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3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Економіка і організація інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів 

господарювання» є обов’язковим компонентом підготовки здобувачів вищої освітнього 

ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми 

«Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» та спрямована на 

формування і розвиток загальних та спеціальних (фахових) компетентностей у 

відповідності до державного стандарту підготовки магістра зі спеціальності 073 

Менеджмент та освітньо-професійної програми «Менеджмент: адміністрування діяльності 

суб’єктів господарювання».  

Світові економічні тренди демонструють об’єктивну необхідність забезпечення 

інноваційності розвитку підприємства як передумови його виживання у глобальному 

конкурентному середовищі. Для вітчизняних підприємств забезпечення інноваційного 

розвитку є, по суті, єдиною передумовою їх виживання та потенційного виходу на світові 

ринки. У цьому контексті мова йде не лише про технологічні чи продуктові інновації, які 

в силу нестачі ресурсного забезпечення діяльності становлять неабиякі проблеми щодо 

реалізації, але й про управлінські, маркетингові та організаційні інновації. Саме такий вид 

інновацій може стати не лише дієвою передумовою для їх стійкого розвитку, але й 

каталізатором до нарощення усіх складових інноваційного потенціалу, що в майбутньому 

забезпечить комплексний інноваційний розвиток підприємства. 

Впровадження інноваційної діяльності суб’єктами господарювання можливо 

тільки за допомогою ефективної інвестиційної політики, за допомогою інструментів і 

методів якої, можна дійти поставленої мети. 
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Таким чином, вибір інструментів і засобів, які використовуються для забезпечення 

інноваційного розвитку, набуває особливого значення, підвищуючи ціну економічних і 

соціальних наслідків рішень і дій, що ухвалюються для їх реалізації. Тому менеджери 

організацій повинні вміти чітко визначати основні параметри інноваційної та 

інвестиційної політик та оптимізувати управлінські схеми, включаючи моніторинг, 

контроль, оцінку результатів, попередження негативних наслідків. 

Передумови для вивчення дисципліни  ‒  засвоєння наступних навчальних 

дисциплін: «Економіка підприємства», «Теорія менеджменту», «Мікроекономіка та 

макроекономіка», «Організаційне проєктування», «Управління проєктами та ризиками». 

Деякі теми предмету «Економіка і організація  інноваційно-інвестиційного 

розвитку суб’єктів господарювання»  тісно пов’язані з такими предметами як: 

«Організаційне проєктування», «Управління проєктами та ризиками», «Економічне 

управління діяльністю суб’єктів господарювання». 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання», 

державного стандарту підготовки магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент та 

Національної рамки кваліфікації. 

 

1. Знання: 

- особливості організації і функціонування організацій (підприємств, установ) 

різних форм власності. 

- методів та інструментів менеджменту; 

- засобів формування інвестиційного портфеля підприємства та його оптимізації; 

- інструментів і засобів, які використовуються для забезпечення інноваційного 

розвитку; 

- джерел інновацій та методів їх оцінки; 

- методів оцінки інвестиційних проєктів;  

- методів та послідовності здійснення діагностики господарської діяльності та 

системи управління; 

- показників ефективності діяльності та можливих напрямів в і заході щодо її 

підвищення; 

-  методів оцінки конкурентоспроможності організації; 

- змісту процесу розробки конкурентної політики. 

 

2. Уміння: 

- організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп; 

- виконувати розрахунки ключових параметрів діяльності підприємства і виявляти 

закономірності його розвитку; 

- економічно обґрунтовувати доцільність управлінських рішень стратегічного й 

оперативного характеру; 

- вміти аналізувати й структурувати проблеми в діяльності суб’єктів 

господарювання, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх 

реалізації 

- аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти рішення щодо управління 

прибутком і грошовими потоками, формування   структури капіталу; 

- обґрунтовувати оптимальний інвестиційний портфель підприємства;  

- розробляти й удосконалювати методичний інструментарій фінансової 

діагностики; 



- мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, 

етичні міркування та соціальну відповідальність; 

- ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; 

- обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї. 

 

3. Комунікація:  

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, 

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців; 

- вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом) 

 - використання державної мови у професійній діяльності; 

 - практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та оприлюднення 

результатів наукової праці.  

 

4. Автономність та відповідальність:  

- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування;  

- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного 

розвитку команди; 

 - здатність до подальшого навчання. 

 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Ключові поняття інноваційно-інвестиційного розвитку. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Інновації: економічна суть, класифікація, 

типи.  

2. Інвестиції: економічна суть, класифікація, 

види. 

3. Інвестиції в інновації.  

4. Інноваційно-інвестиційний розвиток 

підприємства: сутність, напрями, принципи. 

 

1. Ілляшенко С.М. Інноваційний 

менеджмент: підруч. Суми: ВТД –

Університетська книга, 2010. 334 с. URL: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%b

d%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%

d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0

%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%

b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.

pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7

D2F27B09C 

2. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: 

підруч. К.: Центр учбової літератури, 2009. 

472 с. 

3. Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна 

С.Г., Шарко І.О. Інноваційний менеджмент: 

навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. Київ: Центр 

учбової літератури, 2015. 234 с. URL: 

http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/30

07/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%

D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B

0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%

D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B

0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%

B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD

%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%

B5%D0%BD%D1%82.pdf. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
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https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
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http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf


Семінарське заняття (2 год.): 

1. Інновації: економічна суть, класифікація, 

типи.  

2. Інвестиції: економічна суть, класифікація, 

види. 

3. Інвестиції в інновації.  

4. Джерела інвестицій в інноваційний 

розвиток. 

5. Інноваційно-інвестиційний розвиток 

підприємства: сутність, напрями, принципи. 

 

 

1. Бережний В.М. Інноваційно-інвестиційна 

діяльність: конспект лекція для студентів 

всіх спеціальностей та форм навчання. 

Харків, 2011. 186 с. 

