1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність, освітній
рівень, назва освітньої
програми

Кількість кредитів – 4

Галузь знань:
05 Соціальні та
поведінкові науки

Модулів – 2

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Обов’язкова

Спеціальність:
051 «Економіка»

Змістових модулів – 4
Загальна кількість
годин – 120 год.
Освітній рівень:
перший (бакалаврський)
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 4

Характеристика
навчальної дисципліни

Освітня програма
Економіка

Рік підготовки
3-й (1-й)
3-й (1-й)
Семестр
5-й (1-й)
5-й (1-й)
Лекції
30 год.
8 год.
Практичні, семінарські
28 год.
4 год.
Лабораторні
Самостійна робота
62 год.
108 год.
Вид контролю:
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу: здобути теоретичні знання та набути практичних навичок в
сфері економічних, організаційних та правових відносин у процесі інвестування,
яке базується на чинних законодавчих та нормативних актах, що регулюють
управління різними об’єктами інвестицій та здійснення з ними цивільно-правових
угод з метою отримання бажаного економічного або соціального результату.
Завдання: опрацювання теоретичних, методологічних і практичних основ
інвестиційної діяльності, прийнятих в країнах розвинутої ринкової економіки:
методи обґрунтування інвестиційних ідей, проектів, розрахунків потреби
інвестиційних ресурсів, кредитування та фінансування інвестицій, аналіз
ефективності та життєздатності інвестиційних проектів. Завданнями курсу є
також аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні та обґрунтування
шляхів їх поліпшення.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі ОПП
Пререквізити
Постреквізити
Мікроекономіка
Управління витратами
Гроші і кредит
Потенціал і розвиток підприємства
Національна економіка
Бізнес-планування
Міжнародна економіка
Економіка і організація інноваційної
діяльності
Фінанси
Компетентності:
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного
методичного інструментарію.
СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох
професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціальноекономічних наслідків
Програмні результати навчання:
ПРН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для
обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними
економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та
органами державної влади).
ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які
характеризують результативність їх діяльності.
ПРН21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення
ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей
поведінки їх суб’єктів.
ПРН22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із
новими об’єктами, та у невизначених умовах.

3. Програма навчальної дисципліни
МОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ІНВЕСТУВАННЯ
Тема 1. Поняття та економічна суть інвестицій та інвестиційної діяльності
Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Форми часової послідовності
інвестування та отримання прибутку, вимоги до прибутку. Інвестиційний цикл та
інвестиційний процес. Об’єкти інвестиційної діяльності.
Класифікація інвестицій. Валові та чисті інвестиції. Ознаки класифікації та
види інвестицій.
Суб'єкти інвестиційної діяльності. Господарські товариства і корпорації,
договірні об’єднання (асоціації та корпорації), статутні об'єднання (концерни,
консорціуми, конгломерати, холдингові компанії), промислово-фінансові групи,
франчайзинг як форма реалізації інвестиційних проектів.
Тема 2. Інвестиційний ринок та особливості його функціонування
Фінансовий інвестиційний ринок капіталу та його сегменти. Інвестиційний
ринок та його сегментація. Ринки об’єктів реального та фінансового інвестування.
Складові системи інвестиційного ринку. Ціна рівноваги та механізм її дії.
Тема 3. Інфраструктура інвестиційного ринку
Поняття та роль інфраструктури ринку. Тендери як елементи ринкової
інфраструктури, їх види та порядок проведення. Біржі як складові інфраструктури
ринку. Банківські установи, їх функції в інвестиційній сфері. Інвестиційні фонди
та компанії, страхові та лізингові компанії, пенсійні фонди та кредитні спілки як
учасники інвестиційного ринку.
Функціональні учасники інвестиційного ринку. Фірми-девелопери, рієлтери,
інжиніринго-консалтингові фірми, будівельні компанії, аудиторські та юридичні
фірми як суб’єкти інвестиційного ринку.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ У РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ
Тема 4. Інвестиційний проект як форма реалізації реальних інвестицій
Реальні інвестиції, їх структура та джерела. Технологічна структура та
структура реальних інвестицій за формами власності. Показники аналізу реальних
інвестицій.
Життєвий цикл інвестиційного проекту. Поняття життєвого циклу. Стадії
життєвого циклу та їх особливості.

