
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 

Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки 

 

 

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Завідувач кафедри  

М. А. Слатвінський 

___________________________ 

“20” серпня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

ВВ1.1.05 ІНВЕСТУВАННЯ 
 

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
 

Спеціальність 075 Маркетинг 
 

Освітня програма Маркетинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умань – 2020  



 

Робоча програма «Інвестування» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг.  

 

 

Розробник: Слатвінський М. А., професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, 

канд. екон. наук, доцент 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки 

Протокол № 1 від «20» серпня 2020 року  

 

Завідувач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки 

 

 

 

                                                            _______________________    (Слатвінський М. А.) 
                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

 

 

 

Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні науково-методичної комісії 

Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти 

 

Протокол № 1 від «27» серпня 2020 року  

Голова науково-методичної комісії Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-

освіти 

 

 

                                                              _______________________ (Корнієнко Т. О.) 
                                                                                                                                  (підпис)                      (прізвище та ініціали)               

 

 

 

Пролонговано: 

на 20__/20__ н. р. __________ (____________) «__» ___ 20__ р., протокол № __ 
                                                       (підпис)                        (ПІБ) 

на 20__/20__ н. р. __________ (____________) «__» ___ 20__ р., протокол № __ 
                                                       (підпис)                        (ПІБ) 

на 20__/20__ н. р. __________ (____________) «__» ___ 20__ р., протокол № __ 
                                                       (підпис)                        (ПІБ) 

на 20__/20__ н. р. __________ (____________) «__» ___ 20__ р., протокол № __ 
                                                       (підпис)                        (ПІБ) 

 

  



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи вибіркова) вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС / годинах 3/90 

Курс 2 

Семестр 4 

Кількість змістових модулів із розподілом: 2 

Обсяг кредитів   

Обсяг годин, у тому числі:   

Аудиторні:    

     Лекційні 18 6 

     Семінарські / Практичні 18 6 

     Лабораторні   

Самостійна робота  28 52 

Індивідуальні завдання 26 

Форма семестрового контролю без ф/к 

 

2. Мета й завдання навчальної дисципліни 

Мета: підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні завдання з оцінки та аналізу інвестиційних портфелів та 

інвестиційних проектів, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Завдання: набуття здобувачами вищої освіти таких компетентностей: здатність виконувати 

роботу в команді, включаючи взаємодію з колегами та виконання обов’язкової роботи в 

установлені терміни; здатність самостійно приймати рішення та нести відповідальність за 

їх реалізацію; здатність проявляти наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків; здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених 

фактів, здійснення самостійного аналізу економічних та політичних явищ і процесів; 

здатність здійснювати діагностику стану ринку середовища маркетингової діяльності; 

здатність і готовність здійснювати перевірку, зіставлення фактичних і запланованих 

результатів роботи підприємства з метою забезпечення ефективної підприємницької 

діяльності; здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі інформатики та 

комп’ютерної техніки для використання інформаційних систем і технологій для управління 

і прийняття маркетингових рішень. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Очікувані результати навчання: 

1. Уміння використовувати в роботі необхідні комп’ютерні програмні продукти. 

2. Вміти розробляти й упроваджувати плани підвищення економічної ефективності 

використання матеріальних ресурсів, а також нормі нормативів витрат і виробничих 

запасів. 

3. Уміння виявляти резерви та реалізовувати заходи з підвищення ефективності 

використання ресурсів. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Теоретичні засади інвестиційної діяльності 

Тема 1. Інвестиції та інвестиційна діяльність в Україні. Суб’єкти й об’єкти інвестиційної 

діяльності 

Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій. Фактори, що впливають на 



очікуваний результат прийнятого інвестиційного рішення. Основні поняття інвестиційної 

діяльності.  

Джерела приросту капіталу. Валові інвестиції. Чисті інвестиції. Реальні інвестиції. 

Фінансові інвестиції. Прямі інвестиції. Непрямі інвестиції. Державні інвестиції. Спільні 

інвестиції. Іноземні інвестиції. Зовнішні інвестиції. Внутрішні  інвестиції. Галузеві 

фактори. Фактори, що діють на рівні конкретного підприємства. Засади інноваційної 

діяльності. 

Об’єкти інвестиційної діяльності. Суб’єкти інвестиційної діяльності. Держава як 

суб’єкт інвестиційної діяльності. Головні інструменти грошово-кредитного регулювання. 

Форми державного регулювання умов для інвестицій. Важелі державного впливу на 

інвестиційне середовище.  

