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Опис дисципліни 

Дисципліна “Інвестиційна діяльність” спрямована на формування у студентів цілісної 
системи теоретичних знань про закономірності інвестиційної діяльності загалом та особливості 
інвестиційної поведінки підприємства зокрема, а також вироблення практичних вмінь 
аналізувати інвестиційну політику підприємства та оцінювати ефективність формування і 
використання інвестиційних ресурсів. Практичне використання здобутих в процесі вивчення 
дисципліни знань та навичок дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо 
вибору об’єктів інвестування, враховуючи рівень ризику та дохідності вкладень капіталу, а також 
кон’юнктури інвестиційного ринку. 

 
Структура курсу 

 

№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

 
 

1 

 

Інвестиції та інвестиційна 
діяльність 

Використовувати економічну 
термінологію, вміти пояснювати 
базові концепції, принципи та 
закономірності процесу інвестування, 
аналізувати особливості та мотиви 
інвестиційної поведінки різних 
економічних агентів 

 

Тести, питання 

 

2 

 

Інвестиційний клімат 

Вміти виявляти фактори формування 
інвестиційного клімату, аналізувати 
індикатори його стану, застосовувати 
релевантні методи оцінки 
інвестиційної привабливості 
підприємства 

 
Тести, 
питання, 
презентації 

 
 
 

3 

 
 
Управлінські рішення в 
інвестиційній 
діяльності 

Розуміти зміст управлінських 
інвестиційних рішень, форми та 
інструменти їх реалізації, виявляти 
особливості організаційних відносин 
між учасниками інвестиційного 
процесу та формувати відповідні 
організаційні форми управління, 
розробляти інвестиційну стратегію, 
формувати напрямки інвестиційної 
політики підприємства 

 
Тести, 
питання, задачі- 
ситуації 

Силабус курсу 
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Спеціальність – 232 «Соціальне забезпечення» 

     Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення» 
 

 
 

Курс навчання: 3 Семестр: 5 

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська 
 



 
 

4 

 
Проєктування 
інвестицій 

Розуміти особливості інвестиційного 
проєкту, вміти ідентифікувати його 
цінність, обмеження та ризики 
реалізації, аналізувати оточення 
проєкту та виявляти його ключових 
стейхолдерів, проводити техніко-
економічне обґрунтування та бізнес- 
планування інвестиційного проєкту 

 
Тести, 
питання, задачі- 
ситуації 

 

5 

 
Доходи та витрати 
інвестиційного проєкту 

Формувати доречні грошові потоки 
проєкту, здійснювати планування 
витрат та надходження від здійснених 
інвестицій, складати капітальний 
бюджет інвестиційного проекту 

 
Тести, 
питання, задачі 

 
 

6 

 Фінансування 
інвестиційної діяльності 

Здійснювати аналіз джерел 
фінансування інвестиційних потреб 
компанії, оцінювати вартість 
інвестиційного капіталу та 
оптимізувати його структуру, 
обґрунтовувати стратегії 
фінансування інвестиційної діяльності 

 
Тести, 
питання, задачі 

 
 
 

7 

 
 
 
Оцінка ефективності 
інвестиційної діяльності 

Розраховувати та обґрунтовувати 
вибір норми прибутковості на 
вкладений капітал, формувати 
проєктні грошові потоки та проводити 
оцінку ефективності інвестиційного 
проєкту (в т. ч. із застосуванням MS 
Excel), використовувати аналітичну 
інформацію для прийняття рішень 
щодо доцільності участі у проєкті, 
використовувати методи оптимізації 
інвестиційного портфелю 

 
 
Тести, 
питання, задачі 

 
 

8 

 
 
Управління інвестиційними 
ризиками 

Вміти ідентифікувати інвестиційні 
ризики, джерела їх виникнення та 
наслідки реалізації, складати карту 
ризиків та проводити аналіз ризиків 
проєкту, обґрунтовувати методи 
управління проєктними ризиками для 
усіх учасників процесу інвестування 

 
Тести, 
питання, задачі 
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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. 

Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 
як 20%. Списування під час проведення поточного контролю знань та залікових модульних робіт 
заборонено (в тому числі із використанням мобільних девайсів). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
паралельне навчання, навчання закордоном, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу шляхом виконання завдань, 
розміщених у системі дистанційного навчання ЗУНУ Moodle. 

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

 
Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 
1. Усне опитування під час заняття, розв’язування ситуаційних вправ (теми 1-4) 

(4 теми по 5 балів за кожну) – 20 балів 
2. Самостійна робота студента – 20 балів 
3. Письмова контрольна робота (тестові завдання) – 60 балів 

 
 

30 

Модуль 2 
1. Усне опитування під час заняття, розв’язування ситуаційних вправ (теми 5-8) 

(4 теми по 5 балів за кожну) – 20 балів 
2. Самостійна робота студента – 10 балів 
3. Ректорська контрольна робота (тести, кейси) за усіма темами курсу – 70 балів 

 
 

40 

Модуль 3  
1. Виконання завдань під час тренінгу з дисципліни – 10 балів 
2. Підготовка змістової частини КПІЗ – 60 балів 
3. Захист КПІЗ – 30 балів 

 

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 

 


