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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на формування системних знань про теоретичні та прикладні ас-
пекти дослідження домінант, стратегічних пріоритетів та ризиків інвестиційно-
інноваційного розвитку на макро-, мезо- та мікрорівнях, обумовлених трансформаційними 
змінами та викликами національної економіки держави 

Мета та цілі 

Мета -  формування цілісного уявлення про стан, проблеми та суперечності визначення 
домінант, ризиків, стратегічних пріоритетів інвестиційно-інноваційного розвитку націо-
нальної економіки держави. 
Цілі : 
- розвиток наукового економічного світогляду аспірантів, їх економічного мислення та
економічні компетенції визначення домінант, стратегічних пріоритетів та ризиків інвес-
тиційно-інноваційного розвитку національної економіки;
- формування уявлення про специфіку та основні тенденції еволюції сучасної економічної
науки та господарської практики щодо визначення домінант, ризиків, пріоритетів інвес-
тиційно-інноваційного розвитку національної економіки ;
- оволодіння навичками осмислення і виявлення складних проблем сучасної економічної нау-
ки та господарської практики щодо визначення інструментарію та механізмів формуван-
ня інвестиційно-інноваційної політики на макро-, мезо-, та мікрорівнях;
- засвоєння новітніх методів економічних досліджень і вирішення науково-практичних за-
вдань теорій економічного та сталого розвитку, інвестицій та інновацій;
- набуття практичних навичок вирішення проблемних ситуацій та уміння застосовувати
набуті теоретичні знання до визначення домінант та ризиків інвестиційно-інноваційного
розвитку національної економіки на мікро-, мезо- та макрорівнях;
- усвідомлення стратегічних пріоритетів інвестиційно-інноваційного розвитку національ-
ної економіки з урахуванням світового досвіду загально цивілізаційних перетворень.

Формат 
Лекції, мультимедійні лекції, консультації, робота в Інтернет - мережі, складання графіч-
них схем і таблиць, обробка фахових наукових праць, написання есе і наукових тез (ста-
тей) по напряму навчальної дисципліни та дисертації,  участь у наукових конференціях. 
Підсумковий контроль – залік. 



Результати 
навчання 

Розуміти сутність та взаємозв’язок інвестицій та інновацій в контексті еволюції теорії 
економічного розвитку, принципи та закономірності циклічного розвитку економіки, які 
відбуваються під впливом впровадження інвестиційно-інноваційної політики на макро-, 
мезо- та мікрорівнях, особливості впровадження інвестиційних та інноваційних стратегій 
розвитку. 

Визначати та вирішувати сучасні  теоретичні, методологічні, прикладні проблеми фор-
мування механізмів інвестиційно-інноваційного розвитку, з урахуванням політичних, еко-
номічних, соціальних, екологічних, природних та ринкових чинників. 

Проводити власні наукові дослідження процесів та явищ, які характеризують інвести-
ційно-інноваційний розвиток, виконувати аналіз та прогноз складових інвестиційного, ін-
новаційного та ринкового потенціалів розвитку, визначати напрями інвестиційно-
інноваційного політики на державному та регіональному рівнях, характеристик процесів і 
явищ, які відбуваються в ринковому та природному середовищі, із застосуванням сучасних 
методів обробки інформації та інноваційних методів дослідження 

Володіти навичками застосування  сучасних методів, теорій, методичних положень у га-
лузі інвестиційно-інноваційного  розвитку для вирішення актуальних практичних задач 
економіки знань  

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 90 год.: лекції – 16 год., практичні заняття- 16 год., самостій-
на робота – 58 год. 