2. Дука А.П. Теорія та практика 

інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. 

посіб. К.: Каравела, 2008. 432 с. 

3. Інноваційно-інвестиційна діяльність 

підприємства. URL: 

https://studme.com.ua/16280414/ekonomika/inn

ovatsionno-

investitsionnaya_deyatelnost_predpriyatiya.htm. 

4. Кириченко О.А. Інвестування: підруч. К.: 

Знання, 2009. 573 с.  

5. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: 

підруч. К.: Центр учбової літератури, 2009. 

472 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Анотування наукової статті (100-250 слів, 

відсутність плагіату): Конащук В.Л., 

Кучеренко І. Теоретичні аспекти 

формування інноваційно-інвестиційної 

діяльності. URL: 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_6_125.pdf. 

2. Опрацювання законодавчої бази України 

щодо інвестиційно-інноваційної діяльності 

(усне опитування на семінарському занятті 

щодо знання змісту законів). 

3. Дослідіть підходи до класифікації 

категорій «інновації» та «інвестиції», 

наведіть найбільш повне, на Ваш погляд, 

визначення. Результати аналізу бажано 

подати у вигляді таблиці. (Додаткові вимоги: 

не менш ніж 10 визначень, наявність 

посилання на джерела). 

1. Дука А.П. Теорія та практика 

інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. 

посіб. К.: Каравела, 2008. 432 с. 

2. Про інвестиційну діяльність: Закон 

України. Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1991, № 47, ст. 646 (зі змінами і 

доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-

12#Text. 

3. Про інноваційну діяльність: Закон 

України. Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2002, № 36, ст. 266. (зі змінами і 

доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-

15#Text. 

4. Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-

інноваційної діяльності: навч. посіб./ за ред. 

В.Г. Федоренко. К.: Алерта, 2004. 431 с. 

 

 

Тема № 2. Вимірювання рівня організації інноваційно-інвестиційного розвитку 

та чинники його формування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Тезово складіть конспект за питаннями: 

1.) Сутність і класифікація напрямків 

інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємств. 

1. Ілляшенко С.М. Інноваційний 

менеджмент: підруч. Суми: ВТД –

Університетська книга, 2010. 334 с. URL: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%b

https://studme.com.ua/16280414/ekonomika/innovatsionno-investitsionnaya_deyatelnost_predpriyatiya.htm
https://studme.com.ua/16280414/ekonomika/innovatsionno-investitsionnaya_deyatelnost_predpriyatiya.htm
https://studme.com.ua/16280414/ekonomika/innovatsionno-investitsionnaya_deyatelnost_predpriyatiya.htm
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_6_125.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C


2.) Схема вибору напрямків 

інноваційно-інвестиційного розвитку.  

3.) Способи вимірювання рівня 

організації інноваційно-інвестиційного 

розвитку підприємства. 

(Додаткові вимоги: відсутність плагіату, 

відповідь на одне питання  обсягом до 1 стор. 

тексту) 

2. Анотування наукової статті (100-250 слів, 

відсутність плагіату): 

Задніпрянна Т.С. Управління інвестиційно-

інноваційною діяльністю підприємств. URL: 

http://www.evd-

journal.org/download/2011/2011-

1/Ek_visnyk_1_2011-203-205.pdf 

d%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86

%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%

d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d

0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1

%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802

EDF7D2F27B09C 

2. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: 

підруч. К.: Центр учбової літератури, 2009. 

472 с. 

3. Скібіцький О.М. Інноваційний та 

інвестиційний менеджмент: навч. посіб. К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 408 с.  

4. Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна 

С.Г., Шарко І.О. Інноваційний менеджмент: 

навч. посіб. Вид. 2-ге, доп. Київ: Центр 

учбової літератури, 2015. 234 с. URL: 

http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/30

07/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%

D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B

0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%

D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0

%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%

BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D

0%B5%D0%BD%D1%82.pdf. 

5. Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-

інноваційної діяльності: навч. посіб./ за ред. 

В.Г. Федоренко. К.: Алерта, 2004. 431 с. 

 

Тема № 3. Інфраструктура ринку інновацій і інвестицій. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

 

Семінарське заняття (- год.):  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Тезово складіть конспект за питаннями: 

1.) Інноваційно-інвестиційна  

інфраструктура: сутність, складові. 

2.) Інфраструктура ринку інновацій і 

інвестицій та його складові. 

3.) Комерціалізація та форми передачі 

технологій на ринку інновацій і інвестицій. 

4.) Основні положення кадрової політики 

організації.  

5.) Кадрова робота як засіб реалізації 

кадрової політики.  

6.) Зміст і напрямок кадрової політики. 

1. Ілляшенко С.М. Інноваційний 

менеджмент: підруч. Суми: ВТД –

Університетська книга, 2010. 334 с. URL: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%b

d%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86

%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%

d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d

0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1

%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802

EDF7D2F27B09C. 

2. Інвестиційний ринок та його 

інфраструктура. URL: 

http://www.evd-journal.org/download/2011/2011-1/Ek_visnyk_1_2011-203-205.pdf
http://www.evd-journal.org/download/2011/2011-1/Ek_visnyk_1_2011-203-205.pdf
http://www.evd-journal.org/download/2011/2011-1/Ek_visnyk_1_2011-203-205.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/3007/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%86.%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/16824/1/%d0%98%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf;jsessionid=DEE78CEDBA345234802EDF7D2F27B09C


7.) Етапи побудови кадрової політики.  

8.) Кадрові заходи і кадрова стратегія. 

(Додаткові вимоги: відсутність плагіату, 

відповідь на одне питання  обсягом до 1 стор. 

тексту) 

2. Скласти порівняльну характеристику 

інфраструктури ринку інновацій та ринку 

інвестицій. Визначити спільні риси та 

відмінності. (Результати оформити у вигляді 

таблиці. Термін виконання: підготувати на 

семінарське заняття; додаткові вимоги: 

відсутність плагіату) 

http://studentam.net.ua/content/view/5243/132/. 

