




               
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  4  

Галузь знань 
05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 
За вибором 

 
 

Модулів –  

Спеціальність: 051 
«Економіка» 
Спеціалізація: «Бізнес-
економіка» 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 4-й -й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
___________ 
                                          
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 
–  120 

2-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 4, 57 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

Бакалавр 
 

28 год. - 
Практичні, семінарські 

28 год. - 
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 
64 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  
год. 

Вид контролю:  
 залік 

 
 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета викладання дисципліни: формування знань і навичок раціональної 

організації та економічного обґрунтування напрямків інноваційної діяльності 
підприємства з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного розвитку 
економіки. 

Завдання вивчення дисципліни є: вивчення сутності інновацій та 
інноваційної діяльності, сучасних концепцій і тенденцій інноваційного розвитку; 
визначення методичних підходів щодо формування інноваційної бізнес-моделі 
підприємства та управління інноваційною діяльністю, вироблення і закріплення 
навичок інноваційної діяльності та оцінювання ефективності інноваційних 
процесів. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 
- сучасні тенденції розвитку інновацій; 
- форми інновацій, методи та інструментарій їх створення; 
- суть попиту на інновації та засоби його відображення, умови, за яких інновація 
стає товаром; 
- основи управління інноваційною діяльністю; 
- принципи формування джерел фінансування для інноваційної діяльності; 
- методи маркетингу, фінансування, організації і планування інноваційної 
діяльності. 
вміти: 
- обґрунтовувати інноваційну стратегію підприємства; 
- здійснювати аналіз економічного, інформаційного забезпечення інноваційних 
проектів; 
- будувати ефективну бізнес модель інноваційної діяльності та формувати бізнес-
план інноваційного проєкту; 
- здійснювати комплексну оцінку ефективності інноваційної діяльності 
підприємства. 
- аналізувати особливості процесу прийняття бізнес-рішень індивідами та 
фірмами, використовуючи адекватні конкретній ситуації теоретичні та практичні 
підходи. 
  

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади інноваційної 

діяльності. 
Тема 1. Інновації та їх форми. Інноваційна діяльність, особливості та 

характеристики 
 

  Суть сфери інноваційної діяльності. Поняття ідеї, нововведення, інновації, 
інноваційною процесу. Основні етапи (наука, дослідження, розроблення, 
виробництво, використання) та стадії (наука — техніка — виробництво) 
інноваційного процесу. Моделі інноваційного процесу. Взаємозв’язок окремих 
видів інноваційних процесів. 
 Система класифікації інновацій. Практичне значення класифікації 
інновацій. Виокремлення інновацій за такими ознаками: характер діяльності, 
технологічні параметри, галузево-функціональний вид діяльності, місце в системі, 
причини виникнення. Типи інновацій: продуктова, технологічна, сировинна, 
організаційна, збутова, інфраструктурна. Функції інновацій: базова, поліпшуюча, 
псевдоінновація. 
  Життєвий цикл інновацій. Циклічна концепція розвитку інновацій. Поняття 
інноваційного циклу. Фази життєвого циклу інновацій. Інноваційний ланцюг. 
Зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на життєвий цикл інновацій.  
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Тема 2. Особливості створення інновацій і формування попиту на них. 
 

Суть попиту на інновації та засоби його відображення. Попит як один з 
чинників формування інновацій. Умови, за яких інновація стає товаром. 
Формування попиту на інновації. Засоби ідентифікації продукції. Три групи 
нового товару. Інноваційна продукція. Система планування та організація 
створення нового товару (роботи, послуги). Етапи планування. Генерація ідей. 
Перевірка концепції. Пробний маркетинг. 

Чинники попиту на інновації. Види попиту. Особливості чинників попиту на 
нововведення. Внутрішні чинники попиту. Зовнішні чинники попиту. Види 
попиту (потенційний, негативний, прихований, повноцінний, нерегулярний та ін.). 
Вплив чинників на зміну попиту на нову продукцію. 
 

Тема 3. Фінансування інноваційних процесів 
Цілі та завдання системи фінансування інноваційної діяльності. Стратегія 

фінансування інноваційної діяльності. Методологічні принципи та складові 
елементи фінансової стратегії фірми щодо фінансування інноваційних процесів. 
Основні джерела інновацій.  

