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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Інвестування» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування».   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічні відносини з приводу 
формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів 
у грошовій формі. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Інвестування» є складовою блоку 
нормативних навчальних дисциплін (дисциплін професійної та практичної 
підготовки) для підготовки студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування». Вона базується на знаннях отриманих з таких навчальних 
дисциплін, як «Гроші і кредит», «Банківська система», «Фінанси підприємств», 
«Податкова система», «Маркетинг», а отримані знання будуть використовуватись у 
подальшому при вивченні таких дисциплін як «Фінансовий ринок», «Фінансовий 
аналіз». 

Дисципліна запланована в ключі цілеспрямованої роботи над вивченням 
спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та під час практичних занять, 
курсової та самостійної роботи. Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України.  

 

 

АНОТАЦІЯ 
 

Інвестиційна діяльність є основою подальшого розвитку підприємства будь-якої 
галузевої приналежності та форми власності. Інвестиції відіграють вирішальну роль 
у відтворювальних процесах на підприємстві, оскільки саме вони забезпечують 
підвищення технічного та організаційного рівня виробництва, створення і 
впровадження нової техніки і технологій, сучасних систем організації та управління 
економічними процесами.  

Навчальний матеріал дисципліни «Інвестування» викладається в десяти темах, які 
об’єднанні у двох змістових модулях. Дисципліна «Інвестування» спрямована на 
формування сучасних теоретичних знань та практичних навичок студентів 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у сфері залучення, 
функціонування та оцінку ефективності інвестицій з огляду на особливості їх 
реалізації в Україні та світі.  

Ключові слова: інвестиції, інвестування, реальні інвестиції, фінансові інвестиції, 
ефективність, інноваційні інвестиції, бізнес-план,  капітал, інвестиційний ризик, 
ануїтет. 
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ABSTRACT 
 

Investment activity is the basis for further development of the enterprise of any sectoral 

affiliation and form of ownership. Investments play a decisive role in the reproductive 

processes at the enterprise, since they provide the increase of the technical and 

organizational level of production, the creation and introduction of new equipment and 

technologies, modern systems of organization and management of economic processes. 

The educational material of the discipline «Investment» consist of ten topics, which are 

united in two content modules. The course «Investment» is aimed at the formation of 

modern theoretical knowledge and practical skills of students in the specialty 072 

«Finance, banking and insurance» in the field of attracting, operating and evaluating the 

effectiveness of investments, taking into account the peculiarities of their implementation 

in Ukraine and worldwide. 

Keywords: investment, investing, real investments, financial investments, efficiency, 

innovative investments, business plan, capital, investment risk, annuity. 
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1. Опис навчальної дисципліни*  

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

 денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів:  

4,5 

Галузь знань 

07 «Управління та 
адміністрування»  Обов’язкова 

ЗП16 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 
справа та страхування» 

Модулів – 3 

Спеціалізація 072 

«Фінанси, банківська 
справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 4-й 3-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:   
курсова робота 

Семестр 

Загальна кількість 
годин :  135 

7-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної роботи 
студента – 8 

 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

 

24 год.  2 год.  

Практичні, семінарські 
22 год.  10 год.  

Лабораторні 
– – 

Самостійна робота 

89 год.  123 год. 

Індивідуальні завдання: 
курсова робота   

Вид контролю:  
екзамен 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 33 до 67; 

для заочної форми навчання – 9 до 91. 
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Опис навчальної дисципліни*  

( інтегровані плани) 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 

форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів:  

3 

Галузь знань 

07 «Управління та 
адміністрування»  Обов’язкова 

ЗП16 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 
справа та страхування» 

Модулів – 3 

Спеціалізація 072 

«Фінанси, банківська 
справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 4-й 3-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:   
курсова робота 

Семестр 

Загальна кількість 
годин :  90 

7-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних –3 

самостійної роботи 
студента –6 

 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

 

20 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 
10 год. 6 год. 

Лабораторні 
– – 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 
Індивідуальні завдання: 

курсова робота   

Вид контролю:  
екзамен 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 33 до 67; 

для заочної форми навчання – 9 до 91. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інвестування» є формування системи 
знань щодо теоретично-методологічних і практичних питань інвестування. 

