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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

22 4 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 2 
Семінарські заняття: 

16 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 5 

Консультації: 

2 - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

80 110 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни закономірності, принципи, методи і процеси 

забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економічних систем в умовах 

глобалізації економіки. 

Метою вивчення дисципліни є «Економіка і організація інноваційно-інвестиційного 

розвитку суб’єктів господарювання» є: формування у студентів знань та вмінь щодо 

забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього 

інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з 

розвитку економіки на інноваційних засадах. 

Передумови для вивчення дисципліни  ‒ засвоєння наступних навчальних дисциплін: 

«Економіка підприємства», «Теорія менеджменту», «Мікроекономіка та макроекономіка», 

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

Міждисциплінарні зв’язки. 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». 

 

3. ОЧІКУВАНІ 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». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

Шифр  

компете-

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програ-

мних 

резуль-

татів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК2.    Здатність до спілкуватися з 
представниками інших 

ПРН 7.  

 

Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 



професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших 
галузей 

знань/видів економічної 
діяльності) 

 

 

 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному контексті 

 

ЗК4. Здатність мотивувати 
людей та рухатися до 
спільної 

мети 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації 

(підрозділу) 

ЗК 6 Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність) 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації 

(підрозділу) 

ЗК7. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу 

ПРН 14. 

 

 

Вміти аналізувати й структурувати 

проблеми в діяльності суб’єктів 

господарювання, ухвалювати 

управлінські рішення та 

забезпечувати умови їх реалізації 

Спеціальні (фахові) компетентності 

(СК) 

  

СК 2.  Здатність встановлювати 

цінності, бачення, місію, 

цілі та критерії, за якими 

організація визначає 

подальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні 

стратегії та плани 

 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації 

(підрозділу) 

СК 4. Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації 

ПРН 7.  

 

 

 

 

Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному контексті 

 

СК 6. Здатність формувати 

лідерські якості та 

демонструвати їх в процесі 

управління людьми 

 

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички 

та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на 

їх поведінку для вирішення 

професійних задач 

СК 7. Здатність розробляти 

проєкти, управляти ними, 

виявляти ініціативу та 

підприємливість 

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти 

проєктами, генерувати 

підприємницькі ідеї 

СК 9. Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх 

реалізацію 

 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати 

та використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних 

умовах 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 



інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації 

(підрозділу) 

СК 10 Здатність до управління 

організацією та її 

розвитком 

 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації 

(підрозділу) 

СК 12 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

суб’єкта господарювання, 

визначати необхідні 

організаційні зміни та 

управляти їх 

впровадженням в 

недетермінованих умовах 

функціонування 

ПРН 15. Вміти організовувати та 

адмініструвати діяльність суб’єкті 

господарювання, визначати 

необхідні зміни та управляти їх 

впровадженням в умовах 

невизначеності 

 
Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК2.      ПРН 7  

ЗК4.   ПРН 13  

ЗК 6.   
 

ПРН 13  

ЗК 7.    ПРН 14 

СК 2.  
 

ПРН 13 
 

СК 4.  
 

ПРН 7 
 

СК 6.   ПРН 10  

СК 7.  ПРН 4  
 

СК 9. ПРН 1  ПРН 13 
 

СК 10.   ПРН 13  

СК 12.   ПРН 15 
 

 
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у

д
и

то
р

н
і 

Л
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ц
ії

 

С
ем

ін
ар
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к
і 

(п
р
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ч
н

і)
 

Л
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о
р
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о

р
н

і 

К
о
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л
ь
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ц
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д

и
в
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у
а
л
ь
н

і 
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н

я
тт

я
 

С
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о
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ій
н

а 

р
о

б
о
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А
у

д
и
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р

н
і 

Л
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ц
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С
ем

ін
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к
і 

(п
р

ак
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ч
н

і)
 

Л
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о
р
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о
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н

і 

К
о
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л
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Ін
д

и
в
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у
а
л
ь
н

і 
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н

я
тт
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С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

1 Ключові поняття 

інноваційно-

інвестиційного 

розвитку  

6 2 2    4 4 2 2    5 

2 Вимірювання рівня 

організації 

інноваційно-

інвестиційного 

розвитку та чинники 

2    4    8 



його формування 

3 Інфраструктура 

ринку інновацій і 

інвестицій 

3 2 2    4   2    6 

4 Глобальні науково-

технічні та 

інформаційні 

комунікації в 

інноваційно-

інвестиційній сфері.  

