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2. Мета і завдання дисципліни “Фінансово-інвестиційний аналіз” 
 
2.1. Мета вивчення дисципліни 
 

Дисципліна «Фінансово-інвестиційний аналіз» є вибірковою 
дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів зі спеціальності 
«Облік і оподаткування» галузі знань «Управління та адміністрування».  

Вивчення навчальної дисципліни «Фінансово-інвестиційний аналіз» 
передбачає формування у майбутніх фахівців професійно зорієнтованих 
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. 

 
2.2. Передумови для вивчення дисципліни 
Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: інформаційно-

аналітичні технології в наукових пошуках, методика виконання 
дисертаційної роботи, емпіричні методи у наукових дослідженнях, філософія 
науки, іноземна мова у наукових дослідженнях. 

 

3. Програма навчальної дисципліни: 

Змістовний модуль 1.  
 

Тема 1. Методологічні засади фінансово-інвестиційного аналізу 
Фінансово-інвестиційний аналіз як метод системної аналітично-

дослідної роботи з оптимізації інвестиційних рішень. Мета, завдання та 
функції фінансово-інвестиційного аналізу. Поняття інвестиційного проєкту. 
Класифікація інвестиційних проєктів. Проєктний цикл. Поняття 
інвестиційного горизонту. Фактор часу та ефективність інвестиційного 
проєкту. Обґрунтування вибору норми дисконту. Визначення 
середньозваженої вартості капіталу інвестиційного проєкту.   

Література: [1-4; 8; 13; 14] 
 
 Тема 2. Аналіз проєктно-кошторисної документації  
Склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проєктно-

кошторисної документації. Кошторисна документація та її складові: 
локальні, об’єктні кошториси та загальний кошторисний розрахунок. Бізнес-
план проєкту та його призначення. Методичні засади розробки бізнес-плану 
інвестиційного проєкту.  



Зміст бізнес-плану проєкту та характеристика його основних розділів.  
Визначення інвестиційної потреби на формування основного та оборотного 
капіталу.   

 Література: [1-4; 8; 13; 14] 
 
Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проєкту  
Поняття техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проєкту. 

Відмінність техніко-економічного обґрунтування від бізнес-плану. Склад та 
структура техніко-економічного обґрунтування проєкту. Методика 
розрахунку основних техніко-економічних показників інвестиційних 
проєктів. Аналіз беззбитковості інвестиційного проєкту. Точка 
беззбитковості проєкту, методика її розрахунку в натуральному та 
грошовому вимірювання. Готівкова і фінансова беззбитковість.   

 Література: [1-4; 8; 13; 14] 
 
Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного 

проєкту  
Місце бюджетування в фінансовому аналізі інвестиційних проєктів. 

Грошові потоки інвестиційного проєкту. Формування грошових потоків 
інвестиційного проєкту. Визначення інвестиційних потреб та очікуваних 
надходжень від інвестицій. Прогнозування фінансових результатів 
інвестиційного проєкту. Методичні підходи щодо бюджетування грошового 
потоку інвестиційного проєкту. Особливості формування грошових потоків 
від різних видів діяльності. Фактори, що впливають на величину грошового 
потоку.  

Фінансова спроможність проєкту. Джерела фінансування 
інвестиційних проєктів.   

 Література: [1-4; 8; 13; 14] 
 
Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проєктів  
Формальні та неформальні методи оцінки ефективності інвестицій. 

Основні критерії оцінки ефективності інвестиційних проєктів. Загальна 
характеристика використовуваних методів оцінки проєктів. Сутність та 
порядок розрахунку статичних показників, що використовуються при 
оцінюванні ефективності інвестиційних проєктів. Характеристика основних 
динамічних показників ефективності інвестиційних проєктів.  

 Література: [1-4; 8; 13; 14] 
 
Тема  6.  Оцінювання інвестиційної привабливості проєктів  
Правила використання критеріїв ефективності інвестиційних проєктів. 

Порівняльна оцінка ефективності проєктів з різними строками реалізації. 
Метод ланцюгового повторення. Метод еквівалентного ануїтету. Порівняння 
ефективності проєктів із нестандартними грошовими потоками. 
Модифікована внутрішня норма доходності. Порівняння витратних проєктів. 



Особливості застосування показників доходності в порівняльних оцінках 
ефективності. Точка Фішера. Дюрація інвестицій.  

Література: [1-4; 8; 13; 14] 
 
Змістовний модуль 2. 
Тема 7. Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання  
Сутність аналізу фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів 

господарювання. Мета, завдання та послідовність фінансово-інвестиційного 
аналізу суб'єктів господарювання. Система методів фінансово-інвестиційного 
аналізу. Поняття інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання.  

Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Значення 
та порядок оцінювання інвестиційної активності підприємства. Аналіз 
інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання. Оцінка ефективності 
участі в інвестиційному проєкті.  

 Література: [1-6] 
 
Тема  8.  Оцінка ризику і  невизначеності інвестиційних проєктів  
Поняття ризику та невизначеності. Класифікація  ризиків інвестиційних 

проєктів. Особливості оцінки ризиків на різних стадіях проєктного циклу. 
Стійкість проєкту та її види. Укрупнена оцінка стійкості проєкту в умовах 
ризику. Метод ставки відсотка з поправкою на ризик. Статистичні показники 
оцінки рівня ризику. Аналіз чутливості проєкту: методика застосування, 
переваги і недоліки. Метод точки беззбитковості. Вплив операційного важеля 
на зміну прибутку та рівень ризику. Метод сценаріїв. Метод «дерева рішень». 
Метод імітаційного моделювання Монте-Карло.  

 Література: [1-4; 8; 13; 14] 
 
Тема 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій  
Фінансові інвестиції. Ринок фінансових інвестицій. Кон'юнктура ринку 

фінансових інвестицій. Індикатори ринку фінансових інвестицій. 
Характеристика основних індексів фінансового ринку. Індекси ринку 
фінансових інвестицій України Технічний аналіз: сутність та принципи. 
Використання трендів в технічному аналізі. Кількісні методи технічного 
аналізу. Фундаментальний аналіз ринку фінансових інвестицій. Вплив стану 
кон'юнктури ринку на інвестиційну активність. Вплив зміни ставки відсотку 
на вартість фінансових інвестицій. Інвестиційний клімат. Фактори 
формування інвестиційного клімату. Методи оцінки інвестиційного клімату.  

 Література: [1-4; 8; 13; 14] 
 
Тема 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових 

інструментів  
Фінансові інструменти. Цінні папери. Класифікація цінних паперів. 

Поточна внутрішня вартість фінансового інструменту. Оцінка доцільності 
інвестування в фінансові інструменти. Оцінка інвестиційних якостей акцій. 
Ефективність інвестицій в акції. Оцінка інвестиційних якостей облігацій. 



Основні параметри облігацій. Оцінка вартості інвестиційного сертифікату. 
Вартість варранта.  

Вартість опціону.  
 Література: [1-4; 8; 13; 14] 
 
Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування  
Інвестиційна стратегія. Типи інвестиційної стратегії. Активна 

інвестиційна стратегія. Пасивна інвестиційна стратегія. Модель «гри з 
природою». Матриця виграшів. Матриця ризиків. Вибір оптимальної 
інвестиційної стратегії в ситуації невизначеності. Критерій МАСИМАКСА. 
Критерій Вальда. Критерій Севіджа. Критерій Гурвіца. Вибір оптимальної 
стратегії в умовах ризику. Критерій математичного очікування. Критерій 
Лапласа.  Критерії оцінки інвестиційної стратегії фінансового інвестування. 
Критерій Трейнора. Критерій Шарпа.  

 Література: [1-4; 8; 13; 14] 
 
Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля  
Поняття портфеля інвестицій. Оптимізація портфеля реальних 

інвестицій. Просторова оптимізація. Дроблення проєктів. РЕВ-діаграма. 
Часова оптимізація. Індекс можливих втрат. Графік інвестиційних 
можливостей. Графік граничної вартості капіталу. Оптимальний обсяг 
капітальних вкладень.  

Література: [1-4; 8; 13; 14] 
 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Фінансово-інвестиційний 
аналіз» 

(денна форма навчання) 
 

 
Кількість годин 

Аудиторні 
години 

Самостійна робота 

Змістовний модуль 1.  
Тема 1. Методологічні засади 
фінансово-інвестиційного аналізу  

2 10 

Тема 2. Аналіз проєктно-кошторисної 
документації 

2 10 

Тема 3. Аналіз техніко-економічного 
обґрунтування проєкту 

2 10 

Тема 4. Бюджетування та аналіз 
грошових потоків інвестиційного 
проєкту 

3 5 

Тема 5. Методи оцінювання 
інвестиційних проєктів 

3 10 

Тема 6. Оцінювання інвестиційної 
привабливості проєктів 

3 10 

Змістовний модуль 2. 
Тема 7. Фінансово-інвестиційний 
аналіз суб’єктів господарювання 

3 10 

Тема 8. Оцінка ризику і  
невизначеності інвестиційних 
проєктів 

2 5 

Тема 9. Аналіз ринку фінансових 
інвестицій 

3 15 

Тема 10. Оцінювання інвестиційних 
якостей фінансових інструментів 

2 10 

Тема 11. Оцінювання стратегії 
фінансового інвестування 

2 10 

Тема 12. Аналіз інвестиційного 
портфеля 

3 15 

Разом 30 120 
 

 



