
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Інвестування 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова    

Форма навчання:   денна, заочна  

Освітній ступінь:   молодший бакалавр, бакалавр      

Галузь знань:   для всіх галузей знань      

Спеціальність:   для всіх спеціальностей       

Освітня програма:         для всіх освітніх програм 

Рік навчання:   2-4   Семестр:    3-8   

Кількість кредитів (годин) денна форма:  4  (120 год.: 24- лекції; 24- семінарські; 72- 

самостійна робота); заочна 4 (120 год.: 6- лекції; 6- семінарські; 108 - самостійна робота 

Мова викладання:   українська    

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle:  

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=459 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Метіль Тетяна Костянтинівна         

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат економічних наук, доцент  кафедри 

управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

Робочій e-mail: tatanametil@gmail.com  
Години консультацій на кафедрі: середа, 14.40-16.00    

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Інвестування» є вибірковим компонентом підготовки здобувачів 

освітнього ступеня «молодший бакалавр», «бакалавр» для всіх спеціальностей та спрямована 

на формування і розвиток загальних та спеціальних (фахових) компетентностей.  

Предметом вивчення дисципліни «Інвестування» є теоретико-методологічні та 

методичні основи інвестиційної діяльності держави, суб'єктів підприємницької діяльності та 

населення підприємництва, формування навичок підприємницького мислення. 

Метою викладання 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, вироблення вміння 

оцінювати й аналізувати інвестиційну політику, що реалізується в країні, оцінювати 

інвестиційні портфелі та інвестиційні  

Основними цілями навчальної дисципліни є: визначити економічний зміст 

інвестування,  його основні форми та об’єкти; здійснити класифікацію інвестицій та 

визначити їх особливості;  проаналізувати специфіку діяльності суб’єктів і інститутів 

інвестиційного ринку;  визначити правове поле інвестиційної діяльності України;  

розглянути методологічний інструментарій інвестування;  визначити принципи формування 

інвестиційної стратегії і тактики інвестора; засвоїти принципи і методи інвестування в цінні 



папери;   засвоїти принципи і методи інвестування в реальні активи;  розглянути 

методологію розробки бізнес-планів;  розглянути основні інвестиційні джерела, сформувати 

уміння.  

Передумови для вивчення дисципліни. Теоретичною і методологічною базою 

вивчення дисципліни є: мікроекономіка та макроекономіка, економіка підприємства, фінанси 

підприємства.   

Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни  тісно пов’язано з навчальними 

дисциплінами: економіка підприємства, аналіз господарської діяльності, управління 

затратами, гроші  і кредит, бізнес-планування. 

 

 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

  Знання про: 

 

 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; 

Уміння : 

 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.                                                                                                                                                           

 

 

Комунікація : 

 

 показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 

 використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності.  

 оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною й 

іноземною мовами. 

 

Автономність та відповідальність . 

 

 відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

 управління комплексними діями або проектами.      

 відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.  

 здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

 

 



1. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

Тема № 1. Методологічні  основи  інвестування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.):  

1. Інвестиції та інвестиційна 

діяльність: поняття, сутність, класифікація. 

Стадії інвестиційної діяльності 

2. Інвестиційний ринок: поняття, 

класифікація, елементи та кон’юнктура 

ринку 

 

 

1. Алексєєнко І. І. Інвестування: навч. посіб.; 

Харківський національний економічний університет 

ім. С. Кузнеця.  Електрон. текстові дан. (1,41 МБ).  

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.  205 с.  

2. Аналіз інвестиційних проектів: практикум для 

ст-ів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. 

Бугай.  К. : Кондор, 2017.  260 с.  

3. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та 

ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник 

за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 480 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-

VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

4. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 

р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

№ 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

6. .Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Економічна сутність інвестицій.  

2. Класифікація інвестицій.  

3. Основні поняття інвестиційної діяльності.  

4. Розробка стратегічних напрямів 

інвестиційної діяльності.  

5. Характеристика інвестиційного ринку.  

Завдання 

1. Письмово відповісти  на питання: 

1.1. Вкажіть  принципові  розходження  

методологічного підходу  до життєвого 

циклу інвестиційного процесу в ринковій 

та командно – розподільчий  системах. 

1.2. Вкажіть основні характерні риси  

інвестиційної діяльності в Україні  в 

даний час. 

1. Алексєєнко І. І. Інвестування: навч. посіб.; 

Харківський національний економічний університет 

ім. С. Кузнеця.  Електрон. текстові дан. (1,41 МБ).  

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.  205 с.  

2. Аналіз інвестиційних проектів: практикум для 

ст-ів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. 

Бугай.  К. : Кондор, 2017.  260 с.  

3. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та 

ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник 

за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 480 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-

VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

4. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 

р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

№ 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

6. .Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 
 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для дослідження 

Проблемні запитання  

1. Наведіть відомі вам трактовки поняття «інвестиція». 

Чим суттєво вони відрізняються? Аналогічно 

проаналізуйте поняття «міжнародна інвестиція». 

2. У чому проявляється практична цінність 

систематизації міжнародних інвестицій за тими чи 

іншими ознаками? Спробуйте навести конкретні 

приклади. Запропонуйте нові ознаки можливої 

1. Алексєєнко І. І. Інвестування: навч. посіб.; 

Харківський національний економічний університет 

ім. С. Кузнеця.  Електрон. текстові дан. (1,41 МБ).  

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.  205 с.  

2. Аналіз інвестиційних проектів: практикум для 

ст-ів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. 

Бугай.  К. : Кондор, 2017.  260 с.  

3. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та 

ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник 

за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 480 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-

VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15


систематизації міжнародних інвестицій. 

1.  
http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

4. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 

р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

№ 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

6. .Закон України «Про інноваційну 

діяльність»/ URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

 

Тема № 2. Суб’єкти та об’єкти інвестування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Законодавча база, суб’єкти і об’єкти 

інвестиційної діяльності. 

2. Держава як суб’єкт інвестиційної 

діяльності 

3. Теорія інвестиційного портфеля. 

4. Взаємодія суб'єктів інвестиційної 

діяльності на інвестиційному ринку. 

 

 

1.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 

2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

2. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 

р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 

1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

4. .Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник В.В., 

Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 296 

с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Характеристика об’єктів інвестування. 

2. Характеристика суб’єктів інвестування.  

3. Особливості взаємодії суб’єктів інвестиційної 

діяльності.  

Завдання: 

 

1. Ставка прибутковості за інвестиціями 

визначається так: 

Прибутковість = Добробут  на кінцевий 

період – Добробут на початок періоду  

ДОБРОБУТ НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ 

 Визначити ставку прибутковості за 

інвестиціями в акції цієї компанії за останній рік, 

якщо акції цієї компанії  продаються в теперішній час 

по 36 дол. Рік тому вони  мали вартість 33 дол. 

Компанія виплатила дивіденди в розмірі 3 дол. за 

акцію.   

 

1.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

2. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 

р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

№ 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

4. Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник В.В., 

Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 296 

с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

Завдання для самостійної роботи: 
    Орієнтовна тематика рефератів і тем 

наукових статей 

1. Об’єкти інвестиційної діяльності. 

2. Суб’єкти  інвестиційної діяльності та 

основні організаційно-правові форми їх 

функціонування. 

1.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VI (зі змінами та доповненнями). 

URL: http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 

18.05.2021) 

2. .Господарський кодекс України від 

16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). 

URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.05.2021) 

3. Закон України «Про інвестиційну 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


3. Права й обов’язки суб’єктів 

інвестиційної діяльності . 

