
АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 
 

Мета курсу – є набуття теоретичних та практичних знань про процес 
акдемічного підприємництва; вмінь аналізувати проблеми та ситуації для їх 
оптимального розв’язання; набуття креативного підприємницького мислення для 
самостійних початкових дій у інноваційному бізнесі; створення реального продукту і 
доведення його до потенційних споживачів у спільній співпраці науки, бізнесу та 
освіти, поширення результатів наукових досліджень у глобальному масштабі; 
дослідження трансферу технологій у регіональному  та світовому вимірі як 
найкоротшого шляху до «економіки знань». 

Дисципліна «Академічне підприємництво» в структурно-логічній схемі базується 
на набутих знаннях з наступних ОК: «Економіка підприємства», «Менеджмент і 
маркетинг», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Потенціал і розвиток 
підприємства», «Інноваційне підприємництво». Вивчення дисципліни формує засади 
для подальшого опанування студентом дисципліни «Стратегія підприємства». 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прийняття фінансово-інвестиційних рішень, пов'язаних з 
функціонуванням академчного підприємництва як особливого сектора іноваційної 
діяльності на ринку, освоєння інструментарію розробки інноваційних стратегій та 
формування інноваційних бізнес-процесів на наукових засадах, аналізу ефективності 
моделей функціонування академічного підприємництва в умовах стратегічного 
партнерства та загострення глобальної конкуренції.  
 Програмні результати навчання: 
знати: фундаментальні засади, принципи, форми та особливості інвестування наукової 
та бізнес-діяльності; методи дослідження діяльності інноваційної діяльності; наукові 
принципи формування та організаціії бізнес-процесів; інструментарій розробки бізнес-
стратегій з урахуванням сучасних технологій та наукових досягнень науки і техніки; 
технологій командоформування для роботи у спільних стратегічних проектах; 
вміти: визначати чинники специфічних ризиків академічного підприємництва, що 
впливають на прийняття управлінських і фінансових рішень; оцінювати ефективність 
інвестиційно-інноваційних проектів та розробку альтернативних управлінських рішень 
і науково обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної 
ефективності;. будувати коммунікації у межаї стратегічного партнерства; розробляти 
інновацйні стратегії ведення академічної бізнес-діяльності;  
володіти: методами та навичками управління інвестиційними проектами, методами 
дослідження інновційної діяльності; сучасними технологіями менеджменту та 
маркетингу; методиками аналізу результатів наукових досліджень у глобальному 
масштабі.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО. Розвиток 
підприємництва в умовах економіки знань. Нові фірми. Нові п родукти та послуги. 
Нові технології. Розвиток регіонів. Зближення науки та суспільства. Розвиток 
міжнародної співпраці, Підтримка розвитку дослідницької політики. Розвиток та 
посилення людського потенціалу. Сутність та основні принципи академічного 
підприємництва. Бізнесовий клімат. Освітня діяльність. НДДКР. Інфраструктура 



підтримки. Студенти та наукові працівники. Участь у міжнародній співпраці. 
Фінансова інфраструктура. Доступ до інтелектуальної власності (Підхід знизу – spin-
off). Надання ліцензій чи створення фірми spin-out. Використання закладом вищої 
освіти ноу-хау. Середовище інновацій та підприємництва (малі і середні фірми, 
корпорації). Система підтримки (громадські та парагромадські програми). 
СЕКТОР НАУКИ, ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОСВІТИ. Центри трансферу технології, 
інкубатори академічного підприємництва, науково-технологічні парки. Витрати у сфері 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Фінансування “граничних” 
досліджень, інноваційних, “ризикових” та міждисциплінарних проектів. Оптимізація 
використання та розвитку дослідницьких інфраструктур, розширення інноваційних 
можливостей малого та середнього бізнесу та його спроможності отримувати вигоду 
від досліджень. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


