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ВСТУП 

 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних ре-

комендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої розпоря-

дженням № 071/роз. від 10.07. 2019 р. та відповідних нормативних документів. 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця з ОПП Економіка підприємства (за видами економічної 

діяльності). 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційно-інвестиційні процеси в економі-

ці» є вивчення сутності інноваційно-інвестиційних процесів в економіці, формування у студен-

тів знань і навичок щодо раціональної організації та економічного обґрунтування напрямків розви-

тку інноваційно-інвестиційних процесів в економіці з урахуванням сучасних тенденцій інноваційного 

розвитку суспільства. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- –оволодіння теоретичними основами та методикою оцінки ефективності інноваційно-

інвестиційних процесів;  

- вивчення принципів здійснення управлінських заходів у сфері інноваційно-

інвестиційної діяльності;  

- ознайомлення студентів з новітньою теорією та сучасною практикою управління інно-

ваційно-інвестиційними процесами в економіці підприємства, що забезпечує його стабільне 

функціонування й розвиток; 

- набуття студентами навичок аналізу інноваційно-інвестиційних процесів, що відбува-

ються на підприємствах;  

- формування умінь самостійної розробки та прийняття управлінських рішень, які забез-

печують підвищення ефективності інноваційно-інвестиційних процесів на підприємстві. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні компе-

тентності: 

Знати: 

- методики пошуку, оброблення та аналізу інформації різних джерел; 

- особливості провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки; 

- підходи до обґрунтування економічних рішень на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів із застосуванням сучасного методичного інструментарію; 

- основні економічні поняття дисципліни; 

- місце і роль інноваційно-інвестиційної діяльності в економічній діяльності підприємст-

ва. 

Вміти: 

- встановлювати і оперувати основними методами і підходами, які використовуються в 

інноваційно-інвестиційних процесах в економіці;  

-  визначати основні напрями інноваційно-інвестиційній діяльності підприємства; 
-  кількісно оцінювати явища та визначати тенденції зміни показників інноваційно-

інвестиційних процесів в економіці;  
-  самостійно  оцінювати проекти з інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Інноваційно-інвестиційні процеси в 

економіці» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Економічна теорія», «Макроекономіка», 

«Основи функціонування економіки на мікро-, мезо- і макрорівнях», «міжнародна економічна 
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діяльність» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Економіка підприємства», «Оцінка 

економічної діяльності підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Об-

ґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Стратегія підприємства» та інших. 

 

1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається 

з двох навчальних модулів: №1 «Інноваційні процеси в економіці» та модуля № 2 «Інвести-

ційні процеси в економіці», які є логічно завершеними, самостійною, цілісними частинами на-

вчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульних контрольних робіт та аналіз 

результатів їх виконання. 

Модуль 1. Інноваційні процеси в економіці 

Тема 1.2.1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів 

Сутність сфери інноваційної діяльності. Поняття новини, нововведення, інновації, іннова-

ційною процесу. Сфера інноваційної діяльності. Основні етапи (наука, дослідження, розроблен-

ня, виробництво, використання) та стадії (наука — техніка — виробництво) інноваційного про-

цесу. Моделі інноваційного процесу. Взаємозв’язок окремих видів інноваційних процесів. 

Система класифікації інновацій. Практичне значення класифікації інновацій. Виокремлен-

ня інновацій за такими ознаками: характер діяльності, технологічні параметри, галузево-

функціональний вид діяльності, місце в системі, причини виникнення. Типи інновацій: продук-

това, технологічна, сировинна, організаційна, збутова, інфраструктурна. Функції інновацій: ба-

зова, 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. 

Тема 1.2.2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки 

Становлення та розвиток теорії інновацій. Еволюція інноваційної теорії. Визначення інно-

вацій за Й. Шумпетером. Інноваційні теорії економічного розвитку. Теорія «довгих хвиль» 

М. Кондратьєва. Роль інновацій в еволюції економічної системи. 

Місце та роль інновацій у системі господарювання. Вплив інноваційних процесів на роз-

виток виробництва. Зарубіжний досвід упровадження інновацій. Інноваційні суспільства. Япон-

ський досвід використання технологічних змін. Науково-технічні індикатори Південної Кореї. 

Інноваційні процеси і командно-адміністративна система управління економікою.  

