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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни «Інвестування» є економічні відносини, 

що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни «Інвестування» − формування знань щодо сутності 

механізму функціонування інвестиційного процесу, зокрема: допомогти студентам 

опанувати теорію і практику управління інвестиційною діяльністю підприємств, 

засвоїти форми та напрямки інвестування; сформувати теоретичну та 

методологічну базу, необхідну для вільного володіння практикою використання 

інвестиційних інструментів; виробити вміння оцінювати й аналізувати 

інвестиційну політику, що проводиться в країні, а також оцінювати інвестиційні 

портфелі та інвестиційні проекти.  

 

Основні завдання 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвестування» 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;  

- визначити основні інвестиційні джерела. 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Макроекономіка Фінансовий аналіз 

Мікроекономіка  Фінансовий ринок 

Економіка підприємств Управління фінансами суб’єктів 

господарювання 

Фінанси суб’єктів підприємництва  

Корпоративні фінанси  
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

Компетентності  Результати навчання 
Здатність   досліджувати   тенденції   

розвитку інвестування   за   допомогою   

інструментарію   макро-   та 

мікроекономічного аналізу 

Знати і розуміти теоретичні основи 

інвестування суб’єктів  господарювання 

 

 

Розуміння особливостей функціонування 

сучасного фондового ринку та його ролі у 

фінансовому інвестуванні 

Здатність  застосовувати  економіко-

математичні методи та моделі для 

визначення ефективності інвестиційного 

процесу 

Здатність до діагностики стану фінансів  

суб’єктів господарювання при 

обгрунтуванні доцільності інвестування 

Розуміти принципи, методи та інструменти 

інвестування суб’єктів  господарювання 

Здатність  застосовувати  економіко-

математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач що 

інвестування суб’єктів господарювання 

Розуміти методологію оцінки, аналізу 

економічної ефективності інвестиційних 

рішень 

Здатність  застосовувати  знання  

законодавства  у сфері    інвестування 

Знати джерела і способи фінансування 

інвестиційного процесу 

Здатність виконувати контрольні функції 

при здійсненні моніторингу інвестиційного 

процесу  

Вміти оптимізувати структуру портфеля 

фінансових інвестицій компанії 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Номер 

теми 

Назва теми 

1.  Методологічні основи інвестування 
2.  Суб’єкти й об’єкти інвестиційної діяльності 
3.    Фінансові інвестиції 
4.  Інвестиції в засоби виробництва 
5.  Інноваційна форма інвестицій 
6.  Залучення іноземного капіталу 
7.  Обґрунтування доцільності інвестування 
8.  Інвестиційні проекти 
9.  Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 
10.  Менеджмент інвестицій 
11.  Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної 

діяльності 
12.  Використання інвестицій 
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РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Методологічні основи інвестування 

Сутність інвестицій. Структура цінностей, що належать до інвестицій. 

Ознаки інвестицій. Класифікація інвестицій. Форми інвестування.  

Інвестиційна діяльність. Особливості інвестиційної діяльності. Види та 

форми інвестиційної діяльності. Чисті інвестиції. Валові інвестиції. Учасники 

інвестиційної діяльності. Мета інвестиційної діяльності. Спрямованість 

інвестиційної діяльності. Інвестиційний процес. Інвестиційний ринок. 

Роль інвестицій  у розвитку економічних процесів. Інвестиційний клімат. 

Ефекти від залучення інвестицій – економічні, соціальні, екологічні. Основні 

причини, які стримують приплив інвестицій в Україну. Шляхи активізації 

інвестування. 

 

Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності 

Об'єкти інвестиційної діяльності. Інвестиційний проект. Інвестиційний 

портфель. 

Суб'єкти інвестиційної діяльності. Інвестори та учасники інвестиційної 

діяльності. Основні принципи інвестиційної діяльності. Права  суб’єктів 

інвестиційної діяльності. Обов'язки  інвесторів.  

Виробничо-господарські утворення. Холдингові компанії, промислово-

фінансові групи, фінансові компанії. Функції фінансових установ. Інститути 

спільного інвестування.  

Держава як суб'єкт інвестування. Форми участі держави в процесі 

інвестування. Нормативна база щодо регулювання інвестиційної діяльності. 

Інституційне забезпечення інвестиційної діяльності. Методи державного 

стимулювання інвестиційної діяльності. 

Напрями та об’єкти інвестування. Мотивація інвестиційної діяльності.  

