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1. Вступ 

 
 Анотація навчальної дисципліни: Сучасні підприємства будь-якої галузі еко-

номіки в своїй діяльності зорієнтовані на активне використання інновацій. Саме інно-
вації розглядаються як чинники, що створюють конкурентні переваги, сприяють збі-
льшенню кількості споживачів, підвищують рівень доходності виробництва, і як на-
слідок – його прибутковість. 

Відмінною особливістю інноваційної продукції є те, що такі її складові як знан-
ня, інформація, досвід присвоюються не відчужуючись після реалізації, на відміну від 
матеріально-речових форм такої продукції; наявність особливого людського фактору, 
інтелект якого здатний нагромаджувати і перетворювати нові знання для її ство-
рення; на інноваційну продукцію покладається розв’язання матеріально-технічних і 
ресурсних проблем сільськогосподарських товаровиробників із мінімальними витра-
тами і максимальними натурально-фінансовими результатами. 

Навчальний курс охоплює основні питання управління інноваційною діяльністю 
бізнесу. Він містить теоретичну базу управління інноваціями, сутність, мету й функції 
інноваційного розвитку бізнесу, його методологічні системи та методичний інструме-
нтарій.  

Навчальна дисципліна "Підприємництво та комерціалізація інновацій " є базо-
вою навчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки 
фахівців третього освітнього рівня доктор філософії (PhD) спеціальності 076 «Підпри-

ємництво, торгівля та біржова діяльність», освітньої програми " Підприємництво, тор-
гівля та біржова діяльність».  

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентностей що-

до забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього 
інноваційного потенціалу, обґрунтування реалізації ефективних управлінських рішень 
з розвитку економіки на інноваційних засадах. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  
- визначення сутності інновацій, їх зв’язку із циклічністю економічного роз-

витку;  
- ознайомлення із поняттями «інноваційний процес», «управління іннова-

ціями», «інноваційний потенціал»; 
- розгляд підходів до оцінки ефективності інноваційних проектів; 
- ознайомлення із національними інноваційними системами країн світу і 

України, із їх структурою; 
- визначення складових інноваційної інфраструктури, її важливості для 

активізації інноваційного розвитку бізнесу; 
- розгляд інструментів державного впливу на ступінь інноваційного розви-

тку бізнесу; 
- визначення інноваційного потенціалу бізнесу; 
- ознайомлення із ризиками в інноваційній діяльності бізнесу та шляхами 

їх зменшення; 
Об’єктом навчальної дисципліни є процес управління розвитком комерціалі-

зація інновацій.  
Предметом теоретико-методологічні й практичні засади формування інстру-

ментарію оцінювання та управління розвитком комерціалізація інновацій. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 
-- сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її основні 

етапи та принципи ефективної взаємодії учасників; 
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- методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку 
національних економік; 

- світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх держав-
ного регулювання; 

- стратегії виходу підприємств кризового стану на онові впровадження інно-
вацій; 

- інструментарій залучення інвестицій інновації та методичні засади оцінюван-
ня результативності інвестування; 

- імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в 
Україні; 

вміти: 
обґрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням 

потреб та особливостей національної економіки; 
збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових 

ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціювання інноваційного товару; 
оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного потенціалу 

підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його нарощування; 
розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення ефек-

тивності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання; 
ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також контролю-

вати їхній рівень засобами ризик-менеджменту. 
 

Курс 2 

Семестр 1 

Кількість кредитів ЕСТS 4 

Аудиторні навчальні заняття 

лекції 14 

семінарські, практичні 18 

лабораторні – 

Самостійна робота  88 

Форма підсумкового контролю Залік 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 

 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Методологія та організація наукових 
досліджень 

Консалтингові послуги в сфері підп-
риємництва 

Філософія науки Сучасні економічні теорії 

Іноземна мова 

Математичні методи, моделі та ін-
формаційні технології у наукових 
дослідженнях 

Аналіз даних та багатовимірна ста-
тистика 

Українська мова як іноземна Історія економічних теорій і концеп-
цій 
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2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

 
Компетентності Результати навчання 

Здатність застосовувати креативні 
технології в процесі наукових дослі-
джень та організовувати венчурний 
бізнес в процесі реалізації нововве-
день. 

Вміння оцінювати стан, динаміку, ефекти-

вність використання інноваційного потен-

ціалу підприємства та обґрунтовувати 

пріоритетні напрямки його нарощування 

Здатність управління науковими 
проектами та складення пропозицій 
щодо фінансування наукових дослі-
джень, реєстрації прав інтелектуа-
льної власності. 

