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ПЕРЕДМОВА 
 

Сучасний економічний розвиток змінює економічну поведінку суб'єктів 

господарювання. Інтереси компаній, пов'язані з інноваційною активністю, 

особливо в довгостроковому періоді, зосереджуються на підвищенні 

конкурентоспроможності, оновленні виробництва, забезпеченні фінансової 

стабільності з метою зниження ділового ризику. Саме інноваційна активність 

сприяє успіхам компанії в сучасному глобалізованому світі. 

На початку XXI-го століття найбільш змістовну оцінку новим 

тенденціям суспільного розвитку дає така категорія як інноваційний розвиток. 

Вона найбільш повно характеризує усі процеси сучасного етапу існування 

суспільства (економічні, політичні, соціальні й інші) і пов'язує їх у єдине ціле.  

Посилення ролі інновацій у сучасних умовах визначає активізацію 

інноваційної діяльності підприємств на основі підвищення ефективності 

виробництва, здійснення перспективних науково-дослідних розробок і 

реалізації інноваційних програм та проектів. Зазначене вимагає управління 

інноваційним розвитком первинних ланок усіх сфер і секторів національного 

господарства. 

Інноваційний розвиток на рівні підприємства – це соціально-

економічний процес, метою якого є формування інноваційної системи, 

спроможної до збільшення інноваційного потенціалу і його реалізації шляхом 

організації високотехнологічних виробництв та надання наукомістких послуг, 

започаткованих на використанні інтелектуальної праці й продуктів, що 
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створюють високу додану вартість. Звідси, актуальним постає завдання 

розробки та упровадження механізму управління інноваційним розвитком 

підприємства як сукупності методів і засобів впливу на інноваційні процеси, 

започаткованих на формуванні інноваційного потенціалу і його перетворенні 

в інноваційний капітал в умовах розвитку інтеграційних процесів взаємодії 

економічних суб'єктів. Зазначене вимагає вироблення відповідної 

послідовності дій, розробки та реалізації стратегії інноваційного розвитку, 

методів та інструментів інноваційної політики, здійснення оцінки 

ефективності інноваційного процесу у контексті реалізації передумов 

інноваційної моделі розвитку. 

Розгляду та усвідомленню основних положень теорії інноваційного 

розвитку і практики формування інноваційного типу розвитку підприємства, 

вибору та застосування методичного інструментарію оцінки інноваційної 

діяльності присвячено даний підручник.  

Підручник підготовлено на основі навчальної дисципліни "Інноваційний 

розвиток підприємства", що передбачає освоєння студентами теоретико-

методологічних та прикладних знань для подальшої їхньої реалізації у сфері 

управління різними видами господарської діяльності. Серед основних завдань 

- формування у студентів теоретичного знання щодо інноваційності та 

інноваційного розвитку підприємства, розуміння особливостей механізмів та 

інструментів забезпечення стратегічного управління інноваційним процесом 

та вироблення навичок економічної оцінки ефективності та результативності 

інноваційної діяльності, здатностей застосовувати інструментальні засоби 

управління інноваційними бізнес-моделями, оцінки інновацій та 

інноваційного розвитку. 

При підготовці матеріалів підручника використовувався досвід, 

практика передових компаній європейських країн, норми та положення 

інноваційної політики країн ЄС, що дозволить сформувати спеціальні 

професійні компетенції, серед яких: здатність аналізувати та оцінювати 

соціально-економічні процеси, що мають місце в суспільстві й прогнозувати 
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їх розвиток на інноваційній основі; уміння ініціювати та формулювати нові 

ідеї, обґрунтовувати мету та завдання інноваційної діяльності, обирати 

необхідні ресурси для їх реалізації; уміння організовувати та оцінювати 

інноваційний процес в організації, здійснювати моніторинг інноваційного 

розвитку  підприємства. 

 

 



Навчальне   видання

Федулова Л. І.
Забарна Е.М.
Філиппова С.В.

Видано в авторській редакції

ІННОВАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК

ПІДПРИЄМСТВА

Підписано до друку 09.06.2016 р.
Формат 60×84/16. Папір офсетний. Гарнітура TimesNewRoman. 

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 40,69. Наклад 300 прим. 
Зам. № 0909/2.

Надруковано з готового оригінал-макету у друкарні «Апрель»
ФОП  Бондаренко М. О.

65045, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 60     
тел.: +38 0482 35 79 76

www.aprel.od.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців ДК № 4684 від 13.02.2014 р.

Підручник для студентів вищих навчальних закладів 

Технічний редактор і дизайн обкладинки В. Ю Філіппов



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageSizes
        
     Action: Make all pages the same size
     Scale: Scale width and height separately
     Rotate: Counterclockwise if needed
     Size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
      

        
     0
            
       D:20160909092258
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Tall
     1
     1
     747
     258
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     CCW
     Separate
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     700
     699
     700
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: all pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -6.33, 563.64 Width 20.13 Height 20.13 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     -6.3266 563.6427 20.1302 20.1302 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     689
     700
     699
     700
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: all pages
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 406.63, 562.49 Width 23.01 Height 25.88 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     406.6308 562.4924 23.006 25.8817 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     688
     700
     699
     700
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





