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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова дисципліна

Семестр 1,2

Кількість кредитів  3

Загальна кількість годин 90

Кількість модулів 1

Лекції, годин 15

Практичні/ семінарські, годин 30

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 45

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 3

самостійної роботи студента 3

Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування у студентів теоретичних знань та практичних вмінь у 
галузі ефективного вкладення грошових коштів у різні об’єкти інвестування, фор-
мування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння 
практикою використання інвестиційних інструментів виробити вміння оцінювати й 
аналізувати інвестиційну політику, що реалізується в країні, оцінювати інвестиційні 
портфелі та інвестиційні проекти. 

Завдання - вивчення сутності, видів та функцій інвестицій, вивчення еконо-
мічного змісту та порядку визначення показників оцінки доцільності реалізації 
інвестиційних проектів, вивчення етапів формування інвестиційних портфелів 
різної структури, вивчення взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності на інвести-
ційному рину, визначення ролі держави в організацій інвестиційної діяльності та 
розвитку інвестиційної активності суб’єктів інвестиційної діяльності та ін.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1

Змістовий модуль 1: Теоретичні основи організації інвестицій 

Тема 1.Методологічні основи інвесту-
вання

8 1 2 5

Тема 2.Суб’єкти та об’єкти інвестування 8 1 2 5

Тема 3.Фінансові інвестиції 12 2 4 6

Тема 4.Інвестиції в засоби виробництва 12 2 4 6

Тема 5.Інноваційна форма інвестицій 12 2 4 6

Разом за змістовим модулем 1 52 8 16 28

Змістовий модуль 2: Реалізація інвестиційної діяльності та оцінка її ефективності

Тема 6.Обґрунтування доцільності
інвестування

13 2 4 7

Тема 7.Інвестиційні проекти 14 3 6 5

Тема 8.Фінансове забезпечення інвести-
ційного процесу

11 2 4 5

Разом за змістовим модулем 2 38 7 14 17

Усього годин 90 15 30 45

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Семінар – розгорнута бесіда 
Методологічні основи інвестування

2

2 Семінар – розгорнута бесіда 
Суб’єкти та об’єкти інвестування

2

3 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Фінансові інвестиції

4

4 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Інвестиції в засоби виробництва

4

5 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Інноваційна форма інвестицій

4

6 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Обґрунтування доцільності інвестування

4

7 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Інвестиційні проекти

6

8 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

4

5. Індивідуальні завдання

1 Добір статистичної інформації та аналітичних довідок.

2 Підготовка рефератів на актуальні теми 

3 Підготовка статтей, тез доповідей з метою виступу на університетських, всеу-
країнських та міжнародних семінарах та конференціях



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1.Теоретичні основи організації інвестицій 

Семінар – розгор-
нута бесіда 

Методологічні 
основи 

інвестування

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань: Економічна сутність 

інвестицій. Особливості кругообігу інвестицій у ринко-

вій економіці. Еволюція теорії інвестиційної діяльності. 

Законодавча база здійснення інвестиційної діяльності в 

Україні. Основні поняття інвестиційної діяльності. 

Інвестиційний процес та його стадії. Класифікація 

інвестицій. Характеристика інвестицій за класифікацій-

ними ознаками. Інвестиційний ринок. Характеристика 

інвестиційного ринку. Кон’юнктура інвестиційного 

ринку. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної 

діяльності.  

Джерела: [1]-[14] 

2.Самотестування

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування

Семінар – розгор-
нута бесіда 
Суб’єкти та 

об’єкти 
інвестування

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань: Поняття суб’єктів та 

об’єктів інвестиційної діяльності. Господарські товари-

ства як суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. 

Промислово-фінансові групи та правова база їх 

функціонування.  

Фінансові установи на інвестиційному ринку, діяль-

ність яких регулюється Законом  України "Про фінан-

сові послуги та державне регулювання ринків фінансо-

вих послуг". Банки, кредитні спілки, ломбарди,  лізин-

гові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, 

установи накопичувального пенсійного забезпечення, 

інститути спільного інвестування. Характеристика та 

функції фінансових установ на інвестиційному ринку.  

Об’єкти інвестицій. Реальні та фінансові інвестиції, їх 

основна характеристика.  

Джерела: [1]-[14] 

2.Самотестування  

3.Підготовка до понятійного диктанту 

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування,понятійний 

диктант

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Фінансові 
інвестиції

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань: Характеристика 

фінансових інвестицій. Фінансові інструменти та їх кла-

сифікація. Правова база емісії та операцій із цінними 

паперами. Ринок цінних паперів. Учасники ринку 

цінних паперів та їх функції. Фондова біржа та її функ-

ції. Основні учасники фондової біржі. Аналіз та оцінка 

фінансових інвестицій. Портфель цінних паперів. 

Порядок формування та оцінки ризику портфеля цінних 

паперів. Диверсифікація ризиків. Типи управління 

портфелем цінних паперів: активне управління та 

пасивне управління. 