Фінансово-кредитні установи, фінансово-кредитні системи. Андеррайтинг. 

Інститут спільного інвестування, довірчі товариства, страхові компанії і пенсійні фонди, 

кредитні спілки, ломбард, лізингові компанії. 

Повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, командитне товариство, 

акціонерне товариство, холдингова компанія, промислово-фінансова група, фірма 

девелопер, фірми ріелтери, консалтингові фірми, інжинірингові та еккаутингові фірми. 

 

Тема 2. Фінансові інвестиції 

Загальна характеристика фінансових інвестицій. Види цінних паперів, їх 

характеристика та призначення. Основні операції з цінними паперами. Ринок фінансових 

ресурсів і цінних паперів. Вибір об’єктів інвестування та джерела інформації про об’єкти 

інвестування. Фінансові інвестиції. Основні напрямки фінансових інвестицій підприємства. 

Вкладення коштів у статутні капітали спільних підприємств.  

Вкладення коштів у статутні капітали спільних підприємств. Цінні папери ринку 

капіталів. Вкладення коштів підприємства на грошовому ринку. Фінансові активи. Норма 

прибутку. Ефективність вкладення коштів у фінансовий актив. Цінні папери. Акція. 

Облігації. Казначейські зобов'язання. Ощадний сертифікат. 

 

Тема 3. Інвестиції у засоби виробництва (реальні інвестиції) 

Сутність реальних інвестицій. Види реальних інвестицій. Методи фінансування 

інвестицій підприємства. Капітальні вкладення. Відтворювальна структура реальних 

інвестицій. Відтворювальна структура капітальних вкладень. Розширення діючих 

підприємств. 

 Технічне переозброєння діючих підприємств. Підтримання потужностей діючого 

підприємства. Технологічна структура. Капіталовкладення виробничого призначення. 

Галузева структура. Структура реальних інвестицій. Територіальна структурна реальних 

інвестицій. Капітальна інвестиція. Інтелектуальна інвестиція. Фінансова інвестиція. 

Самофінансування. Види самофінансування на підприємстві. Чистий прибуток. Іпотечні 

кредити. 

 

Тема 4. Інноваційна форма інвестицій. Залучення іноземного капіталу 

Загальна характеристика інноваційної діяльності. Сутнісна характеристика 

інтелектуальних інвестиції. Венчурне фінансування. Державне регулювання інноваційної 

діяльності в Україні. Типи інновацій. Класифікація інновацій. Інноваційна діяльність. 

Об'єктами інноваційної діяльності. Інноваційний проект. Інтелектуальні інвестиції. Об'єкти 

інтелектуальних інвестицій. Суб'єкти інноваційної діяльності.  

Основні джерела фінансування інноваційної діяльності. Фінансово-кредитні 

інноваційні установи. Інноваційні підприємства. Державні органи управління 

інноваційною діяльністю. Фінансування інкубаційного періоду. Фінансування 

комерційного освоєння. Фінансування розвитку. Принципами державної інноваційної 

політики. Особливості митного регулювання інноваційної діяльності. 

Зміст та специфіка іноземних інвестицій. Переваги та недоліки залучення іноземних 

інвестицій в Україні. Інвестиційна політика в економічно розвинених країнах. Методи 



залучення іноземного капіталу. Іноземні інвестиції. Форми здійснення іноземних 

інвестицій.  

Прямі інвестиції. Портфельні інвестиції. Вільна зона. Надання податкових пільг. 

Створення спеціальних економічних зон. Використання фінансового механізму. Надання 

митних пільг. Створення системи гарантів (неможливість націоналізації та примусового ви-

лучення інвестицій). Інформаційне забезпечення. Упровадження системи страхування. 

 

 

Тема 5. Інвестиційний проект і його фінансування 

Визначення інвестиційного проекту. Класифікація інвестиційних проектів.   

Інвестиційний цикл.  

Поняття техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту. Відмінність техніко-

економічного обґрунтування від бізнес-плану. Склад та структура техніко-економічного 

обґрунтування проекту. Система техніко-економічних показників ефективності 

інвестиційних проектів. Методика визначення основних техніко-економічних показників 

проекту. Визначення потреби в матеріальних ресурсах. Визначення розміру первинних 

інвестиційних витрат на формування основних фондів і суми амортизаційних відрахувань. 

