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1. Опис навчальної дисципліни 
«Економічне обґрунтування інноваційних рішень» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5,0 

Галузь знань 
 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

Варіативна 

вільного 

вибору 

студента 

 

Змістових модулів – 3 Спеціальність 
151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології» 
Спеціалізація 

«Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматизації» 
 

Рік набору: 
2018 - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

відсутнє 
 

                                           

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 150 
2-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 

студента – 6,375 

Освітній ступінь: 
магістр 

32 год. - 

Практичні, семінарські 

16 год. - 
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 

102 год. - 
Індивідуальні завдання -   

не  заплановане 
Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 
для денної форми навчання – 48 год./ 102 год.
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні знань і практичних навичок щодо 

управління інноваційними процесами в сучасних умовах господарювання, виробітку вмінь та 

навичок з оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційних проектів з урахуванням реальних 

господарських ситуацій, оволодіння навичками вірного прийняття управлінських рішень щодо 

здійснення капіталовкладень. 
Для досягнення мети вивчення курсу базується на таких завданнях: 
з’ясування сутності і особливостей здійснення інноваційних процесів у сучасних умовах; 
вивчення основних методів обґрунтування доцільності капіталовкладень; 
оволодіння основними практичними навичками прийняття управлінських інноваційних 

рішень. 
Після опанування питань курсу «Економічне обґрунтування інноваційних рішень», студент 

повинен знати: 
 основні принципи та методи управління інноваційними процесами;  
 методи оцінки ефективності капітальних вкладень; 

володіти: 
 навичками обґрунтування інноваційно-інвестиційних рішень; 

уміти: 
 обґрунтувати управлінські інноваційні рішення;  
 розраховувати показники, які відображують рівень економічного ефекту від запланований 

інновацій» 
 оцінити доцільність запланованих капітальних вкладень з урахуванням умов їх реалізації. 
 

Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Інформаційне забезпечення економічного обґрунтування 

інноваційних рішень. 
 

Тема 1. Сутність інноваційних процесів, види інновацій. Учасники інноваційних процесів, їх 

інтереси і цілі. 
Сутність і економічний зміст інновацій. Поняття інноваційного процесу. Роль інноваційних 

рішень в реалізації стратегії розвитку підприємства. Учасники інноваційних процесів. 
 

Тема 2.  Механізм управління інноваціями. 
Функції механізму управління інноваціями. Взаємозв’язок між функціями управління. 

Особливості формування мотиву інвестора. Природа економічної ефективності інновацій. 
 

Тема 3. Формування потоків інвестиційних платежів для обґрунтування інноваційних  

рішень. 
Поняття інвестиційного платежу. Розподіл інвестиційних платежів за класифікаційними ознаками. 

Елементи схеми інвестиційного процесу: витрати на здійснення проекту, поточні доходи та 

витрати. Особливості визначення величини платежів при здійсненні інновацій. Побудова схеми 

інвестиційного процесу за поточними, підсумковими та накопичу вальними платежами. 
 

Змістовий модуль 2. Методи економічного обґрунтування доцільності капіталовкладень. 
 

Тема 4. Фінансово-математичний апарат оцінки економічної ефективності в управлінні 

інноваціями. 
Необхідність урахування впливу фактору часу на реальну вартість інвестиційних платежів. 

Поняття проценту та процентної ставки. Види процентних ставок. Дисконтування та нарощування 

вартості капіталу. Інструменти, що забезпечують урахування розбіжності вартості платежів у часі. 
 

Тема 5. Обґрунтування доцільності здійснення інноваційних проектів  методом чистої 

дисконтованої вартості. 
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Сутність показника чистої дисконтованої вартості (ЧДВ). Прийняття рішення про інвестування на 

підставі показника ЧДВ. Залежність величини чистої дисконтованої вартості від рівня процентної 

ставки на капітал. Особливості розрахунку величини ЧДВ для об’єктів з рівномірними та 

нерівномірними платіжними рядами. 
 

