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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Інвестування» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 051 «Економіка». Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

формування компетенцій з інвестування. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Інвестування» є складовою 

частиною циклу дисциплін професійної підготовки. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань 

із суміжних курсів – «Гроші і кредит», «Управління ризиками», «Аналітика 

ринків», «Статистика»  та цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 

літератури, активної роботи на лекціях, лабораторних заняттях, самостійної 

роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України.  

Анотація 
   

Навчальний матеріал дисципліни «Інвестування»  викладається в семи 

темах, які об’єднанні у двох  змістових  модулях, і спрямований  на 

формування  сучасних  теоретичних знань та практичних  навичок  студентів у 

сфері залучення, функціонування  та  оцінки  ефективності  інвестицій. 

 Ключові слова: інвестиції,  інвестиційний процес, інвестиційний проект, 

ефективність інвестицій, капітал, інвестиційний ризик, ануїтет та ін.  

 

Аbstract 
 

The course material "Investing" is taught in seven topics, which are combined 

in two content modules, and is aimed at developing modern theoretical knowledge 

and practical skills of students in the field of attracting, functioning and evaluating 

the effectiveness of investments. 

 Key words: investments, investment process, investment project, investment 

efficiency, capital, investment risk, annuity, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 05 

«Соціальні та 

поведінкові науки» 

Обов’язкова  

Модулів - 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
3-й - 

Спеціальність 051 

«Економіка» 

Освітньо-професійна 

програма 

«Бізнес -аналітика» 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 135 

 

6-й - 

Лекції 

24 год. - 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,4 

самостійної роботи 

студента – 4,7 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

Практичні 

- - 
Лабораторні 

22 год. - 

Самостійна робота 
89 год. -. 

Форма контролю 
залік - 

   Примітка. 
    Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної          роботи становить для денної форми навчання – 53,8%. 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни „Інвестування” є формування 

системи знань про сутність і зміст інвестицій у підприємницької діяльності в 

умовах ринкової економіки та конкуренції, вивчення сукупності відносин, що 

виникають у сфері інвестиційної діяльності.  

Предметом навчальної дисципліни “Інвестування” є  система 

економічних, соціальних і правових відносин, що виникають в умовах 

ринкової економіки щодо інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва 

 Основними завданнями навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних 

та організаційних основ інвестування, а саме :  
- вивчення основних понять інвестиційної діяльності; 

- суті та механізмів інвестиційної діяльності; 

- складу і структури джерел фінансування;  

- умов і порядок довгострокового і короткострокового кредитування;  

- методів дисконтування та накопичення. 

- набуття практичних навичок розв’язання конкретних інвестиційних 

завдань;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- формування вмінь творчого пошуку резервів удосконалення 

інвестиційної діяльності підприємства. 

Результатом вивчення навчальної дисципліни є набуття студентами таких 

компетенцій: 
– уміння відкривати рахунки для здійснення інвестиційної діяльності; 

– уміння проводити вибір привабливих інвестиційних проектів; 

– уміння складати кредитні договори; 

– уміння використовувати теоретичну базу для використання фінансових 

інструментів для залучення інвестицій; 

– уміння використовувати знання для оцінки і аналізу інвестиційної 

політики, що проводиться у країні, інвестиційних портфелів та 

інвестиційних проектів для прийняття управлінських рішень в роботі 

фінансових служб. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
МОДУЛЬ 1 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ 

 
Тема 1. Методичні основи фінансування. 
Предмет і завдання курсу. Сутність і структура інвестицій. Види, форми 

інвестицій та їх класифікація. Поняття та організація інвестиційного процесу. 

Суб’єкти інвестиційного процесу. Основні напрямки та об’єкти інвестування. 

 
Тема 2. Інвестиційне проектування. 
Інвестиційна стратегія. Порядок розробки інвестиційного проекту. 

Класифікація інвестиційних проектів. Зміст та структура інвестиційного 

проекту. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту. 

Передінвестиційні дослідження витрат на підготовку інвестиційного проекту. 

Стратегія підготовки й оцінки інвестиційного проекту. Поняття та розділи 

бізнес-плану. Розробка попереднього бізнес-плану інвестиційного проекту. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ 
 
Тема 3. Обґрунтування доцільності інвестування. 
Традиційні методи визначення ефективності інвестицій. Методи 

дисконтування в проектному аналізі. Методи накопичення в проектному 

аналізі.  Середня ставка доходу та період окупності. Чиста теперішня вартість 

та індекс прибутковості. Внутрішня норма дохідності та чистий приведений 

дохід. 

