
 

 
Кафедра  економіки, підприємництва та маркетингу 
 

СИЛАБУС 
 

 
Базова інформація про дисципліну 

Шифр, назва дисципліни  DP024  

Інвестування  

Investment  

Рівень вищої освіти / фахової 

передвищої освіти 

Фахова передвища освіта 

 

Галузь знань  05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність  051 Економіка  

Освітня програма  Економіка  

Семестр  5 семестр (9 кл), 3 семестр (11 кл) 

Курс  3 курс (9 кл), 2 курс (11 кл) 

Анотація курсу  Навчальна дисципліна спрямована на вивчення та засвоєння знань 

з інвестиційної діяльності, надання майбутнім фахівцям розуміння 

сутності та механізму інвестування; формування теоретичної та 

методологічної бази, необхідної для вільного володіння 

практикою використання інвестиційних інструментів;  вироблення 

вміння оцінювати й аналізувати інвестиційні проекти.  

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=858  

Мова викладання  українська 

Лектор курсу  викладач І категорії Цибань Анжела Олександрівна 

канали комунікації:  

СДН «Moodle»:  повідомлення в чаті 

E-mail: angelitka.z@gmail.com 

Messenger: https://www.facebook.com/angela.tsyban/  

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  Економіка: http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_e.pdf  

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології.  

Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність ідентифікувати інформацію та усвідомлювати проблеми 

предметної області, базові засади функціонування сучасної 

економіки. 

Здатність на основі типової методики і знань, розраховувати 

економічні і соціально-економічні показники господарюючих 

суб'єктів. 

Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання. 

Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів. 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=858
https://www.facebook.com/angela.tsyban/
http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_e.pdf


Перелік програмних 

результатів навчання 

Здійснювати пошук, збирання, оброблення та аналізування 

інформації у професійній діяльності. 

Проявляти ініціативу та підприємливість щодо розвитку 

підприємства (підрозділу).  

Володіти економічною термінологією, оперувати категоріями, 

поняттями предметної області соціально-економічних систем 

різного рівня 

Аналізувати результати діяльності суб’єктів господарювання для 

визначення напрямів їх удосконалення. 

Планувати основні економічні показники підприємства 

(підрозділу) для підвищення ефективності діяльності. 

Володіти методами й інструментарієм для виконання 

управлінських рішень щодо функціонування підприємств 

(підрозділу). 

Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

студента 

Спеціальність: 051 Економіка 

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 

Кількість лекційних годин – 30 

Кількість практичних занять – 30 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 60 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  вербальний метод (лекція, бесіда, дискусія, пояснення);  

практичний метод (практичні, семінарські заняття); 

метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації, метод 

демонстрацій); 

робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, підготовка есе, доповіді тощо);  

метод проблемного викладання (монологічного викладу, 

міркування, діалогічний метод викладу);  

інтерактивні методи кооперованого та колективно-групового 

навчання (робота в групах, робота в парах, мозковий штурм); 

кейс-метод (вирішення ситуацій, проблемних завдань); 

інші методи у сполученні з новітніми інформаційними 

технологіями та комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, 

мультимедійні, веб-орієнтовані). 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Теоретичні засади 

здійснення інвестиційної 

діяльності. 

Економічна сутність інвестицій та їх значення в розвитку сучасної 

економіки. Ознаки класифікації інвестицій. Інвестиційна 

діяльність та суб’єкти її здійснення. Основні напрями 

інвестиційної стратегії. 

Тема 2. Інвестиційний ринок. Інвестиційний ринок. Механізм його функціонування. Структура 

інвестиційного ринку. Інвестиційний клімат та фактори, що його 

формують. 

Тема 3. Фінансові інвестиції. Сутність та характеристика фінансових інвестицій. Первинний і 

вторинний ринок цінних паперів.  Фондова біржа, її функції та 

особливості. Оцінка фінансових інвестицій. Особливості та форми 

здійснення фінансових інвестицій. Державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні. Перспективи та напрямки розвитку 

ринку цінних паперів в Україні.  



Тема 4. Реальні інвестиції. Економічна сутність реальних інвестицій. Об’єкти реальних 

інвестицій. Оцінка об’єктів реальних інвестицій. Особливості та 

форми здійснення реальних інвестицій. Політика управління 

реальними інвестиціями. Методи оцінки реальних інвестицій.  

Тема 5. Особливості залучення та 

використання іноземних 

інвестицій. 

Сутність іноземних інвестицій. Способи та форми залучення 

іноземного капіталу. Вільні економічні зони та їх роль у залученні 

іноземних інвестицій. Аналіз зарубіжного досвіду залучення 

прямих іноземних інвестицій в економіку країни. Формування 

державної політики залучення іноземних інвестицій. 

Тема 6. Інновації як об’єкт 

інвестиційної діяльності. 

Зміст інновацій, інноваційного процесу та інноваційної діяльності. 

Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.  Джерела 

фінансування інноваційних інвестицій. Оцінка вартості 

результатів науково-технічної та інноваційної діяльності. 

Державна інноваційна політика та напрямки її удосконалення.  

