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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Інноваційна та інвестиційна
діяльність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальність (напрям) 6.030601 «Менеджмент»
спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування компетенцій,
націлених на прийняття та реалізацію управлінських рішень у сфері
організації та фінансування інноваційної та інвестиційної діяльності на мікрота макрорівнях.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є засвоєння студентами
сукупності знань з питань теорії управління інноваційним та інвестиційним
розвитком та надання їм навичок управління діяльністю у цій сфері.
1.3. Кількість кредитів – 3.
1.4. Загальна кількість годин –90.
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
4-й
8-й
24 год.
24 год.
–
32 год.
10 год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
4-й
Семестр
8-й
Лекції
6 год.
Практичні, семінарські заняття
2 год.
Лабораторні заняття
–
Самостійна робота
77 год.
Індивідуальні завдання
5 год.

1.6. Заплановані результати навчання:
знати:
− теоретичні основи інноваційної
та інвестиційної діяльності,
сучасні концепції управління інноваційною та інвестиційною сферами;
− принципи та методи інноваційної та інвестиційної діяльності;
− сутність та фінансово-економічний зміст інвестицій та інноваційної
діяльності;
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− сутність інноваційного та інвестиційного потенціалу.
вміти:
− оцінювати інноваційні та інвестиційні проекти;
− ефективно організовувати групову працю для проектування
діяльності з розвитку організації;
− аналізувати інвестиційні рішення компанії за допомогою
стратегічного менеджменту;
−
прогнозувати, запобігати та мінімізувати інноваційні та
інвестиційні ризики;
− застосовувати основні теорій інноваційної діяльності
для
вирішення задач підвищення інноваційного та інвестиційного потенціалу
підприємства;
− оцінювати фактори інноваційної активності підприємств та
розвитку інноваційного підприємництва;
− формувати основні елементи інвестиційного механізму.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Теоретичні основи інноваційної та інвестиційної діяльності
підприємств
Тема 1. Сутність і роль інновацій та інвестицій в сучасних умовах.
Сутність і роль інновацій та інвестицій у розвитку підприємств.
Фактори інтенсивного розвитку суб’єктів господарювання.
Тема 2. Інновації та інвестиції: сутність, види, класифікація.
Підходи до визначення терміна «інновація», «інвестиція», «інноваційна
діяльність», «інноваційна діяльність». Їх види, класифікація, основні
характеристики. Суб’єкти та об’єкти .
Тема 3. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності
Особливості правового регулювання інвестиційної діяльності. Правове
регулювання іноземної інвестиційної діяльності. Державна реєстрація
інвестицій. Правове регулювання інноваційної діяльності. Інвестиційні
договори.
Розділ 2. Інноваційний та інвестиційний менеджмент
Тема 4. Основи управління інноваційною діяльністю на підприємстві.
Організація інноваційної діяльності. Управління інноваційними змінами.
Підбір персонала та стимулювання результативності інноваційної діяльності.
Інноваційний проект.
Тема 5. Основні види інноваційних стратегій.
Інноваційні інновацій. Види інноваційних стратегій. Класифікація
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інноваційних стратегій. Особливості та сфера застосування основних
інноваційних стратегій.
Тема 6. Форми реальних інвестицій та політика управління ними.
Особливості і форми здійснення реальних інвестицій підприємства.
Види інвестиційних проектів і вимоги до їхньої розробки. Формування
програми реальних інвестицій. Передінвестиційні дослідження.
Оцінка
ризиків реальних інвестиційних проектів.
Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестиційних проектів.
Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Поняття та склад
грошового потоку. Методи, засновані на застосуванні дисконтування. Методи,
що не передбачають використання концепції дисконтування
Тема 8. Форми фінансових інвестицій та політика управління ними.
Особливості і форми здійснення фінансових інвестицій підприємства.
Фактори, що визначають інвестиційну якість фінансових інструментів. Оцінка
якості окремих фінансових інструментів. Оцінка ризиків окремих фінансових
інструментів інвестування. Управління формуванням та реструктуризацією
портфеля фінансових інвестицій.
Тема 9. Управління формуванням та реструктуризацією портфеля
фінансових інвестицій.
Вибір портфельної стратегії і типу інвестиційного портфеля. Оцінка
фінансових інструментів фінансування за показниками доходності, ризику і
взаємної коваріації. Вибір фінансових інструментів у портфель з урахуванням
їх впливу на рівень доходності і ризику портфеля. Оцінка основних
параметрів сформованого інвестиційного портфеля.
Тема 10. Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства і політика
управління ними.
Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства. Політика
формування інвестиційних ресурсів. Методи розрахунку загального обсягу
інвестиційних ресурсів.
Тема 11. Проектне фінансування.
Мотивація і сутність проектного фінансування. Аналіз та експертиза
інвестиційних проектів. Проектно-кошторисна документація. Фінансове
забезпечення інвестиційних проектів. Бюджетування інвестиційного проекту.
Тема 12. Бюджетування інвестиційного проекту.
Бюджетування проекту. Види і призначення бюджетів. Бюджетний процес.
Правила і застереження при формуванні бюджетів.
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3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
усього