Розрахунок потреби в трудових ресурсах і коштах на оплату праці. Техніко-економічні 

показники ефективності впровадження нової техніки, технології, устаткування. Вибір 

оптимального варіанту технологічного процесу. 

Фінансування інвестиційного проекту. Форми фінансування: бюджетне, акціонерне, 

кредитування, проектне.  

Управління інвестиційним проектом. Функціональний підхід. Динамічний підхід. 

Предметний підхід. Організаційні структури управління проектами: лінійні, функціональні, 

комбіновані, матричні й проектні. Методи управління проектами: метод мережевого 

планування й управління; метод лінійних графіків (графіки Ганта).  

 

Змістовий модуль ІІ. Основи інвестиційного аналізу 

Тема 6. Методологічні засади інвестиційного аналізу 

Інвестиційний аналіз як метод системної аналітично-дослідної роботи з оптимізації 

інвестиційних рішень. Мета, завдання та функції інвестиційного аналізу. Об’єктивна 

необхідність бізнес-проектування у підприємницькій діяльності інвестиційного 

спрямування. Поняття інвестиційного проекту. Оточення проекту. Зацікавлені сторони, 

внутрішнє та зовнішнє середовище проекту. Типи, форми та види інвестиційних проектів. 

Альтернативні проекти. Місія проекту. Стратегія проекту. Параметри проекту. Основи 

вибору інвестиційних рішень. Проектний цикл. Властивості життєвого циклу проекту. Фази 

проектного циклу, стадії й етапи. Види робіт, які виконуються на різних стадіях життєвого 

циклу. Сутність та переваги підходу до аналізу інвестиційних проектів за стадіями. Поняття 

інвестиційного горизонту. Ефективність проекту в цілому та ефективність участі в проекті. 

Принципи оцінки ефективності проектів. Особливості оцінки ефективності на різних 

стадіях проектного циклу. Грошовий потік як центральне поняття інвестиційного аналізу. 

Поняття притоку, відтоку та додаткового грошового потоку. Види грошових потоків. 

Фактор часу та ефективність інвестиційного проекту. Причини зміни вартості грошей у 

часі. Простий і складний відсоток. Капіталізація відсотків. Процес нарощування та 

дисконтування. Майбутня і теперішня вартість грошей. Термінальна вартість. Розрахунок 

вартості грошей за різних умов інвестування. Особливості оцінки вартості ануїтетів. Норма 

дисконту. Комерційна норма дисконту та норма дисконту учасника проекту. Методи та 

моделі визначення розміру ставки дисконту. Обґрунтування вибору норми дисконту. 

Чинники, що впливають на її величину. Вартість і структура капіталу інвестиційного 

проекту. Моделі визначення вартості компонентів капіталу.  

Визначення середньозваженої вартості капіталу інвестиційного проекту. Темп та індекс 

інфляції. Особливості врахування інфляції при аналізі інвестиційних проектів. Номінальна 

та реальна майбутня вартість. Номінальна і реальна норма дисконту. Інфляційна премія. 



Безризикова норма дисконту. Поправка на ризик та її формування. Врахування зміни норми 

дисконту в часі. 

 

Тема 7. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту 

Сутність, мета і завдання бюджетування. Місце бюджетування в фінансовому аналізі 

інвестиційних проектів. Класифікація доходів та витрат проекту. Складові інвестиційних та 

виробничих витрат. Лаги доходів і витрат. Способи врахування лагів доходів та витрат. 

Безповоротні витрати та неявні вигоди проекту. Альтернативна вартість та її використання 

в інвестиційному аналізі. Визначення інвестиційних потреб та очікуваних надходжень від 

інвестицій. Прогнозування фінансових результатів інвестиційного проекту. Прогнозування 

потоку грошових коштів інвестиційного проекту. Методологічні принципи розрахунку 

грошового потоку. Фактори, що впливають на величину грошового потоку. Особливості 

формування грошових потоків від різних видів діяльності. Роль амортизації та її вплив на 

зміну грошового потоку. Потік реальних грошей. Сальдо реальних грошей. Сальдо 

накопичених реальних грошей. Фінансова спроможність проекту. Джерела фінансування 

інвестиційних проектів. Фінансовий профіль проекту. Аналіз впливу позикового капіталу 

на ефективність проекту. Фактори, що визначають ефективність вкладання власного 

капіталу в проект. Прогнозування балансового звіту проекту. Особливості формування 

прогнозних показників фінансового плану для оцінки ефективності участі в проекті. 