Організаційно-економічний механізм фінансування інновацій. Види 
фінансування інноваційних процесів. Характеристика різних видів фінансування 
інноваційних процесів. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування. 
Обґрунтування конкретних джерел фінансування інноваційних процесів та 
врахування ризиків, які можуть виникнути під час фінансування. 

Суть ризикового фінансування інноваційної діяльності на базі венчурного 
капіталу. Причини виникнення та використання ризикового (венчурного) 
фінансування. Засоби страхування, які використовують ризикові інвестори. 
Переваги та недоліки венчурного фінансування. 

Інноваційний проєкт як об’єкт фінансування. Особливості фінансування 
бізнесу на різних стадіях життєвого циклу інновацій.  
 

Тема 4. Маркетинг інновацій і його роль в інноваційному процесі 
 

Поняття маркетингу інновацій і його сучасне трактування. Роль маркетингу 
інновацій у ринковій економіці. Принципи і функції маркетингу інновацій. 
Завдання маркетингу інновацій. 

Особливості методів розробки ідей і задумів інновацій. Методи і способи 
перевірки життєздатності ідеї. Створення Мінімального життєздатного продукту.  

Вивчення потреб та реакції споживачів на інновації. Мотивація купівельної 
поведінки споживачів інновації. 

Види стратегій маркетингу інновацій стосовно товарів, послуг, ринків. 
Стратегічне планування заходів маркетингу інновацій. 

 
 



4 
 

  

Змістовий модуль 2. Система управління інноваційною діяльністю 
підприємства. 

 
Тема 5. Стратегії та бізнес – створення інноваційної бізнес-моделі 

 
Стратегічний інноваційний розвиток підприємства: сутність, завдання, 

особливості формування, види стратегії інновацій, етапи. Бізнес – модель 
інноваційного розвитку підприємства: сутність поняття, базові засади. Моделі 
Майкла Раппи. Модель Бланка-Дорфа, Модель бережливого Start-up (lean startup), 
Модель Олександра Остервальдера, Модель Джонсона, Модель Л. Швайцера, 
Бізнес-модель Г. Чесбро. Формалізація бізнес – моделі: підхід А. Остервальдера. 
Основні техніки проектування бізнес-моделей. Проєктне управління інноваціями 
на підприємстві. 

 
Тема 6. Бізнес-план інноваційного проекту 

 
Структура бізнес-плану і його деталізація. Характеристика інноваційного 

продукту (послуги) або технології. Опис ринку. Характеристика конкуренції на 
ринках збуту нових продуктів (послуг) або технологій. Комплекс методів та 
інструментів просування нового продукту (послуги) або технології. 
Ціноутворення для нових продуктів і послуг. Розробка схеми розповсюдження 
нових продуктів (послуг).  

 
Тема 7. Управління ризиками і винагородою при роботі над 

інноваціями 
 

Суть ризиків та особливості їх прояву в інноваційній діяльності підприємств. 
Чинники формування ризиків в інноваційній діяльності підприємства. Методи 
аналізу ризиків при оцінюванні доцільності інноваційних проектів. 
 

 
Тема 8. Оцінювання результатів інноваційної діяльності 

 
Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності. 

Принципи оцінювання економічної ефективності інноваційних проектів. Об’єкт 
вимірювання ефективності. Два види ефекту: мікроекономічний та 
макроекономічний підхід. 

Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів. Термін 
окупності. Облікова норма прибутку. Процес дисконтування. Показник чистої 
теперішньої вартості. Індекс прибутковості. Внутрішня норма прибутковості. 

Економічне оцінювання соціальних результатів інноваційної діяльності. 
Соціальні результати, які оцінюються економічною мірою. Показники соціально-
економічного ефекту. Правило тотожності корисного результату при соціально-
економічному оцінювання. Класифікація та правила визначення суми 
економічних збитків. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади інноваційної 

діяльності 
Тема 1. Інновації 
та їх форми. 
Інноваційна 
діяльність, 
особливості та 
характеристики 

8 4 4   7       

Тема 2. 
Особливості 
створення 
інновацій і 
формування 
попиту на них. 