4. Держава як суб’єкт  інвестування. 

5. Класифікація інвестиційних ризиків 

діяльність» № 1560-XII від 18 вересня 1991 року з 

ост.змінами відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата 

звернення: 18.03.2021) 

4. .Закон України «Про інноваційну 

діяльність»/ URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник В.В., 

Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 296 

с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

 

Тема № 3.  Фінансові інвестиції 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Характеристика фінансових інвестицій 

2. Ринок цінних паперів та його учасники. 

Фондова біржа 

3. Формування потфелю фінансових 

інвестицій 

4. Принципи технічного та 

фундаментального аналізу фінансового 

інвестування 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VI (зі змінами та доповненнями). 

URL: http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 

18.05.2021) 

2. .Господарський кодекс України від 

16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). 

URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.05.2021) 

3. Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» № 1560-XII від 18 вересня 1991 року з 

ост.змінами відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата 

звернення: 18.03.2021) 

4. .Закон України «Про інноваційну 

діяльність»/ URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник В.В., 

Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 296 

с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Характеристика фінансових інвестицій.  

2. Характеристика ринку цінних паперів та фондової 

біржі  

3. Учасники ринку цінних паперів та їх функції.  

4. Формування портфеля цінних паперів.  

Завдання. 

1. Один з придбаних станків коштує  150 тис. грн. і 

дає чистий прибуток в розмірі 180 тис. грн. Другий 

станок коштує 170 тис. грн., а прибуток  від нього  

складає 187 тис. грн. в рік. Відсоткова  ставка 

рівняється 12%. 

- розрахувати норму  віддачі від інвестицій; 

- обгрунтувати  доцільність покупки першого і 

другого станків; 

- чому повинна рівнятися норма віддачі від 

інвестицій. 

Ви збираєтесь вкласти в будь-яку справу 1 млн. дол. і 

отримати  через рік  1 млн. 200 тис. дол. Чи можливо  

думати, що  цей проект рентабельним 

1.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VI (зі змінами та доповненнями). 

URL: http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 

18.05.2021) 

2. .Господарський кодекс України від 

16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). 

URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.05.2021) 

3. Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» № 1560-XII від 18 вересня 1991 року з 

ост.змінами відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата 

звернення: 18.03.2021) 

4. .Закон України «Про інноваційну 

діяльність»/ URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник В.В., 

Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 296 

с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
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http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15


Завдання для самостійної роботи: 

Завдання: 

Вивчення навчальної літератури за темою, 

пошук додаткової літератури;  

Тематика рефератів  та доповідей: 

1.Вексель – види, правило обігу. 

2.Цінні папери. 

3.Деривація цінних паперів. 

4.Прямі та портфельні  інвестиції.  

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VI (зі змінами та доповненнями). 

URL: http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 

18.05.2021) 

2. .Господарський кодекс України від 

16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). 

URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.05.2021) 

3. Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» № 1560-XII від 18 вересня 1991 року з 

ост.змінами відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата 

звернення: 18.03.2021) 

4. .Закон України «Про інноваційну 

діяльність»/ URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник В.В., 

Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 296 

с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. Інвестування: 

опорний конспект лекцій. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. 

Федьковича, 2019. 120с. 

 

Тема № 4. Інвестиції в засоби виробництва 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

 

Лекція (2 год.): 

 

1. Форми та принципи реального 

інвестування 

2. Інвестиції в основний капітал 

3. Інвестування в оборотні активи 

4. Оцінка інвестиційної привабливості 

підприємств у разі реального інвестування 

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

№ 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

2. .Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15. 

3. Закон України «Про інститути спільного 

інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI. URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.06.2021) 

4. Закон України ―Про режим іноземного 

інвестування‖ від 19.03.96 р. № 93/96-ВР.  ВВРУ.  

1996. – № 19. – Ст. 81. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text   

5. Закон України ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖ від 

16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text   

6. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., 

Олійник В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: 

ХНАУ, 2014. 296 с.  

7. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

8. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.  

9. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. 

Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 

2019. 276 с.  

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Економічна сутність інвестицій у засоби 

виробництва.  

2. Особливості та форми здійснення інвестицій у 

засоби виробництва.   

3. Характеристика об’єктів реальних інвестицій та 

методи оцінки їх вартості.  

 

1. Закон України ―Про режим іноземного 

інвестування‖ від 19.03.96 р. № 93/96-ВР.  ВВРУ.  

1996. – № 19. – Ст. 81. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text   

2. Закон України ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖ від 

16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text   

3. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://www.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text


В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 

296 с.  

4. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

5. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.  

6. Крилова І.Г., Христенко О.А. Основи 

інвестування: методичні рекомендації для практичних 

занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент», 

074 (281) «Публічне управління та адміністрування» 

денної та заочної форми навчання, Миколаїв: МНАУ, 

2020. 134 с. 10.Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., 

Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів: 

ЛьвДУВС, 2019. 276 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

Надайте анотацію прочитаної статті з 

елементами науково-дослідної роботи: 
 1.Алькема А.Г. Роль інноваційної стратегії в 

забезпеченні Економічної безпеки логістичних 

утворень. Інноваційна економіка,всеукраїнський 

науково-виробничий журнал ; №1-2011  с. 137-144 

2.Комлик М. О. Інноваційний розвиток – потреба та 

реальність. Наукові вісті НТУУ “КПІ”.  2003.  № 

3(29).  С. 12–20.  

 

1. Закон України ―Про режим іноземного 

інвестування‖ від 19.03.96 р. № 93/96-ВР.  ВВРУ.  

1996. – № 19. – Ст. 81. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text   

2. Закон України ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖ від 

16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text   

3. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., 

Олійник В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: 

ХНАУ, 2014. 296 с.  

4. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

5. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.  

6. Крилова І.Г., Христенко О.А. Основи 

інвестування: методичні рекомендації для практичних 

занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент», 

074 (281) «Публічне управління та адміністрування» 

денної та заочної форми навчання, Миколаїв: МНАУ, 

2020. 134 с. 10.Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., 

Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів: 

ЛьвДУВС, 2019. 276 с.  

 

Тема № 5. Інноваційна форма інвестицій 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття інновацій та їх 

класифікація 

2. Діяльність щодо впровадження 

інновацій 

3. Система управління та форми 

організації інновацій, сутність інноваційної 

стратегії. 

4. Державна політика у сфері 

інноваційної діяльності.  

5. Система підтримки інноваційного 

підприємництва 

 

 

1. Закон України «Про інститути спільного 

інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI. URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.06.2021) 

2. Закон України ―Про режим іноземного 

інвестування‖ від 19.03.96 р. № 93/96-ВР.  ВВРУ.  

1996. – № 19. – Ст. 81. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text   

3. Закон України ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖ від 

16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text   

4. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник 

В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 

296 с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text
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Семінарське заняття (2 год.): 
1. Економічна сутність інновацій та інноваційного 

процесу.  

2. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.  

3. Фінансування інноваційної діяльності.  

 

  

1. Мордань Є. Ю. Методичні вказівки до 

практичних занять і самостійної роботи з дисципліни 

«Інвестування» / укладачі: Є. Ю. Мордань, І. І. 

Рекуненко, О. С. Журавка, А. Г. Бухтіарова.  Суми : 

Сумський державний університет, 2019.  92 с  

2. Пєтухова О. М. Інвестування: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2014. 336 с.  