денна форма
у тому числі
л п лаб. інд.

усього
с.
р.

заочна форма
у тому числі
л п лаб. інд.

с.
р.

Розділ 1. Теоретичні основи інноваційної та інвестиці1йної діяльності
підприємств
Тема 1. Сутність і
роль інновацій та
інвестицій в сучасних
умовах.
Тема 2.
Інновації та
інвестиції: сутність,
види, класифікація.
Тема 3.
Правове регулювання
інвестиційної та
інноваційної
діяльності
Разом за розділом 1

6

2

2

2

12

5

2

2

1

10

10

5

2

2

1

10

10

21

6

6

4

32

Розділ 2. Інноваційний
Тема 4. Основи
7
управління
інноваційною
діяльністю на
підприємстві.
Тема 5. Основні види 7
інноваційних
стратегій
Тема 6. Форми
7
реальних інвестицій
та політика
управління ними.
Тема 7.
8
Обґрунтування
доцільності
інвестиційних
проектів.
Тема 8. Форми
8
фінансових інвестицій
та політика
управління ними.
Тема 9. Управління
7
формуванням та
реструктуризацією
портфеля фінансових
інвестицій.
Тема 10. Класифікація 7
інвестиційних
ресурсів підприємства
і політика управління
ними.
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2

2

10

30

та інвестиційний менеджмент
2

2

3

8

2

6

2

2

3

6

2

2

3

8

2

2

4

6

6

2

2

4

6

6

2

2

3

6

6

2

2

3

6

6

6
2

6

7
Назви розділів і тем

Тема 11. Проектне
фінансування.
Тема 12.
Бюджетування
інвестиційного
проекту.

Кількість годин
денна форма
усього
у тому числі
усього
л п лаб. інд. с.
р.
7
2 2
3
6
7

2

Разом за розділом 2 69
Усього годин 90

2

18 18
24 24

5
10

3

6

29
32

58
90

заочна форма
у тому числі
л п лаб. інд.

4
6

с.
р.
6

2

4

2
2

52
82

4. Теми практичних занять
№
Назва теми
з/п
1 Теоретичні основи інноваційної та інвестиційної
діяльності підприємств
2 Інноваційний менеджмент
3 Контрольна робота
4 Реальні інвестиції та управління ними
5 Оцінка інвестиційних проектів
6 Проектне фінансування
7 Захист розрахункової роботи
Разом

Кількість
годин
4
4
2
4
4
4
2
24

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи

1

Опрацювання навчального матеріалу
(самостійне ознайомлення з допоміжною літературою
за списком у робочій програмі дисципліни)
Підготовка до виконання контрольних робіт, що
передбачені навчальним планом;