Основними завданнями дисципліни є:  
‒ вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, 

підприємств і фізичних осіб; 
‒ набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування; 
‒ визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів 

економічної політики держави; 
‒ вивчення особливостей аналізу інвестиційних проектів; 
‒ набуття практичних навичок з визначення вартості капіталу та потреб 

підприємства у капіталі; 
‒ вивчення порядку організації і проведення інвестиційного процесу на 

підприємстві; 
‒ оволодіння методами та прийомами моделювання інвестиційної діяльності на 

різних рівнях. 

Після вивчення  даної дисципліни студенти повинні знати: 

‒ суть інвестиційного процесу, різноманітність форм інвестиційної діяльності; 
‒ принципи, методи і інструменти розробки, прийняття і реалізації рішень, 

спрямованих на досягнення цілей інвестиційної діяльності підприємства; 
‒ необхідну сукупність   інвестиційної діяльності в ринковій економіці; 
‒ теорію та практику формування інвестиційного капіталу, правила поведінки 

інвесторів на ринку інвестицій; 
‒ методику складання бізнес-плану інвестиційного проекту. 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:  

 використовувати науково-методичний інструментарій досліджень у сфері 
фінансів та інвестування; 

 визначати напрями підвищення ефективності формування та використання 
фінансових ресурсів держави, регіону, підприємств та фінансово-кредитних 
установ; 

 виконувати фінансово-економічні розрахунки, обґрунтовувати фінансові та 
інвестиційні рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів, 

враховувати та аналізувати інвестиційні ризики, що виникають; 

 застосовувати здобуті знання для вирішення завдань прикладного характеру у 
сфері фінансів, банківської справи, інвестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТУВАННЯ 

 

Тема 1. Поняття та сутність інвестицій 
 

1. Економічна сутність та класифікація інвестицій.  

2. Інвестиційний процес: суть і стадії. 
3. Інвестиційний ринок та його інфраструктура. 
 

Тема 2. Інвестиційна діяльність підприємства 
 

1. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності. 
2. Інвестиційні ресурси підприємства. 
3. Управління інвестиційною діяльністю. 
4. Планування інвестиційної діяльності підприємства – суть і форми. 
5. Аналіз інвестиційної діяльності. 
6. Інвестиційний контроль та моніторинг. 
 

Тема 3. Державне регулювання інвестиційної діяльності 
 

1. Основи державного регулювання інвестиційної діяльності. 
2. Форми і методи державного регулювання інвестиційної діяльності. 
3. Інвестиційна стратегія і політика держави, її основні напрямки. 

4. Роль держави у стимулюванні інвестиційної діяльності. 
5. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування 

 

 

Тема 4. Інвестиційна привабливість підприємства 
 

1. Поняття інвестиційна привабливість та інвестиційний клімат. 
2. Інвестиційна привабливість країни. 
3. Інвестиційна привабливість регіону. 
4. Інвестиційна привабливість галузі. 
5. Інвестиційна привабливість підприємства. 

 

Тема 5. Міжнародне інвестування 
 

1. Міжнародна інвестиційна діяльність та її чинники. 

2. Основні види та форми іноземного інвестування. 

3. Пряме іноземне інвестування: суть, функції, класифікація.  

4. Державне регулювання іноземних інвестицій. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  РЕАЛЬНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ 

 

Тема 6. Реальні інвестиції 
 

1. Реальні інвестиції: суть і форми. 
2. Інвестиційний проект – його зміст, форми, порядок розробки.  
3. Розробка і реалізація інвестиційної програми. 
4. Бізнес-планування реалізації інвестиційного проекту. 
 

Тема 7. Оцінка і аналіз ефективності реальних інвестицій 
 

1. Суть і принципи оцінки ефективності інвестиційного проекту. 
2. Методи оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту. 
3. Ануїтет та його використання в оцінці доцільності інвестицій. 
4. Показники оцінки ефективності водокористування 

 

Тема 8. Інноваційні інвестиції 
 

1.Суть та значення інноваційних інвестицій на сучасному етапі розвитку 
суспільства. 

2. Венчурне інвестування. 
3. Національні інноваційна система. 
4. Особливості здійснення інтелектуальних інвестицій. 

 

Тема 9.Фінансові інвестиції 
 

1. Суть фінансових інвестицій. 
2. Оцінка фінансових інвестицій: 
2.1 Оцінка ефективності операцій з акціями. 
2.2 Оцінка ефективності операцій з облігаціями. 
3. Інвестиційний портфель цінних паперів. 
4. Ринок цінних паперів. 
5. Фондова біржа та фондові індекси. 

