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Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційно-інвестиційна 

політика» для докторів філософії спеціальності 051 «Економіка» / Нац. техн. 

ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. прикладної економіки, підприємництва та 

публічного управління. Д. : НТУ «ДП», 2020. 12 с. 

Розробник – Чорнобаєв В.В. 

 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
здобувачів вищої освіти до контрольних заходів, контролю провадження 
освітньої діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення 
якості вищої освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

 

Погоджено рішенням робочої групи з розробки освітньо-наукової 

програми «Економіка» підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 

Економіка (протокол № 1 від 22.01.2020 р.) 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни – формування у здобувачів відповідних дисциплінарних 

компетентностей, які впливають на формування професійних компетентностей 

щодо володіння методами та інструментарієм для розробки інвестиційно-

інноваційної політики на мікро- та макрорівнях економіки. 

 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ДРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

зміст 

ДРН1 знати сутність інноваційно-інвестиційної діяльності та ії інфраструктуру. 

ДРН2 вміти визначати напрями інноваціно-інвестиційної політики на мікро- та 

макрорівнях. 

ДРН3 вміти здійснювати оцінку ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності. 

ДРН4 

 

вміти визначати ступень та управляти ризиками при здійсненні інноваційно-

інвестиційно політики. 

ДРН5 знати та застосовувати джерела фінансових ресурсів для здійснення 

інноваційного інвестування. 

ДРН6 знати сутність симулювання при впровадженні інноваційно-інвестиційної 

політики. 

ДРН7 знати та застосовувати механізм трансферу технологій, вміти його здійснювати 

та корегувати. 

 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Базовими дисциплінами є дисципліни які вивчалися здобувачами на 

освітньому рівні магістр, які формують компетентності щодо здатності до 

ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності відповідно 

до майбутнього профілю роботи. 
 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 

аудиторн

і заняття 

самостійн

а робота 

аудиторн

і заняття 

самостійн

а робота 

аудиторн

і заняття 

самостійна 

робота 

лекційні 60 38 22 - - - - 

практичні 60 19 41 - - - - 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 120 57 63 - - - - 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 60 

ДРН1 Лекція 1. Сутність інноваційно-інвестиційної діяльності. 11 

Категорії «новація», «нововведення», «інновація», 

визначення понять винахід та відкриття, класифікація інновацій, 

життєвий цикл інновацій та його фази, інноваційна 

інфраструктура та ії складові, теорія довгих хвиль М. 

Кондратьєва в поясненні технологічних укладів, сутність 

інвестиційної діяльності. 

ДРН2 Лекція 2. Основи інноваційно-інвестиційнох політики. 10 

Сутність інноваційно-інвестиційної політики, 

характеристика та складові елементи інноваційно-інвестиційної 

політики,  інноваційно-інвестиційної стратегія, принципи та 

етапи її формування, стратегічна програма розвитку 

національної економіки, інноваційно-інвестиційна політика 

підприємства, мета інноваційно-інвестиційної політики України. 

ДРН3 Лекція 3. Методи оцінювання ефективності інноваційно-

інвестиційної діяльності. 

10 

Методи оцінювання ефективності проектів реального 

інвестування, базові показники оцінювання економічної 

ефективності інноваційно-інвестиційних діяльності, чистий 

зведений доход, індекс доходності, період окупності, внутрішня 

норма доходності, інші, характеристика та порядок розрахунку 

таких показників, взаємозв’язок між ними, інвестиційний 

портфеля, принципи та основні етапи формування портфеля 

реальних інвестицій, оцінка інвестиційних портфелів. 

ДРН4 Лекція 4. Управління ризиками в інноваційно-інвестиційній 

політиці. 

8 

Інноваційно-інвестиційний ризик: визначення, сутність та 

класифікація, оцінка інноваційно-інвестиційних ризиків, методи 

експертних оцінок при аналізі інвестиційних ризиків, методи 

оцінювання рівня окремих інноваційних ризиків реальних 

інвестиційних проектів, методи кількісної оцінки ризиків, 

методи управління ризиками управління ризиками, заходи щодо 

зниження ризиків при інноваційному  інвестуванні, страхування 

інноваціно-інвестиційних ризиків 

ДРН5 Лекція 5. Фінансове забезпечення інноваціно-інвестиційної 

політики. 

7 

Якісний та кількісний підхід фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності, оцінка структури фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності, джерела інвестиційних 

ресурсів, оцінка стану фінансування інноваційних проектів 

приватними інвесторами, аналіз державної фінансової підтримки 

інноваційної діяльності.  

ДРН6 Лекція 6. Методи активізації інноваціно-інвестиційної 

діяльності. 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

Особливості інвестування в інноваційні проекти, прямі та 

непрямі методи державного стимулювання, розвиток венчурного 

інвестування в системі фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності, роль інституційних інвесторів в інноваційній 

діяльності, Національна інноваційна екосистема 

 

 

8 

 

ДРН7 

Лекція 7. Трансфер технологій у забезпечені інноваційно-

інвестиційної політики.  

