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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інвестиційна діяльність 
підприємства» - формування у майбутніх спеціалістів глибоких теоретичних 
знань і практичних навиків щодо  організації та управління інвестиційною 
діяльністю підприємства, а також інструментарієм, методикою розроблення 
інвестиційних стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь 
і навичок щодо методів оцінки інвестиційних проектів. 

 
Компетентності: 
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення 
СК01. Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної 

економіки на мікро-, макро-  та міжнародному рівнях. 
СК11. Здатність використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування економічних рішень. 
СК14. Здатність проводити аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, стану функціональних підсистем підприємств, 
організацій та установ. 

 
Результати навчання: 
ПР03. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікро- та макроекономіки.  
ПР05. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними економічними 
агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами 
державної влади). 

ПР11. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 
господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 
показники які характеризують результативність їх діяльності. 

ПР13. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Інвестиційний  менеджмент 
Інвестиційна діяльність 

підприємства 
Бізнес-планування Інноваційний менеджмент 

Економіка та організація 
інноваційної діяльності Планування діяльності організації 

Основи менеджменту 
Інвестиційна діяльність 

підприємства 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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120/4 
кр. 

64 56 32  32 Р   + 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального 

обсягу складає 53,3%. 
 
  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 
з/п. 

Види 
навчальних 
занять (Л, 

ЛЗ, ПЗ, СР) 

Кількість 
годин 

Номер семестру (якщо дисципліна 
викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного 
заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Рекомендована 
література 

(базова, 
допоміжна) 

1 2 3 4 5 
Змістовий модуль 1. Методичні засади та методичний інструментарій інвестиційного 

менеджменту 
1 Л 2 Тема 1. Сутність, мета та функції 

інвестиційної діяльності 
1. Економічна сутність інвестицій та 
класифікація інвестицій. 
2. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної 
діяльності. 
3. Суть, завдання та функції 
інвестиційної діяльності. 
4. Державне регулювання інвестиційної 

Основна:  
[1; 4; 5].  
Додаткова:  
[14; 10; 11] 



діяльності, методи та форми її 
здійснення. 

2 ПЗ 2 Тема 1. Методичні засади та 
методичний інструментарій 
інвестиційного менеджменту 
1. Економічна суть та класифікація 
інвестицій. Об’єкти та суб’єкти 
інвестиційної діяльності. Інвестиційний 
менеджмент. 
2. Інвестиційне планування та його 
основні параметри. 
3. Ринок капіталу. Інвестиційний та 
фінансовий капітал. Ставка процента. 
4. Вартість грошей у часі. 
5. Коригування вартості грошових 
коштів з урахуванням інфляції та 
ризику. 
6. Ліквідність інвестицій, її роль в 
інвестиційному менеджменті. 

3 СР 6 Пошук, підбір та огляд літературних 
джерел на задану тематику. Огляд 
літературних джерел за вже вивченим 
матеріалом. 

4 Л 4 Тема 2. Методичні засади та 
методичний інструментарій 
інвестиційної діяльності 
1. Інформаційне забезпечення 
інвестиційної діяльності. 
2. Концепція зміни вартості грошей у 
часі. 
3. Методичний інструментарій 
інвестиційних розрахунків. 
4. Інвестиційний ризик: природа, 
класифікація, методи оцінки. 
5. Принципи інвестиційних розрахунків 
в умовах інфляції. 
6. Концепція і методичний 
інструментарій оцінки фактора 
ліквідності. 

Основна:  
[1; 2; 4; 7].  
Додаткова:  
[ 10; 12] 

5 ПЗ 2 Тема 2. Оцінка та прогнозування 
розвитку інвестиційного ринку 
1. Суть, елементи та інфраструктура 
інвестиційного ринку. 
2. Стан інвестиційного ринку в Україні. 
Проблеми інвестування на сучасному 
етапі. 
3. Фінансово-кредитні установи в 
інвестуванні. 
4. Оцінка та прогнозування 
макроекономічних показників розвитку 
інвестиційного ринку. 
5. Інвестиційний клімат та фактори його 



формування. 
6. Оцінка інвестиційної привабливості. 

6 СР 6 Пошук, підбір та огляд літературних 
джерел на задану тематику. Виконання 
есе на тему практичного заняття. 

7 Л 4 Тема 3. Оцінка та прогнозування 
розвитку інвестиційного ринку 
1. Інвестиційний ринок та його 
структура. Кон'юнктура інвестиційного 
ринку. 
2. Інвестиційний клімат. 
3. Макроекономічні показники розвитку 
інвестиційного ринку, їх оцінка та 
прогнозування. 
4. Оцінка інвестиційної привабливості 
економіки, регіону. 

