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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
_________ дисципліни_________
денна форма 

навчання
заочна форма 

навчання

Кількість 
відповідних 
Е С ТS -  3

кредитів,

Загальна кількість 
годин -  90

Галузі знань:
01 Освіта / Педагогіка 

05 Соціальні та поведінкові 
науки

07 Управління та 
адміністрування

Спеціальності:
011 Освітні, педагогічні 

науки
016 Спеціальна освіта (за 

нозологіями)
051 Економіка 

073 Менеджмент 
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Вибіркова
(за вільним вибором здобувача 

________ вищої освіти)________
Рік підготовки

2-й
Семестр

(відповідно до 
навчальних 

планів)

Лекції
6

Практичні заняття
4

Самостійна робота
80

Індивідуальні завдання

Вид контролю -  залік
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
■ для заочної форми навчання -  11% : 89%.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Економіка і організація інвестиційної діяльності» є 
оволодіння здобувачами вищої освіти теоретичними знаннями, які висвітлюють сутність, 
роль і місце інвестицій в ринковій системі економічних відносин, структуру і функції 
інвестиційного ринку і практичними навичками щодо здійснення операцій на 
інвестиційному ринку.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
■ вивчення основних категорій, понять та методів мікроекономічного аналізу;
■ набуття практичних навичок застосування базових принципів та інструментів 

мікроекономічного аналізу до моделювання поведінки основних 
мікроекономічних суб’єктів;

■ підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на 
мікроекономічній теорії.

Предметом навчальної дисципліни є основні елементи, об’єкти і суб’єкти 
інвестиційного ринку, загальноприйняті принципи розрахунків найважливіших видів 
фінансових і господарських операцій підприємства; аналіз діяльності ринку. Поведінка 
господарських суб’єктів у різних ринкових структурах.

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати:

- основи і термінологію інвестиційного ринку (фінансову мову);
- засвоїти основні положення і законодавчі акти, які регулюють дії суб’єктів 

на інвестиційному ринку;
- оволодіти методикою здійснення фінансових обчислень в комерційних 

угодах, інвестиційного аналізу;
- теоретичні основи, які розкривають сутність, роль і місце ринку інвестицій 

в системі економічних відносин.

уміти:
- об’єктивно оцінити економічну ситуацію, аналізувати показники 

фінансового стану підприємства;
- розрахувати потреби в грошових коштах для забезпечення господарської 

діяльності як поточної так і на перспективу;
- здійснювати контроль і управління за розподілом і використанням 

прибутку, визначати можливості інвестування на основі розподілу 
прибутку;

- обирати раціональні форми кредитно-розрахункових операцій;
- діяти в сучасному інформаційному фінансовому середовищі, працювати з 

комп’ютерними інформаційними системами;
- виконувати фінансові і техніко-економічні розрахунки, пов’язані з 

обґрунтуванням оптимальності інвестиційних проектів.

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Об’єкти і суб’єкти інвестиційного ринку

Тема 1. Ринок інвестицій і його товари
Сутність інвестицій. Мета інвестування.
Класифікація інвестицій. Капітальні вкладення.
Об'єкти ринку інвестиційних товарів.
Тема 2. Сутність управління інвестиційною діяльністю
Об’єкти інвестиційної діяльності і особливості управління, взаємозв'язок із



загальною системою управління на підприємстві.
Передумова формування інвестиційної стратегії. Комплексність та ефективність 

управління інвестиційною діяльністю підприємства.
Інвестиційна стратегія.
Тема 3. Інвестиційний портфель
Визначення, ознаки класифікації, мета інвестиційного портфеля.
Формування інвестиційного портфеля відповідно до інвестиційної стратегії 

підприємства.
Основні інвестиційні стратегії.