3. Скрипник Г.О. Інвестування. Посібник.2-ге 

вид. доп. і перероб.  К:. ЦП «Компринт», 2018. 350 с. 

4. Федоренко В. Інвестування: підручник. Київ: 

Алерта, 2016. 448 с.  

5. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. 

Державне управління інвестиційною діяльністю: 

навчальний посібник. Львів: «Новий Світ-2000», 2020. 

429 с.  

 

Завдання для самостійної роботи: 
Завдання: 

1. Мультиплікатор  інвестицій   прирівнюється  10.  

Об’єм інвестиційних  витрат  зменшується на 10 дол.  

На  яку величину  скоротиться  об’єм  рівноважного 

ЧНП, якщо сума  податкових надходжень не 

зміниться? 

2. Яку  суму треба вкласти  сьогодні, щоб отримати  

через  два роки 100 дол.? ставка прирівнюється  10%.   

3. Студент має  100 дол. та вирішує: зберегти  їх чи 

витрати. Якщо він  покладе  гроші в банк, то через 

рік отримає 112 дол. Інфляція складає  14% в рік. 

А. Яка номінально процентна  ставка; 

Б. Яка  реальна   процентна  ставка; 

В. Що б ви  порадили  студенту? 

 

1. Закон України «Про інститути спільного 

інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI. URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.06.2021) 

2. Закон України ―Про режим іноземного 

інвестування‖ від 19.03.96 р. № 93/96-ВР.  ВВРУ.  

1996. – № 19. – Ст. 81. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text   

3. Закон України ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖ від 

16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text   

4. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник 

В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 

296 с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.  

. 

 

Тема № 6. Залучення іноземного капіталу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

 

1. Міжнародна інвестиційна діяльність та її 

чинники 

2. Типи інозеМних інвестицій та особливості 

їх залучення 

3. Інвестиційна діяльність у вільних 

еконоМічних зонах 
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Семінарське заняття (2 год.): 

1. Характеристика іноземних інвестицій.  

2. Міжнародна інвестиційна діяльність та її 

чинники.  

3.Міжнародні фінансово-кредитні інститути 

та їх функції на інвестиційному ринку. 

 4. Політика держави з залучення іноземних 

інвестицій. 

5. Інвестиційна діяльність у вільних 

еконоМічних зонах 

 

Тематика рефератів  та доповідей: 
1. Суть та особливості іноземних інвестицій . 

2. Суб’єкти міжнародної інвестиційної діяльності. 

3. Сутність , чинники та методи оцінки  

інвестиційного клімату країни. 

4. Державна політика у сфері залучення іноземних 

інвестицій .  

5. Світовий досвід регулювання іноземних 

інвестицій та можливості його адаптації  в 

Україні. 
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5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.  

 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Якщо вкласти  сьогодні  5 млн. дол.  в 

основний капітал, то можливо  побудувати  завод  по 

переробці  сільськогосподарської  продукції, та 

протягом  10 років  отримувати  щорічно  600 тис. дол.  

Чи  вигідний  цей інвестиційний    проект? Ставка – 

4%. 

2. Ви збираєтесь  здійснити  інвестиції на суму  

5 тис. грн.  та отримати  через рік  6 тис. грн. Чи  

можливо  вважати проект  вигідним,  якщо  ставка  

прирівнюється 10%? 

Проект передбачає інвестиції  в сумі  800 млн. грн. 

Річний прибуток  очікується 1 млн. грн. Відсоток  на  

капітал в банку прирівнюється 10%.  Чи вигідний цей 

проект, якщо його  тривалість 5 років 

 

Виконання тестових завдань (приклад) 

 

1. Закон України «Про інститути спільного 

інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI. URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.06.2021) 

2. Закон України ―Про режим іноземного 

інвестування‖ від 19.03.96 р. № 93/96-ВР.  ВВРУ.  

1996. – № 19. – Ст. 81. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text   

3. Закон України ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖ від 

16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text   

4. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник 

В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 

296 с.  
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рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.  

 
Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
7.1. Суть и виды инвестиционных проектов 

7.2. Порядок разрабатывания инвестиционного 

проекта 

7.3. Цели бизнес-плана инвестиционного 

проекта и требования к его подготовке 

7.4. Структура бизнес-плана 

. 
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В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 

296 с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Обґрунтування і вибір інвестиційної стратегії.  

2. Розробка планів реалізації інвестицій.  

3. Поняття беззбитковості та окупності інвестицій.  

4.Економічна оцінка інвестиційної діяльності та 

ризиків її реалізації. 

Задача 1. Громадянин поклав на депозитний 

рахунок у банк 12 тис. грн терміном на 2 роки під 18% 

річних за умови щоквартального нарахування 

складних відсотків. Визначити сукупну суму коштів, 

яку отримає громадянин по закінченню терміну 

вкладу. 

Задача 2. Визначити суму початкових 

вкладень, яка є необхідною для отримання по 

закінченню терміну депозитного вкладу 20 тис. грн за 

умови, що за даним депозитом щоквартально нара-

ховуються складні відсотки у розмірі 16% річних, 

строк вкладу становить 3 роки. 
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Завдання для самостійної роботи: 

Вирішення задачі  
Задача1. Визначити теперішню вартість грошових 

надходжень й чистий приведений дохід (при 

дисконтуванні за складними відсотками), а також 

індекс дохідності інвестицій, внутрішню норму 

дохідності та період окупності проекту, якщо сума 

інвестицій становить 356 тис. грн (нульовий період), 

віддача вкладень у формі чистого прибутку та 

амортизації станевить: у 1 році — 260, 2 — 170, 3 — 

80 тис. грн. Дисконтна ставка становить — 10% . 

Задача 2. Визначити теперішню вартість грошових 

надходжень й чистий приведений дохід (при 

дисконтуванні за складними відсотками), а також 

індекс дохідності інвестицій, внутрішню норму 

дохідності та період окупності проекту, якщо сума 

інвестицій становить 290 тис. грн (нульовий період), 

віддача вкладень у формі чистого прибутку та 

амортизації відбувається упродовж 4 років в обсязі 

120 тис. грн щорічно. Дисконтна ставка становить — 

12%. 
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Тема 8. Інвестиційні проекти 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Інвестиційний проект, його зміст та форми. 

2. Порядок розробки інвестиційного проекту.  

3. Аналіз інвестиційного проекту.  

4. Методи оцінки інвестиційного проекту 
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http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.06.2021) 

2. Закон України ―Про режим іноземного 

інвестування‖ від 19.03.96 р. № 93/96-ВР.  ВВРУ.  

1996. – № 19. – Ст. 81. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text   

3. Закон України ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖ від 

16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text   

4. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник 

В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 

296 с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1 Дайте визначення інвестиційного 

циклу. 

2. Назвіть стадії інвестиційного 

проекту. 

3. Назвіть методи оцінки 

ефективності інвестицій. 

4. В чому полягає суть 

традиційних методів оцінки? 

5. На чому базуються

 методи оцінки  ефективності

 інвестицій за бухгалтерською звітністю? 

6. Яка послідовність проведення 

розрахунків економічної ефективності 

інвестиційних проектів? 
1.Виконання тестових завдань до теми. 

2. Задача. Інвестиції складають 200, 

короткострокова позика – 40, продаж – 400, 

вартість обладнання – 180, програмні засоби 

– 30, оплата праці – 80, матеріали – 50, 

операційні витрати – 70, відрахування на 

соціальні заходи – 40, повернена 

короткострокова позика – 40, проценти за 

короткостроковою позикою – 10, податок на 

прибуток – 19% балансового прибутку. Чому 

дорівнює грошовий потік від:  

1) операційної діяльності;  

2) фінансової діяльності;  

3) інвестиційної діяльності;  

4) загальної діяльності підприємства?  