5. Самостійна робота 
 

№ п/п Тематика 
К-сть 
годин 

1.  Реальні активи, їх визначення та класифікація. 1 
2.  Фінансові активи, їх визначення та класифікація.  1 
3.  Об’єкти інвестиційної діяльності. 1 
4.  Джерела фінансування інвестиційної діяльності.  1 
5.  Цілі інвестиційної діяльності підприємств. 1 
6.  Інвестиційна програма підприємства. 1 
7.  Життєвий цикл проєкту: характеристика фаз і стадій 

реалізації проєкту. 1 
8.  Об’єкти реального інвестування (об’єкти невиробничого 

призначення, будови, черги будівництва, пускові 
комплекси тощо). 1 

9.  Характеристика форм реального інвестування (придбання 
цілісних майнових комплексів, модернізація, розширення, 
реконструкція тощо). 1 

10.  Етапи реалізації проєкту та завдання інвестора, що 
відповідають їм. 1 

11.  Класифікація інвестиційних проєктів (за характером, 
масштабом тощо). 1 

12.  Основні завдання управління інвестиційною діяльністю. 1 
13.  Основні функції інвестиційного менеджменту. 1 
14.  Класифікація інвестиційних пропозицій.  1 
15.  Загальна та інвестиційна стратегія підприємства. 2 
16.  Зміст стратегічного планування проєкту. 1 
17.  Зміст оперативного планування проєкту. 1 
18.  Мета складання та технологія розробки бізнес-плану 

інвестиційного проєкту. 2 
19.  Структура бізнес-плану, характеристика його складових 

(фінансова, маркетингова, виробнича, організаційна 
складові тощо). 1 

20.  Ідентифікація проєкту (визначення масштабу, галузі, 
складу, виду, типу, джерел фінансування, періодів 
реалізації). 1 

21.  Зміст, послідовність і напрями аналізу інвестиційного 
проєкту. 1 

22.  Зміст методики UNIDO щодо оцінки і аналізу 
інвестиційних проєктів. 2 

23.  Оцінка інвестиційної привабливості регіону (наявність 
інвестиційної інфраструктури, рівень соціального 
розвитку, наявність ресурсів тощо). 
 

1 
 



№ п/п Тематика 
К-сть 
годин 

24.  Оцінка інвестиційної привабливості галузі (місце галузі в 
економіці, організація, рівень державного втручання, 
технічна база і виробничий апарат, соціальна значущість 
тощо). 2 

25.  Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. 
Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості 
підприємств.  1 

26.  Вплив зовнішніх чинників на реалізацію проєкту в 
сучасних умовах економіки України. 1 

27.  Юридичні умови реалізації проєкту (законодавча та 
нормативна база, укладені чи підготовлені договори, 
установчі документи, свідоцтво про право власності на 
майно, інтелектуальну власність тощо). 2 

28.  Аналіз зовнішніх умов проєкту (прогнозованість 
макроекономічної ситуації, монетарної політики, стан 
платіжного балансу країни, податкова система, стан 
фінансового ринку та банківської системи тощо). 2 

29.  Інвестиційний комплекс країни. 1 
30.  Фінансовий план інвестиційного проєкту: зміст, 

формування та структура (прогнози доходів і витрат, 
грошових потоків, засоби фінансування тощо). 2 

31.  Складові звітності: бухгалтерський баланс, звіт про 
прибуток та збиток, звіт про рух коштів. Структура та 
використання для аналізу проєкту. 1 

32.  Фінансовий аналіз проєкту. Функції фінансового 
менеджера в процесі формування фінансового плану. 1 

33.  Фінансово-економічний аналіз стабільності підприємства, 
на базі якого реалізується проєкт (аналіз грошових потоків, 
ліквідності балансу, платоспроможності, фінансової 
стабільності, поточної ринкової вартості тощо). 2 

34.  Переваги та недоліки кредитного способу фінансування 
про екту. 1 

35.  Постійні та змінні витрати за проєктом. 1 
36.  Аналіз фінансових ризиків проєкту. 2 
37.  Аналіз збалансованості фінансових потоків за проєктом. 1 
38.  Аналіз експлуатаційних (поточних) витрат за проєктом. 1 
39.  Планування прибутку в інвестиційному проєкті. 1 
40.  Зміст і складові маркетингового плану проєкту та їх 

характеристика. 2 
41.  Складові матеріально-технічного забезпечення 

виробництва.  
 

