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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

18 4 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 2 
Семінарські заняття: 

12 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 8 

Консультації: 

2 - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 

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 підприємств» 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 проектування», «Управління проектами та ризиками», «Управління 

фінансово-економічною діяльністю».  

Міждисциплінарні зв’язки. Деякі теми предмету «Економіка і організація  

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств»  тісно пов’язані з такими предметами як: 

«Організаційне проектування», «Управління проектами та ризиками», «Економічне 

управління діяльністю суб’єктів господарювання», «Управління фінансово-економічною 

діяльністю». 

 

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 

професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів 
економічної діяльності) 

ПРН 7.  

 

 

 

 

Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному контексті 

 

ЗК4. Здатність мотивувати 
людей та рухатися до 
спільної 

мети 

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї 

 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації 

(підрозділу) 

ЗК 6 Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність) 

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї 

 

ПРН 6. Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність 

ЗК7. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу 

ПРН 1.  

 

 

Критично осмислювати, вибирати 

та використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних 

умовах 

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 2. 

 

 

 

 

 

Ідентифікувати проблеми 

організації та обґрунтовувати 

методи їх вирішення 

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 6. Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність 

ПРН 14. 

 

 

Вміти аналізувати й структурувати 

проблеми в діяльності суб’єктів 

господарювання, ухвалювати 

управлінські рішення та 

забезпечувати умови їх реалізації 

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 

проекти, управляти ними, 

виявляти ініціативу та 

підприємливість 

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти 

проектами, 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 3. Проектувати ефективні системи 

управління організаціями 

ПРН 6. Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність 

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 3. Проектувати ефективні системи 

управління організаціями 

СК 12 Здатність аналізувати 

результати діяльності 

суб’єкта господарювання, 

визначати необхідні 

організаційні зміни та 

управляти їх 

впровадженням в 

недетермінованих умовах 

функціонування 

ПРН 14. Вміти аналізувати й структурувати 

проблеми в діяльності суб’єктів 

господарювання, ухвалювати 

управлінські рішення та 

забезпечувати умови їх реалізації 

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 4. ПРН 13  

ЗК 6.   ПРН 4  ПРН 6 

ЗК 7. ПРН 1    

СК 2.  ПРН 2 ПРН 13 
 

СК 4.  
 

 ПРН 6, ПРН 14 

СК 6.   ПРН 10  

СК 7.  ПРН 4 
  

СК 9. ПРН 1 ПРН 3 ПРН 13 ПРН 6 

СК 10.  ПРН 3   

СК 12.   ПРН 15 ПРН 14 

 
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
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар
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к
і 

(п
р
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ти

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
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ц
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Ін
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и
в
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ь
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
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ст
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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
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р

ак
ти

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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су

л
ь
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ц
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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

я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

1 Ключові поняття 

інноваційно-

інвестиційного 

розвитку  

4 2 2    4 4 2 2    7 

2 Вимірювання рівня 

організації 

інноваційно-

інвестиційного 

розвитку та чинники 

його формування 

   5    7 

3 Інфраструктура 

ринку інновацій і 

інвестицій 

3 2 2    5       7 

4 Глобальні науково-

технічні та 

інформаційні 

комунікації в 

інноваційно-

інвестиційній сфері.  

3 2    4       8 

5 Державна підтримка 

інноваційно-

інвестиційного 

розвитку 

підприємництва 

3 2 2 

 

   3       7 



6 Національні 

інноваційно-

інвестиційні  

системи 

3 2    5       7 

7 Маркетинг інновацій 

та інвестицій 

4 2 2    5       7 

8 Стратегії та бізнес-

моделі інноваційно-

інвестиційного 

розвитку 

підприємства 

4 2 2    5       7 

9 Інноваційно-

інвестиційний  

потенціал розвитку  

підприємства 

 

   4       7 

10 Інвестиційне 

забезпечення 

інноваційного 

розвитку 

підприємства 

3 2 2    5 4 2 2    7 

11 Ризики в 

інноваційно-

інвестиційній 

діяльності та 

управління ними 

3 2    5       7 

 Проведення 

консультацій 

2    2          

Проміжний контроль       4       4 

Підсумковий контроль  
(для екзаменів) 

      30       30 

Разом: 32 18 12 - 2  88 8 4 4    112 

 
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. Специфіка 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. Проектне управління інноваціями та інвестиціями на підприємстві. 