 

1. Закон України «Про інститути спільного 

інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI. URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.06.2021) 

2. Закон України ―Про режим іноземного 

інвестування‖ від 19.03.96 р. № 93/96-ВР.  ВВРУ.  

1996. – № 19. – Ст. 81. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text   

3. Закон України ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖ від 

16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text   

4. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник 

В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 

296 с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. Інвестування: 

опорний конспект лекцій. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. 

Федьковича, 2019. 120с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Завдання: 
Якщо  вкласти  сьогодні 5 млн. дол., то  

можливо  побудувати  завод по виробництву   

господарського  посуду  та протягом  10 років   

отримувати  щорічно  600 тис. дол. Чи вигідний  цей 

інвестиційний проект? Ставка  прирівнюється 2%. 

Проблемні запитання 

1. Інвестиційна стратегія, її види, параметри 

і показники. Інвестиційний аналіз.  

2. Методи оцінки ефективності  

інвестиційних суб’єктів  господарювання 

різних форм  власності.  

3. Життєвий цикл  інвестицій, після стадійне  

залученого проекту. 

4. Розробка загальних положень  

1. Закон України «Про інститути спільного 

інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI. URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.06.2021) 

2. Закон України ―Про режим іноземного 

інвестування‖ від 19.03.96 р. № 93/96-ВР.  ВВРУ.  

1996. – № 19. – Ст. 81. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text   

3. Закон України ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖ від 

16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text   

4. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник 

В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 

296 с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. Інвестування: 

опорний конспект лекцій. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. 

Федьковича, 2019. 120с. 
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інвестиційного процесу. Концепція 

маркетингу і аналіз ринку збуту.  

5. Технічний інженірінг  і інвестиційно-

консультантські  послуги.  

6. Заходи  по передбаченню  ризиків  та їх 

зниженню 

 

 

 

Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність та види інвестиційних ресурсів 

2. Джерела формування інвестиційних 

ресурсів 

3. Методи фінансування інвестиційної 

діяльності 

4. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів 

5. Оптимізація структури капіталу 

 

1. Закон України «Про інститути спільного 

інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI. URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.06.2021) 

2. Закон України ―Про режим іноземного 

інвестування‖ від 19.03.96 р. № 93/96-ВР.  ВВРУ.  

1996. – № 19. – Ст. 81. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text   

3. Закон України ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖ від 

16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text   

4. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник 

В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 

296 с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1 Характеристика інвестиційних ресурсів.  

2. Методи формування інвестиційних 

ресурсів.  

3. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів.  

4. Методи оптимізації структури джерел 

інвестиційних ресурсів.  

Завдання: 

1. Визначити  ставку  прибутковості  

по інвестиціям  в  акції  компанії Х за  

поточний рік, якщо акції  цієї компанії  

продаються  в   теперішній час  по 36 дол.  

Рік  тому назад вони   мали вартість  33 дол.  

Недавно  компанія  виплатила  дивіденди в 

розмірі  3 дол. за акцію.  

2. Ви  вклали  в банк 1 млн. грн., який 

виплачує 20% річних. Розрахуйте, яку   суму 

ви  отримаєте  через  три роки? 

3. Яку  суму  треба вкласти сьогодні, 

щоб  через  10 років  вартість інвестицій при 

ставці  10% складала  1 тис. дол.? 

 

 

 

1. Закон України «Про інститути спільного 
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16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 
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4. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., 

Олійник В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: 

ХНАУ, 2014. 296 с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 
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Завдання для самостійної роботи: 

Тематика рефератів  та доповідей: 

1. Основні методи фінансування 

інвестиційної діяльності 

2. Способи залучення  капіталу.  

3. Власні, позичкові і  залучені  

інвестиції.  

4. Фінансовий, операційний і загальний 

леверідж, структуризація капіталу.  

5. Аналіз фінансового стану 

підприємства.  

6. Джерела фінансових ресурсів. 

 

1. Закон України «Про інститути спільного 

інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI. URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.06.2021) 

2. Закон України ―Про режим іноземного 

інвестування‖ від 19.03.96 р. № 93/96-ВР.  ВВРУ.  

1996. – № 19. – Ст. 81. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text   

3. Закон України ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖ від 

16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text   

4. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., 

Олійник В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: 

ХНАУ, 2014. 296 с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., 

Попадюк О.В., Лучик О.І. Інвестування: опорний 

конспект лекцій. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 

2019. 120с. 

 
Тема 10. Менеджмент інвестицій 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

10.1. Сутність і завдання інвестиційного 

менеджменту 

10.2. Вибір підприємств щодо 

інвестування 

10.3. Принципи і послідовність 

розроблення інвестиційної стратегії 

підприємства 

10.4. Індикативне планування 

інвестицій 

 

1. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та ін. 

Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник за 

заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 480 с.  

2. Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент : 

підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин; 

Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т.  Львів : Вид-во 

Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016.  463 c  

3. Гудзь О. Є., Стецюк П.А. Інвестиційний 

менеджмент: навчальний посібник. Львів: ТОВ 

«Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.  

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 

2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

5. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

№ 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 

1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

7. .Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Теоретичні основи інвестиційного 

менеджменту.  

2. Інвестиційне проектування та 

ціноутворення в інвестиційній сфері.  

3. Планування інвестиційних витрат.  

 

Завдання: зробити презентацію до теми 

 

1. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська 

М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: 

підручник за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 

480 с.  

2. Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент : 

підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин; 

Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т.  Львів : Вид-во 

Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016.  463 c  

3. Гудзь О. Є., Стецюк П.А. Інвестиційний 

менеджмент: навчальний посібник. Львів: ТОВ 

«Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.  

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 

2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

5. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 
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1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

.Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Завдання для самостійної роботи: 

Тестові задання, приклад: 

1. Дисконтування вартості коштів 

використовується у процесі визначення: 

а) чистого грошового потоку; 

б) теперішньої вартості коштів; 

в) валового грошового потоку; 

г) майбутньої 

вартості коштів; 

ґ) номінальної 

вартості коштів. 

2. За типом грошового потоку інвестиційні 

проекти поділяють на: 

а) альтернативні і компліментарні; 

б) альтернативні, компліментарні та проекти 

заміщення; 

в) із затвердженим та незатвердженим 

фінансуванням; 

г) мегапроекти, поліпроекти та 

монопроекти; 

ґ) ординарні і неординарні. 
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Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної 

діяльності 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Координація інвестиційної діяльності 

в Україні 

2.Способи здійснення інвестицій у 

виробничі фонди 

3.Регуляція договірних відносин 

учасників інвестиційних проектів 

4. Ціноутворення у будівельній сфері 

 

1. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та 

ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник 

за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 480 с.  

2. Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент : 

підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин; 

Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т.  Львів : Вид-во 

Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016.  463 c  

3. Гудзь О. Є., Стецюк П.А. Інвестиційний 

менеджмент: навчальний посібник. Львів: ТОВ 

«Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.  

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

5. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 

р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

№ 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

7. .Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Теоретичні засади державного 

регулювання інвестиційних процесів.  

2. Методи державного регулювання 

інвестиційної діяльності.  

3. Напрями інвестиційної політики держави 
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Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат з презентацією на 

одну з тем: 

Тематика рефератів  та доповідей: 
1. Сутність, мета і функції інвестиційного 

менеджменту; 

2. Порядок розроблення  і реалізації 

інвестиційної стратегії підприємства. 