Тема 7. Інвестиційне 

проектування. 

Склад і характеристика інвестиційного проекту. Життєвий цикл 

проекту. Класифікація інвестиційних проектів. Етапи експертизи 

інвестиційного проекту. Методи оцінки реальних інвестиційних 

проектів. Бюджетування інвестиційного проекту. Управління 

реалізацією інвестиційного проекту. Бізнес-план інвестиційного 

проекту, його структура.  

Тема 8. Бюджетування 

інвестиційного проекту. 

Процес інвестування капіталу. Оцінка грошових потоків за 

проектом. Методи оцінки реальних інвестиційних проектів. 

Фінансова та економічна оцінка ефективності інвестиційного 

проекту. Комплексна оцінка інвестиційного проекту. Вартість 

капіталу. Фінансове планування інвестицій. 

Тема 9. Управління реалізацією 

інвестиційного проекту та його 

ризиків. 

Особливості управління інвестиційними проектами. Методи 

управління проектами. Організаційні структури управління 

проектами. Управління витратами інвестиційного проекту. 

Індикативне планування інвестицій. Регулювання взаємодії 

учасників інвестування. Розрахунки в інвестиційній сфері. 

Поняття та види проектних ризиків. Методи дослідження ризиків 

інвестування. Механізми нейтралізації інвестиційних ризиків. 

Аналіз проектів в умовах ризику та невизначеності.  

Тема 10. Інвестиційні ресурси. Інвестиційні ресурси, їх класифікація та принципи формування. 

Основні джерела фінансування інвестиційної діяльності 

підприємств.  Способи залучення ресурсів в інвестиційних цілях. 

Фінансовий лізинг як форма інвестиційного кредиту. Міжнародні 

фінансово-валютні організації як джерела інвестування.. Оцінка 

вартості інвестиційних ресурсів.  

Тема 11. Формування та 

управління інвестиційним 

портфелем підприємства. 

 

Сутність та види  інвестиційного портфеля підприємства.  

Завдання формування інвестиційного портфеля. Етапи 

формування інвестиційного портфеля. Види інвестиційних 

портфелів. Завдання формування портфеля. Вимоги до 

формування інвестиційного портфеля підприємства. Основні 

принципами побудови класичного консервативного портфеля. 

Оптимізація фондового портфеля. Стратегії оптимізації 

інвестиційного портфеля. 

Тема 12. Сутність і мотивація 

міжнародної інвестиційної 

діяльності. 

Інвестиційна діяльність, її суб’єкти і об’єкти. Міжнародна 

інвестиційна діяльність. Сутність та види інвестиційних ресурсів. 

Фактори міжнародного інвестування.  Міжнародна інвестиційна 

інфраструктура. Характеристика суб’єктів та об’єктів 

інвестиційної діяльності. Особливості міжнародної інвестиційної 



 інфраструктури.. Систематизація зовнішніх та внутрішніх 

факторів впливу на суб’єктів міжнародних інвестиційних 

відносин. 

Тема 13. Теорії міжнародного 

інвестування та основні форми 

здійснення міжнародної 

інвестиційної діяльності 

 

Розвиток теорій міжнародного інвестування. Особливості 

міжнародного інвестування на ринку фінансових активів. Форми 

міжнародного реального інвестування. Етапи розвитку 

міжнародної інвестиційної діяльності компаній. Причини 

міжнародного руху капіталу. Еволюція основних теорій 

міжнародного інвестування. Передумови зростання зарубіжних 

інвестицій, позитивні та негативні наслідки міжнародних 

інвестицій для країн з різним економічним розвитком.  

Тема 14. Венчурне інвестування 

 

Сутність венчурного капіталу. Джерела венчурного фінансування. 

Венчурні інвестори. Підприємницькі структури венчурного 

капіталу в розвинутих країнах світу. Умови венчурного 

фінансування. Класифікація венчурних організацій та її ознаки. 

Переваги використання зовнішніх венчурів. Науково-дослідні 

консорціуми. 

Тема 15. Державне регулювання 

інвестиційної діяльності. 

Значення державного регулювання інвестиційної діяльності. 

Основні напрямки інвестиційної політики держави. Особливості 

регулювання міжнародного ринку цінних паперів. Форми 

державного регулювання інвестиційної діяльності. Система 

державних гарантій зарубіжним інвесторам. Засоби державного 

регулювання зарубіжних інвестицій. Сучасне міжнародне 

регулювання інвестиційної діяльності.  

Політика дисципліни 

Політика відвідування Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання 

самостійної роботи.  За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної доброчесності 

(плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво) передбачено повторне проходження 

оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, семінарських та 

інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна 

сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку або іспиту, відповідно до графіку навчального процесу.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Опитування та виконання завдань на семінарських  заняттях (4 

теми) 

20 

Тестування (6 тем) 30 

Модульні контрольні роботи (3 к.р.) 30 

Виконання та захист реферату 15 

Виконання та захист розрахункової роботи 15 

Разом 100 



  
 

Шкала оцінювання 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог дiяльностi в 

стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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