 

Тема 10. Інвестиційні ризики та основні методи їх дослідження 
 

1. Інвестиційні ризики - суть та види. 
2. Методи дослідження ризиків інвестування. 
3. Врахування інфляції в прийнятті інвестиційних рішень. 

4. Методи мінімізації та запобігання ризиків. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 
тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Всьо- 

го 

у тому числі Всьо- 

го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п  лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організаційно-економічні аспекти інвестування 

Тема 1. Поняття та сутність 
інвестицій 

11 2 2   7 11 - 0,5   10,5 

Тема 2. Інвестиційна 
діяльність підприємства 

12 4 2   6 11 0,25 1   9,75 

Тема 3. Державне 
регулювання інвестиційної 
діяльності 

11 2 2   7 11 - 0,5   10,5 

Тема 4. Оцінка 
інвестиційної привабливості 
підприємства 

10 2 2   6 11 0,25 1   9,75 

Тема 5. Міжнародне 
інвестування 

11 2 2   7 11 - 1   10 

Разом за змістовим 
модулем 1 

55 12 10   33 55 0,5 4   50,5 

Змістовий модуль 2. Реальне та фінансове інвестування 

Тема 6. Реальні інвестиції 13 4 2   7 13 0,5 1   11,5 

Тема 7. Оцінка і аналіз 
ефективності реальних 
інвестицій 

12 2 4   6 12 0,25 2   9,75 

Тема 8. Інноваційні 
інвестиції 11 2 2   7 11 0,25 1   9,75 

Тема 9.Фінансові інвестиції 11 2 2   7 11 0,25 1   9,75 

Тема 10. Інвестиційні 
ризики та основні методи їх 
дослідження 

11 2 2   7 11 0,25 1   9,75 

Разом за змістовим 
модулем 2 

58 12 12 - - 34 58 1,5 6 - - 50,5 

Всього за модулем 1 113 24 22   67 113 2 10   101 

Модуль 2 

ІНДЗ     22      22  

Всього за модулем 2     22      22  

Усього годин 135 24 22 - 22 67 135 2 10 - 22 101 
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Структура навчальної дисципліни 

( інтегровані плани) 

Назви змістових модулів і 
тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Всьо- 

го 

у тому числі Всьо- 

го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п  лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організаційно-економічні аспекти інвестування 

Тема 1. Поняття та 
сутність інвестицій 

9 2 1   6 9 0,25 0,5   8,25 

Тема 2. Інвестиційна 
діяльність підприємства 

9 2 1   6 9 0,25 0,5   8,25 

Тема 3. Державне 
регулювання 
інвестиційної діяльності 

10 2 0,5   7,5 9 - 0,25   8,75 

Тема 4. Оцінка 
інвестиційної 
привабливості 
підприємства 

10 2 0,5   7,5 9 - 0,25   8,75 

Тема 5. Міжнародне 
інвестування 

9 2 1   6 9 - 0,5   8,5 

Разом за змістовим 
модулем 1 

45 10 4   33 45 0,5 2   42,5 

Змістовий модуль 2. Реальне та фінансове інвестування 

Тема 6. Реальні інвестиції 9 2 1   6 9 0,5 1   7,5 

Тема 7. Оцінка і аналіз 
ефективності реальних 
інвестицій 

9 2 2   5 9 0,5 1   7,5 

Тема 8. Інноваційні 
інвестиції 8 2 1   5 9 0,25 1   7,75 

Тема 9.Фінансові 
інвестиції 9 2 1   6 9 0,25 0,5   8,25 

Тема 10. Інвестиційні 
ризики та основні методи 
їх дослідження 

8 2 1   5 9 - 0,5   8,5 

Разом за змістовим 
модулем 2 

43 10 6 - - 27 45 1,5 4 - - 39,5 

Всього за модулем 1 68 20 10 -  38 68 2 6 -  60 

Модуль 2 

ІНДЗ     22      22  

Всього за модулем 2     22      22  

Усього годин 90 20 10 - 22 38 90 2 6 - 22 60 
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5. Теми практичних занять 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 
 навчання 

заочна форма  
навчання 

 
інтегр. 
плани 

 
інтегр. 
плани 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Тема 1. Поняття та сутність 
інвестицій 