Основна:  
[1 - 4]. 
 Додаткова:  
[10; 11; 13] 

8 ПЗ 6 Тема 3. Розроблення інвестиційної 
стратегії підприємства 
1. Поняття та принципи інвестиційної 
стратегії підприємства. 
2. Етапи формування інвестиційної 
стратегії підприємства. 
3. Форми інвестування. Напрями 
інвестиційної діяльності підприємства. 
4. Оцінка результативності розробленої 
інвестиційної стратегії. 

9 СР 4 Виконання практичних завдань щодо 
розрахунку показників, за допомогою 
яких визначається раціональність 
вартісних критеріїв оцінки ефективності 
стратегії. 

10 Л 2 Тема 4. Розроблення інвестиційної 
стратегії підприємства 
1. Поняття та принципи інвестиційної 
стратегії підприємства. 
2. Етапи формування інвестиційної 
стратегії підприємства. 
3. Форми інвестування. Напрями 
інвестиційної діяльності підприємства. 
4. Оцінка результативності розробленої 
інвестиційної стратегії. 

Основна:  
[1 – 4; 9]. 
 Додаткова:  
[11-12] 

11 ПЗ 4 Тема 4. Стратегія формування 
інвестиційного капіталу підприємства, 
управління ним 
1. Поняття інвестиційної стратегії 
підприємства та етапи її розробки. 
2. Форми та напрями інвестиційної 
діяльності підприємства. 
3. Оцінка розробленої інвестиційної 
стратегії підприємства. 
4. Інвестиційні ресурси підприємства. 
5. Інвестиційний капітал, його вартість. 



Методичні підходи до оцінки вартості 
інвестиційного капіталу. 
6. Середньозважена вартість 
інвестиційного капіталу. 
7. Управління формуванням 
оптимальної структури інвестиційного 
капіталу. 

12 СЗ 4 Пошук, підбір та огляд літературних 
джерел на задану тематику. Підготовка 
до практичних занять. 

13 Л 2 Тема 5. Стратегія формування 
інвестиційного капіталу підприємства, 
порядок підготовки реальних 
інвестиційних проектів підприємства 
1. Інвестиційні ресурси підприємства, їх 
джерела. 
2. Вартість інвестиційного капіталу, 
фактори впливу на неї. 
3. Управління структурою 
інвестиційного капіталу. 
4. Інвестиційна привабливість окремих 
підприємств, методичні засади її 
дослідження. 
5. Поняття інвестиційного проекту, їх 
класифікація та порядок розробки. 
6. Бізнес-план інвестиційного проекту. 

Основна:  
[1 – 3; 7]. 
 Додаткова:  
[ 11; 13] 

14 ПЗ 6 Тема 5. Порядок підготовки реальних 
інвестиційних проектів підприємства 
1. Характеристика основних форм 
реальних інвестицій підприємства. 
2. Інвестиційна привабливість 
підприємства. Життєвий цикл 
підприємства.  
3. Аспекти характеристики фінансового 
стану підприємств при оцінці їх 
інвестиційної привабливості. 
4. Критерії оцінки інвестиційної 
привабливості підприємств. 
5. Інвестиційний проекти, їх 
класифікація. Капітальні вкладення як 
форма реального інвестування. 
6. Бізнес-план реалізації інвестиційного 
проекту. 

15 СР 5 Пошук, підбір та огляд літературних 
джерел на задану тематику. Підготовка 
до поточної контрольної роботи: 
вивчення лекційного матеріалу та 
виконання практичних завдань. 

16 ПЗ 2 Поточна контрольна робота № 1  
 



 
 Змістовий модуль 2. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 
17 Л 4 Тема 6. Правила прийняття 

інвестиційних рішень 
1. Мета та послідовність оцінки 
реальних інвестиційних проектів. 
Грошовий потік. 
2. Показники оцінки ефективності 
інвестиційних проектів. 
3. Неформальні процедури оцінки та 
відбору проектів. 
4. Порівняльна характеристика 
показників оцінки інвестиційних 
проектів. 
5. Оцінка інвестиційних ризиків. 
6. Методи та способи зниження 
інвестиційних ризиків. 

Основна:  
[1 – 4; 8-9]. 
 Додаткова:  
[10; 12; 15] 

18 ПЗ 6 Тема 6. Правила прийняття 
інвестиційних рішень 
1. Оцінка ефективності інвестиційних 
проектів: суть та основні принципи. 
2. Грошовий потік. 
3. Показники оцінки ефективності 
реальних інвестиційних проектів: 
4. Практичне визначення ефективності 
інвестиційного проекту. 
5. Інвестиційні ризики, методи, та 
способи їх зниження. 

