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ВСТУП 
 

У контексті сучасних ринкових економічних, 

енергетичних, соціальних та інших трансформацій, 

процесів глобалізації та міжнародної інтеграції все більша 

увага приділяється реалізації інноваційної діяльності як у 

межах окремих підприємств, так і в національних 

масштабах.  

Активізація інноваційної діяльності на підприємствах 

та становлення інноваційного типу економічного розвитку 

дедалі більше стає тим фундаментом, який визначає 

економічну міць країни, її конкурентоспроможність та 

перспективи на світовому ринку. З огляду на те, 

наскільки широко та ретельно сьогодні розглядається 

проблема інноваційно-інвестиційної діяльності та умов її 

реалізації, можна зробити висновки про актуальність та 

доцільність тематики даного навчального посібника.  

Питаннями інноваційно-інвестиційної діяльності 

займалися як вітчизняні вчені: Н. Авдєєва, О. Амоша, Ю. 

Бажал, В. Власенко, І.Єгоров, В. Геєць, О. Жилінська, І. 

Корнілова, О. Лапко, Л. Нейкова, В. Соловйов, Д. 

Черваньов, А. Яковлєва, так і зарубіжні дослідники: Р. 

Акофф, П. Друкер, П. Завлін, М. Портер, Б. Твіс, Р. 

Фатхутдінова, Р. Фостер, М. Хучек та ін.  

Метою навчального посібника є поглиблення 

системного розуміння інноваційно-інвестиційних процесів 

і особливостей управління ними, вдосконалення на цій 

основі знань в області інноваційного менеджменту та 

методики викладання цієї навчальної дисципліни в 

ВУЗах. 
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Завданням  навчального посібника є: 

• розширення знань про основні напрями розвитку 

інноваційно-інвестиційного менеджменту; 

• поглиблення уявлення про інноваційно-інвестиційну 

та оціночну діяльність організацій; 

• виявлення особливостей організаційних структур, 

корпоративної культури, способів прийняття рішень в 

інноваційно-інвестиційних організаціях; 

• удосконалення знання викладачів ВУЗів про 

специфіку ціноутворення і зовнішньоекономічної 

діяльності інноваційно-інвестиційних організацій. 

Навчальний посібник «Інноваційна економіка та 

менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності» 

підготовлено у відповідності до вимог освітньо-

професійної програми навчання бакалаврів і магістрів, на 

основі наукових досліджень, навчально-методичної 

літератури і нормативних актів України. 

Навчальний посібник підготовлено колективом авторів 

кафедри "Менеджменту інноваційного підприємництва та 

міжнародних економічних відносин" НТУ «ХПІ» к.е.н., 

проф. Погорєлов М.І. (розділ 1); д.е.н., проф. Дюжев В.Г. 

(розділ 2); к.е.н., доц. Новік І.О. (розділ 3); к.е.н., доц. 

Сусліков С.В. (розділ 4); к.е.н., доц. Шматько Н.М. (розділ 

5), к.е.н., доц. Глізнуца М.Ю. (розділ 6), ст. викл. Вєрютіна 

В.Ю. (розділ 7.1, 7.4, 7.5), ст. викл. Д’якова Н.М. (розділ 

7.2, 7.3, 7.5), асп. Бойченко О.І. (розділ 7.3, 7.6), асп. 

Большаков Д.В. (розділ 7.3, 7.6). 

Відповідальність за зміст та достовірність матеріалів 

несуть автори. Редакція залишає за собою право не 

публікувати матеріали, що не відповідають формату 

видання, а також істотно змінювати зміст текстів за 

узгодженням з автором. Думка авторів може не 

співпадати з думкою членів редколегії. 
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