4 2 2   7       

Тема 3. 
Фінансування 
інноваційних 
процесів 

8 4 4   7       

Тема 4 Маркетинг 
інновацій і його 
роль в 
інноваційному 
процесі 

8 4 4   7       

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

28 14 14   28       

Змістовий модуль 2. Система управління інноваційною діяльністю 
підприємства 

Тема 5. Стратегії 
та бізнес – 
створення 
інноваційної 
бізнес-моделі  

6 2 2   7       

Тема 6. Бізнес-
план 
інноваційного 
проекту 

8 4 4   7       
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Тема 7. 
Управління 
ризиками і 
винагородою при 
роботі над 
інноваціями 

8 4 4   7       

Тема 8. 
Оцінювання 
результатів 
інноваційної 
діяльності 

10 6 4   7       

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

30 16 14          

Усього годин  58 30 28   28       
Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  
Усього годин 120     56       

 
5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Інновації та їх форми. Суть інноваційної діяльності.  4 
2 Особливості створення інновацій і формування попиту 

на них. 
2 

3 Фінансування інноваційних процесів 4 
4 Маркетинг інновацій і його роль в інноваційному 

процесі 
4 

5 Створення інноваційної бізнес-моделі  2 
6 Бізнес-план інноваційного проекту 4 
7 Управління ризиками та винагородою при роботі над 

інноваціями 
4 

8 Оцінювання результатів інноваційної діяльності 4 
 

 
6. Самостійна робота 

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального 
процесу при якій заплановані завдання виконуються студентом самостійно під 
методичним керівництвом викладача.  

Метою СРС засвоєння в повному обсязі навчальної програми та 
формування у студентів пошукових, аналітичних, інформаційних системних та 
творчих компетенцій, які відіграють суттєву роль у становленні майбутнього 
фахівця вищої кваліфікації.  
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В ході самостійної роботи студент має перетворитися в активного учасника 
навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і 
практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, нести 
індивідуальну відповідальності за якість власної професійної підготовки.  

СРС поділяється на дві складові: обов’язкова (підготовка до поточних 
аудиторних занять: опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до семінарів, 
практичних та лабораторних занять тощо) і вибіркова (поглиблення та 
закріплення знань студентів, розвиток творчих здібностей у ході написання 
творчих робіт, виконання розрахункових робіт, індивідуальних домашніх завдань, 
проектів, участь у науководослідній роботі). 

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної 
дисципліни є самостійна робота студентів з вітчизняною та закордонною 
спеціальною економічною літературою, нормативними актами з питань 
державного регулювання економіки, статистичними матеріалами.  

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для 
засвоєння теоретичних знань з дисципліни «Бізнес-інновації»:  

обробка лекційного матеріалу;  
підготовка до практичних, семінарських занять;  
вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання; 
опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних термінів та 

понять за темами дисципліни;  
підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; 
систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модулів 
та іспитом;  
виконання індивідуальних завдань (написання есе за заданою 

проблематикою; пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою 
проблематикою дисципліни;  

аналітичний розгляд наукової публікації;  
контрольна перевірка студентами особистих знань за запитаннями для 

самодіагностики. 
Перелік питань для самостійного опрацювання теоретичних матеріалів: 

1. Розподіл інновацій за типом новизни для ринку. 
2. Моделі інноваційного процесу; 
3. Внесок австрійського економіста Й.Шумпетера у розвиток інноваційної 

теорії; 
4. Особливості управління інноваційним процесом; 
5. Методи та прийоми пошуку інноваційних ідей; 
6. Стратегічне та оперативне планування в управлінні інноваціями; 
7. Методи управління інноваційним розвитком підприємства; 
8. Специфіка вивчення попиту на інновації в Україні; 
9. Сутність поняття «інноваційний потенціал»; 
10. Структурний аналіз попиту на інновації; 
11. Управління ризиками при виконанні інноваційних проектів; 
12. Управлінська команда інноваційного проекту.; 
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13. Управління якістю інноваційних проектів; 
14. Інформаційні системи в управлінні інноваційними проектами; 
15. Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності; 
16. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів 
17. Аналіз ризиків інноваційних проектів; 
18. Види кривих життєвого циклу інновацій; 
19. Основні етапи стратегічного планування інноваційних процесів; 
20. Обґрунтування джерел фінансування інновацій та вибір інвестора; 
21. Специфіка захисту авторського права в Україні. 