3. Інвестиційний ринок та його 

інфраструктура. URL: 

https://www.kursak.com/investytsiynyy-rynok-

ta-yoho-infrastruktura/. 

4. Інноваційна інфраструктура. URL: 

https://library.if.ua/book/4/466.html. 

5. Інфраструктура ринку інновацій. URL: 

https://pidru4niki.com/85853/ekonomika/infrast

ruktura_rinku_innovatsiy. 

6.  Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: 

підруч. К.: Центр учбової літератури, 2009. 

472 с. 

7. Павленко І.А., Гончарова Н.П., 

Швиданенко Г.О.  Економіка та організація 

інноваційної діяльності: навч.-метод. 

посібник. К.: КНЕУ, 2002. 150 с. 

 

Тема № 4. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в 

інноваційно-інвестиційній сфері. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

 непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Тезово складіть конспект за питаннями: 

1.) Сутність інформаційно-

комунікаційних технологій у 

контексті інноваційно-

інвестиційного розвитку. 

2.) Глобалізація інноваційно-

інвестиційного розвитку та 

інформаційні комунікації. 

3.) Оцінка інформаційно-комунікаційних 

технологій у контексті розвитку 

інноваційної економіки.  

4.)  Проблеми інформаційного 

забезпечення інновацій та інвестицій. 

(Додаткові вимоги: відсутність плагіату, 

відповідь на одне питання  обсягом до 1 стор. 

тексту) 

2. Викладіть етимологію терміну 

«інформаційно-комунікаційні технології». 

Вимоги: не менш ніж 10 визначень, наявність 

посилання на джерела.  

1. Бердар М. Вплив глобалізації на 

інноваційно-інвестиційний розвиток 

підприємництва. URL: http://bulletin-

econom.univ.kiev.ua/wp-

content/uploads/2015/11/132_7.pdf. 

2. Бережний В.М. Інноваційно-інвестиційна 

діяльність: конспект лекція для студентів 

всіх спеціальностей та форм навчання. 

Харків, 2011. 186 с. 

3. Микитюк П.П, Крисько Ж.Л., Овсянюк-

Бердадіна О.Ф., Скочиляс С.М. Інноваційний 

розвиток підприємства: підруч. Тернопіль, 

2015. URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/

1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D

0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%

BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0

%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%

B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0

%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pd

f. 

4. Павленко І.А., Гончарова Н.П., 

http://studentam.net.ua/content/view/5243/132/
https://www.kursak.com/investytsiynyy-rynok-ta-yoho-infrastruktura/
https://www.kursak.com/investytsiynyy-rynok-ta-yoho-infrastruktura/
https://library.if.ua/book/4/466.html
https://pidru4niki.com/85853/ekonomika/infrastruktura_rinku_innovatsiy
https://pidru4niki.com/85853/ekonomika/infrastruktura_rinku_innovatsiy
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf


Швиданенко Г.О.  Економіка та організація 

інноваційної діяльності: навч.-метод. 

посібник. К.: КНЕУ, 2002. 150 с. 

 

Тема № 5. Державна підтримка інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємництва 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи:  

Тезово складіть конспект за питаннями: 

1.) Основні принципи державного 

регулювання інноваційної 

діяльності за критеріями їх 

реального виконання. 

2.) Джерела фінансування 

інноваційної діяльності. 

3.) Основні фактори необхідності 

активізації державного 

регулювання інноваційної 

діяльності. 

4.) Методи стимулювання 

інноваційної діяльності. 

5.) Система методів державного 

регулювання інноваційної 

діяльності в Україні. 

6.) Основні складові інституційного 

забезпечення підтримки 

інноваційно-інвестиційної 

діяльності в Україні. 

(Додаткові вимоги: відсутність плагіату, 

відповідь на одне питання  обсягом до 1 стор. 

тексту) 

 

1. Микитюк П.П, Крисько Ж.Л., Овсянюк-

Бердадіна О.Ф., Скочиляс С.М. Інноваційний 

розвиток підприємства: підруч. Тернопіль, 

2015. URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/

1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D

0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%

BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0

%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%

B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0

%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pd

f. 

2. Павленко І.А., Гончарова Н.П., 

Швиданенко Г.О.  Економіка та організація 

інноваційної діяльності: навч.-метод. 

посібник. К.: КНЕУ, 2002. 150 с. 

3. Про інвестиційну діяльність: Закон 

України. Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1991, № 47, ст. 646 (зі змінами і 

доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-

12#Text. 

4. Про інноваційну діяльність: Закон 

України. Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2002, № 36, ст. 266. (зі змінами і 

доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-

15#Text. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
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Тема № 6. Національні інноваційно-інвестиційні  системи. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Тезово складіть конспект за питаннями: 

1.) Складові національної інноваційно-

інвестиційної системи та рівень їх 

розвитку в Україні.  

2.) Структура національної інноваційно-

інвестиційної системи. 

3.) Передумови і проблеми створення 

національної інноваційно-інвестиційної 

системи в Україні.  

4.) Зарубіжний досвід формування 

національних інноваційно-інвестиційних  

систем. 

(Додаткові вимоги: відсутність плагіату, 

відповідь на одне питання  обсягом до 1 стор. 

тексту). 

2. Анотування наукової статті (100-250 слів, 

відсутність плагіат): Семенова В.Г., 

Обертайло М.В. Інноваційно-інвестиційний 

розвиток як основа конкурентоспроможності 

промислових підприємств.  

Конкурентоспроможність підприємства: 

оцінка рівня та напрями підвищення: 

монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, 

проф. О.Г. Янкового. Одеса: Атлант, 2013. 