2

Разом

Кількість
годин
денна заочна
32
77

10

5

42

82

Перелік питань до самостійної роботи
1. Яким чином тенденції розвитку сучасної світової економіки впливають
на виникнення нових моделей управління?
2. Що таке інноваційний менеджмент як система?
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3. Чому інноваційний менеджмент є соціально-економічним інструментом?
4. Сформулюйте завдання інноваційного менеджменту як науки?
5. В чому складаються інституціональні основи інноваційного
менеджменту?
6. Охарактеризуйте роль інноваційної діяльності в економічному розвитку.
7. Надайте узагальнене визначення інноваційної діяльності.
8. Охарактеризуйте поняття «інновація».
9. Висловите принципи класифікації новацій і інноваційних процесів.
10.В чому зміст цілей інновацій?
11.Що таке інноваційний цикл?
12.Перерахуйте етапи інноваційного циклу.
13.В сутність стратегічного інноваційного менеджменту?
14.. Порівняйте призначення і можливості стратегічного і функціонального
інноваційного менеджменту.
15.. З чого складається розробка цілей і стратегій інноваційного
менеджменту?
16.. З чого складається управління інноваційною діяльністю фірми?
17.Розкрийте особливості менеджменту в новаторських фірмах.
18.Які типи реакцій підприємства на зміну середовища ви знаєте?
19.Як пов’язані завдання інноваційного менеджменту з типами реакцій
підприємства на зміну середовища?
20.Розкрийте сутність поняття “інноваційний ризик ”.
21.У чому різниця між поняттями “невизначеність” і “ризик” у
інноваційному менеджменті?
22.Які класифікаційні ознаки інноваційного ризику Вам відомі?
23.Дайте характеристику різним видам інноваційного ризику .
24.Які завдання поставлено перед аналізом інноваційного ризику?
25.Наведіть методи аналізу й прогнозування інноваційних ризиків і
невизначеності.
26.У чому сутність аналізу чутливості ризику?
27.Розкрийте зміст аналізу сценаріїв інноваційного ризику.
28.Розкрийте сутність хеджирування як методу зниження ризику.
29.Розкрийте сутність страхування як методу зниження ризику.
30.Який принцип покладено в основу оцінки інноваційних ризиків?
31.Інвестиційний проект як основа реального інвестування.
32.Структура техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів.
33.Інвестиційна стратегія підприємства та принципи її розробки.
34.Інвестиційна політика та інвестиційний потенціал підприємства.
35.Сучасні методи управління інвестиційними ризиками.
36.Ризик та невизначеність в інвестуванні.
37.Врахування інфляції в інвестиційних розрахунках.
38.Портфельні стратегії та їх використання в управлінні інвестиційним
портфелем.
39.Пріоритетні сфери та напрями інвестування в Україні.
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40.Перспективні орієнтири інвестиційної та інноваційної політики в
Україні.
41.Науково-технічна державна політика: напрями розвитку.
42.Державна політика по залученню іноземних інвестицій в національну
економіку.
43.Інвестиції як основа структурних зрушень в економіці.
44.Інвестиційний капітал і джерела формування в умовах економічної кризи
45.Особливості інвестиційного процесу в умовах економічної кризи.
46.Особливості процесу формування інвестиційних ресурсів підприємства.
47.Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства.
48.Основні принципи та політика формування інвестиційних ресурсів
підприємства.
49.Джерела формування інвестиційних ресурсів.
50.Джерела внутрішнього фінансування інвестицій та способи їх
формування.
51.. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів.
52.Оптимізація структури капіталу підприємства.
53.Державне регулювання інвестиційного процесу.
54.Склад та розвиток комплексу інвестиційних галузей.
55.Особливості інвестицій у ВЕЗ.
56.Розвиток фондового ринку в Україні.
57.Оперативне управління інвестиційним процесом.
58.Формування портфеля реальних та фінансових інвестицій
6. Індивідуальні завдання
За навчальним планом передбачено дві контрольні роботи для студентів
денної форми навчання та одну – для студентів заочної (дистанційної) форми
навчання.
7. Методи контролю
Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів
враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни
передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної
роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється
за накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно до «Положення про
організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна», контрольні заходи включають: поточний та
підсумковий контроль.
Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час
проведення практичних занять і оцінюється сумою набраних балів
(максимальна сума – 60 балів) Поточний контроль проводиться у формі
усного опитування або письмового контролю, або тестуванні і рішенні задач
на практичних заняттях.
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Підсумковий контроль, що проводиться у формі семестрового екзамену,
відповідно до графіку навчального процесу.
8. Схема нарахування балів
Оцінкою підсумкового семестрового контролю є сума балів, набраних
здобувачем вищої освіти протягом семестру при виконанні контрольних
заходів, передбачених програмою навчальної дисциплін та балів, набраних
ним при складанні семестрового екзамену. Максимальна сума балів, яку може
набрати здобувач вищої освіти при підсумковому семестровому поточному та
підсумковому контролі, складає 100.
Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні
семестрового екзамену або залікової роботи

Розділ 1
Т1 - Т3

По 4

Поточний контроль, самостійна робота
Розділ 2
Контрольна робота,
Т4 – Т12
передбачена навчальним
планом
(дві)
По 4

Екзамен

Разом

По 4

60

40

Сума

100

Т1, Т2 ... – теми розділів.

Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка
для чотирирівневої шкали оцінювання

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

9. Рекомендована література
Основна література:
1. Закон України „Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 №
93/96-ВР (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України „Про іноземні інвестиції” 23.11.1992 р. №2689- XII.
3. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та
соціально-економічне забезпечення : монографія / О. І. Амоша,
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4. В. П. Антонюк, А. І. Землянкін та ін.; НАН України. Ін-т економіки
пром- сті. - Донецьк : ТОВ "Норд Комп’ютер", 2007. - 328 с.
5. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації :
монографія / Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. - К. : КНЕУ,
2003. - 235 с.
6. Баранчеев В. П. Управление инновациями : учебник / В. П. Ба- ранчеев,
Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Высшее образование, ЮрайтИздат, 2009. - 711 с.
7. Бубенко П. Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку : монографія
/ П. Т. Бубенко. - Х. : НТУ "ХПІ", 2002. - 316 с.
8. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств:
концепція, методологія, стратегічне управління / А. В. Гриньов. - Х. :
ВД "ІНЖЕК", 2003. - 308 с.
9. Гришин В. В. Управление инновационной деятельности в условиях
национальной економики : учебное пособие / В. В. Гришин. - М. :
Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2009. - 368 с.
10.Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми,
концепції, методи : [навчальний посібник] / С. М. Ілляшенко. - Суми :
ВТД "Університетська книга", 2003. - 278 с.
11.Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління,
державна політика / за ред. док. екон. наук, проф. Л. І. Федулової. - К. :
"Основа", 2005. - 552 с.
12.Інноваційний розвиток економіки та напрямки його прискорення / В. П.
Александрова, Ю. М. Бажал, О. О. Лапко та ін. ; за ред. В. П. Алексадрової. - К. : ІЕПР НАН України, 2002. - 77 с.
13.Концептуальні засади управління підприємством як економічною
системою : монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доцента В. О.
Коюди. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. - 416 с.
14.Концепція розвитку регіональної інноваційної системи Харківщини /
під науковою редакцією докт. екон. наук, професора В. С. Пономаренка. - Х. : ВД "ИНЖЕК", 2011. - 142 с.
15.Коюда В. О. Інноваційна діяльність підприємства та оцінка її
ефективності : монографія / В. О. Коюда, Л. А. Лисенко. - Х. : ВД
"ІНЖЕК", 2011. - 224 с.
16.Коюда О. П. Інноваційна діяльність: від оцінки привабливості до
інвестиційного забезпечення : монографія / О. П. Коюда, В. Ф. Колісниченко. - Х. : ХНЕУ, 2009. - 276 с.
17.Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной
деятельности предприятия : учебн. пособ. / Э. И. Крылов, И. В.
Журавкова. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 384 с.
18.Мешко Н. П. Механізм управління інвестиційно-інноваційним
потенціалом: макрорівень : монографія / Н. П. Мешко. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. - 272 с.
19.Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С.
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М. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник. –
Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.
20.Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у
транзитивній економіці : монографія ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. Суми : ВТД "Університетська книга", 2005. - 582 с.
21.Регіональна інноваційна система: теорія і практика : монографія / під
науковою редакцією докт. екон. наук, професора В. С. Поно- маренка. Х. : ВД "ИНЖЕК", 2011. - 544 с.
22.Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в
конкурентной экономике (Синергетический эффект инноваций) / В. П.
Соловьев. - К. : Феникс, 2006. - 560 с.
23.Федулова Л. Розвиток національної інноваційної системи України / Л.
Федулова, М. Пашута // Економіка України. - 2005. - № 4. - С. 35-47.
24.Федулова Л. І. Інноваційна економіка / Л. І. Федулова. - К. : Либідь,
2006. - 478 с.
25.Федулова Л. І. Технологічний розвиток економіки України / Л. І. Федулова. - К. : Ін-т екон. та прогнозування, 2006. - 628 с.
26.Шарко М. В. Концептуальные основы инновационного развития
экономики Украины: теоретико-методологические аспекты. - Херсон :
ХНТУ, 2005. - 394 с.
27.Шарко М. В. Модель формування національної інноваційної системи
країни / М. В. Шарко // Економіка України. - 2005. - № 8. - С. 25-30.
Допоміжна література