 
7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання студента (ІЗ) є вибірковим видом позааудиторної 
самостійної роботи студента та носить навчально-дослідницький характер, яке 
виконується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального дисципліни і 
завершується разом із складанням підсумкового заліку із даної навчальної 
дисципліни. Виконання ІЗ є одним із важливих засобів підвищення якості 
підготовки майбутніх спеціалістів, які здібні застосовувати на практиці 
теоретичні знання, вміння та навички з даної навчальної дисципліни.  

Підготовка ІЗ передбачає систематизацію, закріплення, розширення 
теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх при вирішенні 
конкретних виробничих ситуацій, розвиток навичок самостійної роботи й 
оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою ІЗ.  

ІЗ припускає наявність наступних елементів наукового дослідження: 
практичної значущості, комплексного системного підходу до вирішення завдань 
дослідження, теоретичного використання передової сучасної методологи і 
наукових розробок, наявність елементів творчості; вміння застосовувати сучасні 
технології.  

Практична значущість ІЗ полягає в обґрунтовуванні реальності її 
результатів для потреб практики.  

Реальною вважається робота, яка виконана відповідно до наявних проблем 
підприємства, на основі його реальних даних за низку років, і результати якої 
повністю або частково можуть бути впроваджені в практику діяльності 
підприємства або аналогічних об'єктів.  

Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, 
що предмет дослідження розглядається під різними точками зору - з позицій 
теоретичної бази і практичних напрацювань, умов його реалізації на підприємстві, 
аналізу, обґрунтовування шляхів удосконалення тощо – в тісній взаємоув’язці та 
єдиній логіці викладу.  

Застосування сучасної методології полягає в тому, що при виконанні 
аналізу стратегічних позицій підприємства й обґрунтовуванні шляхів 
удосконалення окремих аспектів предмета та об'єкта дослідження, студент 
повинен використовувати відомості про новітні досягнення в техніці і технологіях 
дослідження, застосовувати різноманітні методи й засоби діагностичних 
досліджень, підходи до визначення та обґрунтування вибору критеріїв і 
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показників експресдіагностування виробничо-економічної системи (або її 
елементів).  

У процесі виконання ІЗ, разом з теоретичними знаннями і практичними 
навичками за фахом, студент повинен продемонструвати здібності до науково-
дослідної роботи та вміння творчо мислити.  

Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно при 
консультуванні з викладачем протягом вивчення дисципліни відповідно до 
графіка навчального процесу.  

ІЗ видається викладачем на початку семестру, протягом якого вивчається 
дисципліна. Студент має надати ІЗ для перевірки наприкінці семестру, але не 
пізніше терміну проведення підсумкового модульного контролю. Оцінка за 
виконання ІЗ враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни. 

 
8. Плани практичних занять 

Практичні 
заняття 

Тема лекції Мета Питання для обговорення: Література 

Практичне 
заняття 
№ 1-2 

Інновації та їх 
форми. 
Інноваційна 
діяльність, 
особливості та 
характеристики 

Вивчити суть, 
форми та основні 
поняття 
«Інновації» та 
«Інноваційна 
діяльність». 
Розглянути 
питання 
інноваційної 
діяльності. 

1.1. Суть інновацій та їх 
значення в сучасній 
економіці.  
1.2. Інновації які змінили 
світ.  
1.3. Загальна характеристика 
інноваційного процесу: 
поняття, суть, зміст. 
1.4. Чинники успішності та 
невдач нововведень 
1.5. Життєвий цикл 
інновацій 
 

1,2,3,6 

Практичне 
заняття 
№ 3 

Особливості 
створення 
інновацій і 
формування 
попиту на них 

Вивчити 
особливості 
створення нового 
товару. Знати 
суть попиту на 
інновації та 
засоби його 
відображення. 
Оцінювання та 
формування 
попиту на 
інновації. 
Аналізувати 
вплив факторів 
на формування 
попиту на стадії 
виходу на ринок. 