2 1 0,5 0,5 

2. 
Тема 2. Інвестиційна діяльність 
підприємства 

2 1 0,5 0,5 

3. 
Тема 3. Державне регулювання 
інвестиційної діяльності 2 0,5 1 0,25 

4. 
Тема 4. Оцінка інвестиційної 
привабливості підприємства 

2 0,5 1 0,25 

5. Тема 5. Міжнародне інвестування 2 1 1 0,5 

6. Тема 6. Реальні інвестиції 2 1 1 1 

7. 
Тема 7. Оцінка і аналіз ефективності 
реальних інвестицій 

4 2 2 1 

8. Тема 8. Інноваційні інвестиції 2 1 1 1 

9. Тема 9.Фінансові інвестиції 2 1 1 0,5 

10. 
Тема 10. Інвестиційні ризики та 
основні методи їх дослідження 

2 1 1 0,5 

 Разом 22 10 10 6 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 

Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год*46=23 год 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит = 6 * 4,5 = 27 год 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсова робота) – 22 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 
лекціях:  89-23-27-22= 17 год 

 

інтегровані плани: 
Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год*30=15 год 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит = 6 * 3 = 18 год 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсова робота) – 22 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 
лекціях  - 60-15-18-22=5 год 
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Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної  форми навчання: 

 

Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год*12=6 год 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит = 6 * 4,5 = 27 год 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсова робота) – 22 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 
лекціях  - 123-6-27-22= 68 год 

 

інтегровані плани: 
Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год*8=4 год 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит = 6 * 3 = 18 год 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсова робота) – 22 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 
лекціях  - 82-4-18-22=38 год 

 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 
 навчання 

заочна форма  
навчання 

 
інтегр. 
плани 

 
інтегр. 
плани 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Тема 1. Поняття та сутність 
інвестицій 

2 0,5 7 4 

2. 
Тема 2. Інвестиційна діяльність 
підприємства 

2 0,5 7 4 

3. 
Тема 3. Державне регулювання 
інвестиційної діяльності 2 0,5 7 4 

4. 
Тема 4. Оцінка інвестиційної 
привабливості підприємства 

1 0,5 7 3 

5. Тема 5. Міжнародне інвестування 2 0,5 7 4 

6. Тема 6. Реальні інвестиції 2 0,5 6 3 

7. 
Тема 7. Оцінка і аналіз ефективності 
реальних інвестицій 

1 0,5 6 4 

8. Тема 8. Інноваційні інвестиції 2 0,5 7 4 

9. Тема 9.Фінансові інвестиції 2 0,5 7 4 

10. 
Тема 10. Інвестиційні ризики та 
основні методи їх дослідження 

1 0,5 7 4 

 Разом 17 5 68 38 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

За результатами індивідуальної роботи для студентів усіх форм навчання 
передбачено індивідуальне  навчально-дослідне завдання  у вигляді курсової роботи.  
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Курсова робота виконується кожним студентом за індивідуально отриманим 
завданням. Обсяг курсової роботи становить до 50 сторінок. Порядок виконання, 
оформлення та захисту курсової роботи описано у відповідних Методичних 
вказівках (06-03-223).  

Курсова робота виконується за обраною темою і  повинна включати наступні 
частини: 

Вступ – 1-3 стор. У вступі слід коротко  відобразити: 
 обґрунтування актуальності теми; 
 загальну мету і поставлені у роботі завдання; 
 інформаційно-аналітичну базу; 
 методи дослідження, що використовувались; 
 відомості про структуру і обсяг курсової роботи 

Основна частина курсової роботи складається з розділів і  підрозділів. Кожний 
розділ починають з нової сторінки. 

В першому теоретичному розділі (20-35 стор.) розглядають теоретико-

методичні та аналітичні особливості вибраного студентом об’єкта дослідження. 
Умовно теоретичний розділ можна розбити на три логічні частини: теоретичну, 
аналітичну та проектну частини 

В 1 підрозділі першого розділу (теоретична частина – до 10-15 стор.) розкриває 
суть, основні положення, підходи, класифікацію об’єкта дослідження. Можливе 
розкриття та систематизація закордонного досвіду. Повинна бути не тільки текстова 
інформація (погляди інших авторів із обов’язковим посиланням), а й висловлена 
власна думка студента щодо конкретного положення. Власне ставлення до поглядів 
інших авторів подається за допомогою певних конструкцій, наприклад: «не можна не 
погодитись з думкою...», «слушно вважати...», «як справедливо вважав...» тощо.  