Джерела: [1]-[14] 

2.Самотестування 

3.Підготовка до понятійного диктанту  

4.Розв'язання  практичних завдань 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант,розв'язання 

практичних завдань

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань: Поняття реальних 

інвестицій як інвестицій у засоби виробництва. 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Інвестиції в засоби 

виробництва

6

Організаційно-економічні основи інвестицій у засоби 

виробництва. Об’єкти реальних інвестицій та їх харак-

теристика. Оцінка вартості об’єктів реального інвесту-

вання. Методичні підходи до оцінки нерухомості: 

метод дохідного підходу, метод валової ренти, метод 

прямої капіталізації, метод відшкодування інвестицій-

ного капіталу, витратний (майновий) метод. 

Джерела: [1]-[14] 

2.Самотестування 

3.Підготовка до понятійного диктанту  

4.Розв'язання ситуаційнихпрктичних завдань

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант,розв'язання 

практичних завдань

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Інноваційна форма 

інвестицій

6

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань:Економічна сутність 

інновацій та інноваційного процесу. Поняття та типи 

інновацій. Класифікація інновацій. Модель інновацій-

ного процесу. Об’єкти інноваційної діяльності та їх 

характеристика. Суб’єкти інноваційної діяльності та їх 

характеристика. Фінансова підтримка інноваційної 

діяльності. Венчурне фінансування. Види венчурного 

фінансування, їх особливості. Проблеми розвитку вен-

чурного фінансування в Україні. Державне регулю-

вання інноваційної діяльності в Україні. Головна мета 

державної інноваційної політики, основні принципи 

інноваційної політики держави. Пріоритетні напрями 

державної підтримки інноваційної діяльності 

підприємств. 

Джерела: [1]-[14] 

2.Самотестування 

3.Підготовка до понятійного диктанту  

4.Розв'язання практичних завдань

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант,розв'язання 

практичних завдань

Змістовий модуль 2: Реалізація інвестиційної діяльності та оцінка її ефективності

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Обґрунтування 

доцільності 
інвестування

7

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань:Організаційно-еконо-

мічне обґрунтування інвестиційного проекту: бізнес-

план та аналіз проекту. Структура бізнес-плану та зміст 

функцій кожного розділу бізнес-плану. Аналіз інвести-

ційного проекту та характеристика його складових 

Процедури фінансово-економічної оцінки інвестицій-

ного проекту. Методи оцінки ефективності інвестицій-

ного проекту. Показники оцінки ефективності інвести-

ційного проекту.  

Джерела: [1]-[14] 

2.Самотестування 

3.Підготовка до понятійного диктанту  

4.Розв'язання практичних завдань

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант,розв'язання 

практичних завдань

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Інвестиційні 

проекти

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань:Інвестиційних проект, 

його зміст та форми. Види інвестиційних проектів та їх 

характеристика. Форми інвестиційних проектів. 

Класифікаційні ознаки інвестиційних проектів та їх 

характеристика. Порядок розробки інвестиційного про-

екту. Характеристика інвестиційної бази проекту та 

етапи його експлуатації. Проектний цикл та його етапи.  

Джерела: [1]-[14] 

2.Самотестування 

3.Підготовка до понятійного диктанту  

4.Розв'язання практичних завдань

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант,розв'язання 

практичних завдань

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої лі- 

тератури для обговорення питань:Характеристика 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Фінансове забезпе-
чення інвестицій-

ного процесу

5

інвестиційних ресурсів. Принципи формування інвести-

ційних ресурсів. Форми інвестиційних ресурсів. 

Розрахунок обсягу інвестиційних ресурсів реального 

інвестиційного проекту. Методи формування інвести-

ційних ресурсів. Джерела формування інвестиційних 

ресурсів. Самофінансування та джерела фінансових 

ресурсів його забезпечення. Акціонування та механізм 

його здійснення. Банківський інвестиційний кредит та 

шляхи його залучення. Державний, міжнародний, 

податковий та товарний (лізинговий) інвестиційні кре-

дити. Фінансування інвестиційних проектів шляхом 

надання дотацій та змішане фінансування. Оцінка вар-

тості інвестиційних ресурсів. Методи оптимізації струк-

тури інвестиційних ресурсів.  

Джерела: [1]-[14] 

2.Самотестування 

3.Підготовка до понятійного диктанту  

4.Розв'язання практичних завдань

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант,розв'язання 

практичних завдань

7. Результати навчання

1 Знання  інвестиційного процесу  на всіх його стадіях

2 Знання  теоретичної та методологічної  бази інвестування

3 Знання методів обґрунтування доцільності інвестицій, які використовуються у світовій 
практиці

4 Знання методів фінансування та способів реалізації  інвестиційних проектів

5  Знання методів планування та прогнозування інвестиційної діяльності

6 Вміння аналізувати ринок інвестицій та інвестиційних товарів

7 Вміння оцінювати інвестиційну політику, що проводиться в країні

8 Вміння оцінювати фінансові інвестиції та інвестиційні портфелі 

9 Вміння  оцінювати ефективність інвестиційного проекту в умовах невизначеності

10 Вміння обґрунтувати структуру джерел фінансування проекту

11 Вміння організовувати процес інвестування

8. Форми навчання

Лекції із застосуванням презентацій, побудованих у середовище PowerPoint; 
складання структурно-логічних схем; розв’язання практичних завдань та ситуацій-
них вправ, виконання самостійної роботи