 

Тема 3. Фінансові інвестиції 

Економічна сутність фінансових інвестицій. Чинники, що впливають на 

здійснення фінансових інвестицій. Особливості здійснення фінансових 

інвестицій. Форми фінансового інвестування.  

Класифікація фінансових інвестицій. Методи обліку фінансових інвестицій. 

Інструменти фінансового інвестування. Цінні папери. Ринкові цінні папери. 

Боргові цінні папери. Іпотечні цінні папери.  

Акції. Прості акції. Привілейовані акції. Облігації. Похідні цінні папери. 

Деривативи. Депозитарні розписки.  

Ринок цінних паперів, його завдання. Особливості фондового ринку 

України. Розвиток фондового ринку. Сегментація фондового ринку. Визначення 

загального стану фондового ринку. Фондові індекси. Державне регулювання 

фондового ринку. 

Учасники ринку цінних паперів та їх функції. Емітенти. Інвестори. 

Саморегулівні організації. Професійні учасники фондового ринку. Національна 

депозитарна система. 
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Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій. Оцінка інвестицій в 

цінні папери.  

Інфраструктура ринку цінних паперів. Фондова біржа, принципи 

функціонування та функції. Члени фондової біржі, їх функції. 

Поняття та типи інвестиційних портфелів. Мета і цілі формування інвести-

ційного портфеля. Порядок формування портфеля інвестиційного портфеля. 

  

Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва 

Економічна сутність інвестицій в засоби виробництва. Об’єкти реальних 

інвестицій.  

Види реальних інвестицій. Капітальні інвестиції. Інноваційні інвестиції. 

Управління реальними інвестиціями. 

Інвестиції в основний і оборотний капітал. Прямі й портфельні інвестиції.  

Капіталовкладення. Об’єкти капіталовкладень. Джерела капіталовкладень. 

Функції капіталовкладень. Класифікація капіталовкладень. 

Інвестиції в нематеріальні активи.  

Фінансування реальних інвестицій.  

 

Тема 5. Інноваційна форма інвестицій. 

Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. Класифікація 

інновацій. Інноваційна діяльність. Інноваційний процес. Особливості 

інноваційного процесу. 

Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності. Інноваційний проект. 

Інноваційна продукція.  

Інноваційне підприємство. Інноваційні структури. Технополіс. Технопарк. 

Трансфертна технологія. Бізнес-інкубатори. Венчурні компанії. 

Критерії оцінки інноваційних проектів підприємств. 

Особливості оцінки ефективності інтелектуальних інвестицій.  

Фінансова підтримка інноваційної діяльності. Венчурне фінансування. 

Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні.  
 

Тема 6. Залучення іноземного капіталу  

 Характеристика іноземних інвестицій. Мета іноземних інвестицій. 

Пріоритетні завдання, які мають розв’язати іноземні інвестиції. Чинники, що 

впливають на обсяги іноземних інвестицій. Види іноземних інвестицій. Форми  

здійснення іноземних інвестицій.  

Інвестиційна привабливість. Критерії інвестиційної привабливості. 

Інвестиційний клімат. Поняття інвестиційного клімату. Чинники, що впливають 

на інвестиційний клімат держави. Загальна оцінка інвестиційного клімату в 

Україні на макроекономічному рівні. Шляхи активізації інвестування.  

Основні напрями міжнародної інвестиційної діяльності. Правовий статус 

підприємств з іноземними інвестиціями, порядок їх створення. Міжнародні 

фінансово-кредитні інститути та їх напрями діяльності на інвестиційному ринку. 

Державна політика щодо залучення іноземних інвестицій та державні 

гарантії їх захисту. 

https://pidruchniki.com/83575/investuvannya/pravoviy_status_pidpriyemstv_inozemnimi_investitsiyami_poryadok_stvorennya#58
https://pidruchniki.com/83575/investuvannya/pravoviy_status_pidpriyemstv_inozemnimi_investitsiyami_poryadok_stvorennya#58
https://pidruchniki.com/83576/investuvannya/derzhavna_politika_zaluchennya_inozemnih_investitsiy_derzhavni_garantiyi_zahistu#19
https://pidruchniki.com/83576/investuvannya/derzhavna_politika_zaluchennya_inozemnih_investitsiy_derzhavni_garantiyi_zahistu#19
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Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування 

Інвестиційні ризики. Концепція і вимірювання інвестиційних ризиків. 

Поняття інвестиційного ризику. Фактори ризику. Види ризиків. Етапи оцінки 

реальних ризиків інвестиційних проектів. Заходи щодо запобігання ризикам та 

їх зменшення.  