Сучасні світові тенденції розвитку інновацій. Особливості інноваційних процесів в умовах 

ринкової економіки. Наукомісткість сучасного виробництва. Монополія та конкуренція в інно-

ваційному процесі. Тенденції інноваційної активності в Україні. 

Тема 1.2.3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності  

Інновації як об’єкт державної політики. Необхідність державної підтримки. Особливості 

економічної політики щодо інновацій. Державна інноваційна політика України. Наукомісткість 

продукції як мета економічної політики держави. 

Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності. Мікроекономічні причини не-

обхідності державної підтримки інноваторів.  

Класифікація інструментів державної підтримки інновацій. Політика оподаткування інно-

ваторів. Прискорена амортизація як метод регулювання оновлення виробництва. Сфери засто-

сування державного впливу на інноваційні процеси. Прямі та непрямі методи сприяння розвит-

ку інноваційної діяльності з боку держави. 

Підтримка державою малого бізнесу як чинник інноваційної політики. 

Правові аспекти охорони інтелектуальної власності. Інтелектуальний продукт.  

Теоретичні передумови авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. Види і 

типи об’єктів інтелектуальної власності. Промислова власність. Об’єкти промислової власності. 

Патент як засіб охорони об’єктів промислової власності. 
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Тема 1.2.4. Інноваційна політика підприємства  

Сутність та складові елементи інноваційної політики фірми. Змістовна характеристика ін-

новаційної політики. Місце інноваційної політики фірми в загальній стратегії розвитку. Скла-

дові елементи інноваційної політики фірми. Чинники впливу на формування інноваційної полі-

тики фірми. 

Розроблення інноваційної стратегії. Зв’язок інноваційної стратегії фірми з загальною стра-

тегією розвитку. Принципи її формування та упровадження. Стратегічний план фірми, його ро-

зділи.  

Елементи стратегічного вибору: генеральна мета, основні цілі, стратегії, завдання і про-

грами.  

Види інноваційних стратегій та їх співвідношення. Наступальна, захисна, імітаційна, за-

лежна, традиційна, «за нагодою» стратегії та їх сутність. Співвідношення різних типів іннова-

ційних стратегій.  

Процес упровадження інноваційних стратегій. Умови та методи реалізації стратегій. 

Тема 1.2.5. Управління інноваційними процесами 

Особливості менеджменту на стадіях життєвого циклу інновацій. Об’єктивна необхідність 

і поняття управління суб’єктами інноваційної діяльності. Функції управління інноваційною дія-

льністю.  

Організація управління інноваційною діяльністю. Особливості організації управління дос-

лідженнями, розробками та впровадженням інновацій. 

Ключові аспекти оперативного менеджменту. Сутність оперативного менеджменту інно-

ваційної діяльності та її контролю. Проблеми та завдання оперативного менеджменту на всіх 

стадіях життєвого циклу інновацій. Інформаційна база та її ефективне використання. 

Основні критерії вибору організаційних структур управління інноваційною діяльністю.  

Роль організаційних структур в управлінні інноваційними процесами.  

Особливості організаційних структур управління інноваційною діяльністю (лінійно-

функціональні, матричні, дивізіональні, штабні).  

Принципи та етапи процесу побудови організаційних структур управління інноваційною 

діяльністю.  

Обґрунтування вибору організаційних структур управління інноваційною діяльністю на 

стадіях життєвого циклу інновацій. 

Тема 1.2.6. Управління інноваційним розвитком підприємства 

Концепція управління інноваційним розвитком підприємств. Принципи формування орга-

нізаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств. Структура 

організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства. 

Вплив управління інноваційним розвитком на підвищення ефективності діяльності підп-

риємства. 

Тема 1.2.7. Організаційні форми інноваційної діяльності 

Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій. Взаємодія наук (фун-

даментальні, прикладні) у процесі створення інновацій. Класифікаційна схема наукового забез-

печення інновацій. Форми організації наукової діяльності (академічна, вузівська, галузева, за-

водська, комерційна наука). 

Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності. Інноваційне підприємство як суб’єкт господа-

рювання. Інституційні форми інноваційного підприємства. Види підприємств, які беруть участь 

в інноваційних процесах (малі підприємства — обслуговуючі фірми, «спін-офф», проектні бри-

гади, інжинірингові фірми). Специфіка венчурного бізнесу. Інноваційні підприємства в Україні. 

