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                                 Опис навчальної дисципліни 

 
Обсяг 

Годин/Кредитів                           - 90 годин /  3 кредити 

Лекцій                                          - 20 годин 

Практичних                                 - 20 годин 

ПМК                                             - 2 години 

Самостійна робота студентів     - 48 годин 
Мова 

викладання 

українська 

  
Семестр / 

форма 

підсумкової 

атестації 

 
2 семестр / залік 

Політика 

академічної 

доброчесності 

https://drive.google.com/file/d/11WWuPPYioYwWi7QIE1Ctc9YqfLNIeVUN/view 

 

 
Короткий опис 

курсу 

Навчальна дисципліна «Інвестиційний та інноваційний менеджмент» є 

теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що забезпечують підготовку і входить 

до циклу вибіркових дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю «Менеджмент». 

Дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує в собі знання 

юридичних, філософських, політологічних, соціологічних, економічних, освітніх галузей.  

Основним аспектом даного освітнього компонента є оволодіння здобувачами 

вищої освіти сучасними теоретичними та практичними навичками управління 

інвестиційною та інноваційною діяльністю організації, формування практичних навичок 

щодо принципів, прийомів і методів реалізації інвестиційної та інноваційної політики 

організацій, форм інновацій, методів та основного інструментарію щодо їх створення й 

реалізації, побудови системи управління інноваційними процесами та їх державного 

регулювання, опанування практичних методів управління інноваціями та оцінювання 

ефективності інноваційної діяльності організацій. 

 

  

Мета та 

завдання курсу 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів сучасного 

економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інноваційною 
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та інвестиційною діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння 

основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, 

що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність в умовах організації. 
Завданнями є: 

- . ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та 

алгоритмами інноваційно-інвестиційного менеджменту; 

- набуття практичних навичок з оволодіння методичним інструментарієм інноваційно-

інвестиційного менеджменту; 

- визначення методів та інструментів інноваційно-інвестиційного проєктування; 

- уміння управляти інноваційним розвитком організації, інноваційним проєктом, 

ризиками тощо. 

- здійснення аналізу підходів відносно управління інвестиціями. 

 

  
Курс має на 

меті 

сформувати та 

розвинути 

наступні 

компетентнос

ті студентів: 

Загальні 

компетентності 

 

Спеціальні 

компетентності 

 

 

 

ЗК 01 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 02 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп  
різного 
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 03 Навички використання  інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК 04 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 06 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

СК 01 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та  
Інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених  
цілей та міжнародних стандартів. 

СК 02 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за  

якими організація визначає подальші напрями розвитку,  

розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани. 

СК 03 Здатність до саморозвитку, навчання  самоменеджменту. впродовж 
життя та  ефективного 

СК 04 Здатність до ефективного використання та розвитку  ресурсів організації. 

СК 07 Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

СК 09 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації,  
приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

СК 12 Здатність розробляти алгоритми реалізації змін та застосовувати інноваційні 
технології менеджменту з метою узгодження інтересів кожного учасника 
корпоративних відносин. 

 

 

  



 

Програмні 

результати 

навчання 

  
ПРН 01 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних  

умовах. 

ПРН 02 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

ПРН 03 Проектувати ефективні системи управління організаціями. 

ПРН 05 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. 

 

ПРН 07 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті. 

ПРН 08 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи 

для вирішення задач управління організацією. 

 

ПРН 09 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною 

мовами. 

ПРН 11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 

ПРН 13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

ПРН 15 Розробляти алгоритми реалізації змін з використанням      

інноваційних управлінських технологій. 

ПРН 16 Вміти визначати та прогнозувати силу впливу різних груп стейкхолдерів для 

впровадження змін у соціально-економічних системах та моделювати наслідки 

організаційних та процесних перетворень. 
 

  
 

 

 

Структура 

дисципліни 

 
1 Тема 1. Інноваційний менеджмент в системі менеджменту організацій 

2 Тема 2. Інноваційна діяльність як об’єкт управління 

3 Тема 3. Державна підтримка інноваційної діяльності 

4 Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності 

5 Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації 

6 Тема 6. Маркетинг інноваційних товарів 

7 Тема 7. Управління інноваційним проєктом та оцінювання ефективності 

інноваційної діяльності організації 

8 Тема 8. Інвестиційний менеджмент в системі менеджменту організацій 

9 Тема 9. Управління реальними та фінансовими інвестиціями 

10 Тема 10. Управління формуванням інвестиційних ресурсів та інвестиційними 

проєктами 
 

 

                                              Політика дисципліни 
Форми 

контролю 
 усне та письмове опитування - О; 

 дискусія, диспут - Д; 

 складання термінологічного словника - СЛ; 

 презентації та виступи– П; 

 підсумковий модульний контроль – ПМК; 
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