1 
 



№ п/п Тематика 
К-сть 
годин 

42.  Аналіз беззбитковості виробництва: умови, припущення, 
розрахунок. 1 

43.  Напрями і джерела аналізу конкурентного середовища. 2 
44.  Зміст концепції зміни вартості грошей з часом. Визначення 

теперішньої вартості капіталу. Методика дисконтування в 
проєктному аналізі. 1 

45.  Система кількісних показників оцінки інвестиційних 
проєктів. 1 

46.  Показник чистої приведеної вартості проєкту та його 
використання для оцінки ефективності інвестування. 2 

47.  Особливості розрахунку та застосування показника 
внутрішньої норми прибутковості. 1 

48.  Особливості розрахунку та застосування індексу 
прибутковості. 2 

49.  Особливості розрахунку та застосування показника 
періоду окупності. Методи оцінки періоду окупності 
проєкту. Переваги та недоліки методу. 1 

50.  Класифікація методів оцінювання реальних інвестиційних 
проєктів. 1 

51.  Проєктний контроль, контроль на стадії реалізації проєкту. 2 
52.  Цілі постаудиту інвестиційних проєктів. Програма 

постаудиту інвестиційних проєктів.  1 
53.  Особливості розрахунку і використання показника 

дохідності залученого капіталу, переваги та вади методу. 1 
54.  Дохідність акцій: визначення, економічна сутність, 

формула. 2 
55.  Вибір і обґрунтування ставки дисконтування для 

розрахунків. 1 
56.  Урахування інфляції при здійсненні розрахунків 

інвестиційного проєкту. 2 
57.  Розрахунок середньозваженої вартості фінансування. 1 
58.  Вплив гірингу на вартість капіталу. 2 
59.  Відмінність балансового прибутку і грошового потоку за 

проєктом. 1 
60.  Показник інтегрального бюджетного ефекту. 2 
61.  Класифікація інвестиційних ризиків. Зміст фінансового, 

технічного, маркетингового ризиків і фактори, що 
зумовлюють їх виникнення. 1 

62.  Характеристика заходів зменшення інвестиційного ризику: 
диверсифікація, наявність резервів і запасів, детальність 
розробки та планування тощо.  
 

1 
 



№ п/п Тематика 
К-сть 
годин 

63.  Характеристика кількісних методів вимірювання ризиків  1 
64.  Використання методу прогнозних сценаріїв для оцінки 

ризиків. 2 
65.  Метод стандартного середньоквадратичного відхилення. 

Використання коефіцієнта варіації. 2 
66.  Використання методу аналізу чутливості реагування для 

оцінки ризиків. 2 
67.  Етапи управління інвестиційними ризиками. 2 
68.  Характеристика складових виробничого плану проєкту. 1 
69.  Способи організації робіт за проєктом (підрядний, 

господарський, змішаний). 2 
70.  Критерії оцінки технічних і технологічних рішень проєкту. 2 
71.  Аспекти соціального планування проєкту. 2 
72.  Аналіз узгодженості проєкту із зовнішнім соціальним 

середовищем. 1 
73.  Планування та структура витрат на забезпечення 

соціально-культурних заходів проєкту. 1 
74.  Процес управління проєктом: планування, організація, 

контроль. 1 
75.  Організація оперативного управління проєктом. 1 
76.  Моніторинг реалізації проєкту: цілі, види, суб’єкти, що його 

здійснюють. 2 
77.  Причини припинення робіт за проєктом. Форми виходу з 

проєкту. 1 
78.  Порядок здійснення експертизи інвестиційного проєкту: 

зміст, напрями, загальна схема. 1 
79.  Види експертиз документів обґрунтування інвестування: 

технічна, юридична, економічна. 1 
80.  Сутність фінансових інвестицій та їх класифікація. 2 
81.  Класифікація ринків цінних паперів. 1 
82.  Акції: класифікація, особливості обігу. 1 
83.  Облігації: класифікація, особливості обігу. 2 
84.  Казначейські зобов’язання: класифікація, особливості обігу. 1 
85.  Інвестиційні сертифікати: класифікація, особливості емісії, 

обігу. 2 
86.  Фінансові деривативи: класифікація, особливості емісії, 

обігу. 1 
87.  Інвестиційний портфель: сутність, класифікація. 2 
88.  Принципи формування інвестиційних портфелів. 1 
89.  Фондова біржа та її сутність. Функції фондової біржі. 1 
90.  Фондові індекси: сутність, значення. 1 

Разом: 120 
 



6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 
навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Фінансово-інвестиційний аналіз» 
використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування 
результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 
- поточне опитування; 
- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- виступи на наукових заходах; 
- диференційований залік. 

 
7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
 
Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни “Фінансово-

інвестиційний аналіз” визначається за шкалою оцінювання: 
 

За шкалою 
Університету 

За 
національною 

шкалою 
 За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 добре В (дуже добре) 
75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом) 
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