 
Тема 4. Засоби та методи вибору інвестиційних проектів в умовах 

ризику.  
Поняття та класифікація інвестиційних ризиків. Методи вимірювання 

ризику та їх характеристика. Оцінка фінансової здійсненності та імовірності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



інвестиційного проекту. Метод еквівалента певності. Аналіз чутливості 

реагування. Прийоми моделювання.   

 
МОДУЛЬ 2 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ 

 
Тема 5. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. 
Визначення вартості і структури капіталу. Фінансові ресурси 

інвестування та інструменти залучення капіталу. Типи і способи фінансування 

інвестиційного проекту. Власні кошти підприємства, порядок їх формування 

та використання на інвестування. Характеристика залучених коштів як 

джерела фінансування. Інші джерела фінансування, їх склад та 

характеристика. Поняття державного кредитування будов і об’єктів 

виробничого призначення. Основні принципи та об’єкти короткострокового 

кредиту. Порядок видачі та погашення кредиту, плата за кредит. 

 
Тема 6. Управління інвестиційним процесом. 

Модель економічного механізму управління інвестиціями в перехідний до 

ринку період. Договірні стосунки між учасниками інвестиційної діяльності. 

Календарне планування реалізації інвестиційного проекту. 

 
Тема 7. Капіталізація інвестицій. 

Регулювання інвестиційного процесу. Організація проектування і 

ціноутворення. Планування та моніторинг реалізації інвестиційних проектів. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назви тем змістових модулів 

Кількість годин 

Денна форма 

Разом 
у тому числі 

л. лаб. с.р. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інвестування 
Тема 1. Методичні основи фінансування 14 2 2 10 

Тема 2. Інвестиційне проектування. 20 4 4 12 

Змістовий модуль 2. Ефективність інвестування 
Тема 3. Обґрунтування доцільності інвестування 16 4 4 13 

Тема 4. Засоби та методи вибору інвестиційних 

проектів в умовах ризику 

16 4 2 14 

Змістовий модуль 3. Управління інвестуванням 
Тема 5. Фінансове забезпечення інвестиційного 

процесу 

20 4 2 14 

Тема 6. Управління інвестиційним процесом. 12 4 4 14 

Тема 7. Капіталізація інвестицій 10 2 4 12 

Разом 135 24 22 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ. 
 

№ 

п/п 
Зміст практичних занять 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Сутність і структура інвестицій. Види, форми 

інвестицій та їх класифікація. Поняття та організація 

інвестиційного процесу. 

Суб’єкти інвестиційного процесу. Основні напрямки та 

об’єкти інвестування. Види рахунків що використовуються 

для проведення інвестиційної діяльності. Розробка пакету 

документів для відкриття рахунку в установі банку в 

залежності від форми організації бізнесу. 

2 

2. Тема 2. Інвестиційна стратегія. Класифікація інвестиційних 

проектів. Зміст та структура інвестиційного проекту. 

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту. 

Поняття та розділи бізнес-плану. Підбір необхідної 

інформації для розробки бізнес-плану. Розробка бізнес 

плану інвестиційного проекту. 

4 

3. Тема 3. Традиційні методи визначення ефективності 

інвестицій. Методи дисконтування в проектному аналізі. 

Методи накопичення в проектному аналізі. Вибір доцільних 

проектів інвестування на основі ССД, ПО, ЧТВ, ІП.  

4 

4. Тема 4. Розрахунки середньоквадратичного відхилення як 

міри ризику. Коефіцієнт варіації співвідношення ризику і 

доходу. Вибір доцільних проектів інвестування з 

врахуванням факторів ризику за допомогою МЕП, АЧР, 

ПМ. 

4 

5. Тема 5. Визначення вартості і структури капіталу. 
Фінансові ресурси інвестування та інструменти залучення 
капіталу. Типи і способи фінансування інвестиційного 
проекту. 

2 

6. Тема 6. Визначення розміру власних коштів, що можуть 
спрямовуватись на інвестування. Складання розрахунку 
кредитоспроможності та порядок розрахунків при 
кредитуванні.  

2 

7. Тема 7. Складання основного правового документа по 
механізму управління інвестиційною діяльністю - угоди 
(контракту). Регулювання інвестиційного процесу. 
Організація проектування і ціноутворення. Планування та 
моніторинг реалізації інвестиційних проектів. 

4 

Разом: 22 

 

6.  САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Вид самостійної роботи Кількість годин 

Підготовка до аудиторних занять  (0,5 год. /1 год. 