 

Тема 8. Методи оцінювання інвестиційних проектів 

Формальні та неформальні методи оцінки ефективності інвестицій. Простий термін 

окупності інвестицій та його модифікації.  

Методи знаходження терміну окупності: кумулятивний та метод усереднення 

параметрів. Умови застосування, переваги та недоліки показника терміну окупності 

інвестицій. Проста норма окупності інвестицій та її модифікації (бухгалтерська 

рентабельність інвестицій). Переваги та недоліки простої норми окупності. Чисті грошові 

надходження. Індекс прибутковості інвестицій: сутність, переваги, недоліки та умови 

застосування. Максимальний грошовий відтік (потреба у фінансуванні, капітал ризику). 

Чиста поточна вартість: сутність, розрахунок, переваги, недоліки та умови застосування. 

Метод кінцевої вартості майна. Модифікована чиста поточна вартість інвестицій. Індекс 

прибутковості дисконтованих інвестицій. Внутрішня норма прибутковості. Метод 

послідовних ітерацій та його застосування. Термін окупності інвестицій з урахуванням 

дисконтування. Максимальний грошовий відтік з урахуванням дисконтування. 

 

Тема 9. Врахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів 

Поняття ризику та невизначеності. Мета врахування ризиків та невизначеності в 

проектному аналізі. «Золоте правило» інвестування. Види, типи та форми ризиків 

інвестиційних проектів. Систематичний та індивідуальний ризик. Особливості оцінки 

ризиків на різних стадіях проектного циклу. Стійкість проекту і її види. Укрупнена оцінка 

стійкості проекту в умовах ризику. Методи оцінки ризику інвестиційних проектів. Термін 

окупності як вимірник ризику проекту. Експертний аналіз ризиків. Метод аналогій. Метод 

ставки відсотка з поправкою на ризик. Метод коефіцієнтів зниження. Метод критичних 

значень (метод варіації параметрів). Статистичні показники оцінки рівня ризику. Очікуване 

значення доходності. Показники варіації і їх використання в оцінках ризику проектів. 

Аналіз чутливості проекту: методика застосування, переваги і недоліки. Метод точки 

беззбитковості. Готівкова і фінансова беззбитковість. Зона безпеки проекту. Сутність та 

порядок розрахунку операційного важеля. Вплив операційного важеля на зміну прибутку 

та рівень ризику. Метод сценаріїв. Метод «дерева рішень». Метод імітаційного 

моделювання Монте-Карло. Аналіз кумулятивних профілів ризику. 

 

Тема 10. Аналіз ринку фінансових інвестицій 

Фінансові інвестиції. Ринок фінансових інвестицій. Кон’юнктура ринку фінансових 

інвестицій. Індикатори ринку фінансових інвестицій. Характеристика основних індексів 



фінансового ринку (група індексів Доу-Джонса, індекси американської фондової біржі, 

індекси Національної асоціації фондових дилерів та інші). Індекси ринку фінансових 

інвестицій України (L-індекс, індекс IPI-U, індекс Business Partners, індекс WOOD-15, 

індекс КАС-20 тощо). Технічний аналіз: сутність та принципи. Використання трендів в 

технічному аналізі. Види та типи трендів трендів. Графічні методи технічного аналізу. 

Особливості використання лінійних графіків в технічному аналізі. Стовпчикові діаграми. 

Побудова та використання графіків у вигляді «барів». «Японські свічки» та їх аналіз. 

Застосування в технічному аналізі рафіків типу «хрестики-нулики». Кількісні методи 

технічного аналізу. Ковзкі середні та їх використання в аналізі ринку фінансових 

інвестицій. Фундаментальний аналіз ринку фінансових інвестицій. Особливості 

макроекономічного фундаментального аналізу. Вплив стану кон’юнктури ринку на 

інвестиційну активність. Вплив зміни ставки відсотку на вартість фінансових інвестицій. 

Фундаментальний аналіз регіонального рівня. Галузевий фундаментальний аналіз. 

Особливості впливу економічного циклу та інвестиційну активність в галузі. 

Фундаментальний аналіз окремих підприємств. Інвестиційний клімат. Фактори 

формування інвестиційного клімату. Методи оцінки інвестиційного клімату. 

 

Тема 11. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів 

Фінансові інструменти. Інструменти фондового ринку. Інструменти грошового ринку. 

