
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

‟ІНВЕСТУВАННЯ”  
вибіркова дисципліна 

циклу професійної та практичної підготовки 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Економісні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарськго 

та державного управління. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в 

усіх сторонах інвестиційної діяльності, надати студентам глибокі теоретичні знання з 

інвестування як складного процесу економічної діяльності та правове його регламентування, 

про способи та засоби залучення інвестиційних ресурсів, сформувати практичні навички в 

підготовці та реалізації інвестиційних проектів і механізмів управління ними. 

 

Основні завдання 

‒ опанування теоретичними засадами інвестиційної діяльності; 

‒ отримання знань про умови, форми, методи та основні інструменти інвестиційної 

діяльності; 

‒ опанування методикою аналізу окремих фінансових інструментів, ефективності 

інвестиційного портфеля; 

‒ діагностика прийняття інвестиційних рішень та фінансового планування реальних 

інвестицій; вивчення основ нормативно-правового регламентування інвестиційної діяльності в 

Україні та у світі. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вивчення навчальної дисципліни ‟Інвестування” ґрунтується на знанні  таких навчальних 

дисциплін як ‟Фінанси”, ‟Національна економіка”, ‟Фінанси підприємств”, ‟Гроші і кредит”, 

‟Менеджмент”, і передує таким навчальним дисциплінам як ‟Податкова система”, ‟Бюджетна 

система”, ‟Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”, ‟Страхування”. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: 

– теоретичні і методологічні основи інвестування;  

– основні наукові категорії, поняття і термінологію дисципліни;  

– особливості обігу інвестицій в ринковій економіці;  

– основні нормативно-правові акти, форми і методи державного регулювання 

інвестиційної діяльності;  

– джерела і методи інвестування та способи залучення інвестиційних ресурсів;  

– суть, специфіку та порядок здійснення основних форм інвестування;  

– основні фази інвестиційного циклу, склад, структуру та зміст інвестиційних проектів;  

– особливості управління інвестиційним процесом та порядок обґрунтування 

інвестиційних рішень;  

– принципи та порядок формування інвестиційного портфеля;  

– порядок оформлення договорів та контрактів, проведення тендерів;  

– порядок приймання інвестором готових об’єктів. 

б) уміти: 

– визначати інвестиційну привабливість регіону, галузі, регіону;  

– здійснювати аналіз фінансово-економічного стану підприємства;  

– визначати інвестиційні пріоритети та оцінювати інвестиційний клімат;  

– обґрунтовувати потребу в інвестиційних ресурсах та оптимізувати їх структуру;  



– визначати ефективність різних форм інвестицій та оцінювати якість інвестиційних 

інструментів;  

– здійснювати оцінку вартості об’єктів реального інвестування;  

– організовувати інноваційну діяльність; 

– обґрунтовувати доцільність інвестиційних рішень та здійснювати попередню оцінку 

інвестиційного проекту;  

– здійснювати вибір інвестиційного рішення в умовах ризику та запобігати ризикам;  

– формувати портфель інвестицій та управляти ним;  

– укладати та оформляти інвестиційні угоди. 

 

Зміст навчальної дисципліни за теми 

 

Методологічні основи інвестування. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної діяльності. 

Фінансові інвестиції. Інвестиції в засоби виробництва. Інноваційна форма інвестицій. 

Залучення іноземного капіталу. Обґрунтування доцільності інвестування. Інвестиційні проекти. 

Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Менеджмент інвестицій. Використання 

інвестицій. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності. 

 

Кафедра: Державних та місцевих фінансів 

Мова викладання: українська 

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Дуб А. Р. 
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