Інвестиції в основний капітал. Фонди виробничого і будівельного
призначення. Інвестиції в оборотний капітал. Структура оборотних коштів:
оборотні фонди і фонди обігу. Методи оцінки та розрахунок потреби в
інвестиціях.
Поняття ефективності інвестицій. Прямий та побічний ефект від реалізації
інвестиційного проекту. Економічна та соціальна ефективність. Види оцінки
ефективності інвестицій. Фінансова (комерційна), бюджетна та економічна
оцінка.
Тема 5. Фінансування та страхування інвестиційних проектів
Фінансове забезпечення інвестиційних проектів. Методи фінансування
інвестицій. Джерела коштів для фінансування. Кредитування як джерело
інвестиційних ресурсів.
Страхування інвестиційних вкладень та проектів. Страхування як метод
захисту вкладень. Розмір і порядок виплати страхового відшкодування. Страхові
випадки і випадки, в яких відшкодування не виплачується. Об’єкти страхування
інвестицій.
Інвестиційний лізинг. Поняття лізингу. Механізм здійснення лізингових
операцій. Переваги лізингу. Види лізингу.
Тема 6. Порядок та умови реалізації іноземних інвестицій
Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути. Суть міжнародної
інвестиційної діяльності. Форми вивозу капіталу. Прямі і портфельні іноземні
інвестиції. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності.
Політика держави щодо іноземного інвестування. Державні програми
заохочення іноземних інвестицій. Пріоритетні галузі для іноземного інвестування.
Інвестиції іноземних юридичних і фізичних осіб. Поняття підприємства з
іноземними інвестиціями та іноземного підприємства. Порядок та форми
реалізації іноземних інвестицій. Спільне підприємництво. Пільги для підприємств
з іноземними інвестиціями.
Тема 7. Інноваційна форма інвестицій
Поняття інновацій. Інвенція, ініціація, дифузія. Поняття і суть інноваційної
діяльності. Мета інновацій. Суть інноваційної політики розвинутих країн.
Венчурне підприємництво. Стадії інноваційного процесу. Поняття венчурних
підприємств. Фактори, що обумовлюють розвиток венчурного підприємства.
Переваги венчурних фірм. Види венчурних фірм.
Інтелектуальні інвестиції. Види і об’єкти інтелектуальної власності. Поняття
інтелектуальних інвестицій. Форми інтелектуальних інвестицій.

МОДУЛЬ 2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МЕТОДИКА ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ
ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Тема 8. Поняття фондового ринку, його суб’єкти та об’єкти
Поняття фондового ринку, його сегменти. Первинний та вторинний ринок
цінних паперів, їх структура та організаційна побудова. Емітенти, інвестори та
інвестиційні інститути як суб’єкти ринку. Централізований та децентралізований
ринок, фондові біржі України.
Поняття та види цінних паперів. Акції, облігації, інвестиційні та ощадні
сертифікати, державні цінні папери та їх види.
Тема 9. Інвестиційний портфель та принципи його формування
Інвестиційний портфель та принципи його формування. Поняття та види
інвестиційних портфелів. Критерії формування портфелів, види портфельних
ризиків. Збалансування та диверсифікація інвестиційних портфелів.
Інвестиції фінансово-кредитних установ. Напрями діяльності комерційних
банків щодо обслуговування інвестиційних проектів, первинний та вторинний
банківські резерви цінних паперів, обмеження щодо інвестиційних операцій
банків.
Тема 10. Порядок здійснення фінансових інвестицій
Операції фінансового інвестування на позабіржовому (децентралізованому)
та біржовому (централізованому) ринку цінних паперів, порядок їх проведення.
Організаційна структура фондової біржі. Депозитарій цінних паперів,
розрахункова палата, кліринговий банк, їх функції у процесі торгівлі цінними
паперами.
Порядок подачі заявок на участь у торгах, організація торгів, порядок
укладання і виконання угод.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ, МЕХАНІЗМИ
УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Тема 11. Інвестиційний клімат, фактори, що його формують, мотиваційні
чинники інвестування
Поняття та фактори, що формують інвестиційний клімат. Політична воля
адміністрації, правове поле, інвестиційна активність населення, стан
інвестиційного ринку, статус іноземного інвестора, стан фінансово-кредитної
системи, рівень розвитку продуктивних сил, рівень розвитку інвестиційної сфери.