Інструменти кредитного ринку. Фінансові активи. Фінансові зобов’язання. Інструменти 

власного капіталу. Похідні фінансові інструменти. Цінні папери. Класифікація цінних 

паперів. Поточна внутрішня вартість фінансового інструменту. Метод капіталізації 

вартості. Оцінка доцільності інвестування в фінансові інструменти. Оцінка інвестиційних 

якостей акцій. Ефективність інвестицій в акції. Внутрішня ціна акцій. Модель Уілсона. 

Оцінка внутрішньої вартості акції, якщо передбачається її продаж. Оцінка акцій з 

постійним коефіцієнтом зростання. Модель Гордона. Оцінка акцій з наднормальним 

зростанням. Оцінка інвестиційних якостей облігацій. Основні параметри облігацій. 

Внутрішня вартість облігації. Оцінка облігації з фіксованими платежами. Процентний 

ризик облігацій. Курс облігацій. Облігації з дисконтом. Оцінка дисконту. Дисконт за ризик 

корпоративного дефолта. Облігації з премією. Оцінка премії. Купонна доходність облігації. 

Поточна доходність облігації. Ставка розміщення облігації. Оцінка облігації з періодичною 

виплатою процентів з необмеженим терміном погашення. Оцінка облігації, проценти за 

якою сплачуються в момент погашення. Оцінка облігації з нульовим купоном. Оцінка 

облігації, викупна ціна якої відрізняється від номіналу.  

 

Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля 

Поняття портфеля інвестицій. Класифікація інвестиційних портфелів. Оптимізація 

портфеля реальних інвестицій. Просторова оптимізація. Особливості оптимізації портфеля 

з можливістю часткової участі в фінансуванні проектів. РЕВ-діаграма. Часова оптимізація. 

Індекс можливих втрат. Оптимізація обсягу капітальних вкладень. Графік інвестиційних 

можливостей. Графік граничної вартості капіталу. Модель Марковіца. Криві байдужості. 

Очікувана доходність портфеля інвестицій. Стандартне відхилення доходності портфеля. 

Коваріація доходності інвестиційних активів. Диверсифікація портфеля. Модель 

оцінювання капітальних активів (модель Шарпа). Коефіцієнти α та β інвестиційного активу. 

Систематичний та несистематичний ризик портфеля. Премія за ризик. Лінія ринку 

фінансового активу. Лінія ринку капіталу. β-коефіцієнт портфеля. Арбітражна теорія 

оцінювання капітальних активів (модель Росса). Правила формування арбітражного 

портфеля. Чутливість доходності до факторів ризику. 

  



5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

-го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п інд. с.р. л п інд. с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності 

Тема 1. Інвестиції та 

інвестиційна діяльність в 

Україні. Суб’єкти й об’єкти 

інвестиційної діяльності 

7 2 2 2 1 7 - - 2 5 

Тема 2. Фінансові 

інвестиції 
6 1 1 1 3 6 - - 1 5 

Тема 3. Інвестиції у засоби 

виробництва (реальні 

інвестиції) 

6 1 1 1 3 6 - - 1 5 

Тема 4. Інноваційна форма 

інвестицій. Залучення 

іноземного капіталу 

6 1 1 1 3 6 - - 1 5 

Тема 5. Інвестиційний 

проект і його фінансування 
6 1 1 1 3 6 2 2 1 1 

Разом за змістовим 

модулем 1 
31 6 6 5 13 31 2 2 6 21 

Змістовий модуль 2. Основи інвестиційного аналізу 

Тема 6. Методологічні 

засади інвестиційного 

аналізу 

7 2 2 1 2 7 2 2 1 2 

Тема 7. Бюджетування та 

аналіз грошових потоків 

інвестиційного проекту 

7 2 2 1 2 7 - - 1 6 

Тема 8. Методи оцінювання 

інвестиційних проектів 
7 2 2 2 1 7 2 2 2 1 

Тема 9. Врахування ризику 

і невизначеності 

інвестиційних проектів 

7 2 2 1 2 7 - - 1 6 

Тема 10. Аналіз ринку 

фінансових інвестицій 
7 1 1 2 3 7 - - 2 5 

Тема 11. Оцінювання 

інвестиційних якостей 

фінансових інструментів 

7 1 1 2 3 7 - - 2 5 

Тема 12. Аналіз 

інвестиційного портфеля 
7 2 2 1 2 7 - - 1 6 

Разом за змістовим 

модулем 2 
49 12 12 10 15 49 4 4 10 31 

Разом за модулем 1 80 18 18 16 28 80 6 6 16 52 

Модуль 2 ІНДЗ 

ІНДЗ 10 - - 10 - 10 - - 10 - 

Усього годин 90 18 18 26 28 90 6 6 26 52 

 