Організаційні форми інтеграції науки та виробництва. Зв’язок інновацій, досліджень та 

виробництва. Формування та функціонування нових організаційних структур: науково-

технологічні парки, науково-промислові консорціуми, технополіси, фірми-інкубатори, стратегі-

чні альянси. Форми технологічної кооперації. 
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Тема 1.2.8. Особливості створення інновацій  і формування попиту на них 

Сутність попиту на інновації та засоби його відображення. Попит як один з чинників фор-

мування інновацій. Напрями аналізу попиту. Закон попиту. Табличне, графічне та аналітичне 

зображення попиту. 

Умови, за яких інновація стає товаром. Формування попиту на інновації. Засоби іден-

тифікації 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 нововведен-

ня. Внутрішні чинники попиту. Зовнішні чинники попиту. Види попиту (потенційний, негатив-

ний, прихований, повноцінний, нерегулярний та ін.). Вплив чинників на зміну попиту на нову 

продукцію. 

Тема 1.2.9. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності 

Понятття моніторінгу інновацій. Місце моніторінгу інновацій в системі інноваційної дія-

льності підприємства. Моніторінг інновацій як основа цілеспрямованого новаторства. Джерела 

інноваційних можливостей. Форми здійснення моніторингу. Визначення ефективності моніто-

рингу інноваційних процесів. Сутність та економічна природа категорії «інформація». Знання 

як стратегічний ресурс інноваційних змін. Стратегічна парадигма інноваційного розвитку. Ін-

формаційні системи та технології обробки знань. Моделювання інноваційного розвитку суспі-

льства. Грід-технологія - інформаційно-обчислювальна інновація XXI сторіччя. 

Тема 1.2.10. Фінансування інноваційної діяльності 

Цілі та завдання системи фінансування інноваційної діяльності. Стратегія фінансування 

інноваційної діяльності. Методологічні принципи та складові елементи фінансової стратегії фі-

рми щодо фінансування інноваційних процесів. Організаційно-економічний механізм фінансу-

вання інновацій. 

Види фінансування інноваційних процесів. Характеристика різних видів фінансування ін-

новаційних процесів. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування. Обґрунтування конкретних 

джерел фінансування інноваційних процесів та врахування ризиків, які можуть виникнути під 

час фінансування. 

Сутність ризикового фінансування інноваційної діяльності на базі венчурного капіталу. 

Причини виникнення та використання ризикового (венчурного) фінансування. Засоби страху-

вання, які використовують ризикові інвестори. Переваги та недоліки венчурного фінансування. 

Лізингове фінансування та його особливості. Необхідність лізингового фінансування інно-

ваційної діяльності. Функції лізингу. Об’єкти лізингу. Види лізингу. Переваги та недоліки лізи-

нгового фінансування. Склад лізингових платежів. 

Тема 1.2.11. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства 

Техніко-технологічний стан підприємства. Техніка і технологія як складові техніко-

технологічної бази підприємства.  

Технічний розвиток і показники технічного рівня підприємства. Відтворення і вдоскона-

лення техніко-технологічної бази підприємства. 

Оцінка техніко-технологічного стану підприємства. Сутність технологічних змін на підп-

риємстві. 

Тема 1.2.12. Інноваційний проект: обґрунтування та реалізація 

Інноваційний проект як об’єкт фінансування. Критерії та умови оцінювання інноваційного 

проекту. Класифікація інноваційних проектів. Оцінювання інноваційного проекту.  

Обґрунтування бізнес-плану інноваційного проекту. Стратегія фінансування інноваційно-

го проекту. 
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Тема 1.2.13. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства 

Основні принципи вимірювання ефективності інноваційної діяльності. Принципи оціню-

вання 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 резуль-

тати, які оцінюються економічною мірою. Показники соціально-економічного ефекту. Правило 

тотожності корисного результату при соціально-економічному оцінювання. Класифікація та 

правила визначення суми економічних збитків. 

Тема 1.2.14. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності 

Сутність комерціалізації результатів інноваційної діяльності. Методи комерціалізації ре-

зультатів інноваційної діяльності. 

Інтелектуальна власність та її трансформація в інноваційний продукт. 

Оцінка вартості інтелектуальної власності.  

Способи комерціалізації інтелектуальної власності. 

Модуль 2. Інвестиційні процеси в економіці 

Тема 2.2.1. Сутнісна характеристика інвестицій та інвестиційних процесів.  

Основні поняття інвестиційних процесів: інвестиції, реальні та фінансові інвестиції, 

капітальні вкладення, інвестиційні процеси, інвестиційний проект, ефективність інвестицій-

ного проекту.  

