
ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 

Мета курсу – є формування у студентів знань та вмінь щодо забезпечення 
інноваційного розвитку підприємства, оцінювання його інноваційного 
потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних господарських рішень з 
розвитку економіки підприємства на інноваційних засадах. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Економіка 
підприємства, Економічна теорія, Фінанси, Маркетинг, Менеджмент, 
Макроекономіка, Мікроекономіка, Стратегія підприємств, Міжнародна 
економіка.  тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність оцінювати результативність формування та 
використання інноваційного потенціалу підприємства; набуття вмінь 
обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та 
альтернативні варіанти управлінських рішень.  

Програмні результати навчання: 
знати: сучасні організаційні форми інноваційного розвитку підприємства, його 
основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників даного процесу;  
методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку 
підприємства; світовий досвід державної підтримки інноваційного розвитку 
підприємства, методи та моделі його державного регулювання; стратегії виходу 
підприємств із 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 
підприємства з урахуванням потреб та особливостей національної економіки;  
збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових 
ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційної 
продукції підприємства; 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; економічно обґрунтовувати вибір способу 
охорони прав інтелектуальної власності підприємства; 
володіти: методичними підходами щодо вибору напрямків інноваційного 
розвитку підприємства.  

Зміст навчальної дисципліни: 



ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Предмет і методи дисципліни. Еволюційно-
інституціональні теорії інноваційного розвитку підприємства. Предмет і 
методи дисципліни. Еволюційно-інституціональні теорії інноваційного розвитку 
підприємства. Передумови виникнення інноваційних теорій економічного 
розвитку. Еволюція парадигми економічного розвитку підприємства. 
Інноваційний розвиток підприємства: основні поняття, принципи, методи. 
Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним 
розвитком у підприємстві. Інноваційний розвиток підприємства: основні 
поняття, принципи, методи. Формування організаційно-економічного механізму 
управління інноваційним розвитком підприємства. Вплив інноваційної 
діяльності на економічний розвиток підприємства. Поняття інновації, 
інноваційної діяльності, інноваційного процесу. Класифікація інновацій. Етапи 
виникнення інновації. Типи шляхів економічного розвитку підприємства. 
Принципи інноваційного розвитку. Формування організаційно-економічного 
механізму управління інноваційним розвитком підприємства. Структура 
організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком 
підприємства. Методи управління інноваційним розвитком на макрорівні. 
Функції управління інноваційним розвитком на мікрорівні. Система управління 
інноваційним розвитком. Напрямки інноваційного розвитку: поняття, 
класифікація та порівняльна характеристика. Критерії і методичні основи 
вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства. Напрямки 
інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика. 
Сутність і класифікація напрямків інноваційного розвитку підприємств. 
Порівняльна характеристика напрямків інноваційного розвитку залежно від 
спонукальних мотивів. Критерії і методичні основи вибору напрямків 
інноваційного розвитку підприємства. Маркетинговий підхід до розроблення і 
виведення інновацій на ринок. Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз 
Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок. 
Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз. Об'єктивні умови появи 
інновацій. Функціональна схема інноваційного процесу. Інноваційний і 
життєвий цикли продуктової інновації. Маркетингові інструменти на етапах 
інноваційного процесу. Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного 
розвитку підприємства. Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного 
розвитку підприємства. Система механізмів інвестування інновацій. Механізми 
мобілізації власних коштів. Механізми мобілізації позичкових коштів. 
Механізми мобілізації залучених коштів.  
СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Розроблення 
інноваційної стратегії розвитку підприємства Розроблення інноваційної 
стратегії розвитку підприємства. Особливості розроблення інноваційної 
стратегії розвитку підприємства. Складові стратегії інноваційного розвитку. 
Чинники та критерії вибору інноваційної стратегії. Інвестиційна та 



маркетингова стратегії інноваційного розвитку підприємства. Інвестиційна та 
маркетингова стратегії інноваційного розвитку підприємства. Інвестиційна 
стратегія інноваційного розвитку. Складові загальноекономічної стратегії 
розвитку суб’єкта господарювання. Взаємодія стратегій розвитку підприємства. 
Принцип паралельності розроблення інвестиційної і маркетингової стратегій 
інноваційного розвитку. Принципи, етапи та критерії розроблення інвестиційної 
стратегії інноваційного розвитку. Бізнес-моделі інноваційного розвитку 
підприємства. Групи бізнес-процесів управління інноваційними проектами 
Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Етапи розроблення й 
реалізації інноваційного проекту: розробка концепції проекту, власне 
проектування, виготовлення і просування на ринок інноваційної продукції. 
Групи бізнес-процесів управління інноваційними проектами. Методи 
оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства. Методи оцінювання 
рівня інноваційного розвитку підприємства. Методи вимірювання рівня 
інноваційного розвитку: розрахунок зростання обсягів доходу у порівнянні з 
аналогом; оцінювання ефективності інновацій за показниками терміну 
корисного використання; застосування системи оціночних показників, які 
враховують інтереси різних учасників інноваційного проекту; розрахунок 
інтегрального (загального) ефекту від створення, виробництва та експлуатації 
нововведень; застосування методів компаундінгу та ануїтету у поєднанні з 
методом дисконтування; використання двох норм доходу на капітал. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 150 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 90 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


