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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Дисципліна «Інвестування» спрямована на вивчення особливостей інвестиційної поведінки 

підприємства та розвиток практичних навиків у студентів щодо формування кошторисної вартості 

та бюджетування інвестиційних проектів, оцінки доцільності та ефективності їх реалізації, вибору 

джерел фінансування інвестиційних операцій та оптимізації їх структури, управління 

інвестиційними ризиками.  

Курс допоможе опанувати студентам проведення досліджень і надавати наукове 

обґрунтування раціонального інвестування відповідно до економічної політики підприємства, 

регіону або держави в цілому, а також правильно інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабо 

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

2 семестр 

                           Модуль 1 33 

Тема1. 

Методологічні 

основи 

інвестування 

 

 

 

2/1 

Знати сутність інвестиційної 

діяльності та принципи її організації, 

учасників ринку цінних паперів та їх 

функції на фондовому ринку. 

Вміти розраховувати майбутню 

вартість цінних паперів та депозитних 

вкладень. 

Розрізняти суб’єкти інвестиційної 

діяльності за видами та формами 

власності, їх функції на 

інвестиційному ринку. 

Аналізувати інвестиційну 

привабливість регіонів України за 

соціально-економічними показниками 

Розуміти заходи з використання 

інвестицій як одного з дійових 

важелів економічної політики 

держави. 

Застосувати методи оцінки 

фінансових та  капітальних інвестицій 

на практиці. 

Написання 

тестів 

Систематизація 

матеріалів в 

запропоновані 

таблиці 

Розв’язок задач 

Бізнес кейс 

Виконання 

та здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 2. 

Суб’єкти й 

об’єкти 

інвестиційної 

діяльності 

2/1 

Тема 3. 

Фінансові 

інвестиції 

3/2 

Тема 4. 

Інвестиції у 

засоби 

виробництва 

3/1 

                 Модуль 2 33 

Тема 5. 

Інноваційна 

 

2/1 

Знати інноваційні форми інвестиції, 

об’єкти інтелектуальної власності а 

Написання 

тестів 

Виконання 

та здача 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2161


форма інвестицій  також методи оцінки ефективності 

інвестиційних вкладень. 

Вміти розробляти проектну 

пропозицію інвестиційного проекту,  

техніко-економічне обґрунтування 

інвестиційних проектів,  складати  

бізнес план інвестиційного проекту. 

Використовувати в подальшому 

методи оцінки інвестиційних проектів 

Розрізняти форми та види прямих 

іноземних інвестицій.  

Аналізувати інвестиційні проекти за 

критеріями окупності та 

прибутковості 

Застосувати методи оцінювання 

ефективності інвестицій. 

Систематизація 

матеріалів в 

запропоновані 

таблиці 

Розв’язок задач 

Бізнес кейс 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 6. 

Залучення 

іноземного 

капіталу 

2/1 

Тема 7. 

Обґрунтування 

доцільності 

інвестування 

3/1 

Тема 8. 

Інвестиційні 

проекти 

3/2 

Модуль 3 34 

Тема 9. 

Фінансове 

забезпечення 

інвестиційного 

процесу 

 

 

 

 

3/1 

Знати способи залучення капіталу, 

функції і механізми інвестиційного 

менеджменту, а також матеріально-

технічне забезпечення інвестиційного 

проекту. 

Вміти прогнозувати структуру джерел 

інвестування, планувати інвестиційну 

стратегію підприємства. 

Розрізняти фінансовий, операційний 

та загальний леверидж у 

структуризації капіталу. 

 Аналізувати рух грошових коштів 

від інвестиційної діяльності 

підприємства. 

Розуміти правове та законодавче 

забезпечення суб’єктів інвестиційної 

діяльності. 

Застосувати методи індикативного 

планування інвестицій на практиці. 

Написання 

тестів 

Систематизація 

матеріалів в 

запропоновані 

таблиці 

Розв’язок задач 

Бізнес кейс 

Виконання 

та здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 10. 

 Менеджмент 

інвестицій 

2/2 

Тема 11. 

Організаційно-

правове 

регулювання 

взаємодії суб’єктів 

інвестиційної 

діяльності 

 

2/1 

Тема 12. 

Використання 

інвестицій 

3/1 

Всього за 2 семестр         30/15 70 

Залік    30  

Всього за курс 100 

 

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 лектора 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). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