Класифікація інвестицій. 

Тема 2.2.2. Роль інвестиційних процесів в еволюції економічної системи 

Місце та роль інвестиційних процесів у системі господарювання. Необхідність прискорення 

інвестиційного процесу на сучасному етапі. Вплив інвестиційних процесів на розвиток вироб-

ництва. Зарубіжний досвід впровадження інвестицій. 

Сучасні світові тенденції розвитку інвестиційних процесів. Особливості інвестиційних про-

цесів в умовах ринкової економіки.  

Тема 2.2.3. Правові засади інвестиційних процесів. 

Інвестиційна діяльність як об’єкт державної політики. Сфери застосування державного 

впливу на інвестиційні процеси. Нормативно-правова база функціонування інвестиційної діяль-

ності підприємств.  

Прямі та непрямі методи сприяння розвитку інвестиційної діяльності з боку держави. 

Проблеми правового регулювання інвестиційної діяльності підприємств.  

Тема 2.2.4. Інвестиційна політика підприємства 

Сутність та складові елементи інвестиційної політики держави. Змістовна характеристика 

інвестиційної політики. Місце інвестиційної політики підприємства в загальній стратегії розви-

тку. Складові елементи інвестиційної політики фірми. Чинники впливу на формування інвести-

ційної політики фірми. Розроблення інвестиційної стратегії, принципи та етапи її формування. 

Тема 2.2.5. Інвестиційний ринок та його інфраструктура 

Структура інвестиційного ринку. Інвестиційний ринок та його інфраструктура. Класифі-

кація інвестиційних ринків.  

Ринки інвестиційних ресурсів та інвестиційних товарів. Елементи інвестиційного ринку: 

попит, пропозиція, ціна, кон’юнктура і конкуренція, їх взаємозв’язок. Суб’єкти інвестиційної 

діяльності. Інституційні інвестори.  

Інвестиційне середовище і інвестиційний процес. Інвестиційний клімат (інвестиційний 

потенціал та його складові, характеристика інвестиційних ризиків). 
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Тема 2.2.6. Методологічний інструментарій інвестиційної діяльності 

Концепція вартості грошей. Принципи оцінки вартості грошей. Поняття грошових пото-

ків. Чистий прибуток. Амортизаційні відрахування. Майбутня і теперішня вартість грошей. 

Прості і складні відсотки. Дисконтний множник і дисконтування грошових потоків. Поняття 

“ануїтет”. Теперішня й майбутня вартість ануїтету. 

Фактори, що впливають на вартість інвестиційних грошей. Вплив інфляції на результати 

інвестиційної діяльності. 

Номінальна і реальна вартість. Урахування фактора інфляції на прирощення вартості і на 

формування реальної ставки відсотка. Формування рівня доходів (прибутків) від інвестицій. 

Дисконтування. Інфляційна премія і порядок її обчислення. Премія за ліквідність. 

Тема 2.2.7. Принципи та методи оцінки ефективності інвестиційної діяльності 

Принципи та методи обґрунтування доцільності інвестиційних проектів. Принципи оцінки 

ефективності інвестиційного проекту. Метод оцінки ефективності інвестицій виходячи з термі-

нів їх окупності. Метод оцінки інвестицій по нормі прибутку на капітал. 

Поняття дисконтування та нарощування вартості. Метод чистої приведеної вартості. Оці-

нка ефективності інвестиційного проекту по індексу доходності. 

 
 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни. 

№ 
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Назва теми 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «Інноваційні процеси в економіці» 
1.1 Сутнісна характеристика інновацій та іннова-

ційних процесів 

1 семестр 1 семестр 
6 2 2 2 6 2  4 

1.2 Теоретичні засади та сучасні тенденції інно-

ваційного розвитку економіки 
8 2 2 4 8   8 

1.3 Державне регулювання та підтримка іннова-

ційної діяльності 
6 2 2 2 4   4 

1.4 Інноваційна політика підприємства 6 2 2 2 12 2 2 8 

Усього за 1 семестр - - - - 30 4 2 24 

1.5 Управління інноваційними процесами 

6 2 - 4 
2 семестр 

8   8 

1.6 
Управління інноваційним розвитком підпри-

ємства 
6 2 - 4 10   10 

1.7 Організаційні форми інноваційної діяльно-

сті 
4 2 - 2 8   8 

1.8 Особливості створення інновацій  і  формуван-

ня попиту на них 
6 2 2 2 8   8 

1.9 Моніторинг інновацій та інформаційне за- 4 2 - 2 8   8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