Оцінювати, розробляти та обґрунтовува-
ти управлінські рішення щодо забезпе-
чення ефективності інноваційного розвит-
ку суб’єктів господарювання 

 
 
 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 
Місце та роль інноваційного розвитку в сучасному світі 

 
Тема 1. Інновації і циклічність економічного розвитку 
1.1.Інновація як економічна категорія.  
Інноваційна діяльність. Класифікація інновацій.  
1.2. Циклічність економічного розвитку.  
Інтенсивний та екстенсивний тип розвитку. Інноваційний тип розвитку. Еко-

номічні кризи. Економічний цикл, аналіз структури економічного циклу. Інноваційний 
розвиток в роботах У. К. Мітчелла, М. І. Туган-Барановського, А. Шпітхофа, Г. Кассе-
ля, Дж. М. Кейнса, Р. Харрода, Дж. Хікса, А. Хансена, М. Фрідмена. Цикли Кон-
дратьєва, Кузнеця,  Джаглера, Китчина та приватні господарські цикли. Причини пе-
реходу господарських систем сучасного типу до інноваційного типу розвитку. Показ-
ники конкурентоспроможності країн світу, галузей економіки, підприємств. 

 
Тема 2. Ключові поняття інноваційного розвитку 
2.1. Інноваційний розвиток. 
Напрямки інноваційного розвитку, класифікація напрямків інноваційного ро-

звитку підприємства.  
2.2. Типи стратегій інноваційного розвитку 
Стратегія перенесення, стратегія запозичення, стратегія нарощування, страте-

гія ресурсної складової інновацій, технологічної складової інновацій та ринкової 
складової інновацій. Ефективність стратегії інноваційного розвитку підприємства, 
критерії її оптимальності.  Чистий приведений дохід (NPV), індекс прибутковості (PI), 
період окупності (PP) і внутрішня норми доходності (IRR). 

 
Тема 3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його 

формування 
3.1. Показники вимірювання рівня інноваційного розвитку 
Частота і ефективність впровадження на підприємстві інновацій; потенціал 

підприємства щодо розробки і впровадження інновацій; готовність персоналу до змін. 
Інтегральний показник рівня інноваційного розвитку підприємства.  
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3.2. Класифікація чинників формування рівня інноваційного розвитку.  
Внутрішні чинники. Зовнішні чинники впливу: фінансово-економічні;  науково-

технологічні; правові; організаційно-управлінські; соціальні; екологічні; гуманітарні; 
інформаційні. Глобальний інноваційний індекс. Інтелектуальний потенціал.  

 
Тема 4. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку 
4.1. Підприємства експлеренти, патієнти, комутанти, віоленти.  
Венчурні компанії. Бізнес-інкубатори. Типи інноваційних інкубаторів. Трансфер 

технологій. Центри трансферу технологій.  
4.2. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва 
Технопарки, технополіси, регіональні науково-технологічні центри, науково-

технічні альянси та ін.  Підходи до організації інноваційних процесів: децентралізація 
управління інноваціями; інноваційний аутсорсинг; придбання підприємства-
інноватора; інтеграція маркетингу в R&D; створення власних венчурних підрозділів 
для розробки високоризикових проектів. 

 
Змістовий модуль 2 

Практичні аспекти інноваційного розвитку бізнесу 
 

Тема 5. Державна підтримка інноваційного підприємництва  
5.1. Необхідність державної підтримки інноваційних процесів.  
Державна інноваційна політика. Типи державної інноваційної політики: політика 

технологічного поштовху, політика «ринкової орієнтації, політика «соціальної орієн-
тації», політика, націлена на зміни економічної структури господарського механізму. 

5.2. Держава як головний суб’єкт підтримки інноваційного підприємництва. 
 Довгострокова інноваційна політика. Поточна інноваційна політика. Методи 

регулювання інновацій: ринкові, адміністративні методи; фінансові, правові інші. Ор-
гани державного регулювання інновацій в Україні. Особливості підтримки інно-
ваційного розвитку в країнах світу. 

 
 

Тема 6. Маркетинг інновацій  
6.1. Маркетинг інновацій: суть, завдання.  
Маркетингова стратегія інноваційних товарів. Рівні маркетингової стратегії 

інноваційних товарів на підприємстві: корпоративний; бізнес-рівень; рівень товару. 
Вимоги до процесу формування маркетингових інноваційних стратегій підприємства: 
забезпечення високого рівня обґрунтованості прогнозів інноваційної діяльності, її ре-
зультатів та наслідків; урахування чинників ризику;  аналіз альтернативних варіантів 
інноваційних стратегій; оцінювання інноваційного потенціалу підприємства; обґрунту-
вання джерел фінансування інновацій; тісний зв'язок цілей, етапів і термінів реаліза-
ції стратегії; передбачення можливої переорієнтації стратегії. 

6.2. Маркетингові стратегії інноваційних товарів 
Стратегія лідерства у витратах; стратегія диверсифікації; стратегія ніші.  
 