3. Політика управління фінансовими 

інвестиціями. 

4. Політика управління реальними інвестиціями. 

5. Моніторинг інвестиційної діяльності. 
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Тема 12. Використання інвестицій 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Принципи використання інвестицій. 

2. Інвестиційна безпека 

3. Механізм інвестиційного забезпечення 

економічної безпеки 

4. Інвестиційний ринок 
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URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Розподіл прибутку підприємства на 

реінвестування розвитку виробництва і дивіденди.  

2. Моніторинг інвестиційних процесів.  

3. Ефективність використання інвестиційних 

ресурсів.  

Завдання: Анатолій, 14 років, заробив 

президентську стипендію та вніс її як вклад до 

статутного фонду товариства з обмеженою 

відповідалльністю. Борис, 15 років, створив 

комп’ютерну програму та вирішив здійснити права на 

її використання з метою отримання прибутку. Микола, 

16 років, розпорядився своїм заробітком зробивши 

банківський вклад на депозит. Наталя, 17 років, 

вийшла заміж і купила акції ВАТ ―Укртелеком‖ на 

вторинному ринку. Володимир, 17 років, зайнявся 

комерційним посередництвом. Сергій, 18 років, 

купував нерухомість на Кіпрі. 

Чи міг кожен з них вчиняти відповідні 

дії? 

Хто з них є інвестором? 
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URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 
Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати тези до конференції або  

Реферат з пропонованих тем: 

Тематика рефератів  та доповідей: 

1. Інноваційна діяльність та її види. 

2. Суб’єкти інноваційної діяльності.  

3. Управління і організація інноваційної 

діяльності.  

4. Інвестиційні фонди, науково технічні парки та 

венчурні компанії, їх значення в інноваційній 

діяльності 

5. Державне регулювання інноваційної сфери. 

6. Бюджетна форма планування  інвестицій  
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Заочна форма навчання 

Тема № 1. Методологічні  основи  інвестування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.):  

1. Інвестиції та інвестиційна 

діяльність: поняття, сутність, класифікація. 

Стадії інвестиційної діяльності 

2. Інвестиційний ринок: поняття, 

класифікація, елементи та кон’юнктура 

ринку 
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ім. С. Кузнеця.  Електрон. текстові дан. (1,41 МБ).  

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.  205 с.  

2. Аналіз інвестиційних проектів: практикум для 
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Семінарське заняття (2 год.): 
1. Економічна сутність інвестицій.  

2. Класифікація інвестицій.  

3. Основні поняття інвестиційної діяльності.  

4. Розробка стратегічних напрямів 

інвестиційної діяльності.  

5. Характеристика інвестиційного ринку.  

Завдання 

2. Письмово відповісти  на питання: 

2.1. Вкажіть  принципові  розходження  

методологічного підходу  до життєвого 

циклу інвестиційного процесу в ринковій 

та командно – розподільчий  системах. 

2.2. Вкажіть основні характерні риси  

інвестиційної діяльності в Україні  в 

даний час. 

1. Алексєєнко І. І. Інвестування: навч. посіб.; 

Харківський національний економічний університет 

ім. С. Кузнеця.  Електрон. текстові дан. (1,41 МБ).  

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.  205 с.  

2. Аналіз інвестиційних проектів: практикум для 

ст-ів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. 

В. Бугай.  К. : Кондор, 2017.  260 с.  

3. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та 

ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник 

за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 480 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 

2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

4. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 

р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

№ 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата 

звернення: 18.03.2021) 

6. .Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 
 

Завдання для самостійної роботи: 

Питання для дослідження 

Проблемні запитання  

3. Наведіть відомі вам трактовки поняття «інвестиція». 

Чим суттєво вони відрізняються? Аналогічно 

проаналізуйте поняття «міжнародна інвестиція». 

4. У чому проявляється практична цінність 

систематизації міжнародних інвестицій за тими чи 

іншими ознаками? Спробуйте навести конкретні 

приклади. Запропонуйте нові ознаки можливої 

систематизації міжнародних інвестицій. 

2.  

1. Алексєєнко І. І. Інвестування: навч. посіб.; 

Харківський національний економічний університет 

ім. С. Кузнеця.  Електрон. текстові дан. (1,41 МБ).  

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018.  205 с.  

2. Аналіз інвестиційних проектів: практикум для 

ст-ів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. 

Бугай.  К. : Кондор, 2017.  260 с.  

3. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та 

ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник 

за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 480 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-

VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

4. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 

р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

№ 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

6. .Закон України «Про інноваційну 

діяльність»/ URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

 

Тема № 2. Суб’єкти та об’єкти інвестування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
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Лекція (2 год.): 

5. Законодавча база, суб’єкти і об’єкти 

інвестиційної діяльності. 

6. Держава як суб’єкт інвестиційної 

діяльності 

7. Теорія інвестиційного портфеля. 

8. Взаємодія суб'єктів інвестиційної 

діяльності на інвестиційному ринку. 

 

 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 

р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

2. .Господарський кодекс України від 

16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та 

доповненнями). URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата 

звернення: 18.05.2021) 

3. Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» № 1560-XII від 18 вересня 1991 року з 

ост.змінами відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ 

(дата звернення: 18.03.2021) 

4. .Закон України «Про інноваційну 

діяльність»/ URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник 

В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 

2014. 296 с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Характеристика об’єктів інвестування. 

2. Характеристика суб’єктів інвестування.  

3. Особливості взаємодії суб’єктів інвестиційної 

діяльності.  

Завдання: 

 

2. Ставка прибутковості за інвестиціями 

визначається так: 

Прибутковість = Добробут  на кінцевий 

період – Добробут на початок періоду  

ДОБРОБУТ НА ПОЧАТОК ПЕРІОДУ 

 Визначити ставку прибутковості за 

інвестиціями в акції цієї компанії за останній рік, 

якщо акції цієї компанії  продаються в теперішній час 

по 36 дол. Рік тому вони  мали вартість 33 дол. 

Компанія виплатила дивіденди в розмірі 3 дол. за 

акцію.   

 

1.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 

р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

2. .Господарський кодекс України від 

16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). 

URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.05.2021) 

3. Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» № 1560-XII від 18 вересня 1991 року з 

ост.змінами відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата 

звернення: 18.03.2021) 

4. Закон України «Про інноваційну 

діяльність»/ URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник В.В., 

Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 296 

с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

Завдання для самостійної роботи: 
    Орієнтовна тематика рефератів і тем 

наукових статей 

1. Об’єкти інвестиційної діяльності. 

2. Суб’єкти  інвестиційної діяльності та 

основні організаційно-правові форми їх 

функціонування. 

3. Права й обов’язки суб’єктів 

інвестиційної діяльності . 

4. Держава як суб’єкт  інвестування. 

5. Класифікація інвестиційних ризиків 

1.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 

р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 
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звернення: 18.03.2021) 

4. .Закон України «Про інноваційну 

діяльність»/ URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник В.В., 

Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 296 

с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 
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ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

 

Тема № 3.  Фінансові інвестиції 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Характеристика фінансових інвестицій 

2. Ринок цінних паперів та його учасники. 

Фондова біржа 

3. Формування потфелю фінансових 

інвестицій 

4. Принципи технічного та 

фундаментального аналізу фінансового 

інвестування 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

2. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 

р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

№ 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

4. .Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник В.В., 

Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 296 

с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Характеристика фінансових інвестицій.  