Передумови
формування
сприятливого
інвестиційного
клімату:
макроекономічна стабільність, фактори суб’єктивного порядку, зв’язки з
міжнародними організаціями, системна перебудова економіки.
Мотиваційні фактори для вкладання коштів та реалізації внутрішніх та
міжнародних інвестицій.
Тема 12. Механізми організаційно-правового регулювання інвестицій
Система регулювання інвестиційної діяльності та її складові Законодавча та
нормативна база, що регулює діяльність вітчизняних та іноземних інвесторів в
Україні.
Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності та її інститути. Форми прямого
та непрямого впливу держави на інвестиційних процес, Національний банк
України, Фонд державного майна України, Державний інноваційний фонд.
Регулювання сфер і напрямків діяльності підприємств з іноземними
інвестиціями. Охорона прав власності, прибутку, порядок врегулювання
інвестиційних суперечок. Трудові відносини і пенсійне забезпечення в
підприємствах з іноземними інвестиціями.
Динаміка інвестицій в Україні. Обсяги, галузева та регіональна структура
інвестицій. Причини низької активності вітчизняних та іноземних інвесторів.
Тема 13. Спеціальні економічні зони як інструмент стимулювання
інвестиційної діяльності
Спеціальні (вільні) економічні зоні, їх види. Поняття спеціальних (вільних)
економічних зон. Типи та види СЕЗ та їх характеристика: комплексні виробничі,
банківсько-страхові (офшорні), науково-технічні, зовнішньоторговельні, митні,
транзитні, туристсько-рекреаційні та інші. Поняття територій пріоритетного
розвитку. Спеціальний режим інвестиційної діяльності в СЕЗ та їх роль у
залучення іноземних інвестицій.
Тема 14. Напрями удосконалення інвестиційної діяльності в Україні
Шляхи залучення інвестицій в економіку України. Стабілізація економічної
ситуації. Формування сприятливого інвестиційного клімату. Поліпшення системи
оподаткування. Стабільність законодавства та гарантії захисту інвестицій.
Реалізація регіональних та загальнодержавних програм стимулювання інвестицій.

4. Структура навчальної дисципліни
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Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні аспекти інвестування
Тема 1. Поняття та економічна суть інвестицій та
інвестиційної діяльності
Тема 2. Інвестиційний ринок та особливості його
функціонування
Тема 3. Інфраструктура інвестиційного ринку
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Змістовий модуль 2. Особливості реалізації інвестиційних проектів у реальному секторі
Тема 4. Інвестиційний проект як форма реалізації
реальних інвестицій
Тема 5. Фінансування та страхування інвестиційних
проектів
Тема 6. Порядок та умови реалізації іноземних
інвестицій
Тема 7. Інноваційна форма інвестицій
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7

2

2

3

8

1

1

6

9

2

2

5

9

1

9

2

2

5

9

9

9

2

2

5

8

8

34

8

8

-

-

18

34

2

1

-

-

31

60

14

14

-

-

32

60

4

2

-

-

54

8

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Модуль 2
Змістовий модуль 3. Методика та умови здійснення фінансового інвестування
Тема 8. Поняття фондового ринку, його суб’єкти та
7
2
2
3
8
1
об’єкти
Тема 9. Інвестиційний портфель та принципи його
10
2
2
6
9
1
формування
Тема 10. Порядок здійснення фінансових
10
4
2
4
10
1
інвестицій
Разом за змістовим модулем 3
27
8
6
13
27
2
1
Змістовий модуль 4. Інвестиційний клімат, механізми управління та регулювання інвестицій
Тема 11. Інвестиційний клімат, фактори, що його
8
2
2
4
9
1
1
формують, мотиваційні чинники інвестування
Тема 12. Механізми організаційно-правового
9
2
2
5
8
1
регулювання інвестицій
Тема 13. Спеціальні економічні зони як інструмент
10
2
2
6
8
стимулювання інвестиційної діяльності
Тема 14. Напрями удосконалення інвестиційної
6
2
2
2
8
діяльності в Україні
Разом за змістовим модулем 4
33
8
8
17
33
2
1
Усього годин за модулем 2
60
16 14
40
60
4
2
ІНДЗ
Усього годин