Тема 6. Прийняття інноваційних рішень на базі показника внутрішньої норми 

рентабельності проекту. 
Сутність внутрішньої норми рентабельності (ВНР) інвестиції. Критерій методу ВНР при 

обґрунтуванні інноваційних рішень. Визначення величини мінімальної процентної ставки при 

обґрунтуванні доцільності капіталовкладень. Методи розрахунку внутрішньої норми 

рентабельності: графічний, метод поліному, метод хорди. 
 

Тема 7. Використання періоду окупності інвестиційних витрат при обґрунтуванні 

доцільності здійснення інноваційних проектів. 
Сутність терміну окупності витрат. Критерій методу. Обґрунтування максимально можливого 

терміну компенсації витрат. Розрахунок періоду окупності інвестиційних витрат: статичний та 

динамічний підходи. 
 

Змістовий модуль 3. Фінансове забезпечення інноваційних процесів. 
 

 

Тема 8. Фінансовий план інвестиційного проекту як метод обґрунтування управлінських 

рішень. 
Правила побудови фінансового плану. Прийняття рішень про фінансування інновацій за різних 

умов залучення коштів. Принцип фінансово-господарської рівноваги. 
 

Тема 9.  Джерела фінансування інноваційних  процесів. 
Класифікація джерел фінансування інновацій. Вплив умов залучення позикового капіталу на 

ефективність проектів. Визначення рентабельності власного капіталу. 
 

Тема 10.  Урахування невизначеності і ризику в інвестиційних рішеннях. 
Природа виникнення інвестиційних ризиків. Особливості ризиків при здійсненні інноваційних 

процесів. Методи урахування впливу ризиків на ефективність інновацій. 
 

 

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. 
Змістовий модуль 1. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ. 
Тема 1. Сутність 

інноваційних 

процесів, види 

інновацій. 

Учасники 

інноваційних 

процесів, їх 

інтереси і цілі. 

13 2 1 - - 10       

Тема 2. Механізм 

управління 

інноваціями. 

13 2 1 - - 10       
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Тема 3. 

Формування 

потоків 

інвестиційних 

платежів для 

обґрунтування 

інноваційних  

рішень. 

16 4 2 - - 10       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

42 8 4 - - 30       

Змістовий модуль 2. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ 
КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ. 

Тема 4. 

Фінансово-

математичний 

апарат оцінки 

економічної 

ефективності в 

управлінні 

інноваціями. 

16 4 2 - - 10       

Тема 5. 

Обґрунтування 

доцільності 

здійснення 

інноваційних 

проектів  методом 

чистої 

дисконтованої 

вартості. 

16 4 2 - - 10       

Тема 6. Прийняття 

інноваційних 

рішень на базі 

показника 

внутрішньої 

норми 

рентабельності 

проекту. 

16 4 2 - - 10       

Тема 7. 

використання 

періоду окупності 

інвестиційних 

витрат при 

обґрунтуванні 

доцільності 

здійснення 

інноваційних 

проектів. 

16 4 2 - - 10       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

64 16 8 - - 40       

Змістовий модуль 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. 
Тема 8. 

Фінансовий план 

13 2 1 - - 10       
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інвестиційного 

проекту як метод 

обґрунтування 

управлінських 

рішень. 
Тема 9. Джерела 

фінансування 

інноваційних 

процесів. 

13 2 1 - - 10       

Тема 10. 

Урахування 

невизначеності і 

ризику в 

інвестиційних 

рішеннях. 

18 4 2 - - 12       

Разом за 

змістовим 

модулем 3. 

