
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. 

Дисципліна «Інвестування» в структурно-логічній схемі базується на набутих 
знаннях з наступних ОК: «Мікроекономіка і макроекономіка», «Статистика», 
«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», 
«Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Потенціал і розвиток 
підприємства», вона інтегрується з вивченням дисципліни «Операційний менеджмент». 

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. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Фінансові інвестиції. 
Інвестиції в засоби виробництва. Інноваційна форма інвестицій. Інвестування 
іноземного капіталу. Обґрунтування доцільності інвестування. 
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. 
Інвестиційні проекти. Фінансове забезпечення інвестування. Менеджмент інвестицій. 
Організаційно-правове регулювання взаємодії учасників інвестицій. Використання 
інвестицій. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