Вимоги викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотриму-
ватися етики поведінки. Для проходження дисципліни необхідно працювати з навчальною 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння не-
обхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість 
до занять. Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 



Лекційний матеріал 
Лекція 1 Теоретичне підґрунтя інвестиційно-інноваційної діяльності в контексті еволюції економічного розвитку. 
Лекція 2 Сутність та взаємозв’язок інвестицій та інновацій в контексті економіки знань. 
Лекція 3 Державне регулювання інвестиційно-інноваційної політики та розвитку. 
Лекція 4 Інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів. 
Лекція 5 Інновації як сучасний напрям соціальних та екологічних інвестицій. 
Лекція 6 Основні положення інвестиційно-інноваційного проектування та фінансування. 
Лекція 7 Сучасні методи та засоби генерування інноваційних ідей в економіці. 
Лекція 8 Теоретичні підходи до формування стратегічних пріоритетів у інноваційній політиці підприємств. 

Практичний матеріал 
Практичне заняття 1 Оцінювання комерційних перспектив інноваційного та ринкового потенціалів продукту. 
Практичне заняття 2 Функціонально-вартісний аналіз в інвестиційно-інноваційній політиці підприємств. 

Практичне заняття 3 Розроблення інвестиційно-інноваційного проекту, для реалізації якого може надаватися 
державна підтримка. 

Практичне заняття 4 Сучасні підходи до визначення ризиків та оцінки ефективності інвестицій. 

Практичне заняття 5 Управління потенціалом торгової марки як спосіб диверсифікації провайдингу інноваційної 
продукції підприємств. 

Практичне заняття 6 Дизайн інноваційного товару. 

Практичне заняття 7 Методичні підходи щодо визначення домінант інвестиційно-інноваційної політики природо-
користування.  

Практичне заняття 8 Діагностика та комплексна оцінка ефективності інвестицій в природоперетворювальні прое-
кти. 

Самостійна робота 
Основні питання Додаткові питання 

1. Економіка, що заснована на знаннях та інвестиційно-
інноваційний розвиток. 

2. Сутність та типологія інвестицій в контексті еволюції
економічних та управлінських теорій. 

1. Знання в економічних та управлінських теоріях.
2. Систематика соціальних та екологічних інновацій.
3. Екологічні ризики інвестиційно-інноваційного проекту-

вання. 



3. Наукові підходи до розкриття сутності та класифікації
інновацій. 

4. Інвестиційна державна політика національної економіки.
5. Інноваційний розвиток національної економіки.
6. Інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів.
7. Інноваційні механізми залучення інвестицій в регіони.
8. Розробка інноваційної стратегії як складової інноваційної

політики підприємств. 
9. Екологічний та соціальні фактори в інноваційному роз-

витку сучасної економіки. 
10. Сутність бюджетного та проектного фінансування.
11. Венчурне фінансування.
12. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного

процесу 
13. Планування та організація створення інноваційного

продукту. 
14. Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту-

вання інновацій. 
15. Управління ризиками інвестицій та інновацій.
16. Загальна класифікація методів рішення інноваційних задач.
17. Розробка інноваційної стратегії як складової товарної

політики підприємства. 
18. Типологія та особливості реалізації товарної інновацій-

ної політики підприємства. 
19. Критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційно-

го продукту. 
20. Сутність та організація функціонально-вартісного аналізу.
21. Дизайн товару в системі товарної інноваційної політики.
22. Торгівельна марка як нематеріальний актив і спосіб ди-

версифікації інноваційної політиці підприємства. 

4. Науково-методичний підхід до діагностики та ранжу-
ванню природоперетворювальних інвестиційних проектів 

5. Методичні підходи до комплексної оцінки ефектив-
ності інвестицій в екологічні та соціальні інновації 

6. Кластерний підхід в інвестиційній та інноваційній полі-
тиці. 

7. Державне-приватне та публічно-приватне партнерство
як форма інвестиційно-інноваційного розвитку. 

6. Методи прогностики.
7. Логічні, евристичні методи та метод інверсій
8. Визначення стратегічних орієнтирів підприємства на пі-

дґрунті аналізу складових інноваційного потенціалу 
9. Оцінка ринкового та інноваційного потенціалу підпри-

ємств 
10. Основні етапи та особливості функціонально-

вартісного аналізу. 
11. Оцінювання параметрів конкурентоспроможності тор-

гової марки як елементу інвестиційно-інноваційного потен-
ціалу. 