занять). 
23 

Підготовка до контрольних заходів  

(6 год. на 1 кредит ЄКТС). 
27 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які 

не викладаються на лекціях. 
39 

Всього 89 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

Завдання для самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. 

Тема 1. Поняття та організація інвестиційного процесу. 

Суб’єкти інвестиційного процесу. Основні напрямки та 

об’єкти інвестування. Види рахунків що 

використовуються для проведення інвестиційної 

діяльності. Порядок відкриття рахунків в залежності від 

виду рахунку що відкривається. Контроль банку за 

порядком відкриття фінансування.  

10 

2. 

 Тема 2. Інвестиційна стратегія. Порядок розробки 

інвестиційного проекту. Класифікація інвестиційних 

проектів. Зміст та структура інвестиційного проекту. 

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного 

проекту. Передінвестиційні дослідження витрат на 

підготовку інвестиційного проекту. Стратегія підготовки 

й оцінки інвестиційного проекту. Поняття та розділи 

бізнес - плану. Розробка попереднього бізнес - плану 

інвестиційного проекту. 

12 

3. 

Тема 3. Традиційні методи визначення ефективності 

інвестицій. Методи дисконтування в проектному 

аналізу. Методи накопичення в проектному аналізі. 

Середня ставка доходу та період окупності. Чиста 

теперішня вартість та індекс прибутковості. Внутрішня 

норма дохідності. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

Тема 4. Поняття та класифікація інвестиційних ризиків. 

Методи вимірювання ризику та їх характеристика. 

Оцінка фінансової здійсненності та імовірності 

інвестиційного проекту. Метод еквівалента певності. 

Аналіз чутливості реагування. Прийоми моделювання. 

13 

продовження таблиці 

1 2 3 

5. 

Тема 5. Визначення вартості і структури капіталу. 

Фінансові ресурси інвестування та інструменти 

залучення капіталу. Типи і способи фінансування 

інвестиційного проекту. Власні кошти підприємства, 

порядок їх формування та використання на 

інвестування. Характеристика залучених коштів як 

джерела фінансування. Інші джерела фінансування, їх 

склад та характеристика. Поняття державного 

кредитування будов і об’єктів виробничого призначення. 

Основні принципи та об’єкти короткострокового 

кредиту. Порядок видачі та погашення кредиту, плата за 

кредит. 

14 

6. 

Тема 6. Модель економічного механізму управління 

інвестиціями в перехідний до ринку період. Договірні 

стосунки між учасниками інвестиційної діяльності. 

Календарне планування реалізації інвестиційного 

проекту. 

14 

7. 

Тема 7. Регулювання інвестиційного процесу. 

Організація проектування і ціноутворення. Планування 

та моніторинг реалізації інвестиційних проектів. 

14 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
При викладанні навчальної дисципліни «Інвестування» 

використовується: 

• лекцій у формі діалогу; 

• роздатковий матеріал  для формування у студентів системного мислення, 

розвитку пам'яті; 

• індивідуальні завдання для вирішення практичних вправ та задач;  

• ситуаційні завдання; 

• тестування. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

• мультимедійна презентація лекційного матеріалу; 

• матеріали на навчальній платформі Moodle. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для оцінювання знань студентів передбачається проведення поточного та 

підсумкового  контролю знань за ЄКТС.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є 

такі: 

→ виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

→ глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових літературних 

джерелах; 

→ вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

→ характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

→ вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

→ вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи проводиться за такими 

критеріями: 

 

0% завдання не виконано; 

40% 

завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% 

завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 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 (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

денної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань: 

→ поточне тестування у вигляді  контрольних завдань; 

→ підсумкове тестування. 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами 

заочної форми навчання використовуються наступні методи оцінювання 

знань: 

→ оцінювання індивідуально-дослідного завдання; 

→ підсумкове тестування. 

При оцінюванні знань для всіх форм навчання використовується 100-

бальна шкала оцінювання. 

 
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 МК Т5 Т6 Т7 МК 

7 7 8 8 20 10 10 10 20 100 

Т1, Т2... Т7 – теми змістових модулів. 

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою  
 

90 – 100 

Зараховано 

82 – 89 
74 – 81 
64 – 73 
60 – 63 
35 – 59 не зараховано з можливістю повторного 

складання 
0 – 34 не зараховано з обов’язковим  повторним 

вивченням дисципліни 

 
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Конспект лекцій на паперовому та електронному носії. 

2. Друкований роздатковий матеріал. 

3. Презентація курсу «інвестування» (лекційні та практичні заняття) в 

програмі «Microsoft Power Point» на навчальній платформі Moodle. 
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