
ІНВЕСТУВАННЯ 

 

Мета курсу – формування системи знань теорії та практики прийняття 
рішень у сфері обґрунтування інвестиційної стратегії, виборі напрямів та форм 
інвестування та вивчення найсуттєвіших характеристик процесу інвестування у 
національній економічній системі; засвоєння теоретичних і практичних знань у 
майбутніх фахівців щодо сутності та механізму здійснення інвестування; 
формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного 
володіння практикою використання інвестиційних інструментів. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Проектний 
аналіз, Економіка і організація інноваційної діяльності підприємств, Капітал: 
формування та використання, Економічна діагностика, Економіка підприємства, 
Фінанси, Фінанси підприємства, Мікроекономіка, Макроекономіка тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання законодавства України про 
функціонування інвестиційного ринку; здатність використовувати методи 
оцінки ефективності інвестицій; здатність визначати потребу в окремих видах 
інвестиційних ресурсів та їх обсяг; здатність застосовувати основні поняття, 
закони і закономірності для здійснення ефективного інвестування; здатність 
визначати доцільність інвестування та потребу в інвестиційних ресурсах; 
здатність оцінювати ефективність здійснення всіх видів інвестицій за різними 
методами, аналізувати рівень ризику інвестиційних проектів. 

Програмні результати навчання: 
знати: форми та види інвестицій; сутність інвестиційного проектування; 
джерела фінансування інвестиційних проектів; інструменти інвестування; 
інвестиційний процес на всіх його стадіях; теоретичну та методологічну базу 
інвестування; форми інвестування; методи обґрунтування доцільності 
інвестицій, які використовуються у світовій практиці; методи планування та 
прогнозування інвестиційної діяльності; методи фінансування інвестиційних 
проектів; способи реалізації інвестиційних проектів; основні положення 
організації, планування та державного регулювання інвестиційної діяльності 
підприємств; основи формування та оптимізації структури джерел фінансування 
інвестиційної діяльності; принципи формування, типи та тактику управління 
портфелем цінних паперів; класифікацію та методичні підходи до аналізу 
інвестиційних проектів; зміст, види та систему показників оцінки ефективності 
інвестицій; 
вміти: оцінювати вартість капіталу; ефективність інвестиційних рішень; 
обирати засоби та методи вибору інвестиційних проектів за умови ризику; 
аналізувати ринок інвестицій та інвестиційних товарів; оцінювати інвестиційну 
політику, що проводиться в країні; оцінити фінансові інвестиції та інвестиційні 
портфелі; оцінити ефективність інвестиційного проекту в умовах 



невизначеності; обґрунтувати структуру джерел фінансування проекту; 
оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність 
підприємства; розробляти стратегію і тактику інвестиційної діяльності 
підприємства; складати довгострокові та короткострокові плани інвестиційної 
діяльності підприємства; аналізувати окремі фінансові інструменти, обирати 
метод визначення та розраховувати показники ефективності інвестицій; 
володіти: знаннями сутності механізму функціонування інвестиційного 
процесу, основних інвестиційних джерел, економічного змісту інвестування, 
його основних форм та об’єктів, класифікації інвестицій та їх особливостей; 
знаннями з практичних питань принципів і методів інвестування в реальні 
активи, методології розробки бізнес-планів.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ. Методологічні основи 
інвестування. Інвестиційний процес в державі з ринковою економікою. Стадії 
інвестиційного процесу. Принципові розходження методологій підходу до 
життєвого циклу інвестиційного процесу в ринковій і командно-розподільчих 
системах. Інвестиційний ринок. Взаємозв’язок інвестиційного і фінансового 
ринків. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів. Інвестиційний клімат. 
Фактори, які визначають сприятливість інвестиційного клімату: інвестиційна 
активність населення, правове поле і політична воля адміністрації, рівень 
розвитку продуктивних сил і інфраструктура ринку інвестицій. Шляхи 
активізації інвестування. Напрямки утворення сприятливих умов інвестування. 
Державна кредитно-інвестиційна політика. Розвиток ринку інвестиційних 
цінних паперів. Вдосконалення фінансово-кредитної системи. Прискорення 
процесу приватизації. Фактори залучення іноземного капіталу. Структурно-
інноваційна перебудова країни. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. 
Держава як суб’єкт інвестування. Інвестори і учасники інвестиційної діяльності. 
Індивідуальні інвестори, фірми і компанії. Орендні, акціонерні та корпоративні 
учасники фінансово-кредитних установ. Галузеві і територіальні групування, 
асоціації, концерни, промислово-фінансові групи, холдинги. Мотивація 
інвестиційної діяльності. Поняття про інвестиційний проект. Класифікація 
інвестиційних проектів. Типи проектного фінансування. Теорія інвестиційного 
портфелю. Види портфелів, їх взаємодія. Інвестиційний комплекс країни. 
Інвестиційний паспорт регіону та підприємства. Фінансові інвестиції. Фінансові 
інвестиції. Капітал, який інвестується, його різні види. Фіктивний капітал, 
інвестування за допомогою цінних паперів. Деривація цінних паперів. 
Інвестиції в виробничі фонди. Прямі та портфельні інвестиції. Інвестиції в 
основній і оборотний капітал. Інноваційна форма інвестування. Іноземні 
інвестиції. Експорті імпорт капіталу. Міжнародна інвестиційна діяльність, її 
інститути. Політика держави і прилученні іноземних інвестицій. Інвестиції 
іноземних фірм і суспільних підприємств. Інвестиції в засоби виробництва. 
Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту. Комплектування 



