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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичних основ і отримання досвіду практичного застосування сучасних економіко-статистичних методів дослідження 
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, визначення їх взаємозв’язку, з урахуванням особливостей діяльності, можливостей та обмежень в процесі 
оцінювання та прогнозування стану і напрямків розвитку.  

Мета та цілі 
Метою дисципліни є  формування у студентів сукупності знань, вмінь та навичок, необхідних для розробки інвестиційно-інноваційних проектів в конкретних 
умовах функціонування підприємств, аналізу та оцінки ефективності проектів, прийняття економічно обґрунтованих рішень по управлінню проектами в умовах 
невизначеності; ефективного управління діяльністю підприємств незалежно від впливу негативних процесів, як ендогенного, так і екзогенного походження, 
дослідження звітності та систем фінансово-економічних показників діяльності підприємств і можливості їх інтерпретації. 

Формат Лекції та практичні заняття. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Володіти теоретичними основами та методикою оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, теорією та сучасною практикою 
управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства, що забезпечує його стабільне функціонування й розвиток. Набути практичних навичок здійснення 
управлінських заходів у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності; вміти аналізувати інноваційно-інвестиційні процеси, що відбуваються на підприємствах; 
Сформувати уміння самостійної розробки та прийняття управлінських рішень, які забезпечують підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності на 
підприємствах різних форм власності. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 180 год.: лекції – 30 год., практичні заняття – 30 год. самостійна робота – 120 год. 

Пререквізити «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Фінансовий облік», «Економіко-математичні моделі і методи», 
«Аналіз господарської діяльності», «Економічна статистика» 

Вимоги викладача 
Студент зобов'язаний відвідувати всі лекційні та практичні заняття згідно розкладу, не спізнюватись, дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною та 
додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття за наявності допуску викладача. З метою оволодіння високим рівнем якості освіти з дисципліни необхідно регулярно 
відвідувати та готуватись до занять. Підсумковий контроль проводиться лише за особистої присутності студента. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 
Лекція 2 

Організаційно-теоретичні 
основи інноваційно- 
інвестиційної діяльності 

Практичне 
заняття 1 
Практичне 
заняття 2 

Основні поняття інноваційно-інвестиційної діяльності: 
інновації, інноваційний процес, інвестиції, реальні та 
фінансові інвестиції, капітальні вкладення, 
інвестиційний проект, ефективність інвестиційного 
проекту. Класифікація інвестицій та інновацій. 
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Особливості інноваційних та інвестиційних процесів в 
умовах ринкової економіки. Наукомісткість сучасного 
виробництва. Монополія та конкуренція в інноваційному 
процесі. 

Лекція 3 
Лекція 4 

Основні поняття та сутність 
інноваційної діяльності. 
Інноваційний процес як 
об'єкт управління 
інноваційною діяльністю. 

Практичне 
заняття 3 
Практичне 
заняття 4 

Життєвий цикл інновацій. Фази життєвого циклу 
інновацій. Інноваційний лаг. Моделі інноваційного 
процесу. Модель дифузії, взаємодії, кібернетична 
модель та модель комплексних соціально-технічних 
систем. 

Інноваційна інфраструктура. Технологічні уклади. Теорія 
довгих хвиль М. Кондратьева в поясненні технологічних 
укладів. Фази життєвого циклу технологічного укладу. S-
подібна крива Менша-Фостера та поняття технологічного 
розриву. Основні тенденції інноваційного розвитку в 
рамках сучасного технологічного укладу. 

Лекція 5 
Лекція 6 

Підприємство як основний 
суб'єкт реалізації 
нововведень 

Практичне 
заняття 5  
Практичне 
заняття 6 

Особливість взаємодії підприємства і нововведення. 
Опір змінам. Витоки організаційного консерватизму. 
Закони інерції поведінки та відторгнення нововведень. 
Причини інерційності організацій та механізми їх 
подолання. Сприйнятливість організації до 
нововведень. Спонуки та перешкоди впровадженню 
інновацій. Вплив зовнішнього середовища на розвиток 
інноваційних процесів організації.  