С. 211-235. URL: 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/12345

6789/1903/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%

be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9

%d0%bd%d0%be-

%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%

d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0

%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%be%

d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0

%ba%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%be%d1%8

1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0

%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%

80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d

0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1

%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%

d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0

1. . Микитюк П.П, Крисько Ж.Л., Овсянюк-

Бердадіна О.Ф., Скочиляс С.М. Інноваційний 

розвиток підприємства: підруч. Тернопіль, 

2015. URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/

1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D

0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%

BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0

%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%

B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0

%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pd

f. 

2. Павленко І.А., Гончарова Н.П., 

Швиданенко Г.О.  Економіка та організація 

інноваційної діяльності: навч.-метод. 

посібник. К.: КНЕУ, 2002. 150 с. 

3. Скібіцький О.М. Інноваційний та 

інвестиційний менеджмент: навч. посіб. К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 408 с. 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%94%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2.pdf
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Тема № 7. Маркетинг інновацій та інвестицій. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

 непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

2. Тезово складіть конспект за питаннями: 

1.)  Сутність і класифікація маркетингових 

інновацій.  

2.)  Особливості основних функцій 

маркетингу інноваційної продукції.  

3.)  Формування інструментарію 

маркетингу інновацій на основі 

функціональних послідовностей 

інноваційно-інвестиційного процесу. 

4.)  Управління торговою маркою та аналіз 

франчайзингової форми використання 

бренда в контексті інноваційно-

інвестиційного маркетингу. 

5.)  Формування критеріальної бази для 

оцінки альтернатив маркетингових 

інноваційно-інвестиційних рішень. 

(Додаткові вимоги: відсутність плагіату, 

відповідь на одне питання  обсягом до 1 стор. 

тексту) 

2. Анотування наукової статті (100-250 слів, 

відсутність плагіату): Чебанова О.П. 

Інвестиційний маркетинг як інноваційна 

послуга в економічному секторі. URL:  

https://knau.kharkov.ua/visn_econom_2015_2_1

42.html. 
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http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf


Тема № 8. Стратегії та бізнес-моделі інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємства. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни  

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.  Тезово складіть конспект за питаннями: 

1.) Стратегічний інноваційно-

інвестиційний розвиток підприємства.  

2.) Етапи формування інноваційно-

інвестиційної стратегії підприємства. 

3.) Бізнес-моделі інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємства. 

4.) Проєктне управління інноваціями та 

інвестиціями на підприємстві.  

5.) Фінансово-економічні критерії 

ефективності інвестиційних проєктів. 

(Додаткові вимоги: відсутність плагіату, 

відповідь на одне питання  обсягом до 1 стор. 

тексту). 

 

 

2. Вирішення задач.  

1.) Європейське підприємство виявило намір 

придбати ліцензію на виготовлення 

інноваційної продукції у вітчизняного 

товаровиробника строком дії 10 років. За 

умови виготовлення інноваційної продукції 

виробничими потужностями європейське 

підприємство може виготовити до 25 000 

одиниць на рік, при цьому необхідний обсяг 

інвестицій для освоєння нового способу 

виготовлення продукції становить 500 тис. 

дол., а економія поточних витрат у 

розрахунку на одиницю продукції становить 

55 дол. Нова технологія виготовлення 

інноваційної продукції може бути освоєна 

європейським підприємством впродовж 

одного року. Пропонована винагорода для 

вітчизняного підприємства внаслідок 

продажу ліцензії становить 30% від загальної 

суми прибутку ліцензіата. При цьому сукупні 

витрати щодо підготовки та продажу ліцензії 

становитимуть близько 600 тис. грн. 

Обґрунтуйте доцільність продажу та дайте 

оцінку ефективності продажу ліцензії 

вітчизняним підприємством. 

1. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. 

Інвестиційний аналіз: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2011. 400 с. 

2. Дука А.П. Теорія та практика 

інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. 

посіб. К.: Каравела, 2008. 432 с. 

3. Критерії оцінки інвестиційних проєктів. 

URL: 

https://stud.com.ua/39892/finansi/kriteriyi_otsin

ki_investitsiynih_proektiv. 

4. Микитюк П.П., Сенів Б.Г. Інноваційна 

діяльність: навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2009. 392 с. 

5. Павленко І.А., Гончарова Н.П., 

Швиданенко Г.О.  Економіка та організація 

інноваційної діяльності: навч.-метод. 

посібник. К.: КНЕУ, 2002. 150 с. 

6. Скібіцький О.М. Інноваційний та 

інвестиційний менеджмент: навч. посіб. К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 408 с. 

7. Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-

інноваційної діяльності: навч. посіб./ за ред. 

В.Г. Федоренко. К.: Алерта, 2004. 431 с. 

8. Фінансово-економічна оцінка 

інвестиційного проєкту. URL: 

https://studfile.net/preview/5012970/page:3/. 

https://stud.com.ua/39892/finansi/kriteriyi_otsinki_investitsiynih_proektiv
https://stud.com.ua/39892/finansi/kriteriyi_otsinki_investitsiynih_proektiv
https://studfile.net/preview/5012970/page:3/


2.)  Проєктний інститут розробляє 

технологічний процес (потокову лінію) 

виробництва споживчих товарів. Вартість 

проєктних робіт - 15% сукупної вартості 

технологічного устаткування (520 тис. грн) 

та монтажу виробничого обладнання (80 тис. 

грн) Термін експлуатації потокової лінії - 5 

років. Передбачається застосування лінійної 

амортизації основних засобів та 

нематеріальних активів до нульової 

залишкової вартості. Ліквідаційна вартість 

обладнання відсутня. 

Передбачається виготовлення проєктної 

документації, технічних засобів та монтажу 

обладнання протягом одного року. 

Освоєння проєктного технологічного 

процесу дасть змогу виробляти щорічно 450 

одиниць продукції за ціною 4 тис. грн. Змінні 

витрати на одиницю продукції 

прогнозуються в сумі 2,1 тис. грн, постійні - 

27 тис. грн на рік. 

