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1. Опис навчальної дисципліни 

«Інновації та інвестиції на підприємствах» 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 
305 «Економіка та 

підприємництво» 
(шифр і назва) 

За вибором 

 

 
Напрям підготовки  
6.030504 «Економіка 

підприємства»  

(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Професійне 

спрямування:  

«Економіка 

підприємства (за видами 

економічної діяльності)» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне 

розрахункове завдання 

«Обґрунтування та 

розрахунок ефективності 

інвестиційно-

інноваційних проектів у 

борошномельній галузі»  

Семестр 

Загальна кількість годин – 

108  
5-й 5-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3,0 

самостійної роботи 

студента – 2,4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр  

 

Лекції 

26 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 6 год. 

Самостійна робота 

44 год. 86 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

22 год. 43 год. 

Підготовка та складання 

контрольних заходів 

10 год. 10 год. 

Вид контролю: 
Залік  Залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1,23 

для заочної форми навчання – 0,14 

 



4 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців з економіки теоретико-

методологічної та методичної бази, необхідної для оволодіння практикою виконання 

інвестиційних розрахунків як основи інноваційного розвитку підприємств. 

Завдання: формування у студентів системного підходу до дослідження 

інноваційних інвестиційних проектів; формування поглядів щодо особливостей 

різних типів проектів; формування самостійності у процесі оцінки ефективності 

проектів; формування практичних вмінь у області оцінки ефективності проектів 

реконструкції та будівництва підприємств; формування системного підходу до 

аналізу інвестиційних проектів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: економічну сутність інвестицій та інновацій, їх основні форми, 

методичні підходи до розрахунку ефективності інвестиційних проектів, принципи 

та алгоритм складання бізнес-плану інвестиційного проекту, особливості 

інвестиційної діяльності в умовах ризику і невизначеності зовнішнього 

середовища. 

вміти: виконувати комплексну оцінку ефективності інвестиційних проектів, 

виявляти шляхи підвищення ефективності інвестицій в інновації, управляти 

структурою витрат та прогнозувати життєвий цикл інноваційних проектів, 

визначати потребу в інвестиціях для розвитку виробництва та вплив окремих 

факторів на ефективність інвестування, у галузях харчової промисловості. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сутність та значення інвестицій в інноваційні 

проекти 

Тема 1.1. Предмет, метод і завдання курсу 

Тема 1.2.  Особливості і форми інвестиційної діяльності підприємства 

Тема 1.3.  Інвестування в інновації як фактор розвитку економіки 

Тема 1.4.  Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки 

Тема 1.5.  Правові основи здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності в 

Україні 

Тема 1.6.  Класифікація інвестиційно-інноваційних проектів підприємства 

     

Змістовий модуль 2. Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційних 

проектів 

Тема 2.1.  Основні принципи бізнес-планування інноваційних інвестиційних 

проектів 

Тема 2.2.  Фінансове забезпечення інвестування інноваційних проектів 

Тема 2.3.  Методологія проектного аналізу 

Тема 2.4.  Оцінка ефективності інвестиційно-інноваційних проектів 

Тема 2.5. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств 

Тема 2.6.  Закордонний досвід державного регулювання інноваційної 

діяльності 

Тема 2.7.  Шляхи підвищення ефективності управління інвестиційно-

інноваційними проектами 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Сутність та значення інвестицій в інноваційні проекти 

Тема 1.1.  Предмет, метод і 
завдання курсу 

6 2 2   2 3  1  1 2 

Тема 1.2.  Особливості і 
форми інвестиційної 
діяльності підприємства 

6 2 2  2 2 7  1  3 6 

Тема 1.3.  Інвестування в 
інновації як фактор розвитку 
економіки 

8 2 2  2 4 5 1   2 4 

Тема 1.4.  Види інвестиційних 
проектів і вимоги до їх 
розробки 

8 2 2  2 4 8 1 1  3 6 

Тема 1.5.  Правові основи 
здійснення інвестиційно-
інноваційної діяльності в 
Україні 

