
1. Назва модуля: Інвестування 
2. Код модуля: ФОЕБ_5_ПП.17_4 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 4 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 36 (лекцій – 18 год., практичних занять – 18 год.). 
6. Лектор: Слатвінський Максим Анатолійович – кандидат економічних наук, 

професор. 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: сутність концепцій, мету і функції інвестування; порядок розрахунку й 

оцінки грошових потоків; критерії та методи економічної оцінки ефективності 
інвестицій в умовах визначеності та невизначеності; область застосування методів 
оцінки інвестицій; 

уміти: оцінювати ефективність альтернативних інвестиційних проектів; 
формувати й оцінювати портфель реальних інвестицій компаній; формувати й 
оцінювати портфель фінансових інвестицій компанії; оптимізувати структуру 
портфеля фінансових інвестицій компанії; оцінювати економічну ефективність 
інвестиційних рішень в умовах невизначеності та підвищених ризиків. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: економіка підприємства; 
- кореквізити: інвестиційний менеджмент. 
10. Зміст модуля:  
Інвестиції та інвестиційна діяльність в Україні. Суб’єкти й об’єкти 

інвестиційної діяльності. Фінансові інвестиції. Інвестиції у засоби виробництва 
(реальні інвестиції). Інноваційна форма інвестицій. Залучення іноземного капіталу. 
Інвестиційний проект і його фінансування. Методологічні засади інвестиційного 
аналізу. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту. Методи 
оцінювання інвестиційних проектів. Оцінювання інвестиційної привабливості 
проектів. Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання. Врахування 
ризику і невизначеності інвестиційних проектів. Аналіз ринку фінансових 
інвестицій. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів. Аналіз 
інвестиційного портфеля. 

11. Рекомендована література: 
1. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко. 

– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с. 
2. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: 

Навчальний посібник / А.П. Дука. – К.: Каравела, 2012. – 432 с. 
3. Круш П.В., Клименко О.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних 

операцій в EXCEL): навч. посібник для студ. ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / 
МОНмолодьспорту України, Нац. техн. ун-т України, «Київський політехнічний ін-
т». – К. : Скіф, 2013. – 341 с. 

4. Сазонець І.Л. Інвестування: міжнародний аспект / Сазонець І.Л., 
Федорова В.А. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 271 с. 

5.  Череп А.В. Інвестознавство: навчальний посібник/ Череп А.В. – К. : 
Кондор, 2006. – 397 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 



- Поточний контроль (90%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання. 

- Підсумковий контроль (10%) – залік (теоретичні питання, задачі). 
14. Мова навчання: українська. 
 