 
Тема 7. Інноваційний потенціал підприємства  
7.1. Інноваційний потенціал підприємства, підходи до його визначення.  
Структура ресурсної складової інноваційного потенціалу. Суб'єктивні складові 

інноваційного потенціалу підприємства: управлінський потенціал, потенціал ор-
ганізаційної структури управління, маркетинговий, логістичний потенціал та ін. 
Управлінська структура інноваційного потенціалу підприємства. Інфраструктурний та 
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інформаційний потенціали підприємства. Оцінка інноваційного потенціалу підприєм-
ства. Виробничі показники: рівень використання виробничої потужності,  рівень про-
гресивності застосованих технологій, рівень гнучкості виробництва. Показники оцінки 
кадрів: рівень кваліфікації персоналу, рівень готовності персоналу до змін на 
підприємстві, розвиненість системи мотивації персоналу, ступінь творчої ініціатив-
ності персоналу. Науково-технічні показники: рівень витрат на наукові розробки в 
собівартості товарної продукції, рівень витрат на використання науково-технічних 
досягнень у собівартості товарної продукції, рівень використання розробок, частка 
персоналу, яка займається науковими розробками у загальній кількості персоналу.  
Маркетингові показники: раціональність використання каналів розподілу товарів, гну-
чкість цінової політики, рівень використання реклами, ефективність системи збуту. 
Організаційні показники: рівень інноваційної спрямованості організаційної структури, 
рівень відповідності організаційної культури інноваційному розвитку підприємства, 
рівень компетенції керівників, розвиненість системи інформаційного забезпечення. 
Фінансові показники: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт загальної ліквід-
ності, фінансова стійкість підприємства. 

7.2. Інтелектуальний потенціал.  
Людський капітал. Інтелектуальні активи. Обьєкти інтелектуальної власності. 

Методологічні підходи оцінки інтелектуальних активів: за сумою витрат, понесених на 
створення або придбання активу, бухгалтерський. Положення (стандарт) бухгалтер-
ського обліку 8 "Нематеріальні активи". Розкриття інформації щодо нематеріальних 
активів у примітках до фінансових звітів. Методи та порядок проведення оцінки: вит-
ратний підхід, метод прямого відтворення. 

 
 

4. Порядок оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види 
занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, семі-
нарські, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сфор-
мованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-
бальною системою. Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання 
результатів навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 
лекційних, практичних, семінарських  занять і оцінюється сумою набраних балів (мак-
симальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 
35 балів); 

модульний контроль, що проводиться у формі колоквіуму як проміжний міні-
екзамен з ініціативи викладача з урахуванням поточного контролю за відповідний 
змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку результатів навчання студента 
після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового мо-
дуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового 
екзамену, відповідно до графіку навчального процесу. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. Оцінювання знань 
студента під час семінарських і практичних занять та виконання самостійних завдань 
проводиться за такими критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; ознайомлення з 
рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що 
розглядаються; вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих 
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ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання 
індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; логіка, 
структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, 
вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 
робити висновки; арифметична правильність виконання індивідуального та 
комплексного розрахункового завдання; здатність проводити критичну та незалежну 
оцінку певних проблемних питань; вміння пояснювати альтернативні погляди та 
наявність власної точки зору, позиції на певне проблемне питання; застосування 
аналітичних підходів; якість і чіткість викладення міркувань; логіка, структуризація та 
обґрунтованість висновків щодо конкретної проблеми; самостійність виконання 
роботи; грамотність подачі матеріалу; використання методів порівняння, 
узагальнення понять та явищ; оформлення роботи. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудиторної 
самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 
систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, 
володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, 
вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, 
самореалізація на практичних та семінарських заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної ди-

сципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену, завданням 
якого є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 
взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопиче-
них знань, вміння формулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дис-
ципліни тощо. 

Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і передбачає визначення 
рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей. 

Кожен екзаменаційний білет складається із 15 тестових завдань та 4 практич-
них ситуацій (одного стереотипного, двох діагностичних та одного евристичного за-
вдання), які передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на ро-
бочому місці та дозволяють діагностувати рівень теоретичної підготовки студента і 
рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна кількість – 
40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів) і проставляється у від-
повідній графі екзаменаційної "Відомості обліку успішності".  