8 2 2  2 4 7 1   3 6 

Тема 1.6.  Класифікація 
інвестиційно-інноваційних 
проектів підприємства 

8 2 2  2 4 8    4 8 

Разом за змістовим модулем 1 44 12 12 – 10 20 38 3 3 – 16 32 

Змістовий модуль 2. Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційних проектів 
Тема 2.1.  Основні принципи 
бізнес-планування 
інноваційних інвестиційних 
проектів 

6 2 2 

 

2 2 8   

 

4 8 

Тема 2.2.  Фінансове 
забезпечення інвестування 
інноваційних проектів 

8 2 2 
 

2 4 9 1  
 

4 8 

Тема 2.3.  Методологія 
проектного аналізу 

8 2 2 
 

2 4 9  1 
 

4 8 

Тема 2.4.  Оцінка 
ефективності інвестиційно-
інноваційних проектів 

10 2 4 
 

2 4 12 1 1 
 

5 10 

Тема 2.5. Оцінка 
інвестиційного потенціалу 
підприємств 

8 2 2 
 

2 4 9  1 
 

4 8 

Тема 2.6.  Закордонний досвід 
державного регулювання 
інноваційної діяльності 

8 2 2 
 

 4 8   
 

4 8 

Тема 2.7.  Шляхи підвищення 
ефективності управління 
інвестиційно-інноваційними 
проектами 

6 2 2 

 

2 2 5 1  

 

2 4 

Разом за змістовим 
модулем 2 

54 14 16 – 12 24 60 3 3  27 54 

Усього годин  98 26 28 – 22 44 98 6 6  43 86 
Підготовка та складання 
контрольних заходів 

10 
     

      

Всього 108 26 28 – 22 44 98 6 6  43 86 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Ключові поняття інвестування інноваційних проектів 2 1 
2 Аналіз інвестиційних можливостей підприємства 2 1 
3 Обґрунтування економічної доцільності інвестування 2  
4 Типи інвестиційних проектів з точки зору вибору методики їх 

оцінки 
2  

5 Складання бізнес-плану 2 1 
6 Джерела фінансування інноваційних проектів 2  
7 Розрахунок виробничої програми підприємства після реалізації 

проекту 
2  

8 Аналіз беззбитковості проекту 2 1 
9 Прогнозування та розрахунок грошових потоків при реалізації 

інвестиційного проекту 
2  

10 Розрахунок ефективності інвестицій в реконструкцію 

підприємств 
2 1 

11 Комплексна оцінка інвестиційного потенціалу підприємств  2  
12 Проведення оцінки ефективності створення нового підприємства 2  
13 Роль управління інвестиціями у функціонуванні підприємств 2 1 
14 Системний підхід до прийняття інвестиційних рішень 2  
 Всього 28 6 

                                          

 6.  Самостійна робота 

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом 

під керівництвом викладача у вільний від аудиторних занять час. 

Тематика самостійної роботи охоплює всю навчальну робочу програму із 

зазначенням кількості годин, відведених на виконання кожної теми. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента за окремими видами самостійної роботи студента в 

годинах. 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  8 18 

2 Підготовка до практичних занять 8 16 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на 

лекції  

6 9 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 22 43 

Разом з дисципліни 44 86 

Підготовка та складання контрольних заходів 10 10 
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7. Індивідуальні завдання 
 

Різновидом індивідуальних завдань є розрахункове завдання. 

Індивідуальне завдання за дисципліною «Інновації та інвестиції на 

підприємствах» виконується студентами у формі розрахункового завдання під 

керівництвом викладача на протязі усього семестру.  

 

№ 
Назва індивідуальної  

самостійної роботи 

Кількість годин за змістовими 

модулями (ЗМ) 

ЗМ1 ЗМ2 Усього 

1 Комплексне розрахункове завдання  10 12 22 

Разом за дисципліною: 10 12 22 

 

Розрахункове завдання (РЗ) 

Метою розрахункового завдання є формування у студентів сучасного 

економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних 

навичок з питань організації реальної інвестиційної діяльності підприємств 

харчової промисловості. 

