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   Кількість кредитів: 5  Мова викладання: українська  
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ПІП к.е.н., доц. Мельничук Інна Василівна  

Контактна інформація inulka.melnychuk@gmail.com 

Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Бізнес-інвестиції» спрямована на оволодіння навиками використання економічних 
методів та методик обліково-аналітичного інформаційного забезпечення здійснювати оцінку 
економічного потенціалу та вибору інвестиційних проектів та програм на законодавчих засадах 
регулювання та оподаткування бізнес-інвестування вже в ході навчального процесу.  

Мета вивчення дисципліни 
Метою вивчення дисципліни «Бізнес-інвестиції» є отримання теоретичних знань з інвестування, 
умінь та навичок вибору та фінансового забезпечення інвестиційного проекту з метою отримання 
прибутків та забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання на довготривалу 
перспективу. 
 

Завдання вивчення дисципліни 
Основні завдання дисципліни полягають у набутті теоретичних знань щодо сутності інвестування, 
основних напрямків інвестицій, оцінки економічного потенціалу інвестора та фінансових 
можливостей, освоєння способів фінансування інвестицій, законодавчих передумови створення 
бізнес-інвестицій та системи оподаткування бізнес-інвестування, практичних навиків оцінки ризиків та 
економічної безпеки бізнес-інвестицій, знань основних методик щодо оцінки прибутковості 
інвестиційних проектів та програм з метою прийняття ефективних інвестиційних рішень. Основним 
завданням проведення практичних занять є вироблення у студентів практичних навиків організації та 
забезпечення умов ведення інвестиційної діяльності, дозволить майбутнім фахівцям приймати участь 
у бізнес-інвестуванні, визначати об’єкти і способи фінансового забезпечення інвестицій, здійснювати 
моніторинг податкового регулювання та  оподаткування бізнес-інвестицій відповідно до чинного 
законодавства, проводити оцінку економічних ризиків з метою прийняття раціональних інвестиційних 
рішень. 
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Структура курсу 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 2 1. Загальна 
характеристика процесу 
інвестування, його 
складові і нормативно-
правове регулювання 

Знати теоретичні засади організації інвестиційної 
діяльності на підприємстві, основні напрямки 
інвестицій для фізичних осіб, володіти понятійним 
апаратом в сфері бізнес-інвестицій, а саме 
визначати об’єкт інвестування, його законодавчі 
передумови і регулювання 

Тести, 
питання  

4 / 2 2. Оцінка економічного 
потенціалу інвестора та 
визначення та вибір 
інвестиційного проекту 

Володіти прийомами вибору бізнес-інвестицій, 
виходячи з економічного потенціалу та способу 
фінансування бізнес-проектів, обґрунтовувати 
способи інвестування інвестицій, а саме пряме і 
кредитне фінансування 

Тести, 
Задачі, 
Кейси 

6 / 2 3. Передумови створення 
бізнес-інвестицій та вибір 
системи обліку і 
оподаткування 

Оперувати системами оподаткування бізнес-
інвестування та відображати господарські операції 
в системі синтетичного й аналітичного обліку  з 
метою управління економічними процесами 
підприємства, проводити бізнес-інвестиції в межах 
законодавчих вимог і визначати рівень 
відповідальності і оподаткування інвестиційних 
операцій 

Задачі, 
Тести 

6 / 4 4. Облік та оподаткування 
за об’єктами інвестування. 

Вміти робити обґрунтування обліково-аналітичних 
технологій та інформаційного забезпечення 
управління та прийняття рішень в процесі реалізації 
інвестицій та інвестиційних програм загалом та за 
окремим їх видами 

Задачі, 
Тести 

4 / 2 5. Методика оцінки 
прибутковості 
інвестиційних проектів та 
програм 

Здійснювати оцінку бізнес-інвестицій на предмет 
інвестиційної привабливості та майбутніх 
економічних вигід, застосовувати обліково-
інформаційну систему для оцінки ризиків і 
підрахунку результатів інвестиційної діяльності 

Тести, 
Задачі, 
Кейси 

4 / 2 6. Оцінка ризиків та 
стратегічного управління 
інвестиційними проектами 

Використовувати сучасні методологічні підходи 
оцінки ризиків та стратегічного управління 
інвестиційних проектів та програм 

Задачі, 
тести 

 
Літературні джерела  

 
1. Бухгалтерський облік : навчальний посібник [електронне видання] / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. 