28.Атаманова Ю. До питання створення механізму правового регулювання
НІС України // Інтелектуальний капітал. - 2005. - № 4. 29.С. 41-48.
30.Бубенко П. Чому гальмуються інноваційні процеси в Україні? / Бубенко
П., Гусев В. // Економіка України. - 2009. - № 6. - С. 30-38.
31.Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць,
32.В. П. Семиноженко. - Х. : Константа, 2006. - 272 с.
33.Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. - № 11. 2003 р. - С. 303-458.
34.Демченко В. В. Проблеми формування інституційного середовища
інноваційного розвитку регіонів / В. В. Демченко // Регіональна
економіка. - 2007. - № 2. - С. 59-70.
35.Завгородня О. Структурна динаміка як фактор інноваційного розвитку
національної економіки / Завгородня О. // Економіка України. - 2004. № 11. - С. 34-42.
36.Інвестиційний менеджмент : підручник / Гриньова В. М., Коюда В. О.,
Лепейко Т. І. та ін. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2011. - 544 с.
37.Инновационная ориентация росийских экономических институтов / под
ред. В. Е. Дементьва. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 368 с.
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38.Кизим М. О. Національна інноваційна система як механізм реалізації
інтелектуального капіталу України. Інновації: проблеми науки і
практики : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко. - Х. : ВД
"ІНЖЕК",
39.- С. 71-106.
40.Копосов Г. Сучасні проблеми функціонування й детермінанти
інноваційного механізму регіонального розвитку / Г. Копосов //
Регіональна економіка. - 2005. - № 1. - С. 14-23.
41.Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту : навч. посібн. / В. О.
Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда. - К. : Кондор, 2008. - 340 с.
42.Коюда О. П. Інноваційна система, як активний фактор розвитку
національної економіки / О. П. Коюда // Управління розвитком. - 2010. № 6 (82). - С. 111-115.
43.Кузьменко О. Особливості національної інноваційної системи України /
О. Кузьменко // Схід. - 2006. - № 4. - С. 53-57.
44.Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія за заг.
ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 728
с.
45.Мартиняк І. О. Формування кластерної політики як механізму
вдосконалення інфраструктури функціонування малого і середнього
інноваційного бізнесу в регіоні / І. О. Мартиняк // Регіональна
економіка. - 2008. - № 4. - С. 54-62.
46.Марцин В. С. Інноваційно-інвестиційна діяльність та шляхи її розвитку
в період глобалізації / В. С. Марцин // Проблеми науки. - 2010. - № 2. С. 8-14.
47.Марченко О. С. Національні інноваційні системи: сутність, структура /
О. С. Марченко // Інноваційний розвиток України: наукове, економічне
та правове забезпечення: Тези доповідей Всеукраїнської науковопрактичної конференції. 27-28 жовтня 2006 р. / Упор. / О. В. Петришин,
М. О. Кизим. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. - С. 417-421.
48.Никифоров А. Національна інноваційна система: вибір України / А.
Никифоров // Економіст. - 2015. - № 12. - С. 35-41.
49.Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений / Д. Норткотт ; пер. с
англ. под ред. А. Н. Шохина. - М. : Банки и биржи ; ЮНИТИ, 1997. - 248
с.
50.Онікієнко В. В. Проблеми створення національної інноваційної системи: теоретико-методологічний аспект / В. В. Онікієнко, Л. М.
Ємельяненко // Український соціум. - 2006. - № 2. - С. 125-133.
51.Онікієнко В. В. Інноваційна парадигма соціально-економічного
розвитку України / В. В. Онікієнко, Л. М. Ємельяненко, І. В. Терен ; за
ред. В. В. Онікієнка. - К. : РВПС НАН України, 2006. - 480 с.
52.Павленко І. А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній
економіці України : монографія / І. А. Павленко. - К. : КНЕУ, 2007. - 248
с.
53.Пирожков С. Проблеми прискорення інноваційного розвитку / С.
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Пирожков // Економіст. - 2005. - № 4. - С. 31-35.
54.Пономаренко В. С. Реальне інвестування суб’єктів господарювання :
навч. посібн. / В. С. Пономаренко, О. М. Ястремська. - Х. : Вид. ХДЕУ,
2000. - 168 с.
55.Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково- технічну
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України. - 2003. - № 7. - С. 27-39.
57.Про Концепцію науково-технологічного і інноваційного розвитку
України: Постанова Верховної Ради України від 13.07.1999 М916-ХІУ //
Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 37. - С. 770-776.
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Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 7. - Ст. 32.
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