Чинники, які протидіють та сприяють інноваційній 
діяльності на підприємстві. Особливості господарських 
організацій як цілеспрямованих соціально-економічних 
систем та їх класифікація стосовно розвитку процесів 
нововведень: організації — носії нововведень, організації-
винахідники, організації — споживачі нововведень. 
Наступальні та оборонні організації, їхні недоліки та 
переваги. 

Лекція 7 
Лекція 8 

Організаційні форми, які 
забезпечують розвиток 
інноваційних процесів 

Практичне 
заняття 7 
Практичне 
заняття 8 

Розвиток організаційних форм взаємодії науки і 
виробництва, їхні різновиди та специфіка поєднання з 
виробництвом щодо реалізації нововведень. 
Формування мережі регіональних центрів високого  

Міжнародні науково-технічні альянси, їхня роль в 
інтелектуалізації економіки. Джерела фінансування 
інноваційних організаційних форм. Ефективність нових 
форм інноваційних організацій. Малий бізнес в 
інноваційній сфері. Венчурні фірми, фірми «спін-офф», — 
особливість формування та інноваційної діяльності. 

Лекція 9 
Лекція 10 

Порядок підготовки 
інвестиційних проектів 
підприємства Фінансові 
інвестиції. Реальні інвестиції 

Практичне 
заняття 9 
Практичне 
заняття 10 

Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій. 
Порядок формування портфеля цінних паперів. 
Економічна сутність реальних інвестицій. Кругообіг 
реальних інвестицій. Ефективність використання 
об’єктів реальних інвестицій (основних фондів та 
оборотних коштів). Стандарти оцінки вартості об’єктів 
реальних інвестицій. Методи оцінки об’єктів реальних 
інвестицій. Оцінка вартості основних об’єктів реальних 
інвестицій. 

Характеристика фінансових та реальних інвестицій. Ринок 
цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів та їх 
функції. Фондова біржа. 

Лекція 11 
Лекція 12 

Методи оцінювання 
ефективності, ризиків та 
ліквідності інвестиційних 
проектів. 

Практичне 
заняття 11 
Практичне 
заняття 12 

Методи оцінювання ефективності проектів реального 
інвестування. Основні показники економічної 
ефективності проектів реального інвестування: чистий 
зведений доход, індекс доходності, період окупності, 
внутрішня норма доходності, інших; характеристика та 
порядок розрахунку таких показників, взаємозв’язок 
між ними. 

Методи оцінювання рівня окремих інвестиційних ризиків 
реальних інвестиційних проектів. Визначення 
можливостей профілактики та запобігання окремих видів 
інвестиційних ризиків і ефективності їх страхування. 
Методи оцінювання рівня ліквідності окремих реальних 
інвестиційних проектів на стадії інвестування. 



Лекція 13 
Лекція 14 

Формування портфеля 
реальних інвестицій 
підприємства 

Практичне 
заняття 13 
Практичне 
заняття 14 

Методи формування оптимального портфеля 
реальних інвестицій з урахуванням критеріїв рівня 
доходності, ризику та ліквідності. Забезпечення 
необхідної диверсифікації реальних інвестиційних 
проектів у процесі формування портфеля реальних 
інвестицій підприємства. Особливості загального 
оцінювання сформованого портфеля реальних 
інвестицій підприємства. 
Бюджет реального інвестиційного проекту, його види. 
Особливості розробки капітального бюджету. Зміст та 
порядок розробки поточного бюджету експлуатації 
реального інвестиційного проекту. Метод “гнучкого 
бюджету” реалізації інвестиційного проекту ті 
принципи його розробки. 

Принципи оперативного управління реалізацією реальних 
інвестиційних проектів. Календарний план реалізації 
реального інвестиційного проекту та порядок його 
розробки. Розподіл відповідальності і ризиків замовника 
та підрядчика у процесі реалізації інвестиційного проекту. 
Побудова системи моніторингу реалізації реальних 
інвестиційних програм і проектів. Система основних 
показників моніторингу. Аналіз резервів і можливостей 
нормалізації ходу виконання окремих інвестиційних 
проектів. Необхідність оперативного коригування форм 
реалізації інвестиційних проектів. Критерії припинення 
реалізації інвестиційного проекту та “виходу” з нього. 