Розрахуйте майбутній грошовий потік. 

Ставка оподаткування прибутку 

підприємства - 18%. 

3.) Розроблено два варіанти проєкту 

розширення виробництва на заводі за 

рахунок впровадження нової технологічної 

лінії виробництва згущеного молока. Перший 

передбачає з більш раннім випуском 

продукції, але більшою кошторисною 

вартістю. Строк впровадження однаковий в 

обох варіантах - 3 роки. 

Перший варіант: вартість становить - 80 тис. 

грн.; плановий розподіл за роками такий: 1-й 

рік - 25 тис. грн.; 2-й - 20; 3-й - 35 тис. грн. 

Другий варіант: вартість за договірними 

цінами становить - 95 тис. грн., у тому числі 

за роками: 1-й - 35 тис. грн.; 2-й - 25; 3-й - 35 

тис. грн. Визначити, який варіант проєкту 

більш економічний і яка величина 

економічного ефекту може бути одержана в 

результаті переміщення інвестицій на більш 

пізніші строки. Дисконтна ставка 25%. 

 

Тема № 9. Інноваційно-інвестиційний  потенціал розвитку  підприємства. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 



Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Тезово складіть конспект за питаннями: 

1.) Сутність інноваційно-інвестиційного 

потенціалу підприємства. 

2.) Елементи інноваційно-інвестиційного 

потенціалу підприємства. 

3.) Інноваційно-інвестиційний потенціал 

та інноваційна активність.  

4.) Оцінювання інноваційно-

інвестиційного потенціалу підприємства. 

5.) Методика комплексного оцінювання 

інноваційно-інвестиційного потенціалу. 

(Додаткові вимоги: відсутність плагіату, 

відповідь на одне питання  обсягом до 1 стор. 

тексту). 

2. Анотування наукової статті (100-250 слів,  

відсутність плагіату): Дем’янчук М.А. 

Удосконалення понятійного апарату 

визначення терміну «інноваційно-

інвестиційний потенціал підприємства». 

URL: 

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_20(1)_ekon/stat_2

0_1/43.pdf. 

1. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. 

Інвестиційний аналіз: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2011. 400 с. 

2. Микитюк П.П., Сенів Б.Г. Інноваційна 

діяльність: навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2009. 392 с. 

3. Микитюк П.П, Крисько Ж.Л., Овсянюк-

Бердадіна О.Ф., Скочиляс С.М. Інноваційний 

розвиток підприємства: підруч. Тернопіль, 

2015. URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/

1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D

0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%

BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0

%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%

B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0

%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pd

f. 

Скібіцький О.М. Інноваційний та 

інвестиційний менеджмент: навч. посіб. К.: 

Центр учбової літератури, 2009. 408 с. 

 

Тема № 10. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Система механізмів інвестування: 

механізми мобілізації власних коштів, 

позикових коштів, залучених коштів.  

2. Формування та оптимізація складу 

інвестицій для фінансування інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств. 

1. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним 

розвитком: проблеми, концепції, методи: 

навч. посібн. Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2003. 581 с. 

2. Інвестиційний бізнес в Україні: навч. 

посіб./ за ред. О.А. Кириченко, М.П. 

Денисенко, С.М. Лаптєва. К.: ЗАТ «Дорадо»; 

К.: Університет економіки та права «КРОК», 

2008. 248 с. 

3. Коюда В.О., Лепейко  Т.І. Основи 

інвестиційного менеджменту: навч. посіб. К.: 

Кондор, 2008. 340 с. 

4. Кириченко О.А. Інвестування: підруч. К.: 

Знання, 2009. 573 с.  

5. Федоренко В.Г. Інвестування: підруч. К.: 

Алерта, 2006. 443 с.  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Система механізмів інвестування. 

2. Механізми мобілізації власних коштів.  

3. Механізми мобілізації позикових коштів. 

4. Механізми мобілізації залучених коштів. 

5. Формування та оптимізація складу 

1. Ілляшенко С.М. Управління 

інноваційним розвитком: проблеми, 

концепції, методи: навч. посібн. Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2003. 581 с. 

2. Інвестиційний бізнес в Україні: навч. 

посіб./ за ред. О.А. Кириченко, М.П. 

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_20(1)_ekon/stat_20_1/43.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_20(1)_ekon/stat_20_1/43.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf


інвестицій для фінансування інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств. 

Денисенко, С.М. Лаптєва. К.: ЗАТ «Дорадо»; 

К.: Університет економіки та права «КРОК», 

2008. 248 с. 

3. Коюда В.О., Лепейко  Т.І. Основи 

інвестиційного менеджменту: навч. посіб. К.: 

Кондор, 2008. 340 с. 

4. Кириченко О.А. Інвестування: підруч. К.: 

Знання, 2009. 573 с.  

5. Федоренко В.Г. Інвестування: підруч. К.: 

Алерта, 2006. 443 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Анотування наукової статті (100-250 слів, 

відсутність плагіату). 

Литвин З.Б. Необхідність аналізу 

інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємства в сучасних умовах 

господарювання. Економічний аналіз. 2016. 

Том 25. № 2. С. 99-107.  URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8340

/1/14.pdf. 

 

 

Тема № 11. Ризики в інноваційно-інвестиційній діяльності та управління ними. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Тезово складіть конспект за питаннями: 

1.)  Суть ризиків та особливості їх прояву в 

інноваційно-інвестиційній діяльності 

підприємств. 

2.)  Чинники формування ризиків в 

інноваційно-інвестиційної діяльності 

підприємства.  

3.)  Методи аналізу ризику при оцінюванні 

доцільності інноваційних і інвестиційних 

проєктів. 

4.)  Основна причина невизначеності 

господарської і, як наслідок, інноваційної 

діяльності підприємства. 

5.) Інноваційна функція ризику. 

6.) Керована та керуюча система управління 

ризиками інноваційної діяльності. 