Змістовий модуль 2. Характеристика інвестиційного ринку

Тема 4. Інвестиційний клімат
Поняття інвестиційного клімату.
Важливі передумови і показники для сприятливого інвестиційного клімату.
Роль фінансово-економічних розрахунків для оцінка ефективності інвестиційних 

проектів.
Наявність та обмеженість ресурсів для здійснення інвестицій.
Тема 5. Цінні папери як фінансовий інструмент 
Види цінних паперів.
Види вартості цінних паперів.
Поняття і взаємовідносини емітента та інвестора.
Тема 6. Ринок цінних паперів 
Визначення і поняття.
Ринок цінних паперів як економічна категорія.
Учасники ринку цінних паперів.
Законодавче і правове регулювання ринку цінних паперів.
Тема 7. Інвестування і врахування інфляційних явищ
Роль і вплив інфляційних процесів на інвестування.
Поняття і роль амортизації, порядок розрахунку.
Методи коригування вартості активів.
Види оренди.
Тема 8. Аналіз інвестиційних проектів
Врахування відповідності потенціалу поставленій меті і фактору часу.
Складання кошторису капітальних вкладень, основні проблемні питання.
Окупність проектів.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви
змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

О
иоА
и

У тому числі оиоА
о

У тому числі

л п ср, ф л п Ф, ір
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Модуль 1
Змістовий модуль 1.

Об’єкти і суб’єкти інвестиційного ринку
Темаї. Ринок інвестицій і його товари. - - - - 8 2 - 6
Тема 2 . Сутність управління 
інвестиційною діяльністю. - - - - 12 - - 12

Тема 3 . Інвестиційний портфель - - - - 10 - - 10
Усього годин за змістовим модулем 1 - - - - 30 2 0 28

Змістовий модуль 2. 
Характеристика інвестиційного ринку

Тема 4. Інвестиційний клімат. - - - - 8 2 - 6
Тема 5. Види цінних паперів. - - - - 12 - 2 10
Тема 6. Ринок цінних паперів. - - - - 10 - - 10
Тема 7. Інвестування і врахування 
інфляційних явищ. - - - - 14 2 - 12

Тема 8. Аналіз івестиційних проектів. - - - - 16 - 2 14
Усього годин за змістовим модулем 2 - - - - 60 4 4 52
Усього годин - - - - 90 6 4 80

5. Теми та зміст практичних занять

№
з/п

Теми практичних занять Зміст практичних занять Форма контролю Години
д з

1 2 3 4 - 6
Змістовий модуль 2. 

Характеристика інвестиційного ринку
Цінні папери як 
фінансовий інструмент

Види цінних паперів, їх 
класифікація. Властивості 
цінних паперів як 
фінансового інструменту. 
Види вартості цінних 
паперів. Інвестиційні, 
державні цінні папери. 
Цінні папери підприємств. 
Поняття і взаємовідносини 
емітента та інвестора.

Письмове
тестування

2

Аналіз інвестиційних 
проектів

Відпов ідність потенціалу 
поставленій меті. 
Врахування фактору часу. 
Складання кошторису 
капітальних вкладень, 
основні проблемні питання. 
Окупність проектів.

Усне опитування 2



Прибуток на капітал як 
показник ефективності 
роботи підприємства. 
Класифікація капіталу 
основний, оборотний, прямі 
витрати на проект.

Разом: - 4

6. Самостійна робота

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 
перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, якістю підготовки 
індивідуальних робіт за темою програми навчальної дисципліни.

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 
з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях

Тема Зміст Год.
Ринок інвестицій і його товари Основні поняття та визначення. Сутність 

інвестицій. Мета інвестування. Зовнішні та 
внутрішні інвестиції. Приватні та державні 
інвестиції. Наявність та обмеженість 
ресурсів для здійснення інвестицій. 
Класифікація інвестицій. Капітальні 
вкладення. Потенційний і конкретний 
попит. Врівноваження інвестиційного 
попиту та пропозиції на інвестиційному 
ринку. Об'єкти ринку інвестиційних товарів.

6

Сутність управління інвестиційною 
діяльністю

Об’єкти інвестиційної діяльності і 
особливості управління, взаємозв'язок із 
загальною системою управління на 
підприємстві. Взаємозалежність 
інвестиційної з іншими видами діяльності 
підприємства (виробничою, 
постачальницькою, збутовою, фінансовою 
діяльністю). Комплексність та ефективність 
управління інвестиційною діяльністю 
підприємства. Покращення інвестиційної 
діяльності в основних її частинах, оцінка 
ефективності. Інвестиційна стратегія.

12

Інвестиційний портфель Визначення, ознаки класифікації, мета 
інвестиційного портфеля. Формування 
інвестиційного портфеля відповідно до 
інвестиційної стратегії підприємства. 
Основні інвестиційні стратегії

10

Інвестиційний клімат Поняття інвестиційного клімату. Важливі 
передумови і показники для сприятливого 
інвестиційного клімату. Співвідношення 
прибутку та ризику -  важливий фактор для 
залучення інвестицій. Роль фінансово- 
економічних розрахунків для оцінка 
ефективності інвестиційних проектів.