будівництва обладнанням. Способи комплектування і розрахунку операції, 
виконання будівельно-монтажних робіт, умови прийняття їх інвесторами і 
розрахунки за виконання роботи. Капіталізація інвестицій в умовах діючого 
виробництва. Технічне проектування інвестицій, його способи і організація. 
Будування і технологічне проектування. Стадії проектування. Ціноутворення в 
інвестиційній сфері. Кошторисна документація. Необхідність і принципи 
складання інвестиційних кошторисів. Необхідність підтримки і розвитку 
виробництва. Інвестування технічного переобладнання і реконструкції. 
Обґрунтування санації виробництва. Продовження життєвого циклу 
інвестиційного проекту, реінвестування. Обґрунтування необхідності закриття 
проекту. Мета, види і напрямки моніторингу. Участь інвестора в пускових 
роботах. Прийняття інвестором виконаних робіт, етапів і готових об’єктів. 
Моніторинг обновлення виробництва. Інноваційна форма інвестицій. 
Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. Поняття та типи 
інновацій. Класифікація інновацій. Модель інноваційного процесу. Об’єкти 
інноваційної діяльності та їх характеристика. Суб’єкти інноваційної діяльності 
та їх характеристика. Фінансова підтримка інноваційної діяльності. Венчурне 
фінансування. Види венчурного фінансування, їх особливості. Проблеми 
розвитку венчурного фінансування в Україні. Державне регулювання 
інноваційної діяльності в Україні. Головна мета державної інноваційної 
політики, основні принципи інноваційної політики держави. Пріоритетні 
напрями державної підтримки іннова- ційної діяльності підприємств. 
Інвестування іноземного капіталу. Переваги та недоліки залучення іноземних 
інвестицій. Інвестиційна політика країни. Сутність прямих іноземних 
інвестицій. Організаційні форми іноземних інвестицій. Типи і види прямих 
іноземних інвестицій. Методи залучення іноземного капіталу. Стратегія 
залучення іноземного капіталу. Система стимулювання іноземних інвесторів. 
Основні напрями іноземного інвестування. Засади здійснення прямих іноземних 
інвестицій. Аналіз обсягів та ефекту прямих іноземних інвестицій. 
Обґрунтування доцільності інвестування. Інвестиційна стратегія, її види, 
параметри і показники. Інвестиційний аналіз. Методи оцінки ефективності 
інвестиційних суб’єктів господарювання різних форм власності. Життєвий цикл 
інвестицій, після стадійне залученого проекту. Розробка загальних положень 
інвестиційного процесу. Концепція маркетингу і аналіз ринку збуту. Технічний 
інжиніринг і інвестиційно-консультантські послуги. Оцінка умов розміщення 
об’єктів господарювання. Фінансова, комерційна, бюджетна і економічна оцінка 
ефективності інвестування. Концепція ризиків та їх зміни. Класифікація 
інвестиційних ризиків. Проектні, фінансові, будівельні і експлуатаційні ризики. 
Заходи по передбаченню ризиків та їх зниженню. 
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. 
Інвестиційні проекти. Поняття інвестиційного проекту. Етапи формування 
інвестиційного бізнес-плану. Джерела інформації для складання бізнес-плану 



інвестиційного проекту. Бюджетна форма планування інвестицій. Оцінка 
альтернативних конкуруючих інвестицій. Прогнозування грошових потоків, 
часова теорія грошей. Визначення поточної і наступної вартості грошей. Оцінка 
якісних чинників інвестиційного проекту. Фінансове забезпечення інвестування. 
Фінансові ресурси інвестування. Фінансові інструменти і фінансовий 
інжиніринг. Способи залучення капіталу. Прогнозування структури джерел 
інвестування. Власні, позичкові і залучені інвестиції. Фінансовий, операційний і 
загальний леверидж, структуризація капіталу. Аналіз фінансового стану 
підприємства. Джерела фінансових ресурсів. Менеджмент інвестицій. 
Макроекономічне регулювання інвестиційних проектів. Методи індикативного 
планування інвестицій. Планування інвестиційної діяльності підприємств і 
інших суб’єктів господарювання. Способи і методи вибору інвестиційних 
рішень в умовах ризику формування фінансових ресурсів і джерела їх 
утворення. Боргові фінансові ресурси підприємства. Управління портфелем 
цінних паперів на підприємстві. Розподіл прибутків підприємства на 
реінвестування розвитку виробництва ш дивіденди. Організаційно-правове 
регулювання взаємодії учасників інвестицій. Способи реалізації інвестиційних 
проектів. Договори (контракти), які регулюють інвестиційний процес. 
Міжнародні угоди інвестування і захисту інвестицій. Поняття про тендери. 
Тендерна документація, принципи її розробки. Нормативно-правова база 
регулювання інвестиційної діяльності. Державна політика стимулювання 
інвестиційної діяльності. Використання інвестицій. Визначення ефективності 
використання інвестицій. Система показників ефективності інвестиційних 
проектів. Комерційна ефективність. Бюджетна ефективність. Економічна 
ефективність. Соціальна ефективність. Особливості оцінки ефективності 
проектів з урахуванням факторів ризику і невизначеності. Часовий метод 
визначення ефективності використання інвестицій. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