 

 

 



6. Теми семінарських / практичних  занять 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1.  Інвестиції та інвестиційна діяльність в Україні. Суб’єкти й 

об’єкти інвестиційної діяльності 
2 - 

2.  Фінансові інвестиції 1 - 

3.  Інвестиції у засоби виробництва (реальні інвестиції) 1 - 

4.  Інноваційна форма інвестицій. Залучення іноземного 

капіталу 
1 - 

5.  Інвестиційний проект і його фінансування 1 2 

6.  Методологічні засади інвестиційного аналізу 2 2 

7.  Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного 

проекту 
2 - 

8.  Методи оцінювання інвестиційних проектів 2 2 

9.  Врахування ризику і невизначеності інвестиційних 

проектів 
2 - 

10.  Аналіз ринку фінансових інвестицій 1 - 

11.  Оцінювання інвестиційних якостей фінансових 

інструментів 
1 - 

12.  Аналіз інвестиційного портфеля 2 - 

 

7. Самостійна робота 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти є важливим видом освітнього процесу, що 

дозволяє закріпити отримані під час аудиторних занять теоретичні знання, відпрацювати 

практичні навички та доопрацювати питання, що не знайшли детального розгляду в 

аудиторії. Цей вид навчальної роботи є важливою складовою освітнього процесу, що має 

безпосередній вплив на зміст та глибину засвоєння програмного матеріалу здобувачами 

вищої освіти.  

Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестування» є засвоєння в 

повному обсязі матеріалу навчальної програми дисципліни шляхом поглибленого 

вивчення і систематизації набутих теоретичних знань та формування у здобувачів вищої 

освіти загальних і професійних компетентностей, які відіграють суттєву роль у становленні 

майбутнього фахівця.  

Робочою програмою навчальної дисципліни передбачено такі види самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти: підготовка до практичних занять, що полягає в 

опрацюванні лекційного матеріалу, вивченні рекомендованої літератури, підготовці 

доповідей на основі пошуку та огляду наукових публікацій за заданою проблематикою 

дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих лекційних тем або питань; підготовка до 

поточного та підсумкового контролю знань, що полягає в опрацюванні контрольних 

запитань, питань для самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу 

за зазначеною тематикою; систематизацію вивченого матеріалу з метою підготовки до 

заліку та семестрового іспиту.  

Самостійна робота з навчальної дисципліни передбачена навчальним планом і 

забезпечується навчальними посібниками, конспектом лекцій, періодичною і науковою 

літературою.  

 

 

 

 

 

 

 



№ 

з/п Зміст навчального матеріалу 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1.  Інвестиції та інвестиційна діяльність в Україні. Суб’єкти й 
об’єкти інвестиційної діяльності 

1 5 

2.  Фінансові інвестиції 3 5 

3.  Інвестиції у засоби виробництва (реальні інвестиції) 3 5 

4.  Інноваційна форма інвестицій. Залучення іноземного 
капіталу 

3 5 

5.  Інвестиційний проект і його фінансування 3 1 

6.  Методологічні засади інвестиційного аналізу 2 2 

7.  Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного 
проекту 

2 6 

8.  Методи оцінювання інвестиційних проектів 1 1 

9.  Врахування ризику і невизначеності інвестиційних 
проектів 

2 6 

10.  Аналіз ринку фінансових інвестицій 3 5 

11.  Оцінювання інвестиційних якостей фінансових 
інструментів 

3 5 

12.  Аналіз інвестиційного портфеля 2 6 

 

8. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає підготовку роботи на 

основі використання кейс-технології. 

Кейс-технологія – це загальна назва технологій навчання, що становлять методи 

аналізу. Суть технології полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, 

тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення 

рішень студентами з певного розділу навчання дисципліни.  

Кейси (ситуаційні вправи) мають чітко визначений характер і мету. Як правило, вони 

пов’язані з проблемою чи ситуацією, яка існувала чи й зараз існує. При цьому проблема чи 

ситуація або вже мали якесь попереднє рішення, або їх вирішення є необхідним, а тому 

потребують аналізу. Кейс – це завжди моделювання життєвої ситуації і те рішення, що 

знайде учасник кейса, може служити як відбиттям рівня компетентності й професіоналізму 

учасника, так і реальним рішенням проблеми.  

