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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

              Вибіркова 

 Напрям підготовки  

(шифр і назва) 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: не 

передбачено 

 

Спеціальність: 

Всі спеціальності, для яких 

дисципліна є вибірковою 

Рік підготовки 

3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  120 

6-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітній рівень: 

Бакалавр 

 

14 год.  4 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

90 год. 112 год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання: не 

передбачено 

Мова навчання: 

українська  

Форма підсумкового 

контролю: 

залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою освоєння навчальної дисципліни є формування у студентів 

теоретичних знань та практичних вмінь у галузі ефективного вкладення 

грошових коштів у різні об’єкти інвестування, формування теоретичної та 

методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою 

використання інвестиційних інструментів виробити вміння оцінювати й 

аналізувати інвестиційну політику, що реалізується в країні, оцінювати 

інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти.  

 

2.2. Основним завданням навчальної дисципліни є вивчення сутності, 

видів та функцій інвестицій, вивчення економічного змісту та порядку 
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визначення показників оцінки доцільності реалізації інвестиційних проектів, 

вивчення етапів формування інвестиційних портфелів різної структури, 

вивчення взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності на інвестиційному 

рину, визначення ролі держави в організацій інвестиційної діяльності та 

розвитку інвестиційної активності суб’єктів інвестиційної діяльності та ін. 

 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та 

діяти у новій ситуації. 

 Здатність працювати як у команді, так і автономно. 

Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних 

основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та 

страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та 

розвитку фінансових систем. 

Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного 

стану і тенденцій розвитку фінансових систем. 

Здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та брати відповідальність за них. 

 

3. Результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньої програми начальна дисципліна спрямована 

на формування наступних програмних результатів навчання. 

Планувати та управляти часом у професійній діяльності. 

Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 

Підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій 

ситуації. 

Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під 

керівництвом лідера. 

Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові 

рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів. 
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Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні 

методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у 

фінансових системах. 

Виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування у міжнародному контексті. 

 

4. Передумови вивчення дисципліни 

 

Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: Мікроекономіка та 

макроекономіка. 

 

 

5.Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Методологічні основи інвестування 

Економічна сутність інвестицій. Особливості кругообігу інвестицій у 

ринковій економіці.  

Еволюція теорії інвестиційної діяльності. Законодавча база здійснення 

інвестиційної діяльності в Україні. Основні поняття інвестиційної діяльності.  

Інвестиційний процес та його стадії.  

Класифікація інвестицій. Характеристика інвестицій за 

класифікаційними ознаками.  

Інвестиційний ринок. Характеристика інвестиційного ринку. 

Кон’юнктура інвестиційного ринку. Розробка стратегічних напрямів 

інвестиційної діяльності.  

 

         ТЕМА 2. Суб’єкти та об’єкти інвестування 

Поняття суб’єктів та об’єктів інвестиційної діяльності. Господарські 

товариства як суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Промислово-

фінансові групи та правова база їх функціонування.  

Фінансові установи на інвестиційному ринку, діяльність яких 

регулюється Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг". Банки, кредитні спілки, ломбарди, 

лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи 

накопичувального пенсійного забезпечення, інститути спільного 

інвестування. Характеристика та функції фінансових установ на 

інвестиційному ринку.  

Об’єкти інвестицій. Реальні та фінансові інвестиції, їх основна 

характеристика.  

 

 

ТЕМА 3. Фінансові інвестиції  

Характеристика фінансових інвестицій. Фінансові інструменти та їх 

класифікація. Правова база емісії та операцій із цінними паперами.  
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Ринок цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів та їх функції.  

Фондова біржа та її функції. Основні учасники фондової біржі.  

Аналіз та оцінка фінансових інвестицій.  

Портфель цінних паперів. Порядок формування та оцінки ризику 

портфеля цінних паперів. Диверсифікація ризиків. Типи управління 

портфелем цінних паперів: активне управління та пасивне управління. 

  

ТЕМА 4. Інвестиції в засоби виробництва 

Поняття реальних інвестицій як інвестицій у засоби виробництва. 

Організаційно-економічні основи інвестицій у засоби виробництва. Об’єкти 

реальних інвестицій та їх характеристика.  

Оцінка вартості об’єктів реального інвестування. Методичні підходи до 

оцінки нерухомості: метод дохідного підходу, метод валової ренти, метод 

прямої капіталізації, метод відшкодування інвестиційного капіталу, 

витратний (майновий) метод.  

 

ТЕМА 5. 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 інноваційної діяльності 

підприємств. Тема 6. Залучення іноземного капіталу  

Характеристика іноземних інвестицій. Правова база залучення 

іноземних інвестицій. Специфіка іноземних інвестицій та її врахування при 

залученні іноземного капіталу.  

Чинники міжнародної інвестиційної діяльності. Напрями міжнародної 

інвестиційної діяльності. Прямі та портфельні інвестиції. Їх характеристика.  

Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на 

інвестиційному ринку. Група Світового банку. Організації, що входять до 

групи, їх характеристика та мета діяльності.  

Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета створення. Пільги, 

що надаються інвесторам на територіях спеціальних (вільних) економічних 

зон.  

Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій. Визначення 

умов, пріоритетних сфер, системи інвестиційних пільг, системи гарантій 

щодо захисту прав інвесторів для здійснення іноземних інвестицій.  

Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україні та їх динаміка.  
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ТЕМА 7. Обґрунтування доцільності інвестування 

Організаційно-економічне обґрунтування інвестиційного проекту: 

бізнес-план та аналіз проекту.  

Структура бізнес-плану та зміст функцій кожного розділу бізнес-плану.  

Аналіз інвестиційного проекту та характеристика його складових 

Процедури фінансово-економічної оцінки інвестиційного проекту.  

Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту. Показники 

оцінки ефективності інвестиційного проекту.  

Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності. Врахування 

ризику в процесі інвестування. Методи оцінки аналізу ризику інвестицій.  

 

ТЕМА 8. Інвестиційні проекти 

Інвестиційних проект, його зміст та форми. Види інвестиційних 

проектів та їх характеристика. Форми інвестиційних проектів. 

Класифікаційні ознаки інвестиційних проектів та їх характеристика. Порядок 

розробки інвестиційного проекту. Характеристика інвестиційної бази 

проекту та етапи його експлуатації. Проектний цикл та його етапи.  

 

ТЕМА 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 

Характеристика інвестиційних ресурсів. Принципи формування 

інвестиційних ресурсів. Форми інвестиційних ресурсів. Розрахунок обсягу 

інвестиційних ресурсів реального інвестиційного проекту.  

Методи формування інвестиційних ресурсів. Джерела формування 

інвестиційних ресурсів. Самофінансування та джерела фінансових ресурсів 

його забезпечення. Акціонування та механізм його здійснення. Банківський 

інвестиційний кредит та шляхи його залучення. Державний, міжнародний, 

податковий та товарний (лізинговий) інвестиційні кредити. Фінансування 

інвестиційних проектів шляхом надання дотацій та змішане фінансування.  

Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Методи оптимізації структури 

інвестиційних ресурсів.  

 

ТЕМА 10. Менеджмент інвестицій 

Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу. Класичні 

підходи до участі держави в регулюванні загальноекономічних процесів та 

процесів інвестування, як складової загальноекономічних процесів.  

Індикативне планування інвестицій. Особливості індикативного 

планування.  

Способи реалізації інвестиційних проектів. Характеристика підрядного 

способу, поточного, наскрізного, колективного підрядів. Типи договорів 

підряду: генеральний договір, прямі договори. Господарський спосіб 

упровадження інвестиційних проектів.  
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ТЕМА 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів  

інвестиційної діяльності 

Регулювання взаємодії учасників інвестування. Тендерні угоди та 

механізм їх здійснення.  

Методи державного регулювання інвестиційної сфери. Законодавча 

база регулювання та контролю над інвестиційними процесами. Перелік 

законів. 

  

ТЕМА 12. Використання інвестицій  

Методичні підходи до оцінки використання інвестицій. Моніторинг 

інвестиційного процесу. Введення в дію об’єктів інвестування.  

Система економічних та фінансових показників щодо оцінки 

результатів використання інвестиційних ресурсів.  

 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви  тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

Л П лаб інд с.р.с л П лаб інд с.р.с 

1 2 3 4 5 - 7 8 9 10 11 12 13 

Тема1. 

Методологічні 

основи 

інвестування  

10 1 1 - - 8 12 1 - - - 11 

Тема2. 

Суб’єкти та 

об’єкти 

інвестування  

10 1 1 - - 8 12 1 - - - 11 

Тема3. 

Фінансові 

інвестиції  

10 1 2 - - 6 12 1 - - - 11 

Тема4. 

Інвестиції в 

засобі 

виробництва  

10 1 2 - - 6 12 1 - - - 11 

Тема5. 

Інноваційна 

форма 

інвестицій  

10 1 2 - - 6 12 - 1 - - 11 

Тема6. 

Залучення 

іноземного 

капіталу  

10 2 1 - - 6 12 - 1 - - 11 

Тема7. 

Обґрунтування 

доцільності 

10 1 1 - - 6 12 - - - - 11 
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інвестування  

Тема8. 

Інвестиційні 

проекти  

10 2 2 - - 6 12 - - - - 11 

Тема9. 

Фінансове 

забезпечення 

інвестиційного 

процесу  

10 1 1 - - 8 12 - 1 - - 10 

Тема10. 

Менеджмент 

інвестицій  

10 1 1 - - 8 12 - 1 - - 11 

Тема11. 

Організаційно-

правове 

регулювання 

взаємодії 

суб’єктів 

інвестиційної 

діяльності  

10 1 1 - - 6 12 - - - - 11 

Тема12. 