2.1. Сутність попиту на 
інновації та засоби його 
відображення 
2.2. Умови виникнення 
попиту на інновації 
2.3. Чинники попиту на 
інновації 
2.4. Планування і 
організація створення 
нового товару 

1,2,3,6 

Практичне 
заняття 
№ 4-5 

Фінансування 
інноваційних 
процесів 

Розглянути 
основні завдання 
системи 
фінансування 
інноваційної 
діяльності. 
Ознайомитись з 

3.1. Функціональні джерела 
інновацій 
3.2. Види і джерела 
фінансування інноваційної 
діяльності.  
3.3. Цілі та завдання системи 
фінансування інноваційної 

1,2,3,6,7,11 
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джерелами та 
видами 
фінансування 
інноваційної 
діяльності 

діяльності 
3.4. Технологічний трансфер 

Практичне 
заняття 
№ 6-7 

Маркетинг 
інновацій і 
його роль в 
інноваційному 
процесі 

 4.1 Розробка ідей і задумів 
інновацій та їх аналіз  
4.1.1. Методи і способи 
перевірки життєздатності 
ідеї 
4.1.2. Мінімальний 
життєздатний (доцільний) 
продукт, типи та етапи його 
створення 
4.2. Маркетинг інновацій: 
суть, зміст, основні задачі. 
4.3. Інноваційний маркетинг. 
4.4. Маркетингові 
інноваційні стратегії 
4.4.1. Стратегія «блакитного 
океану»: суть та переваги. 
4.5. Аналіз ринкових 
можливостей (ринкового 
потенціалу) інноваційного 
розвитку бізнесу. 

1,2,3,6,7,8,14,19 

Практичне 
заняття 
№ 8-9 

Стратегії та 
бізнес – 
створення 
інноваційної 
бізнес-моделі 

Створення 
інноваційної 
бізнес-моделі 

5.1.  Суть, види і 
особливості бізнес-моделей 
5.2. Бізнес-модель Canvas: 
зміст та структура.  
5.3. Техніки проектування 
бізнес-моделей. 
5.4. Середовище бізнес-
моделі: контекст, рушії 
розробки й перешкоди 
5.5. Оцінювання бізнес-
моделей 
5.6. Бізнес-модель 
Остервальдера на прикладі 
інтернет-магазину 

2, 7, 10 

Практичне 
заняття 
№ 10-11 

Бізнес-план 
інноваційного 
проекту 

З’ясування 
доцільності 
розвитку 
інноваційного 
проєкту завдяки 
розробці бізнес-
плану. 

6.1.  Структура бізнес-плану 
6.2. Визначення та опис 
проету 
6.3. Типові помилки бізнес-
плану 
6.4. Ціноутворення для 
нових продуктів та послуг 
6.5. Стратегія фінансування 
інноваційного проекту 
6.6. Оформлення бізнес-
плану 
 

1,2,7,8 

Практичне 
заняття 
№12-13 

Управління 
ризиками і 
винагородою 
при роботі над 
інноваціями 

Дати оцінку 
ризику при 
впровадженні 
інновацій та при 
реалізації 
проектів 

7.1. Інновації і ризик: 
проблеми і методи оцінки  
7.2. Порівняльний аналіз 
методів кількісної оцінки 
ризику  
7.3. Теоретико-

1,2,4,5 
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інноваційного 
розвитку 

методологічні основи 
факторного аналізу ризику в 
умовах нечіткої оцінки 
впливу окремих факторів.  
7.4. Аналіз чинників ризику 
на етапах вибору цільового 
ринку.  
7.5. Розробка і виведення 
нового товару на ринок. 
Фактори ризику.  
7.6. Оцінка ризику при 
виборі партнерів для 
ділового співробітництва 
при реалізації проектів 
інноваційного розвитку. 

Практичне 
заняття 
№ 14-16 

Оцінювання 
результатів 
інноваційної 
діяльності 

Дати оцінку 
інвестиційно-
інноваційної 
діяльності 
підприємства та 
визначити 
ефективність 
інвестиційного та 
інноваційного 
проекту 

8.1.  Суть проблеми оцінки 
ефективності інновацій  
8.2. Види ефективності 
(ефектів)  
8.3. Основні показники 
оцінювання ефективної 
інноваційної діяльності. 
8.4. Методи оцінки 
економічної ефективності 
інноваційної діяльності  
8.5. Визначення точки 
беззбитковості та строку 
окупності інноваційного 
проекту. 
8.6. Визначення 
економічного ефекту від 
впровадження інновацій, 
спрямованих на зниження 
собівартості продукції. 
8.7. Визначення 
ефективності продажу та 
придбання ліцензій. 