Мужевич. Тернопіль, 2020. 328 с. 
2. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посіб. / Задорожний З.-М. В., Мельничук І. В., 

Омецінська І. Я., Фаріон В. Я.Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 220 с. 
3. Інвестиційний клімат в Україні / Офіційний документ Міністерства економічного розвитку і торгівлі. URL : 

http://www.me.gov.ua. 
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291 
URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text. 

5. Крупка Я.Д. Облік інвестицій. Монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2001. 302 с. 
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6. Крупка Я.Д. Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів. Тернопіль: Економічна думка, 2000. 
354 с. 

7. Мельничук І. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційною стратегією підприємства 
Економіка і суспільство. Мукачево : Мукачівський державний університет, 2017. № 11. С. 528-534. URL : 
http://economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/85.pdf  

8. Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Облік фінансового забезпечення відтворення основних засобів будівельних 
підприємств Галицький економічний вісник. Тернопіль : ТНТУ, 2018. Том 55. № 2. С. 129–139. URL : 
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27888  

9. Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Проблемні аспекти оцінки й обліку інвестиційно-інноваційних проектів та 
програм Галицький економічний вісник. Тернопіль, 2019. № 1. С. 123-130. URL : 
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27924 

10. Міжнародні стандарти обліку та звітності підручник / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Т. Г. 
Бурденюк. Тернопіль : Економічна думка, 2021. 580 с.  

11. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 
Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. URL : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/z0336-
13. 

12. Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності : навчальний посібник. – 
3-тє вид., перероб. і доп. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. Тернопіль : Крок, 2017. 264 с. 

13. Панасюк В.М., Ковальчук Є. К., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Бухгалтерський облік : від знань до 
компетентностей : навч. посіб. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 363 с. URL : 
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37773  

14. Панасюк В.М., Мельничук І. В., Мужевич Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. 
330 с. URL : http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37678  

15. Податковий Кодекс України URL:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
16. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України № 996-ХІV від 16.07.1999 р. URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
17. Про інвестиційну діяльність – Закон України (із змінами) від 18.09.1991р. № 1560-ХІІ. URL : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12. 
18. Про інноваційну діяльність – Закон України (із змінами) від 04.07.2002р. № 40-ІV. URL : 

http://zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15. 
19. Фінансовий  облік :  підручник /  Я. Д. Крупка,  З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. 

В. Романів. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 451 с.  
20. Accounting of exchange rate differences on transactions with foreign currency loans / Panasyuk, V., Kuzina, R., 

Moroz, J., Melnychuk, I., Chyzhyshyn, O. International Journal of Advanced Research in Engineering and 
Technology, 2020, 11(5), pp. 391–398. URL: 
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJARET/VOLUME_11_ISSUE_5/IJARET_11_05_041.pdf 

21. Hyungjin ChoJu Ryum ChungYoung Jun Kim. Fixed asset revaluation and external financing during the financial 
crisis: Evidence from Korea. Pacific-Basin Finance Journal, 10 February 2021, Volume 67. #101517 URL : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927538X2100024X 

22. Jodi L.Gissel. A case of fixed asset accounting: Initial and subsequent measurement. Journal of Accounting 
Education, December 2016, Volume 37, P. 61-66. URL : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927538X2100024X 

23. Michael Dombrowski, Zbyshek Dombrowski, Jacek Woloszyn, Anatoliy Sachenko, Oleg Sachenko and Inna 
Melnychuk. Adaptive Management of Digitalization Projects for Efficiency Increasing. The 11th IEEE International 
Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 
2021, p. 1195. 

 

Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів і перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 
відбувається з дозволу дирекції факультету (інституту) за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи підлягають перевірці на 
наявність плагіату та допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями (не більше 
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40 %). Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та 
екзаменів заборонено. В процесі тестування дозволено використовувати лише ДСТУ. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 
За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-3) – обговорення кейсів, розв’язок задач і тестів 30 

Модуль 2 (теми 4-6) – усне опитування, розв’язки задач і тестів 40 

Модуль 3 (теми 1-6) – комплексне практичне індивідуальне завдання 30 

 
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 

 


