
ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 
 

 Мета курсу – вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз» є 
формування системи знань щодо теоретично-методологічних і практичних питань 
технологійй інвестиційного аналізу, механізму функціонування інвестиційної 
діяльності підприємства; вивчення закономірностей і механізму інвестиційних 
відносин держави, підприємств і фізичних осіб. 

Дисципліна «Основи інвестиційного аналізу» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка  
і макроекономіка», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», 
«Підприємницькі ризики», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Проектний 
аналіз», «Основи науково-аналітичних досліджень». Вивчення дисципліни формує 
засади для подальшого опанування студентом дисциплін: «Аналіз 
конкурентоспроможності», «Потенціал і розвиток підприємства», «Стратегія 
підприємства», «Інфраструктура ринку». 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття знань щодо створення і впровадження техніки і 
технологій, сучасних систем організації та управління економічними процессами; 
знання про різні аспекти залучення інвестицій, про функціонування та оцінку їх 
ефективності;  набуття вмінь визначати заходи з використання інвестицій як одного з 
дійових важелів економічної політики держави; знання з особливостей аналізу 
інвестиційних проектів; набуття практичних навичок з визначення вартості капіталу та 
потреб підприємства у капіталі. 

Програмні результати навчання: 
знати: суть інвестиційного процесу, різноманітність форм інвестиційної діяльності; 
принципи, методи і інструменти розробки, прийняття і реалізації рішень, спрямованих 
на досягнення цілей інвестиційної діяльності підприємства;  необхідну сукупність 
теоретичних та практичних знань з питань фінансово-економічних і організаторське-
правових відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності в ринковій економіці; 
теорію та практику формування інвестиційного капіталу, правила поведінки інвесторів 
на ринку інвестицій; методику складання бізнес-плану інвестиційного проекту; 
вміти: аналізувати економічні категорії та ряд показників, які характеризують 
інвестиційні процеси та оцінити їх ефективність; проводити аналіз витрат і прибутків із 
врахуванням фактора часу;  визначати інвестиційну привабливість підприємств, 
регіону, галузі, країни;  розраховувати та аналізувати фінансові коефіцієнти; 
враховувати та аналізувати інвестиційні ризики, що виникають; розробляти 
інвестиційні проекти; складати бізнес-план конкретного інвестиційного проекту; 
володіти: методами та прийомами моделювання інвестиційної діяльності; методами 
організації та проведення інвестиційного процесу на підприємстві; методикою аналізу 
інвестиційних проектів. 
 Зміст навчальної дисципліни:  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ. 
Методологічні основи інвестування. Інвестиційна діяльність. Планування, аналіз і 
контроль інвестиційної діяльності підприємства. Оцінка інвестиційної привабливості 
підприємства. Інвестиційні ризики та основні методи їх дослідження. 



ФІНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ. Реальні інвестиції. Інвестиційне проектування. Оцінка 
і аналіз ефективності. Фінансові інвестиції. Залучення іноземних 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. 
 