3 2    4       8 

5 Державна підтримка 

інноваційно-

інвестиційного 

розвитку 

підприємництва 

4 2 2 

 

   6       7 

6 Національні 

інноваційно-

інвестиційні  

системи 

4 2 2    4       7 

7 Маркетинг інновацій 

та інвестицій 

4 2 2    4       8 

8 Стратегії та бізнес-

моделі інноваційно-

інвестиційного 

розвитку 

підприємства 

4 2 2    4       9 

9 Інноваційно-

інвестиційний  

потенціал розвитку  

підприємства 

4 2 2    4       8 

10 Інвестиційне 

забезпечення 

інноваційного 

розвитку 

підприємства 

3 2 2    4 4 2 2    3 

11 Ризики в 

інноваційно-

інвестиційній 

діяльності та 

управління ними 

3 2    4       7 

 Проведення 

консультацій 

2    2          

Проміжний контроль       4       4 

Підсумковий контроль  
(для екзаменів) 

      30       30 

Разом: 40 22 16 - 2  80 10 4 6    110 

 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Ключові поняття інноваційно-інвестиційного розвитку.  

Інновації: економічна суть, класифікація, типи. Інвестиції: економічна суть, 

класифікація, види. Сутність інноваційно-інвестиційної діяльності. Інноваційний продукт і 



інноваційна продукції. Інвестиції в інновації. Джерела інвестицій в інноваційний розвиток. 

Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства: сутність, напрями, принципи. 

 

Тема 2. Вимірювання рівня організації інноваційно-інвестиційного розвитку та 

чинники його формування. 

Сутність і класифікація напрямків інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. 

Схема вибору напрямків інноваційно-інвестиційного розвитку. Управління вибором 

напрямків і варіантів організації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства. 

Способи вимірювання рівня організації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства. 

Інформаційна база для оцінки рівня інноваційно-інвестиційного  розвитку підприємства. 

 

Тема 3. Інфраструктура ринку інновацій і інвестицій. 

Сутність інноваційно-інвестиційної  інфраструктури. Інфраструктура ринку інновацій 

і інвестицій та його складові.  Особливості формування вітчизняної інноваційно-

інвестиційної інфраструктури. Комерціалізація та форми передачі технологій на ринку 

інновацій і інвестицій. Сспецифіка придбання ліцензій на інноваційну продукцію. 

 

Тема 4. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційно-

інвестиційній сфері.  

Сутність інформаційно-комунікаційних технологій у контексті інноваційно-

інвестиційного розвитку. Глобалізація інноваційно-інвестиційного розвитку та інформаційні 

комунікації. Оцінка інформаційно-комунікаційних технологій у контексті розвитку 

інноваційної економіки. Проблеми інформаційного забезпечення інновацій та інвестицій.  

 

Тема 5. Державна підтримка інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємництва. 

Мета і принципи державного регулювання інноваційної діяльності. Форми і методи 

державного регулювання інноваційної діяльності. Інституційне забезпечення підтримки 

інноваційної  та інвестиційної діяльності в Україні. 

 

Тема 6. Національні інноваційно-інвестиційні  системи. 

Складові національної інноваційно-інвестиційної системи та рівень їх розвитку в 

Україні. Структура національної інноваційно-інвестиційної системи. Передумови і проблеми 

створення національної інноваційно-інвестиційної системи в Україні. Зарубіжний досвід 

формування національних інноваційно-інвестиційних  систем. 

 

Тема 7. Маркетинг інновацій та інвестицій. 

Сутність і класифікація маркетингових інновацій. Особливості основних функцій 

маркетингу інноваційної продукції. Формування інструментарію маркетингу інновацій на 

основі функціональних послідовностей інноваційно-інвестиційного процесу. Управління 

торговою маркою та аналіз франчайзингової форми використання бренда в контексті 

інноваційно-інвестиційного маркетингу. Формування критеріальної бази для оцінки 

альтернатив маркетингових інноваційно-інвестиційних рішень. 

 
Тема 8. Стратегії та бізнес-моделі інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємства. 

Стратегічний інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства. Етапи формування 

інноваційно-інвестиційної стратегії підприємства. Бізнес-моделі інноваційно-інвестиційного 

розвитку підприємства. Проєктне управління інноваціями та інвестиціями на підприємстві. 

Фінансово-економічні критерії ефективності інвестиційних проєктів. 

 

Тема 9. Інноваційно-інвестиційний  потенціал розвитку  підприємства. 