7.) Правила поведінки менеджера при 

підготовці і реалізації інноваційних проєктів. 

(Додаткові вимоги: відсутність плагіату, 

відповідь на одне питання  обсягом до 1 стор. 

тексту). 

 

1. Бережний В.М. Інноваційно-

інвестиційна діяльність: конспект лекцій для 

студентів всіх спеціальностей та форм 

навчання. Харків, 2011. 186 с. 

2.  Боярко І.М., Гриценко Л.Л. 

Інвестиційний аналіз: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2011. 400 с. 

3. Класифікація і зміст інвестиційних та 

інноваційних ризиків. URL: 

https://stud.com.ua/45012/investuvannya/klasifi

katsiya_zmist_investitsiynih_innovatsiynih_rizi

kiv. 

4. Микитюк П.П, Крисько Ж.Л., Овсянюк-

Бердадіна О.Ф., Скочиляс С.М. Інноваційний 

розвиток підприємства: підруч. Тернопіль, 

2015. URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/

1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D

0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%

BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0

%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%

B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0

%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pd

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8340/1/14.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8340/1/14.pdf
https://stud.com.ua/45012/investuvannya/klasifikatsiya_zmist_investitsiynih_innovatsiynih_rizikiv
https://stud.com.ua/45012/investuvannya/klasifikatsiya_zmist_investitsiynih_innovatsiynih_rizikiv
https://stud.com.ua/45012/investuvannya/klasifikatsiya_zmist_investitsiynih_innovatsiynih_rizikiv
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf


f. 

5. Никифоров А.Є. Класифікація 

інноваційно-інвестиційних ризиків у системі 

прийняття управлінських рішень. URL: 

https://www.business-

inform.net/export_pdf/business-inform-2015-

1_0-pages-8_14.pdf. 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін 

після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають 

в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку 

відсутності студента на проміжному 

контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша 

дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

Варіант 1 
1. Сучасні підходи до класифікації інвестицій. 

2. Характеристика показників і критеріїв, які визначають рівень інноваційних 

можливостей усіх суб’єктів господарської діяльності. 

3. Законодавча база України, яка регулює інноваційно-інвестиційну діяльність 

суб’єктів господарювання. 

4. Задача. У базовому періоді підприємство виготовило 120 тис. од. продукції, 

собівартість одиниці якої становила 4,5 грн. Щорічні інвестиції у виробництво продукції 

становлять 25 тис. грн. У звітному періоді була запущена нова технологічна лінія, вартість 

якої становить 100 тис. грн., що дала змогу знизити собівартість одиниці продукції на 15 

коп. При цьому передбачається збільшення кількості виготовленої продукції на 15%. 

Розрахуйте річний економічний ефект від впровадження інновацій та порівняйте його з 

показником нормативної економічної ефективності. 

 

Форма підсумкового контролю екзамен. 

Екзамен проводиться у тестовій формі на платформі Moodle.  

Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. Сутність і завдання курсу «Економіка і організація інвестиційно-інноваційного 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-1_0-pages-8_14.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-1_0-pages-8_14.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-1_0-pages-8_14.pdf


розвитку підприємства». 

2. Класифікація інвестицій і інновацій.  

3. Інновації, розвиток конкуренції та економічне зростання.  

4. Учасники, етапи і завдання організації інвестиційно-інноваційної діяльності.  

5. Технологія, методи і прийоми економіки і організації інвестиційно-інноваційного 

розвитку підприємства.  

6. Інфраструктура інвестиційно-інноваційної діяльності.  

7. Роль держави в організації і здійсненні інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктами 

ринку.  

8. Держава як головний суб’єкт управління економікою і організацією інвестиційно-

інноваційного розвитку підприємства.  

9. Вплив держави і громадськості на формування сприятливого для організації 

інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства інституційного середовища.  

10. Ринкові суб’єкти інвестиційно-інноваційної діяльності та їх вплив на економіку і 

організацію інноваційного розвитку підприємства.  

11. Організаційні структури підтримки інноваційного розвитку підприємництва. 

12. Організаційні форми інтеграції науки і виробництва як основний чинник 

інноваційного розвитку підприємства.  

13. Мета, функції і засоби маркетингу інноваційного розвитку підприємства.  

14. Формування маркетингової стратегії інновацій.  

15. Використання засобів маркетингу в управлінні інноваційним розвитком підприємства.  

16. Суть і принципи економіки, планування і організацій інноваційного розвитку 

підприємства.  

17. Проаналізуйте характерні риси інноваційного розвитку базуючись на узагальненні 

різних наукових точок зору. 

18. Визначення дефініцій «інновація» та «інвестиції» в  українському законодавстві.  

19. Структура компонентів поняття «інновація». 

20. Проаналізуйте основні підходи до розуміння терміну «інноваційний розвиток». 

21. Дайте характеристику основним напрямам інноваційного розвитку підприємства в 

сучасній економіці. 

22. Які фактори чинять пріоритетний вплив на організацію  інноваційного розвиток 

підприємства у вітчизняних умовах? 

23. У чому полягають особливості напрямів інноваційного розвитку залежно від 

спонукальних мотивів підприємства-інноватора та споживача? 

24. Критерії оптимальності вибору інноваційного розвитку підприємства. 

25. Застосування  результатів SWOT-аналізу у процесі вибору  напрямів і організації 

інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства. 

26. Застосування методу Дельфі при виборі напрямів інноваційного розвитку 

підприємства. 

27. Охарактеризуйте напрями розвитку ринкових можливостей в процесі організації 

інноваційного розвитку підприємства .  

28. Охарактеризувати складові визначення ефективності напрямів інноваційного розвитку 

підприємства. 

29. Показники і критерії, що враховує оцінка з позиції споживача та виробника інновацій. 

30. Основні функції інноваційна інфраструктури та їх значення для економіки і організації 

інноваційного розвитку. 