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за резуль-

татами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. 
Мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний контроль упродовж се-
местру – 35 та мінімально можлива кількість балів, набраних на екзамені, – 25. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням ба-
лів, отриманих під час екзамену, та балів, отриманих під час поточного контролю за 
накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і 
більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залі-
кову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни.  
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Тема 1 1 тиждень          

 2 тиждень           

 3 тиждень  1  2      3 

 4 тиждень           

Тема 2 5 тиждень  1  2  5    8 

 6 тиждень          

Тема 3 7 тиждень  1  2  10    13 

 8 тиждень       25   25 

Тема 4 9 тиждень  1  2      3 

 10 тиждень           

ЗМ 2 

Тема 5 11 тиждень  1  2      3 

 

12 тиждень           

Тема 6 13 тиждень  1  2      3 

 14 тиждень           

Тема 7 15 тиждень 1  2  10    13 

 16 тиждень   2   25   27 

  17 тиждень   2      2 

Усього поточний контроль 7  18  25 50   100 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового прое-
кту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

 
 

5. Рекомендована література 
 
 

5.1. Основна 

1. Інвестиційна та інноваційна діяльність промислових підприємств Харківщи-

ни: комплексна екон. доп. / [відп. за вип. В.Е. Тєльнова]; Держ. служба стат. Укр., Го-

лов. упр. стат. у Харк. обл.. – Х. : [б. в.], 2014 – 17 с. іл..  

2. Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики 

України: монографія / за ред. Д.В. Задихайла; Нац. акад. правових наук Укр., Наук.-

дослід. ін-т правового забезпечення інновац. розв.. – Х. : Право, 2014 – 463 с.  

3. Лабунська С.В. Управління витратами інноваційної діяльності підприємства: 

методологія та практик: монографія /  С.В. Лабунська – Х. : ІНЖЕК, 2014 – 350 с.  

4. Моісеєнко Т.Є.  Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності 

підприємств/ Т.Є. Моісеєнко, С.В. Войтко.- Нац. техн. ун-т Укр. "Київський політехн. 

ін-т". – К. : Альфа Реклама, 2014 – 159 с. 

5. Птащенко Л.О.  Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи 

економічної безпеки підприємства / Л.О. Птащенко. - Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. 

Кондратюка. – К. : ЦУЛ. - 2018 – 319 с.  

6. Савенко К.С. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності на 

промислових підприємствах / К.С. Савенко.  – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015 – 179 с.  

7. Яковлєв А.І. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, гос-

подарських рішень в сучасних умовах / А.І. Яковлєв  – Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2017 

– 99 с. 

8. Ястремська О.М., Демченко Г.В. Активізація інноваційної діяльності 

підприємств / О.М. Ястремська, Г.В. Демченко. – Х.:ФОП Лібуркіна Л.М., 2018 – 229 с. 

 

5.2. Додаткова 

1. Андрюшкевич О. Модели формирования национальных инновационных 

систем /О. Андрюшкевич, И. Денисова / 13.09.2013 // Федеральное интернет-издание 

«Капитал Страны» URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/236495/. 

http://kapital-rus.ru/index.php/members/author/121/
http://kapital-rus.ru/index.php/members/author/121/
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2. Бодров В. Г. Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку націо-

нальної економіки: навч.-метод. матеріали /  В. Г. Бодров, В. О. Гусєв, В. Ф. Марти-

ненко. Київ: НАДУ, 2009. 60 с.  

3. Бутенко А. І. Інноваційна спроможність суб'єктів підприємницької діяль-

ності/ А. І. Бутенко. -  Одеса: Фенікс, 2007. 108 с.  

4. Венчурне інвестування / Офіц. сайт ТОВ «Компанія з управління акти-

вами «Еф Ай Ем КАПІТАЛ». URL: http://www.fimcapital.com.ua 

/venture_investment/venture_invest. 

5. Вітренко-Хрустальова Т. М. Особливості та напрями державного регу-

лювання інноваційного розвитку економіки в різних країнах / Т. М. Вітренко-

Хрустальова -  Державне будівництво. - 2012. - № 2. Режим доступу: URL:  

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/5/01.pdf. 

6. Володін С.А. Модель інноваційного розвитку аграрної науки на прикладі 

системи НААН України / С.А. Володін. - Інноваційна економіка. 2014. № 3 [52]. С. 5 – 

24.  

7. Завадяк Р.І. Теоретичні основи функціонування та види бізнес-

інкубаторів в Україні / Р.І.  Завадяк. - Науковий вісник Ужгородського університету. 

Сер. «Економіка». 2014. Випуск 2 (43). С. 78 – 81. 

8. Заєць О. О. Джерела інформаційного забезпечення інноваційної діяль-

ності підприємства / О. О. Заєць. - Управління розвитком. 2014. № 2 (165). С. 115 – 

188. 

9. Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств / 

М. В. Чорна, С.В. Глухова. -   Харків : ХДУХТ, 2012. 210с. 

10. Ширма В. В. Організація інноваційного забезпечення функціонування 

сільськогосподарських підприємств / В. В. Ширма. - Економіка та управління АПК . 

2013. Вип. 10.  С. 197.   

11.  

5.3. Ресурси Інтернет 

1. Інтернет-портал для управлінців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.management.com.ua 

2. Наука управления. Этика бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.businessodessa.ru/ 
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