1,2,3,7 

 
9. Методи навчання 

Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання 
навчальної дисципліни “Бізнес-інновації” є: 

- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження 
наукового інтересу (лекції); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою обговорень теоретичного 
матеріалу, аналізу тестових завдань, виконання індивідуальних завдань, розгляд 
кейсів; 

- метод поточного контролю у формі усного опитування та написання 
контрольних робіт за тематикою лекційних і практичних занять (практичні 
заняття); 

- методи усного та письмового контролю (практичні заняття, самоконтроль 
в Moodle) 
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10. Методи контролю 
Система оцінювання сформованих компетенцій у студентів враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни «Бізнес-інновації» передбачають 
лекційні та семінарські заняття, а також самостійну роботу і виконання індивідуальних 
завдань. 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль. 
 

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися в наступних 
формах: 
1. Оцінювання знань студента під час семінарських, практичних занять. 
2. Виконання індивідуального завдання. 
3. Проведення проміжного тестування. 
4. Проведення поточного модульного контролю. 
5. Проведення підсумкового заліку. 
 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 
Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять та 

виконання індивідуальних завдань проводиться за 5-бальною шкалою за такими 
критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з 
питань, що розглядаються; 
4) вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, 
розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні індивідуальних завдань, та 
завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в 
аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації 
та робити висновки. 

Оцінка "відмінно" (5 балів) ставиться за умови відповідності індивідуального 
завдання студента або його усної відповіді усім п’ятьом зазначеним критеріям. 
Відсутність тієї або іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів. 

При оцінюванні індивідуальних завдань увага також приділяється якості, 
самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком 
навчального процесу). 

Проміжний тестовий контроль проводиться 2 рази за семестр. Тест містить 
запитання одиничного і множинного вибору щодо перевірки знань основних категорій 
навчальної дисципліни. 

Тести для проміжного контролю обираються із загального переліку тестів за 
відповідними модулями. 

Поточний контроль знань, набутих в процесі вивчення навчальної дисципліни 
“Бізнес-інновації”, відбувається у формі самоконтролю (самостійної роботи студента 
(студентки) із навчальними матеріалами, розміщеним на платформі Moodle) та 
виконання аудиторних письмових робіт. 

Умовою нарахування балів за самостійну роботу є реєстрація студента 
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(студентки) на зазначеній навчальній платформі та ознайомлення із конспектами  
лекцій, розв’язування запропонованих лектором завдань для самоконтролю. 

Бали за роботу на практичних заняттях нараховуються шляхом додавання 
отриманих студентом (студенткою) балів за кожну письмову роботу. 

Наприкінці семестру бали за роботу на практичних заняттях та за роботу із 
матеріалами на платформі Moodle додаються, формуючи бал поточної успішності. 
 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5 - 

8. Обов’язковим для заліку є здача підсумкового контролю ЗМ1 та підсумкового контролю 
ЗМ2. 

Схема нарахування балів 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Практичні 
заняття 

Індивідуальне завдання Сума 

Теми 1-4 Теми 5-8 Теми 1-8 Практичний 
кейс 

Бізнес-
модель 

Бізнес-план  

М1 (15) М2 (15) 15 15 20 20 100 
 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 25 балів для одержання заліку обов’язкове виконання додаткового індивідуального 
завдання.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 
ЄКТС 

Сума 
балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 
добре С 71-80 

D 61-70 
задовільно E 51-60 

FX 21-50 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

F 0-20 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

До методичного забезпечення навчальної дисципліни входять:  
1. конспекти лекцій;  
2. дидактичні роздаткові матеріали (схеми, діаграми, зразки тощо);  
3. методичні вказівки до виконання практичних, семінарських занять, самостійної, 
індивідуальної роботи студентів.  
4. Навчальні матеріали у межах електронного курсу на платформі Moodle http://e-
learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2435. 
 