31. Напрями  діяльності об’єктів інноваційної інфраструктури. 

32.  Визначте основний спектр проблем, що стримують розвиток інноваційної 

інфраструктури в Україні. 

33.  Заходи, що можуть активізувати становлення і розвиток вітчизняної інноваційної 

інфраструктури та позитивно вплинути на організацію інноваційного розвитку 

підприємства. 



34.  Специфіка процесу комерціалізації інноваційного продукту. 

35.  Форми комерціалізації інноваційного продукту та їх вплив на організацію 

інноваційного розвитку підприємства. 

36.  Вплив інформаційно-комунікаційні технології на економіку і організацію 

інноваційного розвитку підприємства. 

37.  Охарактеризуйте особливості організації інноваційного розвитку в умовах 

глобалізації. 

38.  Окресліть особливості сфери діяльності інформаційних технологій в організації 

інноваційного розвитку підприємства 

39.  Аргументуйте необхідність застосування індекс розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій в оцінці рівня організації інноваційного розвитку 

підприємства. 

40.  Охарактеризуйте моделі інформаційно-комунікаційних систем. Відповідь 

обґрунтуйте. 

41.  Обґрунтуйте інформаційне забезпечення нововведень як сучасний напрям 

інформаційної діяльності соціально-комунікаційних структур. 

42.  Назвіть недоліки розвитку національної інноваційної системи України.  

43. Охарактеризуйте основні принципи державного регулювання інноваційного 

розвитку підприємства за критеріями їх реального виконання. 

44.  Дайте характеристику джерелам фінансування інноваційного розвитку підприємства 

та визначте найбільш пріоритетні. 

45.  Дайте характеристику методам стимулювання інноваційного розвитку. 

46.  Визначте пріоритетні завдання державного регулювання інноваційної діяльності. 

47.  Розкрийте сутність індикативного характеру державного регулювання 

інноваційного розвитку підприємства. 

48.  Охарактеризуйте систему методів державного регулювання інноваційної та 

інвестиційної діяльності в Україні. 

49.  Перерахуйте основні заходи державного регулювання інноваційної діяльності. 

Розкрийте їх зміст. 

50.  Охарактеризуйте основні складові інституційного забезпечення підтримки 

інноваційної діяльності в Україні. 

51. Розкрийте генезис становлення дефініції терміну «національна інноваційна 

система». 

52.  Назвіть основні нормативно-правові документи, які забезпечують формування і 

розвиток національної інноваційної системи в Україні. Розкрийте їх зміст. 

53.  Назвіть основні елементи національної інноваційної системи в Україні. Дайте їм 

характеристику. 

54.  Назвіть ключові умови формування і розвитку НІС в Україні. 

55.  Охарактеризуйте систему керування регіональним інноваційним розвитком. 

56.  Охарактеризуйте першочергові завдання створення ефективної національної 

інноваційної системи в Україні. 

57.  Охарактеризуйте зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем. 

58.  Сутність маркетингових інновацій. 

59.  Охарактеризуйте основні принципи маркетингу інновацій. 

60.  Обґрунтуйте першочергові завдання маркетингу інновацій під час реалізації 

стратегії втягування інновацій ринком. 

61.  Модель створення та управління маркою або брендом з урахуванням основ 

інноваційного маркетингу. 

62.  Охарактеризуйте показники оцінки рівня якості маркетингового інноваційного 

рішення. 

63. Охарактеризуйте типологізацію та дайте детальну декомпозицію інноваційної 

стратегії за різними її складовими. 



64.  Охарактеризуйте етапи інноваційної стратегії підприємства. 

65.  Етимологія поняття «бізнес-модель» підприємства. 

66.  За якими класифікаційними аспектами розрізняють типи інноваційних стратегій 

розвитку підприємства. 

67.  Охарактеризуйте змістовні блоки, які об’єднують основні елементи бізнес-моделі 

підприємства. 

68.  Поясніть сутність критеріїв за якими оцінюють інноваційний проєкт. Викладіть 

базові показники ефективності інноваційних проєктів. 

69.  Дайте характеристику показників і критеріїв, які визначають рівень інноваційних 

можливостей усіх суб’єктів господарської діяльності 

70.  Охарактеризуйте різні підходи до тлумачення поняття «інноваційний потенціал». 

71.  Аргументуйте, чому підприємства повинні постійно відслідковувати зміни 

інноваційного клімату, а також систематично працювати над формуванням та 

вдосконаленням власної інноваційної культури. 

72.  Охарактеризуйте основні елементів інноваційного потенціалу підприємства. 

73.  Поясніть взаємозв’язок  поняття «інноваційний потенціал» і «інноваційна 

активність». 

74.  Дайте характеристику підходам до оцінювання інноваційного потенціалу  

75.  Обґрунтуйте чому в сучасних умовах з метою розробки ефективного механізму 

управління інноваційним потенціалом доцільно використовувати систему показників. 

Визначте зміст цих показників. 

76.  Обґрунтуйте чому розвиток вітчизняної економіки неможливий без здійснення 

інвестицій. 

77.  Охарактеризуйте джерела фінансування інвестиційно-інноваційного розвитку 

залежно від характеру інновацій та їх фінансової місткості. 

78.  Розкрийте джерела фінансування інноваційних програм на рівні держави і регіонів. 

79. Джерела інвестування інновацій на рівні організацій. 

80.  Механізм інвестування. Його структура. 

81.  Обґрунтуйте, чому вітчизняні підприємницькі структури не використовують 

можливості самофінансування інвестицій 

82.  Обґрунтуйте чому в умовах України практично не використовується таке джерело 

мобілізації інвестиційних ресурсів як інвестування за рахунок емісії облігацій 

підприємства. 

83.  Розкрийте зміст процесу оптимізації складу інвестицій для фінансування інновацій 

суб’єктами господарської діяльності. 