11

12

13

7
8
9
-

-

24

7
7
8
8
-

-

30

-

-

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

30

28

-

-

62

120

8

4

-

-

108

5. Теми семінарських та практичних занять
Кількість годин
Назва теми

2

денна
форма

заочна
форма

Тема 1. Поняття та економічна суть інвестицій та
інвестиційної діяльності
Тема 2. Інвестиційний ринок та особливості його
функціонування
Тема 3. Інфраструктура інвестиційного ринку

2

1

Разом

6

1

Тема 4. Інвестиційний проект як форма реалізації
реальних інвестицій
Тема 5. Фінансування та страхування
інвестиційних проектів
Тема 6. Порядок та умови реалізації іноземних
інвестицій
Тема 7. Інноваційна форма інвестицій

2

1

Разом

8

Змістовий модуль 1. Теоретичні та
методологічні аспекти інвестування
1.
2.
3.

2
2

Змістовий модуль 2. Особливості реалізації
інвестиційних проектів у реальному секторі

4.

5.

6.

7.

Змістовий модуль 3. Методика та умови
здійснення фінансового інвестування
Тема 8. Поняття фондового ринку, його суб’єкти
та об’єкти
Тема 9. Інвестиційний портфель та принципи його
формування
Тема 10. Порядок здійснення фінансових
інвестицій
Разом
Змістовий модуль 4. Інвестиційний клімат,
механізми управління та регулювання інвестицій
Тема 11. Інвестиційний клімат, фактори, що його
формують, мотиваційні чинники інвестування
Тема 12. Механізми організаційно-правового
регулювання інвестицій
Тема 13. Спеціальні економічні зони як
інструмент стимулювання інвестиційної
діяльності

2
2
2
1

2
2
2

1

6

1

2

1

2
2

8.

Тема 14. Напрями удосконалення інвестиційної
діяльності в Україні
Разом

2
8

1

Всього

28

4

6. Самостійна робота
Денна форма
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

Назва теми
ЗМ 1. Т.1. Поняття та економічна суть інвестицій та
інвестиційної діяльності
Господарські товариства і корпорації як форма реалізації
інвестиційних проектів.
ЗМ 1. Т. 2 Інвестиційний ринок та особливості його
функціонування
Складові системи інвестиційного ринку.
ЗМ 1. Т. 3 Інфраструктура інвестиційного ринку
Будівельні компанії, аудиторські та юридичні фірми як
суб’єкти інвестиційного ринку.
ЗМ 2. Т. 4 Інвестиційний проект як форма реалізації реальних
інвестицій
Прямий та побічний ефект від реалізації інвестиційного
проекту. Економічна та соціальна ефективність.
ЗМ 2. Т. 5 Фінансування та страхування інвестиційних проектів
Механізм здійснення лізингових операцій. Переваги лізингу
ЗМ 2. Т. 6 Порядок та умови реалізації іноземних інвестицій
Політика держави щодо іноземного інвестування.
Пріоритетні галузі для іноземного інвестування.
ЗМ 2. Т. 7 Інноваційна форма інвестицій
Фактори, що обумовлюють розвиток венчурного підприємства.
ЗМ 3. Т. 8 Поняття фондового ринку, його суб’єкти та об’єкти
Централізований та децентралізований ринок, фондові біржі
України.
ЗМ 3. Т. 9 Інвестиційний портфель та принципи його
формування
Обмеження щодо інвестиційних операцій банків.
ЗМ 3. Т. 10 Порядок здійснення фінансових інвестицій
Депозитарій цінних паперів, розрахункова палата, кліринговий
банк, їх функції у процесі торгівлі цінними паперами.
ЗМ 4. Т. 11 Інвестиційний клімат, фактори, що його формують,
мотиваційні чинники інвестування
Мотиваційні фактори для вкладання коштів та реалізації
внутрішніх та міжнародних інвестицій.

Кількість
годин
3

5

6

3

5
5
5
3

6

4

4

№
з/п
12.

13.

14.

