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Опис дисципліни 
Повсякденне наше життя змінюється на наших очах. Сервіс Uber залишив служби таксі без роботи, а 
у перспективі замінить водіїв на самокерованні авто. Airbnb, не маючи жодного власного готелю, 
пропонує клієнтам ширший вибір житла, ніж найбільші компанії світу. Ми інтуїтивно відчуваємо, що 
інновації змінюють наше життя, і майбутнє буде зовсім інше. Саме інвестиції в інновації відграють 
вагоме значення у розвитку країни. Автор курсу пропонує Вам розібратись у світі інноваторів, 
проривних ідей, а також зрозуміти вплив податкового регулювання на інноваційні процеси в країні та 
залучення інвестицій в економіку. Та найголовніше: зрозуміти яка наша роль у цьому новому світі.    

Структура курсу 
 

 

№ 
п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 Податкове регулювання в 
системі державного 
регулювання економіки 

Знати економічну термінологію, вміти 
пояснювати базові концепції, аналізувати 
взаємозв’язки між інструментами 
регулювання 

Тести, 
питання  

2 Розгляд майбутнього у 
теперішньому: інновації та 
інвестиції 

Вивчення сучасних інвестиційних проектів 
та інновацій та їх реалізація у майбутньому 

Питання 

3 Організаційно-правові 
основи податкового 
регулювання інновацій  

Дослідження основних законів, підзаконних 
актів, постанов КМУ щодо змін у сфері 
інвестицій та інновацій 

Питання 

4 Моніторинг сучасного стану 
розвитку інвестиційно-
інноваційної діяльності  

Здійснювати аналіз операцій, вивчення 
перспектив для інноваторів та інвесторів 

Питання, 
тести  

5 Аналіз податкових 
інструментів регулювання 
інвестиційно-інноваційних 
процесів 

Оцінка та аналіз найбільш популярних 
податкових інструментів регулювання 
економіки 

Питання, 
задачі  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004740610643


   

2 
 

6 Діагностика потенціалу 
інноваційного розвитку 
економіки України та світу 

Проведення  дослідження інноваційного 
розвитку на основі чого розробляти 
рекомендації щодо політики економічного 
розвитку, аналізувати індекси та рейтинги 
розвитку країн 

Тести, 
питання  

7 Ризики інновацій та 
інвестицій в економіку 

Вміти оцінювати поточні та потенційні ризики Задачі, 
питання 

8 Світовий досвід податкового 
регулювання інновацій та 
інвестицій 

Вивчення основних світових трендів у сфері 
залучення інвестиції та їх інноваційному 
використанню 

Питання  
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 
поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 
(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 
он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
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Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 
робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час занять 
(теми 1 – 4) – 5 балів за тему – 

макс. 20 балів. 
 

Модульна робота – макс. 80 
балів 

Опитування під час занять (теми 
5 – 8) – 5 балів за тему – макс. 

20 балів. 
 

Модульна робота – макс. 80 
балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 40 
балів 

 
Захист КПІЗ – макс. 40 балів 

 
Розв’язування завдань під час 

тренінгу – макс. 20 балів 

 

 
Шкала оцінювання студентів: 
 

За шкалою ЗУНУ 
За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 

 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 

 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 

 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
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