84.  Основні причини невизначеності господарської інвестиційної та інноваційної 

діяльності підприємства. 

85.  Вплив ризиків на економіку і організацію інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємства 

86.  Розкрийте суть організаційного та функціонального забезпечення управління 

ризиками інвестиційно-інноваційної діяльності. 

87.  Поясніть  суть процесу управління рикозахищеністю інвестиційно-інноваційного 

розвитку 

88.  Розкрийте зміст керованої та керуючої системи управління ризиками інвестиційно-

інноваційної діяльності. 

89.  Розкрийте зміст та особливості прояву управлінських функцій, що 

використовуються в організації інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства 

90.  Функціональне призначення основних об’єктів інноваційної інфраструктури. 

 

Приклади тестових завдань 

1. Економічне забезпечення управління інноваційним розвитком маркетингової діяльності 

підприємства має відповідати таким принципам: 



А) пріоритету споживача над виробником, 

Б) субсидіарності, 

В) новизни, 

Г) соціальної спрямованості інновацій. 

2. Ідея інновацій –  це: 

А) певний варіант ринкової поведінки організації, 

Б) найбільш загальне уявлення про товар, який підприємство могло б запропонувати 

ринку, 

В) варіант щодо отримання максимального прибутку підприємством, 

Г) певний варіант узгодження інноваційного потенціалу підприємства із новими 

викликами ринку. 

3. Джерела ідей інновацій – це: 

А) результати ситуаційного й імітаційного моделювання поведінки споживачів, 

Б) результати маркетингових ринкових досліджень, 

В) результати аналізу діяльності конкурентів, 

Г) усі відповіді вірні. 

4. Критеріями оцінки інновацій не можуть бути: 

А) місткість ринку, 

Б) потенційна тривалість життєвого циклу нової продукції, 

В) ступінь ризику і можливість запобігання йому, 

Г) вимоги нормативних актів щодо впровадження інновацій 

5. Дайте правильне визначення показника «термін окупності» для оцінки ефективності 

інноваційних проєктів. 

А) визначає період, впродовж якого додатковий прибуток, отриманий внаслідок 

реалізації інноваційного проєкту, забезпечить повернення вкладених інвестицій, 

Б) коефіцієнт порівняння середнього річного прибутку, отриманого внаслідок 

впровадження інновації, до одноразового первісного капіталу, витраченого для здійснення 

цієї інновації, 

В) теперішня вартість усіх грошових надходжень за період впровадження інновації, 

яка зменшена на теперішню вартість усіх грошових відтоків за цей період, 

Г) гранична ефективність капіталу. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 

за традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

Загальна оцінка за курс виставляється за результатами поточного, проміжного та 

підсумкового  контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний 

контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня 

навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-

dosjahnen-zi-zminamy.pdf  

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


Максимальна 

кількість 

балів 

40 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться 

у 100- бальну шкалу з 

ваговим коефіцієнтом.0,4 

10 балів  

(проміжний контроль) – 

за результатами  

виконання 

модульної контрольної 

роботи 

50 балів 

(підсумковий  

контроль) 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

20 балів (поточний 

контроль) 

6 балів (проміжний 

контроль) 

26 балів 

(підсумковий 

контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну 

частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, 

виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні 

формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, допускає істотні 

неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 



матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Анотування наукових статей 5 

Підготовка рефератів (доповідей) 5 

Розв’язування задач (вирішення 

управлінських ситуацій) 

5 

 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло 

визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Оцінювання доповіді 

(реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями розв’язання задач (ситуацій) знання методики здійснення розрахунків, 

вміння нестандартно підходити до розв’язання управлінських ситуацій та робити 

обґрунтовані висновки. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання. Разом з тим  здобувач освіти 

може запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Окрім цього у якості виконання 

індивідуального завдання здобувачу вищої освіти може бути зараховано проходження 

онлайн-курсів (у відповідності до змісту навчальної дисципліни) на платформах ЕdEra,  

Coursera, Prometheus та інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про 

успішне проходження курсу. 

 

Орієнтована тематика рефератів (доповідей): 

1. Становлення та розвиток венчурного підприємництва в країнах Заходу.  

2. Особливості технологічних парків Японії та Китаю.  

3. Досвід функціонування науково-технологічних парків в країнах Європи.  

4. Організаційні форми інноваційного підприємництва в Україні.  

5. Організаційні форми інноваційного розвитку.  

6. Комерціалізація нововведень та інноваційний продукт.  

7. Використання засобів маркетингу в інноваційному менеджменті.  

8. Кон’юнктура ринку й аналіз попиту на інноваційний продукт.  

9. Особливості збору та обробки інформації для інноваційних проєктів. 

10. Зовнішні та внутрішні джерела інформації для інноваційного проєкту. 

11. Позабюджетні форми підтримки (фінансування) інноваційної діяльності.  

12.  Методика оцінки джерел фінансування інноваційних проєктів. 

13. Оцінка ефективності інвестицій в інноваційний проєкт. 

14. Методика визначення рівня ризику інноваційного проєкту. 

15. Труднощі, які пов’язані з комерціалізацією результатів інноваційної діяльності. 

16. Досвід розвинутих країн у комерціалізації результатів інноваційної діяльності. 

17. Шляхи активізації інвестицій в Україні. 

18. Проблеми оцінки ефективності інвестицій в інновації. 

19. Особливості інноваційного розвитку в умовах глобалізації. 

20. Особливості сфери діяльності інформаційних технологій. 

21. Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

22. Моделі інформаційно-комунікаційних систем.  

23. Методи фінансування інноваційної діяльності в зарубіжних країнах.  



24. Інформаційне забезпечення нововведень як сучасний напрям інформаційної 

діяльності соціально-комунікаційних структур. 

25. Недоліки розвитку національної інноваційної системи України. 

26. Показники, які  використовують для оцінки ефективності інновацій. 

 

 

 