Виконання даної роботи дає можливість студенту самостійно обрати одну з 

форм розширеного відтворення основних фондів, розрахувати економічну 

ефективність інвестицій та провести аналіз техніко-економічних показників 

підприємства після реалізації визначеного напряму розвитку. 

Розрахункове завдання (РЗ) представлене у варіантному виконанні. 

Індивідуальний варіант РЗ кожен студент отримує в залежності від останньої та 

передостанньої цифри залікової книжки. 

В процесі виконання завдання студент самостійно обґрунтовує економічну 

доцільність введення виробничих потужностей по виробництву окремих видів 

борошна (виробнича ситуація №1); в залежності від результатів ситуації №1 

розраховує економічну ефективність капітальних вкладень в реконструкцію 

(виробнича ситуація №2) або будівництво (виробнича ситуація №3). Після цього 

аналізує техніко-економічні показники підприємства після реконструкції (або 

нового заводу). 

Зміст роботи (за методичними вказівками) Кількість годин ІСР 

Розділ 1. Обґрунтування необхідності реконструкції 

або будівництва підприємства 

4 

Розділ 2. Економічна ефективність капітальних 

вкладень у реконструкцію 

10 

Розділ 3. Економічна ефективність капітальних 

вкладень в будівництво нового підприємства 

8 

Всього 22 

Термін виконання РЗ визначається відповідно до навчального графіку. 

Студенти допускаються до здачі заліку тільки після своєчасною виконання РЗ та 

його захисту. 
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8. Методи навчання 

У процесі проведення лекційних, практичних, семінарських навчальних 

занять використовуються завдання для розв’язання задач, перелік питань для 

усного опитування, тестові завдання, проводиться складання графічних схем,  

моделювання ігрових ситуацій. 

               

9. Методи контролю 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання 

здійснюється на підставі «Положення про рейтингову систему оцінки знань 

студентів з дисципліни». 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою тестування. 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмового опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань на практичних заняттях, а також у формі тестових завдань і контрольних 

робіт. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом проведення 

модульного контролю на підставі накопичених кожним студентом на протязі 

семестру балів. 

 

 

9.1. Питання для проведення вхідного контролю знань студентів 
Забезпечуючи дисципліна Перелік питань 

Мікроекономіка 1.Національний доход і фактори його зростання. 

2. Головні складові виробничого процесу (засоби праці, 

предмети праці, власне праця). 

3. Особливості сучасного типу економічного зростання. 

Макроекономіка 1. Поняття, склад і структура основних виробничих фондів. 

2. Просте та розширене відтворення основних виробничих 

фондів. 

3. Оборотні засоби та оборотні фонди підприємства. 

4. Персонал підприємства і продуктивність праці. 

5. Собівартість продукції підприємства. 

6. Нематеріальні активи підприємства. 

7. Ціни і ціноутворення в ринкових умовах. 

8. Економічна сутність доходу, прибутку і рентабельності. 

9. Економічний зміст і критерії ефективності виробництва. 
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9.2. Питання для проведення контролю залишкових знань студентів. 

Номер змістового 

модуля 

Перелік питань 

1 

1. Охарактеризуйте економічну сутність інвестицій. 

2. Назвіть основні напрями інвестування в інновації. 

3. Укажіть форми розширеного відтворення основних фондів. 

4. Перерахуйте основні джерела інвестицій і дайте їх коротку 

характеристику. 

5. Що таке чистий приведений доход, індекс рентабельності 

інвестицій та як вони визначаються? 

6. Назвіть основні розділи інвестиційного проекту і дайте їх 

коротку характеристику. 

7. Сформулюйте основні блоки вхідних даних для розробки 

інвестиційного проекту. 

8. Що включають в себе початкові інвестиційні затрати, 

операційні та ліквідаційні грошові потоки при реалізації 

інвестиційного проекту. 

9. Які існують способи розрахунку необхідного обсягу 

капітальних вкладень? 

10. Яким чином можна спрогнозувати доходи від реалізації 

інвестиційного проекту? 

11. Визначте основні фактори, що впливають на вибір форм 

реального інвестування. 