2. Характеристика ринку цінних паперів та фондової 

біржі  

3. Учасники ринку цінних паперів та їх функції.  

4. Формування портфеля цінних паперів.  

Завдання. 

2. Один з придбаних станків коштує  150 тис. грн. і 

дає чистий прибуток в розмірі 180 тис. грн. Другий 

станок коштує 170 тис. грн., а прибуток  від нього  

складає 187 тис. грн. в рік. Відсоткова  ставка 

рівняється 12%. 

- розрахувати норму  віддачі від інвестицій; 

- обгрунтувати  доцільність покупки першого і 

другого станків; 

- чому повинна рівнятися норма віддачі від 

інвестицій. 

Ви збираєтесь вкласти в будь-яку справу 1 млн. дол. і 

отримати  через рік  1 млн. 200 тис. дол. Чи можливо  

думати, що  цей проект рентабельним 

1.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 

2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

2. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

№ 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 

1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

4. .Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник В.В., 

Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 296 

с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Завдання: 

Вивчення навчальної літератури за темою, 

пошук додаткової літератури;  

Тематика рефератів  та доповідей: 

1.Вексель – види, правило обігу. 

2.Цінні папери. 

3.Деривація цінних паперів. 

4.Прямі та портфельні  інвестиції.  
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с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

 

Тема № 4. Інвестиції в засоби виробництва 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Надайте анотацію прочитаної статті з 

елементами науково-дослідної роботи: 
 1.Алькема А.Г. Роль інноваційної стратегії в 

забезпеченні Економічної безпеки логістичних 

утворень. Інноваційна економіка,всеукраїнський 

науково-виробничий журнал ; №1-2011  с. 137-144 

2.Комлик М. О. Інноваційний розвиток – потреба та 

реальність. Наукові вісті НТУУ “КПІ”.  2003.  № 

3(29).  С. 12–20.  

 

1. Закон України ―Про режим іноземного 

інвестування‖ від 19.03.96 р. № 93/96-ВР.  ВВРУ.  

1996. – № 19. – Ст. 81. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр#Text   

2. Закон України ―Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків‖ від 

16.07.99 р. № 991-ХІV // ВВРУ.  1999.  № 40.  ст.363. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text   

3. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., 

Олійник В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: 

ХНАУ, 2014. 296 с.  

4. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

5. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.  

6. Крилова І.Г., Христенко О.А. Основи 

інвестування: методичні рекомендації для 

практичних занять і самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 

«Менеджмент», 074 (281) «Публічне управління та 

адміністрування» денної та заочної форми навчання, 

Миколаїв: МНАУ, 2020. 134 с. 10.Мойсеєнко І., 

Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз 

: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.  

 

Тема № 5. Інноваційна форма інвестицій 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 
Завдання: 

4. Мультиплікатор  інвестицій   прирівнюється  10.  

Об’єм інвестиційних  витрат  зменшується на 10 дол.  

На  яку величину  скоротиться  об’єм  рівноважного 

ЧНП, якщо сума  податкових надходжень не 

зміниться? 

5. Яку  суму треба вкласти  сьогодні, щоб отримати  

через  два роки 100 дол.? ставка прирівнюється  10%.   

6. Студент має  100 дол. та вирішує: зберегти  їх чи 

витрати. Якщо він  покладе  гроші в банк, то через 

рік отримає 112 дол. Інфляція складає  14% в рік. 
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А. Яка номінально процентна  ставка; 

Б. Яка  реальна   процентна  ставка; 

В. Що б ви  порадили  студенту? 

 

Олійник В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: 

ХНАУ, 2014. 296 с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.  

. 

 

Тема № 6. Залучення іноземного капіталу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 
3. Якщо вкласти  сьогодні  5 млн. дол.  в 

основний капітал, то можливо  побудувати  завод  по 

переробці  сільськогосподарської  продукції, та 

протягом  10 років  отримувати  щорічно  600 тис. дол.  

Чи  вигідний  цей інвестиційний    проект? Ставка – 

4%. 

4. Ви збираєтесь  здійснити  інвестиції на суму  

5 тис. грн.  та отримати  через рік  6 тис. грн. Чи  

можливо  вважати проект  вигідним,  якщо  ставка  

прирівнюється 10%? 

Проект передбачає інвестиції  в сумі  800 млн. грн. 

Річний прибуток  очікується 1 млн. грн. Відсоток  на  

капітал в банку прирівнюється 10%.  Чи вигідний цей 

проект, якщо його  тривалість 5 років 

 

Виконання тестових завдань (приклад) 
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Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Вирішення задачі  
Задача1. Визначити теперішню вартість грошових 

надходжень й чистий приведений дохід (при 

дисконтуванні за складними відсотками), а також 

індекс дохідності інвестицій, внутрішню норму 

дохідності та період окупності проекту, якщо сума 

інвестицій становить 356 тис. грн (нульовий період), 

віддача вкладень у формі чистого прибутку та 

амортизації станевить: у 1 році — 260, 2 — 170, 3 — 

80 тис. грн. Дисконтна ставка становить — 10% . 

Задача 2. Визначити теперішню вартість грошових 

надходжень й чистий приведений дохід (при 

дисконтуванні за складними відсотками), а також 

індекс дохідності інвестицій, внутрішню норму 

дохідності та період окупності проекту, якщо сума 

інвестицій становить 290 тис. грн (нульовий період), 
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віддача вкладень у формі чистого прибутку та 

амортизації відбувається упродовж 4 років в обсязі 

120 тис. грн щорічно. Дисконтна ставка становить — 

12%. 

 

Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с. 

 
Тема 8. Інвестиційні проекти 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Завдання: 
Якщо  вкласти  сьогодні 5 млн. дол., то  

можливо  побудувати  завод по виробництву   

господарського  посуду  та протягом  10 років   

отримувати  щорічно  600 тис. дол. Чи вигідний  цей 

інвестиційний проект? Ставка  прирівнюється 2%. 

Проблемні запитання 

7. Інвестиційна стратегія, її види, параметри 

і показники. Інвестиційний аналіз.  

8. Методи оцінки ефективності  

інвестиційних суб’єктів  господарювання 

різних форм  власності.  

9. Життєвий цикл  інвестицій, після стадійне  

залученого проекту. 

10. Розробка загальних положень  

інвестиційного процесу. Концепція 

маркетингу і аналіз ринку збуту.  

11. Технічний інженірінг  і інвестиційно-

консультантські  послуги.  

12. Заходи  по передбаченню  ризиків  та 

їх зниженню 
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Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Тематика рефератів  та доповідей: 

7. Основні методи фінансування 

інвестиційної діяльності 

8. Способи залучення  капіталу.  

9. Власні, позичкові і  залучені  

інвестиції.  

10. Фінансовий, операційний і загальний 

леверідж, структуризація капіталу.  
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11. Аналіз фінансового стану 

підприємства.  

12. Джерела фінансових ресурсів. 

 

4. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник 

В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 

296 с.  

5. Колосюк А.М. Інвестування: методичні 

рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.  

6. Кравчук І.П., 

Попадюк О.В., Лучик О.І. Інвестування: опорний 

конспект лекцій. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 

2019. 120с. 

 
Тема 10. Менеджмент інвестицій 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Тестові задання, приклад: 

2. Дисконтування вартості коштів 

використовується у процесі визначення: 

а) чистого грошового потоку; 

б) теперішньої вартості коштів; 

в) валового грошового потоку; 

г) майбутньої 

вартості коштів; 

ґ) номінальної 

вартості коштів. 