Найпоширенішим на сьогоднішній день є метод ситуаційного аналізу, що дозволяє 

глибоко і детально досліджувати проблему, тобто аналіз конкретних ситуацій – глибоке 

дослідження реальної або імітованої ситуації. Мета методу – проаналізувати виникаючу 

ситуацію, розробити практичне рішення, закінчення процесу – оцінка запропонованих 

алгоритмів, вибір кращого з них в контексті поставленої проблеми. Можуть бути також 

запропоновані для аналізу вже реалізовані кроки. У такому разі головним завданням буде 

визначити (шляхом аналізу) їх доцільність. 

При використанні цього методу здобувачі вищої освіти отримують також низку 

питань, на які їм необхідно знайти відповіді для розуміння суті проблеми. Передбачається 

індивідуальна робота над пакетом завдань.  

Приклади ІНДЗ: 

Метод інциденту 

Входження іноземних інвестицій до країни: позитивні та негативні сторони. 

Метод ситуаційно-рольових ігор 

Власник підприємства Х звернувся до ОДА/РДА з пропозицією інвестувати в 

підприємство, яке знаходиться на території району і 3 роки не здійснює господарської 

діяльності. 

Уявіть, що ви голова РДА. Які кроки мають бути здійсненні для залучення інвестора? 

Ігрове проектування 

Розробити прогностичний проект «Україна на ринку міжнародних інвестицій». 

Метод дискусії 



Дискусія на тему: «Тенденції розвитку інвестиційного клімату в Україні». 

Метод розбору ділової кореспонденції 

Провести аналіз даних про входження прямих іноземних інвестицій в Україну в 2014-

2019 рр. (на основі даних Державної служби статистики України). 
 

При виконанні ІНДЗ вимагається розкрити зміст вибраної теми і показати глибокі 

знання літературних джерел. Викладання теорії має відповідати сучасному рівню розвитку 

економічної науки, що висвітлено в новій економічній літературі. Кожну тему ІНДЗ 

потрібно розглядати з позиції теоретичних положень, супроводжувати аналізом 

статистичних даних, викладами її практики господарювання. Важливо показати вміння 

самостійно робити правильні висновки на основі вивченої літератури, зібраного, 

опрацьованого й узагальненого конкретного матеріалу. 

ІНДЗ може бути оцінено від 0 до 16 балів. Оцінка за підготовку роботи становить до 

70 % максимальної кількості балів за ІНДЗ, за захист роботи – до 30 %. 

 

9. Методи навчання 

В рамках вивчення дисципліни передбачається проведення лекцій з використанням 

сучасних інформаційних технологій, використання інтерактивних методів в процесі 

обговорення питань семінарського заняття (мікрофон, прес-метод, мозкова атака, акваріум 

та ін.), засобів самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти. 

 

10. Методи контролю 

Для забезпечення оцінювання здобувачів вищої освіти проводиться поточний 

(оцінювання під час практичних (семінарських) занять, тестування, оцінка за реферат) 

контроль. 

 

11. Критерії оцінювання результатів навчання 
Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Визначення 

Оцінка за 
національною 

системою 

Оцінка за 
системою 
в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 
Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі 
здібності у навчальній діяльності, користується широким 
арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні 
проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу 
та прогнозу явищ; вміє ставити і розв’язувати проблеми, 
самостійно здобувати і використовувати інформацію (наукова 
література, газетно-журнальні публікації, Інтернет, 
мультимедійні програми тощо), виявляє власне ставлення до 
неї, користується широким арсеналом засобів доказів своєї 
думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до 
системно-наукового аналізу та прогнозу явищ, самостійно 
виконує науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо 
викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої 
обдаровання і нахили. 

зараховано 

90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 
знання в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 
систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 
докази у власній аргументації; висловлює стандартну 
аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить 
поняття; здатен самостійно опрацювати навчальний матеріал, 
але потребує консультацій з викладачем; виконує творчі 
завдання. 

82-89 



C 

ДОБРЕ 
Студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей, 
зв’язків між ними, а також самостійно застосовує знання в 
стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 
(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити 
висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, 
правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних 
суджень. Студент здатний самостійно здійснювати основні 
види навчальної діяльності. 

75-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 
Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; 
розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-
наслідкові зв'язки між ними; вміє наводити окремі власні 
приклади на підтвердження певних думок, застосовувати 
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 
користується додатковими джерелами; частково контролює 
власні навчальні дії; правильно використовує термінологію. 