2 

1. Охарактеризуйте зміст внутрішньої норми рентабельності 

інвестицій. 

2. Обґрунтуйте необхідність аналізу беззбитковості для розро-

бки інвестиційних проектів. 

3. Для чого необхідно враховувати фактор часу при оцінці еко-

номічної ефективності інвестицій в інновації? 

4. Назвіть основні складові технологічної та відтворювальної 

структури капітальних вкладень. 

5. Сформулюйте основні фактори підвищення ефективності 

використання інвестицій в інновації. 

6. Як визначається простий та дисконтований строк окупності 

інвестицій? 

 

                                                                        

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком, 

максимальна оцінка за змістовий модуль складає 130 балів. 

Контроль успішності та якості навчання здійснюється з використанням 

методів і засобів, що визначаються вищим навчальним закладом. Академічні 

успіхи студентів визначаються за допомогою систем оцінювання, що 

використовуються у ОНАХТ з обов’язковим переведенням оцінок до 

національної шкали та шкали ECTS. 
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Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

 

Види роботи, що 

підлягають контролю 
Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min max Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 
Кількість 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 семестр 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. “ Сутність та значення інвестицій в інноваційні проекти ” 
(назва) 

Робота на лекціях 3 5 3 9 15 2 6 10 

Робота на практичних 

заняттях 
3 5 4 12 20 2 6 10 

Виконання 

індивідуального 

розрахункового завдання 

24 30 1 13 15 1 14 24 

Тести за темами лекцій 6 10 1 6 10 1 14 16 

Проміжна сума    40 60  40 60 

Модульна контрольна 

робота 1 
20 40 1 20 40 1 20 40 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
   60 100  60 100 

Змістовий модуль 2. “Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційних проектів” 
(назва) 

Робота на лекціях 3 5 3 9 15 2 6 10 

Робота на практичних 

заняттях 
3 5 4 12 20 2 6 10 

Виконання 

індивідуального 

розрахункового завдання 

23 30 1 10 15 1 14 20 

Тести за темами лекцій 7 10 1 7 10 1 14 20 

Проміжна сума    40 60  40 60 

Модульна контрольна 

робота 2 
20 40 1 20 40 1 20 40 

Оцінка за змістовий 

модуль 2 
   60 100  60 100 

Разом з дисципліни    60…100  60…100 
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Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами.  

За шкалою 

ECTS 
За національною шкалою 

За шкалою ОНАХТ з 

підсумком 

залік 

A відмінно 88 – 100 

B дуже добре 81 – 87 

C добре 74 – 80 

D задовільно 68 – 73 

E достатньо 60 – 67 

FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
40 – 59 

F 
незадовільно з обов’язковим додатковим 

навчанням 
0 – 39 

 
 

11. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Інновації та інвестиції на підприємствах» 

для бакалаврів спеціальності 6.030 504 усіх форм навчання / Укладач С.М. Дідух. 

– Одеса, 2013. – 58 с.  

2.  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Інновації та інвести-

ції на підприємствах” для студентів напряму підготовки бакалаврів 6.030504 

«Економіка підприємства» усіх форм навчання, ПДО/ Укладачі В.А. Самофатова,  

С.М. Дідух. – Одеса: ОНАХТ, 2015. –  74 с.  

3. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни „Ін-

вестиції та інновації на підприємствах” для студентів напряму підготовки  бакала-

врів 6.030504 «Економіка підприємства» усіх форм навчання, ПДО / Укладач  

С.М. Дідух. – Одеса: ОНАХТ, 2015. –  23 с. 

4. Текстові та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового тес-

тування. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Закон України “Про інноваційну діяльність”: за станом на 1 груд. 2013 

// Відомості Верховної Ради України. – 2002. -  N 36, С.266. 

2. Закон   України “Про інвестиційну діяльність”: за станом на 1 груд. 

2013 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. -  N 47, С.646. 

3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К.: Эльга-Н, 

Ника-Центр, 2002. – 448с. 

4. Бойчик І.М. Економіка підприємства. К.: Атіка, 2002. - 478 с. 

5. Економіка підприємства. За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Знання-

прес, 2000. – 528 с. 

