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Опис дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління інвестиціями» спрямована на 
формування знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу 
інвестиційної привабливістю проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності. 
Формування інвестиційного фінансового портфелю та програм реальних інвестицій підприємства. 

 
Структура курсу 

 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4/2 

Теоретичні засади 
інвестиційної діяльності 

Знати теоретичні засади інвестиційної діяльності, а саме  
характерні ознаки економічної категорії „інвестиції”; основні 
стадії інвестиційного циклу; напрямки інвестиційної 
діяльності інвесторів; основні об’єкти інвестиційної 
діяльності; методи розробки інвестиційної стратегії; зміст 
портфельного інвестування 

Тести, 
питання  

4/2 
Інвестиційний ринок  

Проводити аналіз інвестиційного ринку, зокрема 
інвестиційного попиту та пропозиції. Визначити стан 
кон’юнктури інвестиційного ринку.  

Тести, 
питання  

4/2 
Управління 
формуванням 
інвестиційних ресурсів  

Знати критерії визначення фінансово-економічного стану 
підприємства та принципи формування інвестиційних 
ресурсів підприємства, аналізувати джерела інвестування 
та структура капіталу; розуміти роль амортизації у 
фінансуванні інвестиційних проектів 

Тести, 
питання  

4/4 Інновації як об’єкт 
інвестиційної діяльності  

Здійснювати аналіз складових інноваційного процесу Тести, 
питання  

4/4 Управління реальними 
інвестиціями  

Здійснювати аналіз суб’єктів та об’єктів реальних 
інвестицій. Проводити оцінку об’єктів реальних інвестицій 

Тести, 
питання  
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6/4 Концепція інвестиційного 
проектування та 
управління 
інвестиційними 
проектами  

Розробляти бізнес-план інвестиційного проекту. 
Аналізувати інвестиційні проекти в умовах інфляції та 
ризиків 

Тести, 
питання 

4/2 
Управління фінансовими 
інвестиціями  

Здійснювати обґрунтування потреби в інвестиційних 
ресурсах та розкривати зміст фінансового та оперативного 
важелів   

Тести, 
питання 

 
Літературні джерела  

 
1. Бюджетна система: підручник / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, М.В.Ливдар. –Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2019. –400 с 

2. Войтко С.В., Гавриш О.А., Згуровський О.М., Нараєвський С.В. Економіка зарубіжних країн. -Київ: КПІ ім. 
Ігоря Сікорськогого, 2017. —400 с 

3. Економіка підприємства [Текст] : [навч. посіб.] / Вігуржинська С. Ю., Басюркіна Н. Й., Свистун Т. В.; [за 
ред. С. Ю. Вігуржинської]. -Одеса : Гуляєва В. М. [вид.], 2018. -115, [1] с.  

4. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / [Л. Л. Лазебник та ін.] ; Держ. фіск. служба України, Ун-т 
держ. фіск. служби України. -Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2018. -499 с. 

5. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / [Н. М. Колпаченко та ін.]. -Харків : Діса плюс, 2019. -277 с. 
6. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; уклад.: Н. В. 

Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. В. Пічик. -Київ : НаУКМА, 2018. -302с. 
7. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / С. М. Рогач [та ін.]. -Київ : Компринт, 2018. -391 с. 
8. Іноземні інвестиції в Україні / За ред. П.І. Гайдуцького. –К. :Редакційно-видавниче відділення Укр. ІНТЕІ, 

2017. –248 с. 

9. Крисоватий А.І., Синютка Н.Г. Муніципальна боргова політика:теоретичні концепції та практика 
реалізації в Україні: монографія / Андрій Крисоватий, Наталія Синютка. –Львів: Українська академія 
друкарства, 2017. –199 с. 

10. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, 
Ю.В. Малиновський, В.П. Далик. –Львів: СТ «Міські інформаційні системи», 2017. –365 с 

11. Пшик Б. І. Формування інвестиційних ресурсів в Україні на базі заощаджень населення / Б. І. Пшик // 
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр.* / НАН України. ДУ «Ін-т 
регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ»; редкол.: В. С. Кравців (відп.ред.). –Львів, 2017. –
Вип. 2 (124). –С. 66–69. 

12. Самотоєнкова О.В. Інвестиційна діяльність в Україні: тенденції та перспективи // Ефективна економіка. – 
2019. –No5. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.46 

13. Федорчак О. В. Державна підтримка реалізації інвестиційних проектів в Україні / О. В. Федорчак // 
Ефективність державного управління. –2017. –Вип. 3. –С. 258-271. 

14. Федорчак О. В. Проблеми державного інвестування в Україні / О. В. Федорчак // Вісник Національної 
академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. –2017. –No 4. 
–С. 45-55. 

15. Ярошевич Н.Б. Фінанси: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич., І.Ю.Кондрат, М.В.Ливдар. –Львів: 
Видавництво «Простір-М», 2018. –298с. 

 
Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). 
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● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 
Оцінювання 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік  100 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 
 
Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 
 