Сутність інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства. Елементи 

інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства. Інноваційно-інвестиційний потенціал 



та інноваційна активність. Оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу 

підприємства. Методика комплексного оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу. 

 

Тема 10. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. 

Система механізмів інвестування. Механізми мобілізації власних коштів. Механізми 

мобілізації позикових коштів. Механізми мобілізації залучених коштів. Формування та 

оптимізація складу інвестицій для фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємств. 

 

Тема 11. Ризики в інноваційно-інвестиційній діяльності та управління ними. 

Суть ризиків та особливості їх прояву в інноваційно-інвестиційній діяльності 

підприємств. Чинники формування ризиків в інноваційно-інвестиційної діяльності 

підприємства. Методи аналізу ризику при оцінюванні доцільності інноваційних і 

інвестиційних проєктів. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Ключові поняття інноваційно-інвестиційного розвитку.  

Тема 2. Вимірювання рівня організації інноваційно-інвестиційного розвитку та чинники його 

формування. 

Тема 3. Інфраструктура ринку інновацій і інвестицій. 

Тема 4. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційно-інвестиційній 

сфері.  

Тема 5. Державна підтримка інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва. 

Тема 6. Національні інноваційно-інвестиційні  системи. 

Тема 7. Маркетинг інновацій та інвестицій. 

Тема 8. Стратегії та бізнес-моделі інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства. 

Тема 9. Інноваційно-інвестиційний  потенціал розвитку  підприємства. 

Тема 10. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. 

Тема 11. Ризики в інноваційно-інвестиційній діяльності та управління ними. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Економіка і організація інноваційно-інвестиційного 

розвитку суб’єктів господарювання» становить 80 год. для денної форми навчання і 110 год. 

для заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 підготовка і написання рефератів; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та екзамену. 

  

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 

очна/заочн

а 

Форми звітності 

1.  Опрацювання лекційного матеріалу 4/2 Конспект лекцій 

2.  Підготовка до семінарських занять 12/4 Усна відповідь 

3.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в т.ч. 

- конспектування за заданим планом, 

- розв’язання задач, 

22/60 Усна відповідь, конспект 



- виконання тестових завдань 

4.  Підготовка і написання рефератів 

(доповідей)  

8/10 Реферат (доповідь) 

5.  Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4/4 - 

6.  Підготовка до екзамену 30/30 - 

 Разом 80/110  

 

Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на 

денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених до 

кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  

здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати 

декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus та 

інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук, проєктор, мультимедійна дошка. 

 
8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

8.1. Основні джерела.  

1. Бережний В.М. Інноваційно-інвестиційна діяльність: конспект лекція 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. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. К.: 

Каравела, 2008. 432 с. 

4. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: 

навч. посібн. Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. 581 с. 

5. 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. 

6. Кириченко О.А. Інвестування: підруч. К.: Знання, 2009. 573 с.  

7. Коюда В.О., Лепейко  Т.І. Основи інвестиційного менеджменту: навч. посіб. К.: 

Кондор, 2008. 340 с. 

8.  Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 

с. 

9. Микитюк П.П., Сенів Б.Г. Інноваційна діяльність: навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2009. 392 с. 

10. Павленко І.А., Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О.  Економіка та організація 

інноваційної діяльності: навч.-метод. посібник. К.: КНЕУ, 2002. 150 с. 



11. Пересада А.А., Онікієнко С.В., Коваленко Ю.М. Інвестиційний аналіз: навч.-метод. 

посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2003. 134 с. 

12. Скібіцький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2009. 408 с.  

13. Федоренко В.Г. Інвестування: підруч. К.: Алерта, 2006. 443 с. 

14. Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: навч. посіб./ за ред. 

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

 

8.2. Допоможні джерела 

1. Замлинський В.А. Фінансово-економічні показники ефективності інвестиційних 

проєктів. Економічний аналіз. 2014. Том 16. № 2. С. 12-18. 

2. Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу 

промислових підприємств: монографія Суми: «Вид-во СумДУ», 2011. 192 c. 

3. Петрова І.Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія / за наук. ред. 

І.Л. Петрової. К.: Дорадо-друк, 2010. 320 с.  

4. Почерніна Н.В. Інституційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в 

Україні. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

(економічні науки. № 1(21). 2013. С. 192-199. 

 

8.3. Інтернет-ресурси 

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. Вовк І.П., Вовк Ю.Я. Маркетинг інновацій: курс лекцій. Тарнопіль, 2015. URL:  

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18269/1/%21%21%21%20%D0%9A%D1%83%D1
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