Фінансово-економічні критерії ефективності інвестиційних проектів. 

 

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 проектів. 



 

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 підприємств» становить 88 год. для денної форми навчання і 112 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/заочна 

Форми звітності 

1.  Опрацювання лекційного матеріалу 4/2 Конспект лекцій 

2.  Підготовка до семінарських занять 18/4 Усна відповідь 

3.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в т.ч. 

- конспектування за заданим планом, 

- розв’язання задач, 

- виконання тестових завдань 

22/62 Усна відповідь, конспект 

4.  Підготовка і написання рефератів 

(доповідей)  

10/10 Реферат (доповідь) 

5.  Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4/4 - 

6.  Підготовка до екзамену 30/30 - 

 Разом 88/112  

 
Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Тема 1. Ключові поняття інноваційно-інвестиційного розвитку.  

1. Інноваційний продукт і інноваційна продукції. 

2. Інноваційний розвиток підприємства: сутність, напрями, принципи. 

3. Інвестиції в інновації. Джерела інвестицій в інноваційний розвиток. 

4. Основні підходи до розуміння терміну «інноваційний розвиток». 

5. Напрями інноваційного розвитку підприємства в сучасній економіці. 



 

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

формування.  

1. Способи вимірювання рівня розвитку інноваційного розвитку підприємства. 

2. Інформаційна база для оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства. 

3. Особливості напрямів інноваційного розвитку залежно від спонукальних мотивів 

підприємства-інноватора та споживача. 

4. Складові визначення ефективності напрямів інноваційного розвитку підприємства. 

 

 

Тема 3. Інфраструктура ринку інновацій і інвестицій. 

1. Інфраструктура ринку інновацій і інвестицій. 

2. Суб’єкти ринку інновацій. 

3. Суб’єкти ринку інвестицій. 

4. Комерціалізація та форми передачі технологій на ринку інновацій. 

5. Специфіка придбання ліцензій на інноваційну продукцію. 

6. Функціональне призначення основних об’єктів інноваційної та інвестиційної 

інфраструктури. 

7. Форми комерціалізації інноваційного продукту. 

 

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

сфері.  

1. Оцінка інформаційно-комунікаційних технологій у контексті розвитку інноваційної 

економіки. 

2. Проблеми інформаційного забезпечення інновацій. 

3.Сутність інформаційно-комунікаційних технологій у контексті інноваційного розвитку. 

4. Глобалізація інноваційного розвитку та інформаційні комунікації. 

5.Оцінка інформаційно-комунікаційних технологій у контексті розвитку інноваційної 

економіки. 

6. Проблеми інформаційного забезпечення інновацій. 

 

Тема 5. Державна підтримка інноваційно-інвестиційного підприємництва 

1. Основні принципи державного регулювання інноваційної  та інвестиційної діяльності.  

2. Методи стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. 

3.  Система методів державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в 

Україні.  

4. Складові інституційного забезпечення підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності в 

Україні. 

 

Тема 6. Національні інноваційно-інвестиційні системи 

1. Передумови і проблеми створення національної інноваційно-інвестиційної  системи в 

Україні. 

2. Зарубіжний досвід формування національних інноваційно-інвестиційних систем. 

3. Ключові умови формування і розвитку інноваційно-інвестиційних систем в Україні. 

4. Основні елементи національної інноваційно-інвестиційної системи в Україні. 

 

Тема 7. Маркетинг інновацій та інвестицій 

1. Управління торговою маркою та аналіз франчайзингової форми використання бренда в 

контексті інноваційного маркетингу. 