Теорія оцінки інвестицій. Концепція вартості грошей у часі. Визначення 

вартості інвестицій на основі простих процентів. Порядок застосування складних 

процентів в інвестиційній теорії. Методика розрахунку вартості грошових потоків 

в часі.  

Методи оцінювання ефективності інвестицій. Основні принципи оцінки 

ефективності. Міжнародні та національні стандарти оцінки. Оцінка інфляції. 

Оцінка інвестиційних ризиків. 

 

Тема 8. Інвестиційні проекти 

Поняття інвестиційного проекту. Порядок розробки інвестиційного проекту. 

Класифікація інвестиційних проектів. Життєвий цикл проекту. 

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту. Бізнес-план 

інвестиційного проекту. Принципи складання бізнес-плану інвестиційного 

проекту. Етапи формування інвестиційного бізнес-плану. 

Аналіз інвестиційного проекту. Предмет, об’єкти, суб’єкти, методи і 

прийоми аналізу. 

Методи оцінки інвестиційного проекту. Базові принципи оцінки. Етапи 

оцінки. Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів. Статичні методи. 

Динамічні методи. 

Аналіз факторів невизначеності та ризику в оцінці інвестиційного проекту. 

Проектний ризик, його особливості. Класифікація проектних ризиків. Управління 

проектними ризиками. 

 

Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 

Джерела фінансування інвестиційної діяльності. Класифікація 

інвестиційних ресурсів. Принципи формування інвестиційних ресурсів. Стратегія 

формування інвестиційних ресурсів. Розрахунок загального обсягу інвестиційних 

ресурсів реального інвестиційного проекту.  

Внутрішні джерела інвестицій. Зовнішні джерела інвестицій. Чинники 

вибору джерел фінансування.  

Методи та інструменти залучення ресурсів на інвестиційному ринку. 

Самофінансування. Акціонування. Боргове фінансування. Лізинг. Інвестиційний 

кредит. Державне фінансування інвестиційних проектів. 

Оцінка вартості акумульованих інвестиційних ресурсів. Методи оптимізації 

структури інвестиційних ресурсів. Фінансовий, операційний і загальний 

леверидж. 
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Тема 10. Менеджмент інвестицій 

Сутність та принципи інвестиційного менеджменту. Завдання і функції 

інвестиційного менеджменту. Вибір підприємств щодо інвестування. 

Цілі та завдання управління інвестиційною діяльністю підприємства. 

Принципи і послідовність розроблення інвестиційної стратегії підприємства. 

Індикативне планування інвестицій.  

Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу. Особливості  

державного макроекономічного регулювання інвестиційного процесу в Україні. 

Підходи стосовно державного втручання в інвестиційний процес. Засоби 

регулювання інвестиційного процесу в державі. Визначення пріоритетів вкладень. 

Засоби  впливу на інвестиційні процеси. 

 

Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів 

інвестиційної діяльності  

Способи реалізації інвестиційних проектів. ДДооггооввііррнніі  ввііддннооссииннии  вв  ппррооццеессіі  

реалізації інвестиційних  проектів. Види договорів. 

Поняття про тендери. Тендерна документація, принципи її опрацювання. 

Порядок підписання та подання тендерних пропозицій.  Організація проведення 

торгів. Способи проведення тендерів. Оферта.  

Нормативно-правова база регулювання інвестиційної діяльності. 

  

Тема 12. Використання інвестицій. 

Організація управління реалізацією інвестиційного процесу. Матеріально-

технічне забезпечення інвестиційного процесу. 

Моніторинг інвестиційного процесу. Види моніторингів суб’єктів 

інвестиційного процесу. Маркетинговий моніторинг. Фінансовий моніторинг. 

Технічний моніторинг. Моніторинг державного будівництва.  

Введення в дію об’єктів інвестування. Стадії прийомки виконаних робіт і 

готових об'єктів. 

 

 
  

https://pidruchniki.com/83592/investuvannya/printsipi_poslidovnist_rozroblennya_investitsiynoyi_strategiyi_pidpriyemstva#47
https://pidruchniki.com/83599/investuvannya/vikoristannya_osvoyennya_investitsiy#91
https://pidruchniki.com/83600/investuvannya/materialno-tehnichne_zabezpechennya_investitsiynogo_protsesu#33
https://pidruchniki.com/83600/investuvannya/materialno-tehnichne_zabezpechennya_investitsiynogo_protsesu#33
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