В 2 підрозділі першого розділу (аналітична частина – до 10-15 стор.) студент 
підтверджує попередні теоретичні матеріали комплексним аналізом об’єкта 

дослідження, його стану. Важливою умовою є дослідження факторів, що 
визначають стан об’єкта дослідження, за матеріалами, які відображають цей стан у 
динаміці не менш ніж за три попередні роки і його вплив на економіку країни. 
Результати аналізу повинні бути узагальнені у вигляді аналітичних таблиць, 
графіків, діаграм. Студент повинен продемонструвати вміння проводити наукові 
дослідження, застосовувати сучасні економіко-математичні методи та інші методи 
наукового пізнання, давати аналітичну характеристику явищам і процесам, а також 
використовувати нові знання для конкретних прикладних рішень.  

В третьому підрозділі першого розділу (проектна частина – до 5 стор.) на основі 
проведеного аналізу визначають основні проблеми та  шляхи їх вирішення 
(удосконалення, покращення, мінімізації) об’єкта досліження. Цей підрозділ 
включає матеріали з розробки, обґрунтування та оцінки ефективності пропозицій, 
спрямованих на вирішення проблеми, обумовленої темою курсової роботи. 
Пропозиції та рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно на 
підставі практичного досвіду, так і через узагальнення пропозицій, що містяться у 
літературних джерелах. Заходи повинні спиратися на результати першого та другого 
підрозділів розділів.  
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Другий аналітичний розділ курсової роботи (до 20 стор.) містить ряд 
розрахункових завдань, зорієнтованих на всебічне опанування студентом 
практичних задач навчальної дисципліни «Інвестування». Кожне із виконаних 
завдань має мати дані, методику розрахунку, відповідні розрахунки, висновки та 
відповідь. 

Висновки (3-5 стор.) містять найважливіші результати, одержані в курсовій 
роботі та рекомендації щодо покращення Висновки повинні містити в собі синтез 
«наскрізних» висновків за підрозділами, оцінку повноти вирішення поставлених 
завдань. У висновках курсової роботи підводяться підсумки з усіх висвітлених 
питань, визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. 

Список використаних джерел оформлюється згідно загальновизнаних вимог 
(див. 06-03-223) і повинен містити не менше 50 джерел  

Додатки розміщують після основної частини курсової роботи. У додатках 
вміщують матеріал, який є необхідним для повноти курсової роботи, але включення 
його до основної частини наукової роботи може змінити впорядковане та логічне 
уявлення про дослідження. 
 

8. Методи навчання 

 

Під час лекційного курсу застосовується слайдова презентація (у програмі 
«Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні матеріали та схеми.   

На практичних заняттях: 
- використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 

студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 
- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
- задаються провокаційні питання; 
- розв'язання задач та кейсів, ситуаційних завдань. 

 

9. Методи контролю 

 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 
комп’ютерній тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем 
включають тестові питання двох рівнів та практичні задачі (із варіантами 
відповідей). 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 

Підсумковий контроль знань відбувається на екзамені у комп’ютерній тестовій 
формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові питання двох 
рівнів та практичні задачі (із варіантами відповідей). 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 
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1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, 
виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у % 

від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, звіт 

підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження 

студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від 
вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 

Модуль 1. Поточне тестування та самостійна робота 

Модуль 2. 
Підсумковий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 
40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 6 6 7 5 5 6 5 

Т1, Т2... Т10 – теми змістових модулів. 
 

Оцінювання курсових робіт : 
Теоретична 

частина 

Аналітична 

частина 
Захист роботи Сума 

до 30 до 30 40 100 
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Шкала оцінювання  

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, 
курсового проекту (роботи) 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Інвестування» включає 
друкований роздатковий матеріал, ситуаційні завдання, бізнес-кейси,  презентації (в 
програмі «Microsoft Power Point»), а також методичне забезпечення: 

1. 06-03-182 Подлевський А.А. Конспект лекцій з навчальної дисципліни 
«Інвестування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  денної та заочної 
форм навчання. Рівне : НУВГП, 2018. 110 с. 

2. 06-03-183 Подлевський А.А. Методичні вказівки до проведення практичних 
занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестування» для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, 
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