2. Формування критеріальної бази для оцінки альтернатив маркетингових інноваційних 

рішень. 

3. Першочергові завдання маркетингу інновацій під час реалізації стратегії втягування 



інновацій ринком. 

4. Показники оцінки рівня якості маркетингового інноваційного рішення. 

 

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

1. Бізнес-моделі інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства. 

2. Проектне управління інноваціями та інвестиціями на підприємстві. 

3. Фінансово-економічні критерії ефективності інвестиційних проектів в інновації. 

 

 

Тема 9. Інноваційно-інвестиційний  потенціал розвитку  підприємства.  

1.Оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства. 

1. Методика комплексного оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу. 

2. Основні елементи інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства.  

3. Підходи до оцінювання інноваційно-інвестиційного потенціалу. 

 

Тема 10. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства 

1. Механізми мобілізації позикових коштів. 

2. Механізми мобілізації залучених коштів. 

3. Формування та оптимізація складу інвестицій для фінансування інновацій. 

4. Джерела фінансування інноваційних програм на рівні держави і регіонів. 

 

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

1.Методи аналізу ризику при оцінюванні доцільності інноваційних проектів. 

2. Суть процесу управління рикозахищеністю інноваційної діяльності. 

3. Зміст та особливості прояву управлінських функцій, що використовуються в інноваційній 

діяльності. 

4. Правила поведінки менеджера при підготовці і реалізації інноваційних проектів. 

 

Приклади задач для самостійного розв’язання: 

Задача 1 

Проаналізуйте ступінь оновлення випуску продукції внаслідок впровадження інновацій у 

виробництво у звітному періоді за даними таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Показники План Факт 

Кількість видів продукції 86 94 

В т. ч. інноваційних 22 18 

Обсяг виробництва продукції 

у гуртових цінах 

підприємства, тис. грн. 

4900 5000 

В т.ч. інноваційних видів 1620 1280 

 

Задача 2 

 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. 

 

 



Задача 3 

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. 

Задача 4 

Підприємство «Авто» планує придбати автоматичну мийку для машин. При цьому 

витрати на придбання, встановлення та пусконалагоджувальні роботи становлять 322 тис. 

грн. Очікувана тривалість експлуатації автомийки становить 7 років. Очікуваний річний 

прибуток наведено в табл. 1. 

Таблиця 1. 

Рік 1 2 3 4 5 6 7 

Грошовий потік 69000 115000 138000 138000 69000 46000 46000 

Амортизація 46000 46000 46000 46000 46000 46000 46000 

Прибуток 23000 69000 92000 92000 23000 -- -- 

 

На кінець сьомого року експлуатації залишкова вартість мийки становитиме декілька 

гривень. Підприємство «Авто» класифікує свої проекти так: 

Норма дохідності, що вимагається 

Низький ризик 20 % 

Середній ризик 30 % 

Високий ризик 40 % 
Проект встановлення автоматичної автомийки вважається таким, що має середній 

рівень ризику. Необхідно прийняти рішення щодо доцільності реалізації даного проекту. 

 

Задача 5 

Підприємство розглядає інвестиційну пропозицію вартістю 1840 тис. грн. Необхідно 

розрахувати очікуване значення КРУ, стандартне відхилення та коефіцієнт варіації за умови 

10 відсоткового значення вартості капіталу за припущення, що грошові потоки є 

незалежними у періодах. 

Ймовірність Рік 1 

Чистий грошовий потік (тис. 

грн.) 

Рік 2 

Чистий грошовий потік (тис. 

грн.) 

0,2 920 690 

0,3 1150 920 

0,3 1380 1150 

0,2 1610 1380 

 

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 проектів. 

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

інноваційного проекту, 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. 

Тематика рефератів 

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 проектів. 

10. Зовнішні та внутрішні джерела інформації для інноваційного проекту. 

11. Позабюджетні форми підтримки (фінансування) інноваційної діяльності.  

12.  Методи фінансування інноваційної діяльності в зарубіжних країнах.  