3. За типом грошового потоку інвестиційні 

проекти поділяють на: 

а) альтернативні і компліментарні; 

б) альтернативні, компліментарні та проекти 

заміщення; 

в) із затвердженим та незатвердженим 

фінансуванням; 

г) мегапроекти, поліпроекти та 

монопроекти; 

ґ) ординарні і неординарні. 
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р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

№ 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

7. .Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

 

Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної 

діяльності 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат з презентацією на 

одну з тем: 

Тематика рефератів  та доповідей: 
6. Сутність, мета і функції інвестиційного 

менеджменту; 

7. Порядок розроблення  і реалізації 

інвестиційної стратегії підприємства. 

8. Політика управління фінансовими 

інвестиціями. 

9. Політика управління реальними інвестиціями. 

1. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та 

ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник 

за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 480 с.  

2. Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент : 

підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин; 

Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т.  Львів : Вид-во 

Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016.  463 c  

3. Гудзь О. Є., Стецюк П.А. Інвестиційний 

менеджмент: навчальний посібник. Львів: ТОВ 

«Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.  

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15


10. Моніторинг інвестиційної діяльності. 

 
http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

5. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 

р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

№ 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

7. .Закон України «Про інноваційну 

діяльність»/ URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

 

Тема 12. Використання інвестицій 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Не передбачено навчальним планом  

Не передбачено навчальним планом  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати тези до конференції або  

Реферат з пропонованих тем: 

Тематика рефератів  та доповідей: 

7. Інноваційна діяльність та її види. 

8. Суб’єкти інноваційної діяльності.  

9. Управління і організація інноваційної 

діяльності.  

10. Інвестиційні фонди, науково технічні парки та 

венчурні компанії, їх значення в інноваційній 

діяльності 

11. Державне регулювання інноваційної сфери. 

12. Бюджетна форма планування  інвестицій  
 

1. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та 

ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник 

за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 480 с.  

2. Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент : 

підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин; 

Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т.  Львів : Вид-во 

Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016.  463 c  

3. Гудзь О. Є., Стецюк П.А. Інвестиційний 

менеджмент: навчальний посібник. Львів: ТОВ 

«Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.  

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

№ 2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2021) 

5. .Господарський кодекс України від 16.01.2003 

р. № 436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 18.05.2021) 

6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» 

№ 1560-XII від 18 вересня 1991 року з ост.змінами 

відпов. URL: http://www.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

18.03.2021) 

7. .Закон України «Про інноваційну діяльність»/ 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів 

в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 
Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15


є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота 

Зразок модульної контрольної роботи 

Модульний контроль з дисципліни «Інвестування» проводиться у тестовій формі. 

Кількість модульних контрольних робіт на дисципліну – 1. 

Приклад: 

1. Реальні інвестиції – це: 

а) вкладення капіталу в різні фінансові інструменти інвестування з метою одержання 

доходу; 

б) пряма участь інвестора у виборі об’єктів інвестування і вкладенні капіталу; 

в) вкладення капіталу у відтворення основних засобів, в інноваційні нематеріальні 

активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей; 

г) вкладення капіталу, що ініційоване дією факторів, не пов’язаних з формуванням і 

розподілом чистого прибутку. 

2. Інституційний інвестор — це юридична особа, що: 

а) ставить своєю метою придбання контрольного пакету акцій для стратегічного 

управління підприємством; 

б) вкладає свій капітал у різноманітні об’єкти інвестування з метою одержання 

інвестиційного прибутку; 

в) акумулює кошти індивідуальних інвесторів і здійснює інвестиційну діяльність, що 

спеціалізується на операціях з цінними паперами; 

г) усі відповіді неправильні. 

3. Реінвестиції являють собою: 

а) використання знову сформованого для інвестиційних цілей капіталу, як за рахунок 

власних, так і позикових фінансових ресурсів; 

б) повторне використання капіталу; 

в) процес вилучення раніше інвестованого капіталу з інвестиційного обороту; 

г) вкладення капіталу в розвиток операційних активів самого інвестора. 

Перелік питань для самоперевірки: 
1. Сутність та значення інвестицій. 

2. Види інвестицій. 

3. Сутність та порядок реалізації інвестиційної діяльності. 

4. Інвестиційний процес та його особливості у разі фінансового й реального 

інвестування. 

5. Об'єкти інвестиційної діяльності. 

6. Суб'єкти інвестиційної діяльності та основні організаційно-правові форми їх 

функціонування. 

7. Права й обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності. 

8. Інвестиційний ринок і його складові. 

9. Взаємодія суб'єктів інвестиційної діяльності на інвестиційному ринку. 

10. Сутність та особливості фінансових інвестицій. 

11. Ринок цінних паперів та його учасники. 

12. Фондова біржа: мета створення й механізм функціонування. 

13. Суть та порядок формування портфеля цінних паперів. 

14. Фінансові посередники та їх діяльність на інвестиційному ринку. 

15. Засади фундаментального й технічного аналізу фінансового інвестування. 

16. Форми й принципи реального інвестування. 

17. Сутність та особливості інвестування основного капіталу. 



18. Сутність та особливості інвестування оборотних активів. 

19. Інвестиційна привабливість, її складові й різновиди. 

20. Основні методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємств. 

21. Сутність та види інновацій. 

22. Інноваційна діяльність та її види. 

23. Суб'єкти інноваційної діяльності. 

24. Управління й організація інноваційної діяльності 

25. Державне регулювання інноваційної сфери. 

26. Сутність та чинники міжнародної інвестиційної дія 

27. Суть та особливості іноземних інвестицій. 

28. Суб'єкти міжнародної інвестиційної діяльності. 

29. Сутність, чинники та методи оцінки інвестиційног мату країни. 

30. Державна політика у сфері залучення іноземних тицій. 

31. Світовий досвід регулювання іноземних інвестицій ливості його адаптації в Україні. 

32. Суть та види інвестиційних проектів. 

33. Порядок розроблення інвестиційного проекту. 

34. Бізнес-план інвестиційного проекту та основні в до його підготовки. 

35. Складові бізнес-плану інвестиційного проекту. 

36. Види проектного аналізу. 

37. Грошові потоки інвестиційного проекту та мех формування. 

38. Концепція оцінки грошей у часі. 

39. Основні методи фінансового аналізу інвестиційного 

40. Сутність та методичні підходи до оцінки проектних 

41. Сутність та види інвестиційних ресурсів. 

42. Джерела формування інвестиційних ресурсів. 

43. Переваги та недоліки внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інвестиційної 

діяльності. 

44. Основні методи фінансування інвестиційної діяльності. 

45. Оцінка вартості різних видів інвестиційних ресурсів. 

46. Методи оптимізації структури капіталу. 

47. Сутність, мета і функції інвестиційного менеджменту. 

48. Порядок розроблення і реалізації інвестиційної стратегії підприємства. 

49. Політика управління фінансовими інвестиціями. 

50. Управління портфелем фінансових інвестицій. 

51. Політика управління реальними інвестиціями. 

52. Моніторинг інвестиційної діяльності. 

53. Управління реалізацією реального інвестиційного проекту. 

54. Основні засади координації інвестиційної діяльності на макрорівні в Україні. 

55. Способи здійснення інвестицій у виробничі фонди. їх переваги та недоліки. 

56. Регулювання договірних відносин учасників інвестиційних проектів. 

57. Особливості та механізм ціноутворення у будівельній сфері. 