 

 

6 Організаційні та фінансові інструменти регулювання 

трансферту технологій, показники комплексної оцінки 

ефективності трансферту технологій. 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 60 

ДРН1 Взаємозв’язок інноваційної та інвестиційної діяльностей 7 

ДРН2 Аналіз Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 

період до 2030 року 

7 

ДРН2 Принципи та механізми державної інноваційно-інвестиційної 

політики  

7 

ДРН3 Основні показники оцінки ефективності інноваційно-

інвестиційної політики 

7 

ДРН4 

 

Методи виміру ризику при реалізації інноваційно-інвестиційної 

діяльності 

12 

ДРН5 

 

Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційної політики 10 

-ДРН6 Аналіз функціонування Національної інноваційної екосистеми 10 

РАЗОМ 120 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень здобувачів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання здобувача за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в НТУ «ДП» 

здійснюється за рейтинговою (100-бальною) та конвертаційною шкалами. 

Остання необхідна (за офіційною відсутністю національної шкали) для 

конвертації (переведення) оцінок мобільних здобувачів. 

 

Шкали оцінювання навчальних досягнень здобувачів НТУ «ДП» 

Рейтингова Конвертаційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 
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0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо здобувач отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації.  

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності здобувача за 

вимогами НРК до 9-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Здобувач на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються здобувачам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

темами на 

контрольних 

заходах чверті 

виконання 

завдання під час 

контрольних 

заходів 

 

 

 

 

Залікова 

контрольна 

робота 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання роботи під час 

заліку за бажанням 

здобувача 

практичні контрольні 

завдання за 

темами на 

контрольних 

заходах чверті 

виконання завдань 

під час 

контрольних 

заходів 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 
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коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

здобувача шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен здобувач під час 

заліку має право виконувати контрольну роботу, яка містить завдання, що 

охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань контрольної роботи повинна 

відповідати відведеному часу на виконання. Кількість варіантів контрольної 

роботи має забезпечити індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання контрольної роботи визначається середньою 

оцінкою складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання контрольної роботи може 

визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою 

для кожного дескриптора НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання здобувача ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії здобувача для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для освітньо-наукового рівня вищої освіти (подано нижче).  

Загальні критерії досягнення результатів навчання 

для 9-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Інтегральна компетентність – Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  (лексико-граматичних структур, функцій та їх покажчиків) 



 9 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

 спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, 

які є основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті 

дослідницької 

роботи; 

 Концептуальні та 

методологічні знання 

в галузі чи на межі 

галузей знань або 

професійної 

діяльності 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних 

галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента 

про об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння (міждисциплінарні) 
 розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та 

інтеграції знань, часто 

в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог; 

 провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльность; 

- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими 

помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні 

65-69 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

завдань за зразком 

Відповідь характеризує уміння застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 
 зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, а також 

знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються; 

 використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та 

доречна комунікаційна стратегія з незначними 

хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

три вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

п’ять вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 

реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 60-64 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 відповідальність за 

розвиток 

професійного знання і 

практик, оцінку 

стратегічного 

розвитку команди; 

 здатність до 

безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості 

загальнонавчальних умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності 

та відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності 

та відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності 

та відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності 

та відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності 

незадовільний 

<60 

 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 

Програмні продукти Zoom, Teams. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України. монографія / 

М.І. Диба, О.М. Юркевич, Т.В. Майорова, І.В. Власова та ін. / За заг. ред. 

М.І. Диба, О.М. Юркевич. К.: КНЕУ, 2013.  425 с.   URL: 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&u

act=8&ved=2ahUKEwi1k4KCk_XsAhU2QUEAHYu_B9cQFjADegQIBRAC&url=

http%3A%2F%2Facademy.gov.ua%2FNMKD%2Flibrary_nadu%2FMonografiy%2F

a60371e0-a98e-4a61-973d-5c98c91fc938.pdf&usg=AOvVaw1PLZoyi-

SaeNpaqQEZhXMu 

2. Економічне обґрунтування інноваційних рішень: навчальний посібник / 

В. В. Кавецький, І. В. Причепа, Л. О. Нікіфорова – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 136 

с. 

3. Мармаза О.І. Інноваційний менеджмент. Х.: ТОВ «Планета-принт», 

2016.– 197с.  URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/20.pdf  

4. Стойко І.І. Управління інноваціями. Навч.-метод. посібник..–Тернопіль, 

ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. –200с.  

5. Пойда-Носик Н.Н,.Черленяк І.І.Управління інноваційними проектами: 

навч.посібник: Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла»,2017. 360с .  URL: 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17290/6/UI_posibnyk_2016.pdf  

6. Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційний та інвестиційний 

менеджмент. Навчальний посібник. ─ Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», 2016.  614 с. URL:  

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/НАВЧАЛЬНИЙ_ПОСІБНИ

К_Алейнікова.pdf 
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