13.  Методика оцінки джерел фінансування інноваційних проектів. 

14. Оцінка ефективності інвестицій в інноваційний проект. 

15. Показники, які  використовують для оцінки ефективності інновацій. 

16. Методика визначення рівня ризику інноваційного проекту. 

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



18. Досвід розвинутих країн у комерціалізації результатів інноваційної діяльності. 

 

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 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Приклади варіантів модульної контрольної роботи 

 

Варіант 1 

1. Особливості фінансування інноваційної діяльності. 

2. Недоліки розвитку національної інноваційної системи України. 

3. Характеристика етапів формування інноваційної стратегії підприємства. 

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. 

 

Варіант 2 

1. Розкрийте характерні риси інновацій базуючись на узагальненні різних точок 

зору. 

2. Етимологія терміну «інвестиційна діяльність». 

3. Дайте характеристику венчурним фірмам як суб’єктам підприємницької 

діяльності. 

Задача. Розроблено два варіанти проекту 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 проекту більш економічний і яка величина економічного 

ефекту може бути одержана в результаті переміщення інвестицій на більш пізніші строки. 

Дисконтна ставка 25%. 

 

Варіант 3 

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. 

Задача. Проектний інститут розробляє технологічний процес (потокову лінію) 

виробництва споживчих товарів. Вартість проектних 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 проектної документації, технічних засобів та монтажу 

обладнання протягом одного року. 



Освоєння проектного 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 %. 

 

Варіант 4 

1. Основні фактори що визначають необхідність активізації державного 

регулювання інноваційної діяльності. 

2. Модель створення та управління маркою або брендом що  враховує основи 

інноваційного маркетингу. 

3. Напрями  діяльності об’єктів інноваційної інфраструктури. 

Задача. 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. 

 

Варіант 5 

1. Застосування результатів SWOT-аналізу при виборі напрямів інноваційного 

розвитку. 

2. Особливості маркетингу інноваційної продукції. 

3. Дайте характеристику джерелам інвестицій. 

Задача. Проаналізуйте ступінь оновлення випуску продукції внаслідок впровадження 

інновацій у виробництво у звітному періоді за даними таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Показники План Факт 

Кількість видів продукції 86 94 

В т. ч. інноваційних 22 18 

Обсяг виробництва продукції 

у гуртових цінах 

підприємства, тис. грн. 

4900 5000 

В т.ч. інноваційних видів 1620 1280 

 

Питання до екзамену з дисципліни «Економіка і організація інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств» 

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

показники ефективності інноваційних проектів. 

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. 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Результати навчання оцінюються за 100-бальною шкалою (від 1 до 100) з переведенням в 

оцінку за традиційною шкалою. Шкала переведення балів подана в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

екзамен 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його 

оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних досягнень студентів 

(табл. 2): 

 

 



Таблиця 2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання 

завдання й оцінити 

результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

передбачені 

навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання 

для розв’язання 

поставлених перед ним 

завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального матеріалу 

має елементарні, 

нестійкі навички 

виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

 
8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальної  та 

самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». Критерії оцінювання наводяться у 

таблиці 3. 



Таблиця 3. 

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. 

Після завершення курсу викладач виводить середньозважений бал, який переводиться у 100-

бальну шкалу (див. табл. 4) з ваговим коефіцієнтом – 0,4. 

 

8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «10» – для дисциплін, 

викладання яких завершується екзаменом. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним оцінок за кожне 

питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою (табл. 4.) та множиться на 

коефіцієнт 0,1. 

 

 

 

 

 



Таблиця 4. 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Результат екзаменаційного контролю (для усної або письмової форми) визначається як 

середньоарифметичне усіх оцінок (середньозважений бал) здобувача вищої освіти, які він 

отримав за кожне з питань екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменаторів. Цей 

бал згідно з табл. 4 переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений показник множиться 

на ваговий коефіцієнт 0,5. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук, проектор, мультимедійна дошка. 
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