Лекція 15 Особливості управління 
інноваційними 
інвестиціями підприємства 

Практичне 
заняття 15 

Порядок вибору об’єктів інноваційних інвестицій та 
методи оцінювання їх вартості. Планування потреби в 
інвестиційних ресурсах за етапами здійснення 
інноваційного інвестування. Методи визначення 
ефективності окремих інноваційних інвестицій. 

Мета та принципи управління інноваційними 
інвестиціями підприємства. Зв’язок управління 
інноваційними інвестиціями підприємства з його 
інноваційною стратегією. 
Визначення основних напрямів інноваційної діяльності 
підприємства та формування потреби в інноваційних 
інвестиціях. 

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  

Поняття новації та інновації. Типи інновацій. Поняття винаходу та відкриття, базисних та поліпшуючих нововведень. Визначення та функції інноваційного менеджменту. Поняття про 
інноваційний процес. Стадії інноваційного процесу. Модель інноваційного процесу на підприємстві. Принципи інноваційного процесу. Фактори успішності та невдач нововведень. 
Життєвий цикл інновацій. Сфера інноваційної діяльності (ринок новацій, ринок капіталу, ринок чистої конкуренції).Інноваційна інфраструктура. Еволюція технологічних укладів. 
Конкурентоспроможність країни й інноваційна діяльність. Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційної діяльності. Методи прямого державного регулювання 
інноваційного процесу. Методи опосередкованого державного регулювання інноваційного процесу. Джерела формування інвестиційних ресурсів при фінансуванні інноваційної 
діяльності. Система традиційного фінансування інноваційної діяльності. Система венчурного фінансування інноваційної діяльності. Система проектного фінансування інноваційної 
діяльності. Форми та способи фінансування інноваційної діяльності в Україні. Організація як суб’єкт реалізації нововведень. Інноваційні стратегії в організації. Патентно-ліцензійна 
діяльність інноваційної організації. Структури науково-дослідних і проектних організацій, їх переваги та недоліки. Поняття технопарку та технополісу. Поняття фінансово-
промислової групи. Поняття інкубатора. Особливості малих інноваційних фірм. Поняття венчурних фондів. Концепція тотальної якості Kaizen в інноваційному процесі. Поняття 
інвестиції та її визначення. Поняття інвестиційної діяльності, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій та інвесторів. Грошово-кредитне державне 
регулювання інвестиційної діяльності. Сутність інвестиційного менеджменту. Основні концепції та принципи інвестиційного менеджменту. Мета інвестиційного менеджменту та 
шляхи її досягнення. Завдання, які розв’язуються інвестиційним менеджментом. Функція складного та простого відсотка. Функція дисконтування. Функція періодичного внеску на 
погашення кредиту. Функція майбутньої вартості ануїтету. Концепція обліку фактора інфляції. Концепція обліку фактора ризику. Концепція фактора ліквідності. Особливості 
здійснення реальних інвестицій. Форми здійснення реальних інвестицій. Чистий приведений дохід та індекс дохідності як показники оцінки ефективності інноваційних проектів. 
Поняття дисконтної ставки (норми доходу). Індекс рентабельності та період окупності як показники оцінки ефективності інноваційних проектів. Внутрішня ставка дохідності як 
показник оцінки ефективності інноваційних проектів. Форми виходу проекту з інвестиційної програми підприємства. Особливості здійснення фінансових інвестицій. Форми 
здійснення фінансових інвестицій підприємства. Види цінних паперів. Типи акцій та їх рейтинги. Права і привілеї власників простих акцій. Оцінка простих акцій. Типи облігацій та їх 
характеристика. Оцінка облігацій та їх рейтинги. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні та практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій, ПК. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