Використання 

інвестицій  

10 1 2 - - 6 12 - - - - 11 

Усього годин 120 14 16 - - 90 120 4 4 - - 112 

 
 

 

7. Теми практичних занять 

 
N 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1  Методологічні основи інвестування  1 - 

2 Суб’єкти та об’єкти інвестування 1 - 

3 Фінансові інвестиції 2 - 

4 Інвестиції в засобі виробництва 2 - 

5 Інноваційна форма інвестицій 1 1 

6 Залучення іноземного капіталу 1 1 

7 Обґрунтування доцільності інвестування  2 - 

8  Інвестиційні проекти  1 - 

9 Фінансове забезпечення інвестиційного процесу  1 1 

10  Менеджмент інвестицій 2 1 

11 Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів 

інвестиційної діяльності 

2 - 

12 Використання інвестицій 1 - 

 Разом 16 4 

 

8. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом 
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6. Теми індивідуальних занять  

                                          Не передбачено навчальним планом 

 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання  

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Типового 

положення про організацію та проведення поточного і семестрового 

контролю результатів навчання студентів Луганського національного 

аграрного університету. 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання  

 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді залік. 

11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані 

тести. 

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Семестровий 

контроль 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100 

Поточний контроль  Семестровий 

контроль 

Сума 

Т12         

5         40 100 

   

Т1, Т2…Т12 – теми навчальної дисципліни. 

 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна  

 

Не передбачено навчальним планом 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення дисципліни «Інвестування 

2) Конспект лекцій з дисципліни «Інвестування». 

3) Пакет контрольних завдань для самоконтролю знань студентів. 

4) Методичні вказівки для практичних занять та самостійного вивчення 

дисципліни «Інвестування» для студентів освітній рівень «бакалавр». 
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14. Рекомендована література 

 

14.1. Навчальна та інша література  

 

Базова 

 

1. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика / Л. М. Борщ, С. В. 

Герасимова. – К. : Знання, 2007. – 685 с.  

2. Бочаров В. В. Инвестиции / В. В. Бочаров. – СПб. : Питер, 2009. – 

380 с.  

3. Гончаров А. Б. Інвестування : навч. посіб. / А. Б. Гончаров. – Х. : 

ІНЖЕК, 2004. – 240 с.  

4. Гриньова В. М. Інвестування : навч. посібн. / В. М. Гриньова. – Х. : 

ВД "Інжек", 2003. – 320 с.  

5. Данілов О. Д. Інвестування : навч. посібн. / О. Д. Данілов, Г. М. 

Івашина, О. Г. Чумаченко. – Ірпінь, 2009. – 377 с.  

6. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвесту-

вання : навч. посібн. / А. П. Дука. – К. : Каравела, 2012. – 432 с.  

7. Інвестування : підручник. Затверджено МОН / за ред. Л. О. Оме-

лянович. – К., 2013. – 278 с. 

8. Кириченко О. А. Інвестування : підручник / О. А. Кириченко, С. А. 

Єрохін. – К. : Знання, 2015. – 573 с.  

9. Кравцова Л. В. Інвестування / Л. В. Кравцова. – Донецьк : , 2011. – 

100 с.  

10. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посібн. / Т. В. 

Майорова. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.  

11. Мойсеєнко І. П. Інвестування : навч. посібн. / І. П. Мойсеєнко. – К. : 

Лібра, 2016 – 490  

12. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні : навч. посібн. / 

А. С. Музиченко. – К. : Кондор, 2015. – 406 с.  

13. Пересада А. А. Інвестиційний аналіз : навч.-метод. посібн. для 

самост. вивч. дисц. / А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко. – К. : 

КНЕУ, 2003. –134 с. 

14. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 

р № 93/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. rada.gov.ua.  

15. Про захист іноземних інвестицій на Україні : Закон України від 

10.09.91 № 1540а – ХІІ // ВВР. – 1991. – № 46. – С. 616.  

  

Допоміжна 

 

1. Бережна І. А. Ретроспективний аналіз сутності інвестицій / І. А. 

Бережна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4. – С. 68–

72.  
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2. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента / И. А. Бланк. – 

К. : Ольга-Н, Ника-Центр. – Т. 2. – 2004. – 512 с.  

3. Бланк И. А. Управление капиталом : учебный курс / И. А. Бланк. – К. 

: Ольга, Ника-Центр, 2004. – 576 с.  

4. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент : учебн. пособ. / В. Ф. 

Гринев. – К. : МАУП, 2000. – 148 с.  

5. Демидович В. В. Формування державної політики розвитку 

інвестиційної діяльності в Україні / В. В. Демидович // Держава та регіони. 

Серія: Державне управління. – 2011. – № 2. – С. 74–78.  

6. Должанський І. З. Бізнес-план. Технологія розробки / І. З. Дол-

жанський, Т. О. Загорна. – К. : ЦУЛ, 2016. – 384 с.  

7. Захарін С. Заощадження та інвестиції в корпоративному секторі 

України в контексті макроекономічного розвитку / С. Захарін // Економіка 

України. – 2014.– № 5. – С. 36–45.  

 

14.2. Електронні ресурси 

 

1. Література бібліотеки ЛНАУ 

2. Інтернет ресурси:   

 zakon.rada.gov.ua 

 minfin.gov.ua 
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