безпечення інноваційної діяльності 

1.10 Фінансування інноваційної діяльності 7 2 1 4 8   8 

1.11 Оновлення техніко-технологічної бази підп-

риємства 
6 2 - 4 10 2 2 6 

1.12 Інноваційний проект: обґрунтування та реалі-

зація 
6 

2 
2 

- 2 8   8 

1.13 Комплексне оцінювання ефективності інно-

ваційної діяльності підприємства 
6 2  4 12 2 2 8 

1.14 Комерціалізація результатів інноваційної ді-

яльності 
3 2 - 1 8   8 

1.15 Модульна контрольна робота №1 4 – 2 2 - - - - 

1.16 Контрольна робота (домашня)     8   8 

 Диференційований залік  6  2 4     

Усього за модулем №1 90 30 15 45 120 10 6 104 

Усього за 1 семестр  90 30 15 45     

Усього за 2 семестр      90 6 4 80 

Модуль №2 «Інвестиційні процеси в економі-

ці» 
2семестр 3 семестр 

2.1 Сутнісна характеристика інвестицій та інвес-

тиційних процесів. 
8 2 2 4 8   8 

2.2 Роль інвестиційних процесів в еволюції еко-

номічної системи 
12 2 2 8 8   8 

2.3 Правові засади інвестиційних процесів. 10 2 2 6 8   8 

2.4 
Інвестиційна політика підприємства 12 

2 
2 

2 6 8   8 

2.5 Інвестиційний ринок та його інфраструк-

тура 
8 2 2 4 4   4 

2.6 Методологічний інструментарій інвести-

ційної діяльності 
16 2 2 

4 

6 
8   8 

2.7 Принципи та методи оцінки ефективності 

інвестиційної діяльності 
8 2 2 4 8   8 

2.8 Модульна контрольна робота №2 8 2 2 4 - - - - 

 Диференційований залік 8  2 6     

 Контрольна робота (домашня)     8   8 

Усього за 2 семестр 82 19 19 52     

Усього за навчальною дисципліною 172 49 34 97 180 12 8 160 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота студента, її зміст та обсяг  

№ 

п/п 
Зміст самостійної роботи студента 

Обсяг СРС (годин) 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 43 82 

2. Підготовка до практичних занять 43 70 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи 4 - 

4. Виконання контрольної домашньої роботи - 8 

Усього за навчальною дисципліною 90 160 
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2.4.1. Завдання на контрольну (домашню) роботу (ЗФН). 

Контрольна (домашня) робота з дисципліни виконується у четвертому семестрі відповідно 

до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни. 

Теми рефератів та завдання для виконання практичної частини контрольної (домашньої) 

роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомен-

дацій, розроблених провідними викладачами кафедри. 

Час, потрібний для виконання контрольної роботи складає 8 годин самостійної роботи. 

2.4.2. Перелік питань для підготовки до підсумкової контрольної роботи. 

Перелік питань та зміст завдань для підготовки до підсумкової контрольної роботи  роз-

робляється провідним викладачем і затверджується протоколом засідання кафедри та доводить-

ся до відома студентів. 
 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Методи навчання  

Методами навчання дисципліни «Інноваційно-інвестиційні процеси в економіці» є  спо-

соби спільної діяльності та спілкування викладача і студентів, що забезпечують вироблення по-

зитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних знань, умінь і навичок, форму-

вання фахового професійного світогляду, розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці 

майбутніх фахівців за спеціальністю 051 «Економіка». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так і лекційних, 

використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, дискусія, діалог), на-

очні (демонстрація, ілюстрація, кейс, презентація), практичні (рішення задач, ділові ігри, моз-

кова атака ). 

За характером пізнавальної діяльності при вивченні дисципліни «Інноваційно-

інвестиційні процеси в економіці» використовуються: пояснювально-наочний проблемний ви-

клад; частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 

- методи організації та здійснення навчальної діяльності, що поєднує словесні, наочні і 

практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; методи навчальної роботи під керів-

ництвом викладача та методи самостійної роботи студентів; 

- методи стимулювання та мотивації навчальної роботи, що об'єднали в собі пізнава-

льні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, створення ситуацій успіху в на-

вчальній роботі, пред'явлення вимог і метод заохочення; 

- методи контролю та самоконтролю за навчальною діяльністю: методи усного, пись-

мового контролю; індивідуального, тематичного і систематичного контролю. 