19 СР 4 Вивчення лекційного матеріалу та 
виконання практичних завдань.  

20 Л 4 Тема 7. Формування програми реальних 
інвестицій підприємства 
1. Поняття програми реальних 
інвестицій, принципи її формування. 
2. Оптимізація програми реальних 
інвестицій. 
3. Управління формуванням і 
реструктуризацією програми реальних 
інвестицій. 
4. Оперативне управління 
інвестиційним процесом. 
5. Обґрунтування необхідності закриття 
проекту та реінвестування капіталу. 

Основна:  
[1 – 4; 6].  
Додаткова:  
[11; 12; 14] 

22 ПЗ 4 Тема 7. Формування програми реальних 
інвестицій підприємства та особливості 
управління інноваційними інвестиціями 
підприємства 
1. Програми реальних інвестицій, 
принципи та етапи її формування. 
2. Оптимізація програми реальних 
інвестицій. Методичні підходи до 
формування оптимальної 



безальтернативної програми реальних 
інвестицій. 
3. Управління формуванням і 
реструктуризацією програми реальних 
інвестицій. Оперативне управління 
інвестиційним процесом. 
4. Обґрунтування необхідності закриття 
проекту та реінвестування капіталу. 
5. Суть інноваційних інвестицій 
підприємства, їх основні форми та 
напрями. 
6. Джерела та механізми інвестування 
інновацій. 
7. Оперативне управління інноваційним 
інвестиційним процесом. 

22 СР 5 Виконання практичних завдань щодо 
формування програми реальних 
інвестицій підприємства та особливості 
управління інноваційними інвестиціями 
підприємства.  

23 Л 4 Тема 8. Розроблення політики 
управління фінансовими інвестиціями 
підприємства 
1. Фінансовий ринок та його структура. 
Ринок цінних паперів та його 
інструменти. 
2. Формування фінансових ресурсів та 
джерел підприємства. 
3. Суть фінансових інвестицій 
підприємства, їх основні форми. 
4. Управління фінансовими 
інвестиціями підприємства, фінансові 
інструменти. 
5. Оцінка інвестиційних якостей та  
ефективності фінансових інвестицій 
підприємства. 

Основна:  
[1 – 4; 9]. 
Додаткова:  
[10 – 13] 

24 ПЗ 4 Тема 8. Розроблення політики 
управління фінансовими інвестиціями 
підприємства 
1. Роль фінансового інвестування в 
здійсненні фінансово-господарської 
діяльності підприємства. 
2. Основні форми фінансових 
інвестицій підприємства. 
3. Загальна характеристика і 
класифікація цінних паперів. 
4. Оцінка інвестиційних якостей цінних 
паперів. 
5. Фондовий ринок та фондова біржа. 
6. Основні інструменти фондового 
ринку України. Напрями розвитку ринку 
цінних паперів в Україні. 



25 СР 2 Пошук, підбір та огляд літературних 
джерел на задану тематику. 

26 Л 2 Тема 9. Управління портфелем 
фінансових інвестицій підприємства 
1. Теорія інвестиційного портфеля. 
Поняття інвестиційного портфеля. Типи 
інвестиційних портфелів. 
2. Формування портфеля реальних 
інвестицій. 
3. Формування портфеля фінансових 
інвестицій. 

Основна:  
[1 – 4; 9]. 
Додаткова:  
[11; 12] 

27 ПЗ 2 Тема 9. Управління портфелем 
фінансових інвестицій підприємства 
1. Суть та типи інвестиційного 
портфеля. 
2. Формування портфеля реальних 
інвестицій. 
3. Формування портфеля фінансових 
інвестицій. 
4. Управління інвестиційним портфелем 
підприємства. 
5. Інвестиційне проектування. Стадії 
проектування. 
6. Проектно-кошторисна документація 
та ціноутворення в інвестиційній сфері. 
7. Організація взаємодії суб’єктів 
інвестування. 

28 СР 4 Пошук, підбір та огляд літературних 
джерел на задану тематику. 

29 Л 4 Тема10. Принципи оперативного 
управління портфелем фінансових 
інвестицій підприємства 
1. Принципи оперативного управління 
портфелем фінансових інвестицій. 
2. Інвестиційне проектування. 