9. Методи оцінювання

Залік



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання

ПМК
Сума 
балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 2 2 2 4 10

Тема 2 2 2 2 4 10

Тема 3 2 2 2 4 10

тема 4 2 2 2 4 10

тема 5 2 2 2 4 10

Разом 

змістовий 

модуль 1

10 10 10 20 10 60

Змістовий модуль 1

тема 6 2 2 2 4 10

тема 7 2 2 2 4 10

тема 8 2 2 2 4 10

Разом 

змістовий 

модуль 1

6 6 6 12 10 40



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомо-
гою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій.

2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

3 Комплекти індивідуальних завдань.

4 Навчальна та наукова література, нормативні документи



12. Рекомендована література

Основна

1 Інвестування [Текст]: конспект лекцій /Т. Д. Косова; 
ДонНУЕТ.  –  Кривий Ріг,  2015. – 125 с

2 Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: підруч. / І.О.Бланк, Н.М.Гуляєва. – К: 
2003. – 397с.

3 Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика / Л. М. Борщ, С. В. Герасимова. – 
К. : Знання, 2007. – 685 с.

4 Вовк В. М. Інвестування: навч. посібник ./В.М. Вовк, І.М.Паславська. – 
Дрогобич : Коло, 2011. – 465 с. 

5 Вовчак О.Д. Інвестування: навч. посібник / О.Д. Вовчак. – Львів: "Новий
Світ-2000", 2006. – 544 с.

6 Гриньова В.М. Інвестування: навч. посібник. / В.М. Гриньова, В.О.Коюда, 
Т.І.Лепейко, О.П.Коюда. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 404 с

7 Денисенко М.П.Основи інвестиційної діяльності: підручник / Денисенко М.П.
– К: Алерта, 2003. – 338с

8 Дука А. П. Інвестування. Теорія та практика інвестиційної діяльності : навч. 
посіб. / Дука А.П. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2012. – 432 с. 

9
Крупка М. І. Інвестування : навчальний посібник. / М. І. Крупка, Д. В. 
Ванькович, Н. Б. Демчишак та інші – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 
376с

10 Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навч. посібник / Т.В. Майорова. – 
Київ:Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с

11 Пєтухова О. М. Інвестування: навч. посіб. / О. М. Пєтухова. – К. : Центр 
учбової літератури, 2014. – 336 с

12 Сазонець І. Л. Інвестування: підручник. / І. Л. Сазонець, В.А.Федорова. – К.: 
Центр учбової літератури, 2011. – 312 с

13 Тарасова О. В. Інвестування: навч. посібник / О.В. Тарасова. – К.: Освіта 
України, 2011. – 256 с

14 Федоренко В. Г.Інвестування : підручник / В. Г. Федоренко, М. П.
Денисенко.–К.:Алерта, 2012. – 272 с

Допоміжна 

1 Бланк И. А. Управление капиталом : учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Ольга, 
Ника-Центр, 2004. – 576 с

2 Бочаров В.В.Инвестиционный менеджмент (управление инвестициями) / 
Бочаров В. В. – М., 1995. – 160с. 

3 Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент : учебн. пособ. / В. Ф. Гринев. – 
К. : МАУП, 2000. – 148 с

4 Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі /Губський Б.
В.– К.: Наукова думка, 1998. – 390 с. 

5 Ковалёв В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. / В.В. Ковалёв.– М.: 
Финансы и статистика, 1998. – 144с

6 Пересада А.А. Інвестиційний аналіз: підручник. / А.А. Пересада, 
Ю.М.Коваленко, С.В.Онікієнко. – К.: КНЕУ, 2003. – 485с.

7 Сазонець І. Л. Інвестиційна діяльність корпорацій / І. Л. Са-зонець, О. Д. 
Сучкова. – К. : МАУП, 2007. – 192 с.

8
Страховий та інвестиційний менеджмент : підручник / В. Г. Фе-доренко, В. Б.
Захожай, О. Г. Чувардинський та ін. ; під керівн. і наук. ред. В. Г. Федоренка 
– К. : МАУП, 2002. – 344 с. 



9 Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України: навч. посіб. / 
В.Г.Федоренко. – К: МАУП, 2004. – 272с.

10 Титаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навч. посібник. – К.: 
КНЕУ, 2000 – 160 с. 

11 Шарп У. Инвестиции / Шарп У., Александер Г., Бзйли Дж.: пер с англ. – - 
М.:ИНФРА-М, 1999. - XII, 1028 с. 

12
20. Ястремська О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств:
методологічні та методичні засади : монографія / О. М. Ястремська. – Х. : 
ІНЖЕК, 2004. – 488 с. 
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