитку і його ефективності та 
чинники, що їх формують. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку. 
Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сфері. 
Інфраструктура ринку інновацій. Державна підтримка інноваційного 
підприємництва. Національні інноваційні системи. Маркетинг інновацій. Стратегії 
та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Інноваційний потенціал 
підприємства. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку  підприємства. 
Ризики в інноваційній діяльності та управління ними. Охорона прав та економіка 
інтелектуальної власності як складова економічної безпеки інноваційної діяльності. 

11. Рекомендована література 
1. Економіка й організація інноваційної діяльності: підручник / за ред. 

О.І. Волкова, М.П. Денисенка. – К.:Професіонал, 2011. – 960 с.  
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М.А. Йохна, В.В. Стадник. – К.: Академія, 2011. – 400 с. 
3. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник. / С.М. Ілляшенко. – 

Суми : Університетська книга, 2010. – 334 с.  
4. Микитюк П.П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. / П.П.Микитюк, 

Б.Г. Сенів. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с. 



5. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств:концепція,  
методологія, стратегічне управління / А.В. Гриньов. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 308 с.  

6. Шумпетер Й. Теория экономического развития: Исследование  
предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла 
конъюнктуры / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 456 с.  

7. Федулова Л.І. Інноваційна економіка : Підручник / Л.І. Федулова. – К. : 
Либідь, 2006. – 480 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. 