Основна:  
[1 – 4; 9]. 
 Додаткова:  
[11; 12; 15] 

30 ПЗ 4 Тема 10. Особливості інвестиційного 
проектування в Україні 

31 СР 4 Пошук, підбір та огляд літературних 
джерел за заданою тематикою. 
Підготовка до поточної контрольної 
роботи: вивчення лекційного матеріалу 
та виконання практичних завдань. 

32 ПЗ 2 Поточна контрольна робота № 2  
 Разом 

(годин) 
64   

 



4  САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п 

Назва видів самостійної роботи 
Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 10 
2 Підготовка до практичних занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 
лекційних заняттях  16 

4 Виконання індивідуального завдання 10 
5 Підготовка до поточних контрольних 4 
 Разом 56 

 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
 

__________________________________Розрахункове завдання_______________________________ 
 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
 Аналіз ефективності та управління реальними 

інвестиційними проектами на підприємствах 
України 

15 

 
  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Методами навчання дисципліни «Інвестиційна діяльність 
підприємства» є способи спільної діяльності й спілкування викладача і 
студентів, що забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, 
оволодіння системою професійних знань, умінь і навичок, формування 
наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці 
майбутніх фахівців за спеціальністю 051 «Економіка». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, 
так і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні 
(пояснення, бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), 
практичні (рішення задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 
«Інвестиційна діяльність підприємства» використовуються:  

1) пояснювально-наочний проблемний виклад;  
2) частково-пошуковий та дослідницький методи. 
За місцем в структурній діяльності використовуються: 



1) методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 
словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

2) методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали 
в собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

3) методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: 
методи усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, 
тематичного і систематичного контролю. 
 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Методами контролю з дисципліни «Інвестиційна діяльність 
підприємства» є поточний, семестровий, модульний та підсумковий 
контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 
занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни 
є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Семестровий контроль здійснюють у формі семестрового екзамену. 

Семестрові екзамени – форма оцінювання підсумкового засвоєння 
студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 
дисципліни, що проводять як контрольний захід. 

Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять 
та виконання індивідуальних завдань здійснюють за накопичувальною 100-
бальною системою за такими критеріями: 

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядають; 

2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
3) уміння поєднувати теорію з практикою під час розгляду 

виробничих ситуацій, розв'язання задач, здійснення розрахунків у процесі 
виконання індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в 
аудиторії; 

4) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і в 
ході виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки. 

Максимально можливий бал ставлять за умови відповідності 
індивідуального завдання студента або його усної відповіді всім зазначеним 



критеріям. Відсутність тієї або іншої складової частини знижує кількість 
балів. У процесі оцінювання індивідуальних завдань увагу також приділяють 
якості, самостійності та своєчасності здавання виконаних завдань викладачу, 
згідно із графіком навчального процесу. Якщо якусь із вимог не буде 
виконано, то бали буде знижено.  

Поточну письмову контрольну роботу проводять 2 рази на семестр, 
вона містить теоретичні та практичні завдання різного рівня складності, 
відповідно до тем змістового модуля. Результати поточного контролю 
(поточна успішність) можуть враховуватись як допоміжна інформація для 
виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 
кожного змістовного модуля. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 
навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра. Підсумковий контроль 
з дисципліни «Інвестиційна діяльність підприємства» включає семестровий 
контроль у формі екзамену (виконання письмових екзаменаційних завдань) в 
десятому семестрі. 

  
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Максимальна сума балів, що може бути набрана студентом за 

результатами поточного контролю з навчальної дисципліни, складає 100 
балів. 

Кількість балів на кожну тему змістових модулів визначають з 
урахуванням складності, обсягу та значущості в засвоєнні дисципліни: 
практичних, лабораторних робіт та індивідуальних завдань (таблиця 1). 

Шкала оцінювання знань та умінь студента (національна та ECTS) 
наведена у таблиці 2. 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності 

студента 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (модулі) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
20 100 ПР1 ПР2 ПР3 ПР4 ПР5 ПР6 ПР7 ПР8 ПР98 ПР10 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 
 
 
 
 
 



Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS 

Оцінка  
за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційна діяльність 

підприємства» для студентів всіх форм навчання.  
2. Конспект лекцій за темами навчальної дисципліни «Інвестиційна 

діяльність підприємства» у системі дистанційного навчання. 
3. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Інвестиційна діяльність 

підприємства». 
4. Методичні вказівки щодо виконання розрахункового завдвня з курсу 

«Інвестиційна діяльність підприємства». 
5. Завдання для самостійної роботи. 
6. Завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь 

студентів. 
7. Завдання до комплексної контрольної роботи. 
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