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Опис дисципліни 
 
Дисципліна «Фінансово-інвестиційний аналіз» спрямована на формування у аспірантів системи умінь і 
навичок щодо методів та прийомів в процесі прийняття управлінських рішень щодо формування та 
використання капіталу бізнесу, здійснення процедур, прийомів та методики розрахунку показників оцінки 
ефективності інвестицій, засвоєння методики фінансово-інвестиційного аналізу, вміння здійснювати 
інтерпретацію отриманих результатів та обґрунтування висновків.  
Дисципліна  сприяє   доповненню  інтегральних,   загальних   і  таких  фахових  компетентностей  як: 
здатність   володіти методичним інструментарієм бізнес-аналізу для застосовування у майбутній 
професійній діяльності, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення   інформаційних   потреб   
осіб,   що   приймають   рішення;   застосовувати   знання   права   та податкового   законодавства   в   
практичній   діяльності   суб‟єктів   господарювання;   проводити   аналіз господарської діяльності 
підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень; ідентифікувати  та  оцінювати   
ризики недосягнення  управлінських   цілей  суб‟єкта  господарювання, недотримання ним законодавства та 
регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання  його   ресурсів.  У  
результаті   вивчення   дисципліни   передбачається  доповнення  таких програмних результатів навчання 
як: формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та 
правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень; розуміти особливості 
практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування   діяльності   підприємств   різних   
форм   власності,   організаційно-правових   форм господарювання та видів економічної діяльності 

Структура дисципліни 
 

Години Тема Результати навчання Завдання 

2 1. Теоретичні основи 
фінансово-інвестиційного 
аналізу 

Знати основні поняття та категорії фінансово-
інвестиційного аналізу: інвестиційного 
проєкту, проєктного циклу, інвестиційного 
горизонту. Вміти враховувати фактор часу, 
обґрунтовувати вибір норми дисконту, 
розраховувати середньозважену вартість 
капіталу інвестиційного проєкту. 

Тести, питання, 
ділові ситуації  
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2 2. Аналіз проєктно-
кошторисної документації  
 

Знати порядок розробки та аналізу проєктно-
кошторисної документації. Визначати 
інвестиційну потребу на формування 
основного та оборотного капіталу. 

Тести, питання, 
ділові ситуації 

2 3. Аналіз техніко-
економічного 
обґрунтування проєкту  
 

Знати порядок розробки та аналізу техніко-
економічного обґрунтування проєкту. Вміти 
розраховувати основні техніко-економічні 
показники інвестиційних проєктів.  

Тести, питання, 
ділові ситуації 

2 4. Бюджетування та аналіз 
грошових потоків 
інвестиційного проєкту  
 

Знати порядок аналізу грошових потоків 
інвестиційного проєкту. Вміти розраховувати  
інвестиційні потреби та очікувані 
надходження від інвестицій. Вміти 
прогнозувати фінансові результати 
інвестиційного проєкту, визначати фінансову 
спроможність проєкту та джерела 
фінансування.   

Тести, питання, 
ділові ситуації 

2 5. Методи оцінювання 
інвестиційних проєктів  
 

Вміти проводити аналіз беззбитковості 
проєкту. 
Знати формальні та неформальні методи 
оцінки ефективності інвестицій, критерії 
оцінки ефективності інвестиційних проєктів. 
Вміти розраховувати статичні показники, що 
використовуються при оцінюванні 
ефективності інвестиційних проєктів.  

Тести, питання, 
ділові ситуації  

2 6. Оцінювання 
інвестиційної 
привабливості проєктів 

Вміти оцінювати інвестиційну привабливість 
проєктів. 
Знати правила використання критеріїв 
ефективності інвестиційних проєктів.  

Тести, питання, 
ділові ситуації  

3 7. Фінансово-інвестиційний 
аналіз бізнесу  
 

Вміти проводити фінансово-інвестиційний 
аналіз бізнесу. Знати методику та проводити 
оцінку інвестиційної привабливості бізнесу, 
оцінювати ефективність участі в 
інвестиційному проєкті.  

Тести, питання, 
ділові ситуації 

3 8. Аналіз ризику та  
невизначеності 
інвестиційних проєктів  
 

Знати методику оцінки ризику інвестиційних 
проєктів. 
Вміти проводити аналіз чутливості проєкту, 
визначати вплив операційного важеля на 
зміну прибутку та рівень ризику, кількісно 
оцінювати ризик.  

Тести, питання, 
ділові ситуації 

3 9. Аналіз ринку фінансових 
інвестицій  
 

Знати методику аналізу ринку фінансових 
інвестицій. 
Вміти аналізувати кон'юнктуру ринку 
фінансових інвестицій, знати індикатори, 
визначати тренди, застосовувати кількісні 
методи технічного аналізу.  
Знати методику фундаментального аналізу 
ринку фінансових інвестицій та здійснювати 
оцінку інвестиційного клімату. 

Тести, питання, 
ділові ситуації 
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3 10. Оцінювання 
інвестиційних якостей 
фінансових інструментів  
 

Знати методики оцінювання інвестиційних 
якостей фінансових інструментів. 
Проводити оцінку доцільності інвестування в 
фінансові інструменти,  інвестиційних якостей 
акцій, інвестиційних якостей облігацій, 
вартості інвестиційного сертифікатів,  
варрантів, вартість опціонів. 

Тести, питання, 
ділові ситуації 

3 11. Аналіз стратегії 
фінансового інвестування  
 

Вміти проводити оцінку стратегії фінансового 
інвестування, будувати оптимальну 
інвестиційну стратегію в ситуації 
невизначеності.  

Тести, питання, 
ділові ситуації 
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12. Аналіз інвестиційного 
портфеля  
 

Знати та вміти застосовувати методики 
аналізу інвестиційного портфеля, проводити 
оптимізацію портфеля реальних інвестицій, 
здійснювати часову оптимізація, визначати 
індекс можливих втрат, будувати графік 
інвестиційних можливостей, граничної 
вартості капіталу, визначати оптимальний 
обсяг капітальних вкладень. 

Тести, питання, 
ділові ситуації 
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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). Мобільні 
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

● 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 
 
Остаточна оцінка з дисципліни розраховується за результатами екзамену.  
Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни “Фінансово-інвестиційний аналіз” визначається за 
шкалою оцінювання: 
 

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 

 


