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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.Загальноосвітні дисципліни середнього навчального закладу 
2. Економічна теорія 
3. Загальні поняття про економічні процеси в суспільстві. 
 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
Управління ресурсами 
Менеджмент професійної діяльності 
 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  
- підходи до формування та оцінки потенціалу підприємства залежно від його 

конкурентних позицій; 
- кон’юнктури ринку та поставлених перед підприємством цілей,  
- економіку та організацію інноваційної діяльності,  
- основи проектного аналізу; 
- основи бізнес-планування. 
вміти:  
- застосовувати набуті знання для виконання завдань з формування і оцінювання 

потенціалу підприємства, 
- застосовувати набуті знання для виконання завдань з економіки та організації 

інноваційної діяльності, 
- застосовувати набуті знання для виконання завдань проектного аналізу; 
- застосовувати набуті знання з бізнес-планування. 

 
 
3.Зміст робочої програми 

 
Змістовий модуль 1.   Сутнісна характеристика потенціалу підприємства та його оцінка за 
складовими 
 
Тема 1.  Сутнісна характеристика потенціалу підприємства 
Тема 2.  Формування потенціалу підприємства 
Тема 3.  Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 
Тема 4.  Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства 
Тема 5.   Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства 
Тема 6.  Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд 
Тема 7.   Визначення вартості машин і обладнання 
Тема 8.   Нематеріальні активи та методи їх оцінювання 
Тема 9.   Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання 
Тема 10.  Оцінювання вартості бізнесу 
 
Змістовий модуль 2.  Економіка та організація інноваційної діяльності 
Тема 11. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів 
Тема 12. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки 
Тема 13. Державне регулювання та підтримка інноваційного розвитку економіки 
Тема 14. Інноваційна політика підприємства 
Тема 15. Управління інноваційними процесами 
Тема 16. Організаційні форми інноваційної діяльності 



Тема 17. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності 
Тема 18. Фінансування інноваційної діяльності 
Тема 19.  Інноваційний проект: обґрунтування та реалізація 
Тема 20. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності 
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15. Інформаційні ресурси 

1. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни www.cdo.uipa.kharkov.ua  
 


