
- Повна назва  

Інвестування  

- Статус   
Нормативна дисципліна  

- Мета  
формування теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування 

інвестиційного процесу 

- Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни  
Лекції та групові заняття з застосуванням мозкового штурму (студенти 

зможуть запропонувати можливі варіанти вирішення проблем), кейс-стаді 

(цей метод допомагає студентам отримати здатність вирішення наукових 

проблем на прикладі аналізу реальних ситуацій). 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 
у
сь

о
го

  у тому числі 

лекційні практ. лаб інд самост. 

роб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовний модуль 1.  Теоретичні основи організації інвестицій.  

Тема 1. Методологічні основи 

інвестування. 

10 2 2   6 

Тема 2. Суб’єкти та об’єкти 

інвестування. 

10 2 2   6 

Тема 3. Фінансові інвестиції. 14 2 2   10 

Тема 4. Інвестиції в засоби 

виробництва. 

12 2 2   8 

Тема 5. Інноваційна форма 

інвестицій. 

12 2 2   8 

Тема 6. Залучення іноземного 

капіталу. 

14 2 2   10 

Всього за змістовним модулем 1. 72 12 12   48 

Змістовний модуль 2.  Реалізація інвестиційної діяльності та оцінка її 

ефективності. 

Тема 7. Обґрунтування 

доцільності інвестування. 

12 2 2   8 

Тема 8. Інвестиційні проекти. 14 2 2   10 

Тема 9. Фінансове забезпечення 

інвестиційного процесу. 

14 2 2   10 

Тема 10. Менеджмент інвестицій. 10 2 2   6 

Тема 11. Організаційно-правове 

регулювання взаємодії суб’єктів 

інвестиційної діяльності. 

12 2 2   8 

Тема 12. Використання 

інвестицій. 

10 2 2   6 

Всього за змістовним модулем 2. 72 12 12   48 

Всього за курсом. 144 24 24   96 



- Знання та навички  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

сутність поняття «інвестиції», їх роль в економіці, функції на мікро- та 

макрорівнях та класифікацію за різними класифікаційними ознаками; 

характеристику стадій інвестиційного процесу; принципи функціонування 

інвестиційного ринку; характер взаємодії між суб’єктами інвестиційної 

діяльності з врахуванням особливості їх функціонування; сутність 

фінансового інвестування, аналізувати особливості обігу та емісії різних 

фінансових інструментів; методи планування інвестицій; класичні підходи до 

участі держави в регулюванні процесів інвестування. Вміти: розробляти 

стратегічні напрями інвестиційної діяльності; проводити аналіз та оцінку 

ефективності фінансових інвестицій; оцінювати доцільність фінансування 

реальних інвестиційних проектів; визначати економічні та фінансові 

показники щодо оцінки результатів використання інвестиційних ресурсів. 

- Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС)  
144 год. / 4 кредити ЄКТС 

- Види робіт:  

Студенти виконують контрольні роботи за кожним змістовним модулем, а 

також домашні роботи за темами дисципліни.  

- Оцінювання:  

Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 60 

балів  (виступи на групових заняттях, контрольні та домашні роботи); 

підсумковий контроль – 40 балів (іспит). 

 
Форма контролю Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів 

Сума 

балів 

Доповідь на групових заняттях  5 3 15 

Опитування на групових заняттях 5 3 15 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової контрольної 

роботи 

10 2 20 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач:  

Черненок Катерина Петрівна – доцент кафедри фінансів і кредиту, кандидат 

економічних наук, доцент. Має більше 25 опублікованих науково-

методичних праць в українських та іноземних фахових виданнях. 

 