58. Сутність державної інвестиційної політики та основні етапи її становлення. 

59. Суб'єкти, об'єкти та методи державної інвестиційної політики. 

60. Важелі державного впливу на інвестиційну діяльність. 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 



90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100- бальну 

шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,4 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під час 

поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати 

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в 

ІДГУ». 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термі-нологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літе-ратурою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 
Вид роботи Максимальна кількість балів 

Презентація до завдання 5 

Конспект тем для самостійної роботи 5 

Реферат 5 

Розв’язання задач (ситуацій) 5 

Тестові завдання 5 

Проходження курсів у відповідності до тем навчальної 

дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus та ін. 

5 

 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань 

складає 5 балів. 

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями розв’язання задач (ситуацій) є знання методики здійснення розрахунків, 

вміння нестандартно підходити до розв’язання управлінських ситуацій та робити 

обґрунтовані висновки. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання 

реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати 

свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з 

викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом 

семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тем навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

Методичні поради для виконання науково-дослідного завдання (реферату) 

Під час першого семінарського заняття студенти спільно з викладачем затверджують 

тему дослідження. Зміна теми, включаючи незначні уточнюючі поправки в предмет 

дослідження, можлива лише за умови погодження з викладачем. 

Робота (реферат) повинна показати здатність студентів поглиблено аналізувати тему 

дослідження, працювати  із джерелами (що включає у себе і пошук джерел), поряд із 

наведеними у логічній послідовності цитатами студенти мають показати і власний 

аргументований погляд на описувану проблему, дійти до самостійних висновків. 

Автор роботи самостійно обирає структуру, при цьому її обов’язковими елементами 

повинні бути: титульний лист, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних 

джерел, додатки (за необхідністю). Обсяг роботи визначається автором, але не може бути 

меншим за 0,25 авт. аркуша (орієнтовно 10 000 знаків)  без урахування титульної сторінки, 

сторінки опису використаних джерел і додатків. 

Якщо в роботі вживається багато малозрозумілих скорочень і абревіатур, то варто дати 

їм пояснення на початку роботи. Відповідно, список таких скорочень (якщо вони мають 

місце) слід подавати одразу після Змісту. Вступ є важливою частиною роботи. Іноді буває 

досить лише перегорнути кілька сторінок вступу – і науковий рівень автора стає зрозумілим. 

Тому відповідному оформленню вступної частини слід приділити своєчасну й належну 

увагу. 

У Вступі, зокрема, подається бачення актуальності, наукової та практичної значущості 

проблеми, формулюється мета і завдання роботи, характеризуються методи та методологія, 

дається огляд джерел і літератури (тобто ступеня розробленості проблеми), стисло 



обґрунтовується структура роботи. Фахівці радять – і з цим слід погодитися – не писати 

одразу вступ, а починати з опрацювання змісту основної частини. Вже після того, як стає 

більш-менш зрозумілим, що саме складає цей зміст і що вдалось зробити взагалі, можна 

оформити Вступ. На початку досить задовільнитися чітким визначенням теми, мети, завдань 

і, відповідно - структури роботи. Таким чином, робота починається з Вступу, але пишеться 

він практично вже на завершальному етапі роботи. 

Вимоги до оформлення: 

матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), 

міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль; 

абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення 

абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab); 

текст вирівнюється по ширині; 

у тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна); 

у статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо; 

усі сторінки нумеруються (за винятком титульної, відповідно, наступна за титульною 

сторінкою буде мати номер 2); 

посилання давати за зразком [2, с. 45], де 2 – позиція джерела у Списку використаних 

джерел, 45 – сторінка, з якої взята цитата. 

Письмова робота здається за два тижні до початку залікової сесії на кафедру, а її копія у 

електронному вигляді – надсилається на електронну пошту, вказану викладачем. Відміткою 

про прийняття роботи до розгляду є віза викладача з датою на титульні сторінці (для 

письмового варіанту) або відповідь-підтвердження про отримання листа (для електронного 

варіанту). 

Задля якісного виконання роботи студентам рекомендується звернутися до викладача за 

консультацією ще на етапі формування мети, завдань та структури роботи. Вчасне звернення 

до викладача і корекція роботи допоможе уникнути поспішної переробки роботи в умовах 

відсутності часу. Також консультація викладача допоможе студенту вирішити чи не основну 

проблему при підготовці науково-дослідного завдання – відсутність або обмеженість у 

доступі актуальних джерел з теми дослідження. 

 

Тематика рефератів: 

1. Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств в умовах переходу на 

інноваційну модель сталого економічного розвитку. 

2. Амортизація необоротних активів – суттєве джерело фінансування інвестицій 

підприємства. 

3. Економічні та організаційні механізми управління інвестиційною діяльністю. 

4. Інвестиції іноземних фірм і сумісних підприємств. 

5. Інвестиційна привабливість та шляхи активізації інвестиційної діяльності міста 

Вінниці та Вінницької області. 

6. Інвестиційне проектування: інвестиційний проект, його склад та зміст. 

7. Іноземні інвестиції в Україні: джерела надходжень та особливості використання. 

8. Інтелектуальні інвестиції. 

9. Капітальне будівництво як цілісна система відтворення основних фондів та 

навколишнього середовища. 

10. Комплекс інвестиційних галузей: актуальні проблеми їх розвитку і завдання. 

11. Кошторисна документація для будівництва. 

12. Кредитування інвестиційної діяльності. 

13. Міжнародний рух капіталів та інвестицій. 

14. Напрямки вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності 

підприємств – суб’єктів вільних економічних зон. 

15. Необхідність контролю інвестиційної діяльності. 

16. Організація та планування інвестиційного процесу в промисловості. 

17. Освоєння інвестицій. 

18. Основні засади розробки регіональних інвестиційних програм в АПК. 



19. Основні положення по проектуванню підприємств, будівель і споруд. 

20. Оцінка інвестиційних проектів - передумова їх кредитування. 

21. Оцінка окупності виробничих інвестицій. 

22. Прийняття інвестиційних рішень у перехідній економіці. 

23. Проблеми розвитку інститутів спільного інвестування. 

24. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових інвестицій в Україні. 

25. Проблеми фінансування і кредитування у сфері інноваційної діяльності. 

26. Складання (формування) інвесторських кошторисів. 

27. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки. 

28. Формування джерел та методи інвестування на підприємствах в умовах кризи. 

1.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи  

 

Тестові завдання І рівня (1-20) 0,5 балів за вірну відповідь =10 б 

Тестові завдання ІІ рівня (21-28) 2 бали за вірну відповідь = 14 б. 

Тестові завдання ІІІ рівня (28-30) 3 бали за вірну відповідь  =6 б. 

Разом                                                 30 б 

 

1.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

 

 Оцінку за семестр з дисципліни, що закривається заліком, слід виставляти після її 

вивчення до початку екзаменаційної сесії за результатами поточного та проміжного 

контролю (відповідно вагові коефіцієнти 0,7 та 0,3); при цьому обов’язкової присутності 

здобувачів вищої освіти не передбачено. 

 

Залік отримує студент, який виконав усі види завдань, визначені у робочій програмі 

навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний контроль (не менше 35 

балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів).  

Підрахунок загальної оцінки (поточний + проміжний контроль) 

 

Викладач           Метіль Т.К. 
                 (підпис)       (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

протокол №6  від «28» грудня 2020 р. 

 

Завідувач кафедри          Метіль Т.К.  
                 (підпис)       (ПІБ) 

 

 

 