12. Краудсорсингові та краудфандингові платформи як ін-
формаційне забезпечення інвестиційно-інноваційного про-
цесу. 

13. Інвестиційно-інноваційна політика в контексті ідеоло-
геми «зеленого зростання» . 

14. Стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційної полі-
тики агропродовольчої сфери національної економіки. 
15. Інноваційно-інвестиційне забезпечення формування

«зеленого» каркасу туристично-рекреаційних територій 
України. 
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щодо визначення домінант регіональної інвестиційно-
інноваційної політики природокористування. НАН України, 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних дослі-
джень НАНУ.  Одеса: ІПРЕЕД, 2020. 100 с. 

6.Андреева Н.Н. Экологически ориентированные инвес-
тиции: выбор решений и управление: монография. Одесса: 
ИПРЕЕИ НАН Украины, 2006.  536 с. 

7. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану
підприємств: затв. Наказом Міністерства економіки України 



наук. редакцією д.е.н., проф. М.А. Хвесика, Інститут економі-
ки природокористування та сталого розвитку НАН України. 
К.: Наукова думка, 2013. 488 с. 

11. Забарная Э.Н. Харичков С.К., Андреева Н.Н. Иннова-
ционно-инвестиционная система: методология формирования 
и развития: монография. Одесса: Институт проблем рынка и 
экономико-экологических исследований НАН Украины, 2002. 
140 с. 

від 06.09.2006 р. No 290. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0290665-06 (дата звер-
нення: 06.09.2020). 

8. Методика визначення економічної ефективності ви-
трат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження 
у виробництво: затв. Наказом М-ва економіки та з питань 
європейської інтеграції і М-ва фінансів України від 18 
25.09.2001 р. No 218/446. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0218569-01a (дата звер-
нення: 06.09.2020). 

9. Методичні рекомендації з розроблення інвестиційного
проекту, для реалізації якого може надаватися державна пі-
дтримка: затв. Наказом М-ва економічного розвитку Украї-
ни від 13.11.2012 р. No 1279. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1279731-12 (дата звер-
нення: 06.09.2020). 

Перелік запитань для підготовки до заліку 
1. Економіка, що заснована на знаннях та інвестиційно-
інноваційний розвиток.
2.Сутність інвестицій як економічної категорії.
та типологія інвестицій в контексті еволюції економічних та
управлінських теорій.
3. Знання в економічних та управлінських теоріях.
4. Значення і класифікація інвестицій на макро-, мезо- і мік-
рорівні.
5. Сутність реальних і портфельних інвестицій.
6. Фактори, що впливають на ефективність інвестицій, інвес-
тиційну привабливість та інвестиційну діяльність на макро-,
мезо-і мікрорівні.
7. Сутність інновацій та інноваційного процесу

30.Організація робіт по оцінці, аналізу та управління ризи-
ками. Шляхи та методи зниження величини ризиків.
31.Експертная і рейтингова оцінка ризиків проекту. Облік
чинників ризику при плануванні інвестиційного проекту.
32.Учет фактору невизначеності при оцінці ефективності
інвестицій. Аналіз чутливості і стійкості проекту.
33.Форми і джерела фінансування інвестиційних проектів.
34. Основні завдання та етапи робіт по організації фінансу-
вання проекту. Способи, форми і джерела фінансування
проекту: випуск акцій; позикове фінансування, лізингове
фінансування.
35. Розробка плану реалізації та організація фінансування
проекту.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0290665-06
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0218569-01a
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1279731-12