13. Рекомендована література 
Базова 

1. Волков О.І, Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка та організація 
інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). – К.: Центр учбової 
літератури, 2007. – 662 с. 
2. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. – К: Либідь, 2006. – 480 с.  
3. Заблоцький Б. Ф. Економіка і організація іноваційної діяльності : навч. посіб. / 
Б. Ф. Заблоцький. – 2-ге вид. – К. : Ліра-К, 2015. – 428 с. 
4. Микитюк П. П. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / П. П. Микитюк; 
Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2013. - 391 с. 
5. Бодрова Н. Е. Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / Н. Е. Бодрова ; 
Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 2010. - 
360 с. 
6. Левченко Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / 
Ю. Г. Левченко. – К. : Кондор, 2015. – 448 с. 
7. Управління стартапами : підручник для для здобувачів вищої освіти за 
економічними спеціальностями / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, 
К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
Видавництво «Політехніка», 2020. 716 с. 
8. Ілляшенко С. М. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / С. М. 
Ілляшенко. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 623 с. 
9. Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2015). Blue ocean strategy: How to create 
uncontested market space and make the competition irrelevant (Expanded edition). 
Harvard Business Review Press. 
10. Osterwalder, Alexander, Yves Pigneur, and Tim Clark. 2010. Business Model 
Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken, 
NJ: Wiley. 
 

Допоміжна 
11. Андронова О. Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної 
діяльності: Монографія / О. Ф. Андронова, А. В. Череп. – К.: Кондор, 2007. – 356 
с.  
12. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: 
Монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2010. – 
394 с.  
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13. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – Спб.: ИД "Питер", 2002.  
14.Ілляшенко С. М. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: 
монографія / С. М. Ілляшенко. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 
536 с.  
15.Інвестиційно-інноваційні чинники формування розвитку й управління 
конкурентоспроможним потенціалом підприємства: Монографія / Д. В. Солоха, В. 
В. Морева, С. О. Чирков, В. Я. Козлова, О. В. Бєлякова. – Донецьк: СПД 
Дмитренко Л. Р., 2010. – 400 с.  
16.Інтелектуальна власність в Україні. Збірник законодавчих і нормативних актів. 
– К. : Ліра-К, 2014.  
17.Ивин Л.Н. Венчурный инновационный менеджмент: интегральное учебное 
пособие. –Х.: НТУ "ХПИ", 2005  
18.Інформаційні системи в менеджменті : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / 
В. О. Новак, В. В. Матвєєв, В. П. Бондар, М. О. Карпенко ; Нац. авіац. ун-т. –2-е 
вид. – Київ : Каравела, 2014. – 536 с.  
19.Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів. Монографія. – К.: КНЕУ, 2005.  
20.Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 
1999. 
21.Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: СПб.: К.: Вильямс, 2001.  
22.Лазебний В. С. Основи інтелектуальної власності та її захист : монографія / В. 
С. Лазебний, Г. М. Розорынов, С. В. Толюпа. – К. : Ліра-К, 2014. – 160 с.  
23.Мартиненко В. М. Управління організаційними знаннями підприємства: 
теоретичний аспект : навч. посіб. / В. М. Мартиненко. – К. : Ліра-К, 2013. – 224 с.  
24.Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – К. 
: Кондор, 2015. – 242 с.  
25.Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. 
Сенів. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.  
26.Ноздріна Л. В. Управління проектами : підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, 
О. І. Полотай ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Львів. комерц.акад. – 
Київ : Центр учб. літ., 2010. – 432 с.  
27.Оспішев В. І. Технологія наукових досліджень в економіці : навч. посіб. / В. І. 
Оспіщев. – К. : Ліра-К, 2013. – 256 с.  
28.Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О.О. Проектне фінансування. 
Підручник. – К.: КНЕУ, 2005.  
29. Бизнес-модель: что это такое и почему о ней так много говорять. Startup 
Ukraine. Первый образовательный центр для предпринимателей. URL: 
http://startupukraine.com/blog/biznes-model-chto-eto-takoe-i-pochemu-o-nejtak-
mnogo-govoryat. 
 

 Інформаційні ресурси 
 

1. Державний комітет статистики України. – Режим доступу з: 
http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Міжнародний центр перспективних досліджень. –  Режим доступу з: 
http://www.icps.kiev.ua 
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3. Інститут економіки і прогнозування НАН України. – Режим доступу з: 
http://www.ief.org.ua 

4. Бібліотека імені  В.Вернадського. - Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua 
5. https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/ 
6. https://franchising.ua/osnovi-biznesu/ - Портал ідей для бізнесу 

 
 