6



Наявність та обмеженість ресурсів для 
здійснення інвестицій.

Цінні папери як фінансовий інструмент Види цінних паперів, їх класифікація. 
Властивості цінних паперів як фінансового 
інструменту. Види вартості цінних паперів. 
Інвестиційні, державні цінні папери. Цінні 
папери підприємств. Поняття і 
взаємовідносини емітента та інвестора.

10

Ринок цінних паперів Визначення і поняття. Первинний, 
вторинний, біржовий ринок цінних паперів 
Ринок цінних паперів як економічна 
категорія. Учасники ринку цінних паперів -  
емітенти та інвестори. Економічні 
відносини, що виникають на ринку під 
впливом попиту та пропозиції на позиковий 
капітал. Підприємство на ринку цінних 
паперів. Законодавче і правове 
регулювання ринку цінних паперів.

10

Інвестування і врахування інфляційних 
явищ

Роль і вплив інфляційних процесів на 
інвестування. М етоди, які застосовують для 
отримання реальних даних про стан 
підприємства. Поняття і роль амортизації, 
порядок розрахунку. Метод коригування 
вартості активів. Оцінювання ануїтетів.
Види оренди.

12

Аналіз інвестиційних проектів Відповідність потенціалу поставленій меті. 
Врахування фактору часу. Складання 
кошторису капітальних вкладень, основні 
проблемні питання. Окупність проектів. 
Прибуток на капітал як показник 
ефективності роботи підприємства. 
Класифікація капіталу основний, 
оборотний, прямі витрати на проект.

14

Усього: 80

7. Індивідуальна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання для здобувачів вищої освіти заочної 
форми навчання дозволяє їм набути навичок для обґрунтування оптимальних рішень щодо 
інвестування та практичного виконання економічних розрахунків.

Контрольна робота виконується відповідно до варіантів завдань за темою програми 
навчальної дисципліни.

Вимоги до ІНДЗ та варіанти завдань для здобувачів вищої освіти заочної форми 
навчання викладені у методичних вказівках, які надаються здобувачам вищої освіти на 
першій лекції.



8. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни «Економіка і організація інвестиційної 
діяльності» використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи 
навчання.

Під час лекційного курсу застосовуються:
- мультимедійна презентація;
- слайдова презентація;
- дискусійне обговорення проблемних питань.
На практичних заняттях застосовуються:
- ситуаційні завдання;
- кооперативне навчання (робота за методом малих груп).

9. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 

проводиться у формі письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної теми 
здобувачам вищої освіти пропонується 9-11 тестів 3-х рівнів: 1) 5 тестів закритої 
альтернативної форми (простого множинного вибору «правильно» чи «неправильно»); 2) 
3-5 тестів закритої форми множинного вибору з однією правильною відповіддю з 4 -х 
можливих; 3) 1 тест-задача закритої форми з однією правильною відповіддю з 4-х 
можливих.

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та виконанні 
завдань.

Індивідуальні роботи (контрольні роботи здобувачів вищої освіти заочної форми 
навчання) надаються викладачу на практичних заняттях та на заліку.

Підсумковий контроль знань -  залік.

10. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача вищої 

освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної 
дисципліни «Економіка і організація інвестиційної діяльності», є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 
що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо);
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань;
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл.

10.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи здобувачів вищої освіти) проводиться у % від 
кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.



Оцінювання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання відбувається на підставі 
виконаної контрольної роботи, виконання завдань на аудиторних заняттях та успішного 
складення заліку (табл. 10.1).

Таблиця 10.1
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

Підготовка 10 контрольних робот за темою 
програми навчальної дисципліни (об’ємом по 2-3 

сторінки кожна) А
уд

.
ро

бо
та

За
лі

к

У
сь

ог
о

0-4 за кожну контрольну роботу, всього: 0-40 0-20 0-40 0-100

Результати навчання проставляються за трьома шкалами (табл. 10.2). Позитивні оцінки 
виставляються тільки тим здобувачам вищої освіти, які виконали всі види навчальної 
роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами 
поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів.

Таблиця 10.2
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

90-100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 Б

задовільно60-63 Е
35-59 БХ незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 Б незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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