8. Класифікація інновацій.
9. Взаємозв'язок інновацій та інвестицій
10. Поняття державного регулювання інвестиційних та інно-
ваційних процесів
11. Цілі і завдання державного регулювання. Особливості
державного регулювання на різних етапах економічного роз-
витку.
12. Елементи інвестиційної політики на макро-, мезо- та мік-
рорівнях
13. Складові інноваційної політики на макро-, мезо- та мікро-
рівнях
14. Напрями стратегічного інноваційного розвитку України.
Положення України в світових рейтингах країн за параметра-
ми інновацій та інвестицій.
15. Поняття кластера. Класифікація кластерів. Вплив викори-
стання кластерів на рівні економічного зростання.
16. Моделі кластерної політики.
17.Фінансовие інститути, що працюють в системі державно-
приватного партнерства та публічно-приватного партнерства.
18. Сутність, цілі та завдання екологічної та соціальної полі-
тики держави. Місце інновацій в реалізації екологічної та со-
ціальної політики держави.
19. Особливості соціального інвестування інновацій на мікро-
рівні.
20. Показники ефективності соціального інвестування.
21. Сутність екологічного інвестування інновацій на мікрорі-
вні.
22. Показники ефективності екологічного інвестування.
23. Концепція управління проектами з урахуванням досвіду і
рекомендацій UNIDO.      

36. Характеристика інформаційного забезпечення інновацій.
37. Види організаційних форм інноваційних товарів.
38.Основние завдання і етапи планування інноваційного
продукту.
39.Крітеріі відбору перспективних ідей інноваційних това-
рів.
40.Общая характеристика методів науково-технічного по-
шуку.
41. Сутність і особливості фактографічних методів генеру-
вання ідей.
42. Зміст і процедура методу експертного оцінювання і які
можливості його використання.
43. Характеристика сутності та етапи здійснення методу
морфологічного аналізу.
44. Основні етапи розробки товарної інноваційної політики
підприємств
45. Наукові підходи до оцінки ризиків на етапах розробки і
реалізації товарної інноваційної стратегії.
46. Характеристика сутності та основні складові потенціалу
інноваційного розвитку.
47. Основні види ризиків сучасних стратегій диверсифікації.
48. Сутність оцінки складових інноваційного потенціалу на
макро-, мезо- і мікрорівнях.
49. Завдання, принципи та етапи проведення функціональ-
но-вартісного аналізу.
50. Сутність і роль торгової марки в товарній інноваційної
політики.
51. Оцінка основних параметрів конкурентоспроможності
торгової марки як спосіб диверсифікації інноваційної полі-
тики підприємства.



24. Передінвестиційні дослідження: загальна характеристика
та зміст. Дослідження інвестиційних можливостей. Розробка
бізнес-плану проекту.
25. Інвестиційна стратегія і її місце і роль в загальній стратегії
суб'єкта господарювання.
26. Методи і технології розрахунків за оцінкою ефективності
інвестиційних проектів.
27. Загальна схема фінансового аналізу та оцінки проекту.
Оцінка повних витрат по інвестиційному проекту.
28. Методичний інструментарій інвестиційного проектування:
оцінка вартості грошей в часі: облік чинника інфляції; облік
чинника ризику та інших факторів.
29. Методи технічного і фундаментального аналізу кон'юнк-
тури інвестиційного ринку.

52. Інвестиційно-інноваційна політика в контексті ідеологе-
ми «зеленого зростання».              
53. Стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційної політи-
ки агропродовольчої сфери національної економіки.           
54. Інноваційно-інвестиційне забезпечення формування «зе-
леного» каркасу туристично-рекреаційних територій Украї-
ни.              
55. Інвестиційно-інноваційна політика морегосподарського
комплексу національного комплексу.
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 Бали нараховуються за наступним співвід-

ношенням: 
• Відвідування лекцій - 40% семестрової

оцінки;
• Самостійна робота - 20% семестрової оці-

нки; 
• Залік -  40% семестрової оцінки

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 74-81 С 
64-73 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 

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичли-
вість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а 
при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни
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