44 8 4 - - 32       

Усього годин  
150 32 16 - - 102       

 
5.Теми практичних занять 

            
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Сутність інноваційних процесів, види інновацій. Учасники 

інноваційних процесів, їх інтереси і цілі. 
1 

2 Механізм управління інноваціями. 1 
3 Формування потоків інвестиційних платежів для 

обґрунтування інноваційних  рішень. 
2 

4 Фінансово-математичний апарат оцінки економічної 

ефективності в управлінні інновацій. 
2 

5 Обґрунтування доцільності здійснення інноваційних проектів  

методом чистої дисконтованої вартості. 
2 

6 Прийняття інноваційних рішень на базі показника 

внутрішньої норми рентабельності проекту. 
2 

7 Використання періоду окупності інвестиційних витрат при 

обґрунтуванні доцільності здійснення інноваційних проектів. 
2 

8 Фінансовий план інвестиційного проекту як метод 

обґрунтування управлінських рішень. 
1 

9 Джерела фінансування інноваційних процесів. 1 
10 Урахування невизначеності і ризику в інвестиційних 

рішеннях. 
2 

 Разом: 16 

                                                                                                   

 
6. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття з дисциплині «Економічне обгрунтування інноваційних рішень» не 

передбачені навчальним планом. 
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7. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Сутність інноваційних процесів, види інновацій. Учасники 

інноваційних процесів, їх інтереси і цілі. 
10 

2 Механізм управління інноваціями. 10 
3 Формування потоків інвестиційних платежів для 

обґрунтування інноваційних  рішень. 
10 

4 Фінансово-математичний апарат оцінки економічної 

ефективності в управлінні інновацій. 
10 

5 Обґрунтування доцільності здійснення інноваційних проектів  

методом чистої дисконтованої вартості. 
10 

6 Прийняття інноваційних рішень на базі показника 

внутрішньої норми рентабельності проекту. 
10 

7 Використання періоду окупності інвестиційних витрат при 

обґрунтуванні доцільності здійснення інноваційних проектів. 
10 

8 Фінансовий план інвестиційного проекту як метод 

обґрунтування управлінських рішень. 
10 

9 Джерела фінансування інноваційних процесів. 10 
10 Урахування невизначеності і ризику в інвестиційних 

рішеннях. 
12 

 Разом: 102 
 

8. Індивідуальне науково – дослідне завдання 
 

Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Економічне обгрунтування 

інноваційних рішень» не передбачене навчальним планом. 
 

9.Методи контролю 
Опитування за матеріалами лекцій і самостійного вивчення розділів дисципліни. Поточне 

тестування по завершенні кожного із змістових модулів здійснюється на практичних заняттях. 

Семестровий контроль здійснюється шляхом складання студентами семестрового іспиту.    
Оцінка виконання та захисту курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

10.Оцінювання знань студентів 
 

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Поточний контроль Макс. бал за 

результатами 

поточного 

контролю 

Пр.р. 1 Пр.р. 2 Пр.р. 3 Пр.р. 4 Пр.р. 5 

5 5 10 10 10 40 
 

Шкала оцінювання: національна  
 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка за національною шкалою для екзамену 

90–100 відмінно 
74–89 добре 
60–73 задовільно 
0–59 незадовільно 
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11. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Економічне обгрунтування інноваційних 

рішень» відповідає ліцензійним і акредитаційним вимогам, а саме – науково-технічна бібліотека 

університету і методичне забезпечення кафедри «Економіка підприємства»: 
 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічне обгрунтування інноваційних 

рішень». 
2. Пакети контрольних завдань для перевірки знань студентів з дисципліни «Економічне 

обгрунтування інноваційних рішень». 
3. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів «Економічне обгрунтування 

інноваційних рішень». 
4. Конспект лекцій з дисципліни «Економічне обгрунтування інноваційних рішень». 
5. Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи з дисципліни «Економічне 

обгрунтування інноваційних рішень». 
6. Методичні рекомендації і завдання до практичних занять з дисципліни «Економічне 

обгрунтування інноваційних рішень». 
7. Комплект екзаменаційних білетів з дисципліни «Економічне обгрунтування інноваційних 

рішень». 
 

12. Рекомендована література 
Базова 
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14. Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства: навчальний 
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292 с. 
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