69-74 

E 

ДОСТАТНЬО 
Студент має початковий рівень знань; знає близько половини 
навчального матеріалу, здатний повторити за зразком певну 
операцію, дію; описує явища, процеси без пояснень причин, з 
допомогою викладача здатен відтворити їх послідовність, 
слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в 
роботі з підручником; самостійне опрацювання навчального 
матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді на 
прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до навчального 
матеріалу. 

60-68 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО  
Студент фрагментарно відтворює незначну частину 
навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про об'єкт 
вивчення; виявляє здатність елементарно викласти думку; може 
усно відтворити кілька термінів, явищ без зв'язку між ними. 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

35-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, 
обов’язковий повторний курс 

Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу 
елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими 
уявленнями про предмет вивчення.  

не 
зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

1-34 

 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне оцінювання і самостійна робота ІНДЗ Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

16 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка в 

ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою для заліку 

90–100 А 

зараховано 

82–89 В 

75–81 С 

69–74 D 

60–68 E 

35–59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

1–34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



13. Рекомендована література 

Основна 

1. Автоматизація фінансово-інвестиційного аналізу засобами Excel : навчальний посібник 

/ М. А. Слатвінський (укл.), М. В. Білошкурський (укл.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 236 с. 

2. Дука А. П. Теорія і практика інвестиційної діяльності. Інвестування. К.: Каравела, 2008. 

431 с. 

3. Інвестування / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. К.: Знання, 2008. 

440 с. 

4. 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. 

5. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність. К.: Центр учбової літератури, 2009. 470 с.  

6. Мойсеєнко І. П. Інвестування. К.: Знання, 2006. 490 с. 

7. Митяй О. В. Інвестиційний аналіз: навч.-методичний посібник: рек. вченою радою 

економічного ф-ту Уманського ДПУ імені Павла Тичини. Умань: [УДПУ імені Павла 

Тичини], 2012. 105 с. 

 

Допоміжна 

1. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика: навчальний посібник. Київ: Знання, 2005. 

470 с. 

2. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2011. 400 с. 

3. Вінник О. М. Інвестиційне право: навч. посібник. Київ: Правова єдність, 2009. 614 c. 

4. Державне регулювання інвестиційної діяльності: навч. посіб. / уклад. М. А. 

Слатвінський. Умань: Візаві, 2014. 198 с. 

5. Загородній А. В., Вознюк Г. Л., Партин Г. О. Інвестиційний словник. Львів: Видав. 

«Бескид Біт», 2005. 511 с. 

6. Економіка України: інвестиційно-інноваційні проблеми розвитку / За ред. В.Ф. Бесєдіна, 

А.С. Музиченка. К., 2006. 550 с. 

7. Есипов В. Е. и др. Коммерческая оценка инвестиций. Москва: КноРус, 2011. 704 с. 

8. Інвестиційна політика в Україні. Регіональні аспекти / Кол. авт.: В.Ф. Беседін, А.С. 

Музиченко, В.І. Рибчак, П.Ю. Курмаєв. Черкаси: Ваш дім, 2005. 292 с. 

9. Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України / Кол. 

авт.: О. П. Кірдан, А. Л. Бержанір, П. С. Петренко. Умань: Візаві, 2017. 174 с. 

10. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 

2011. 270 с. 

11. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. К.: Кондор, 2005. 406 с. 
12. Музиченко А.С., Резнік Н. П. Агропромисловий комплекс: стан та особливості 

інвестиційної діяльності. Умань: Візаві, 2010. 223 с. 

13. Ример М. И., Касатов А. Д., Матиенко Н. Н. Экономическая оценка инвестиций. СПб.: 

Питер, 2008. 480 с. 

14. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: міжнародний аспект. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2007. 271 с. 

15.  Сазонець І. Л., Джусов О. А., Сазонець О. М. Міжнародна інвестиційна діяльність: 

навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 303 с. 

16. Череп А. В. Інвестознавство: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2006. 397 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 
1. Бібліотечний інформаційно-освітній портал. URL: http://librportal.org.ua/ 

2. Електронні каталоги бібліотек України. URL: http://e-catalog.name/ 

3. Електронна бібліотека Lib.com.ua. URL: http://www.lib.com.ua/ 

4. Національна бібліотека імені В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Українська бібліотека ‒ «Джерело». URL: http://ukrlib.com/ 

6. arXiv.org - загальнодоступні наукові публікації. URL: http://arxiv.org/ 