6. Економіка харчової промисловості. За ред. С.П. Кошелюка. - К.: Вища 

школа, 1994.- 335 с. 

7. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое 

планирование и анализ зффективности инвестиций. - М.: Филин, 1998. - 272с. 
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8. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : Підручник. – Суми : ВТД 

―Університетська книга, 2010. – 334 с. 

9. Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегическое 

планирование инвестиционной деятельности. - СПб.: Бизнес-пресса, 1998. - 345 с. 

10. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: 

Финансы и статистика, 1998. - 144 с. 

11. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. - 

М.: ДИС, 1997.-278 с. 

12. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений: Пер. с англ. - М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 247 с. 

13. Осипов П.В. Интегральный производственный потенциал пищевой 

промышленности. - Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических 

исследований НАН Украины, 2004. - 289 с. 

14. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. К.: Либра, 2002. - 

472с. 

15. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов. К.: 

Знания, 1999. - 275 с. 

16. Скібіцький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент Навч. 

посіб. [для студ. вищ, навч. закл. ] / О. М. Скібіцький — К.: Центр учбової 

літератури, 2009. – 408 с. 

17. Управление инвестициями. Справочное пособие в 2 т. Под ред. В.В. 

Шеремета. - М.: Высшая школа, 1998. - 765 с. 

18. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство. – К.: МАУП, 2000. – 

265 с. 

19. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. 

М.: Финансы и статистика, 1998. - 358 с. 

20. Шарп У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г. Дж. Бэйли; пер. с англ. – М.: 

Инфра-М, 1997, 1000 с.– С.17.Україна. "Закон України про інвестиційну 

діяльність". Офіційне видання. - К.: Парламентське видавництво, 2000. -15с. 

21. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основы инвестиционной деятельности. - 

К.: Генеза, 1997.-384 с. 

 

Допоміжна 

1. Аналіз господарської діяльності. / Під ред. Бєлобородової В.А. - К.: Ли-

бідь, 1999. - 420с. 

2. Артёменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ.- М.: ДИС, 2000. 

3. Бланк И.А. Управление прибылью.- К.: Ника-Центр, 2000. – 510 с. 

4. Гаврилюк Л.І. Економіка підприємства. – Житомир, 2000. 

5. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. – М. ЮНИТИ, 2000. 

6. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. – 

М.: Финансы и статистика, 2003. 

7. Макконнет К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. 

— М.: Республика, 1996. — 785 с. 

8. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій: 3-тє вид., сте-

реотип. — К.: МАУП, 2002. — 128 с. 
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9. Общая экономическая теория / Под ред. А. И. Чубрынина. — СПб.: Питер, 

2000. — 288 с. 

10. Рєзников Л. Фінансовий стан і фінансова політика виробничих підпри-

ємств. // Економіка України, 2007, №7., с.11-14 

11. Самуэльсон П. Экономика: В 2 т.: Пер. с англ. — М.: Алгон, 1994. —Т. 1. 

—333с. 

12. Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности пред-

приятий. – М.: Экономика, 2000. –210с. 
 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри економіки промисловості 

ОНАХТ, ауд. А-411. 

2. Бібліотека ОНАХТ 

3. Одеська державна наукова бібліотека ім.. М.Горького, вул. Пастера, 13, 

тел.. 23-21-93. 

4. Одеська наукова бібліотека ім.. М.Грушевського, вул. Троїцька, 49/51, 

тел.. 25-82-82, 25-69-50. 

5. Сайти мережі інтернет: 

 http://www.liga.net 

 http://www.e-news.com.ua 

 http://www.companion.ua 

 http://www.biglibrary.ru 

 http://www.aup.ru/library 

 http://www.nbuv.gov.ua 

 http://www.cfin.ru 

 http://www.alleng.ru 

 

 

______________________              /Дідух Сергій Мирославович/ 

                       (підпис) 

 

http://www.liga.net/
http://www.e-news.com.ua/
http://www.companion.ua/
http://www.biglibrary.ru/
http://www.aup.ru/library
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.alleng.ru/