3.2. Рекомендована література 

Базова література 

3.1.1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент. Київ: Центр навчальної 

літератури,  2005.- 440 с. 

3.1.2. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент.  Київ: ЦУЛ, Фенікс,  

2003.- 440 с. 

3.1.3. Гуткевич С. О. Інвестування: теорія і практика. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 

2010.- 234 с. 

3.1.4. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник. - К.: Алерта, 2009.- 

230 с. 

3.1.5. За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. Інноваційний розвиток економіки: 

модель, система управління, державна політика. Київ: »Основа»,  2005.- 552 с. 

3.1.6. Йохна М.А., Стадник В.В. Основи інноваційно-інвестиційної діяльнос-

http://ief.tup.km.ua/method/bookinfo.php?code=2871
http://ief.tup.km.ua/method/bookinfo.php?code=2871
http://ief.tup.km.ua/method/bookinfo.php?code=2174
http://ief.tup.km.ua/method/bookinfo.php?code=2174
http://ief.tup.km.ua/method/bookinfo.php?code=2785
http://ief.tup.km.ua/method/bookinfo.php?code=2785
http://ief.tup.km.ua/method/bookinfo.php?code=2836
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ті. Київ: Видавничий центр «Академія»,  2009.- 400 с. 

3.1.7. Отецький В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії та практики. - К.: ІАЕ 

УААН, 2008.- 884 с. 

Допоміжна література 

3.1.8. Ареф'єва О.В. Стратегія інноваційного розвитку в контексті антикризового 

управління [Електронний ресурс] / О.В. Ареф’єва, С.Т. Пілецька / ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція «Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприєм-

ництва в Україні» - 2020. 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15211/4/Cluster2020_P006-009.pdf 

3.1.9. Андрієнко М.М. Оцінка ефективності контейнерних перевезень на транс-

порті / М.М. Андрієнко // Ефективна економіка. –2011. –No10. –С. 17–22. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=728 

3.1.10. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна 

політика. За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. Київ: »Основа»,  2005.- 552 с. 

3.1.11. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, 

методи. Суми: ВТД «Університетська книга»,  2010.- 278 с. 

3.1.12. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк. Основы инвестирования: Пер. с 

англ. - М.: Дело, 2011.- 460 с. 

3.1.13. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. - К.: ЦУЛ, 2008.- 586 с. 

3.1.14. Пересада А. А., Смирнова О. О., Онікієнко С. В., Ляхова О. О. Інвестуван-

ня: Навч.-метод. посіб. - К.: КНЕУ, 2009.- 456 с. 

3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

3.3.1. Нормативно-правові матеріали до законів України, постанов уряду та інші докумен-

ти за напрямком вивчення. – Режим доступу: www.gov.ua. 

 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 

балах відповідно до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 

 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Вид навчальної роботи Модуль №1 
1,2,3 семестри 

Виконання завдань на  практичних заняттях 
1,2 семестр 

5б×5 = 25 10б×4 = 40 

Виконання та захист домашнього завдання  20 

Для допуску до виконання модульної контрольної  

роботи №1 студент має набрати не менше 
15 балів - 

Виконання модульної контрольної роботи №1 5 - 

Усього за модулем №1 30 - 

 Модуль №2 - 

Виконання завдань на  практичних заняттях 5б×5 = 25 - 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15211/4/Cluster2020_P006-009.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=728
http://ief.tup.km.ua/method/bookinfo.php?code=2785
http://ief.tup.km.ua/method/bookinfo.php?code=2785
http://ief.tup.km.ua/method/bookinfo.php?code=1475
http://ief.tup.km.ua/method/bookinfo.php?code=1475
http://www.gov.ua/
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Для допуску до виконання модульної контрольної  

роботи №1 студент має набрати не менше 
15 балів - 

Виконання модульної контрольної роботи №2 5 - 

Усього за модулем №2/модулем 30 60 

Підсумкова залікова робота  40 40 

Усього за дисципліною 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчаль-

ної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості моду-

льного контролю. 

 

Таблиця 4.2 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

 національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною  

кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 

 

4.4. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шка-

лою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е 

тощо. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди  

передано  

(підрозділ) 

Дата  

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 (Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис  

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

 

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

 

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