Назва теми
ЗМ 4. Т. 12 Механізми організаційно-правового регулювання
інвестицій
Динаміка інвестицій в Україні. Обсяги, галузева та регіональна
структура інвестицій. Причини низької активності
вітчизняних та іноземних інвесторів.
ЗМ 4. Т. 13 Спеціальні економічні зони як інструмент
стимулювання інвестиційної діяльності
Поняття територій пріоритетного розвитку.
ЗМ 4. Т. 14 Напрями удосконалення інвестиційної діяльності в
Україні
Формування сприятливого інвестиційного клімату.
Разом

Кількість
годин

5

6

2
62

Заочна форма
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Назва теми
ЗМ 1. Т.1. Поняття та економічна суть інвестицій та
інвестиційної діяльності
Об’єкти інвестиційної діяльності.
Суб'єкти інвестиційної діяльності.
Господарські товариства і корпорації як форма реалізації
інвестиційних проектів.
ЗМ 1. Т. 2 Інвестиційний ринок та особливості його
функціонування
Інвестиційний ринок та його сегментація.
Ціна рівноваги та механізм її дії.
Складові системи інвестиційного ринку.
ЗМ 1. Т. 3 Інфраструктура інвестиційного ринку
Тендери, їх види та порядок проведення.
Біржі як складові інфраструктури ринку.
Банківські установи, їх функції в інвестиційній сфері.
Інвестиційні фонди та компанії.
Небанківські фінансово-кредитні установи як учасники
інвестиційного ринку.
Будівельні компанії, аудиторські та юридичні фірми як
суб’єкти інвестиційного ринку.
ЗМ 2. Т. 4 Інвестиційний проект як форма реалізації реальних
інвестицій
Види та критерії оцінки ефективності інвестицій.
Прямий та побічний ефект від реалізації інвестиційного
проекту.
Економічна та соціальна ефективність.

Кількість
годин

6

8

9

6

№
з/п
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Назва теми
ЗМ 2. Т. 5 Фінансування та страхування інвестиційних проектів
Методи та джерела фінансування інвестицій.
Кредитування як джерело інвестиційних ресурсів.
Страхування інвестиційних вкладень, його об’єкти.
Страхування інвестиційних проектів.
Інвестиційний лізинг, механізм його реалізації. Переваги лізингу
ЗМ 2. Т. 6 Порядок та умови реалізації іноземних інвестицій
Міжнародна інвестиційна діяльність. Форми вивозу капіталу.
Політика держави щодо іноземного інвестування.
Пріоритетні галузі для іноземного інвестування.
Поняття підприємства з іноземними інвестиціями та
іноземного підприємства.
Порядок та форми реалізації іноземних інвестицій.
ЗМ 2. Т. 7 Інноваційна форма інвестицій
Поняття інновацій. Форми реалізації інноваційних ідей.
Зміст інноваційної діяльності. Стадії інноваційного процесу.
Венчурне підприємництво, його переваги.
Види венчурних фірм.
Види і об’єкти інтелектуальної власності.
Поняття та форми інтелектуальних інвестицій.
ЗМ 3. Т. 8 Поняття фондового ринку, його суб’єкти та об’єкти
Поняття фондового ринку, його сегменти.
Емітенти, інвестори та інвестиційні інститути як суб’єкти
ринку.
Централізований та децентралізований ринок, фондова біржа.
Поняття та основні види цінних паперів.
ЗМ 3. Т. 9 Інвестиційний портфель та принципи його
формування
Поняття та види інвестиційних портфелів.
Критерії формування портфелів.
Види портфельних ризиків.
Збалансування та диверсифікація інвестиційних портфелів.
Інвестиції фінансово-кредитних установ.
Обмеження щодо інвестиційних операцій банків.
ЗМ 3. Т. 10 Порядок здійснення фінансових інвестицій
Організаційна структура фондової біржі.
Депозитарій цінних паперів, розрахункова палата, кліринговий
банк, їх функції у процесі торгівлі цінними паперами.
Порядок подачі заявок на участь у торгах.
Організація торгів, порядок укладання і виконання угод.

Кількість
годин

8

9

8

7

8

9

№
з/п
11.

12.

13.

14.

Назва теми
ЗМ 4. Т. 11 Інвестиційний клімат, фактори, що його формують,
мотиваційні чинники інвестування
Передумови формування сприятливого інвестиційного клімату:
макроекономічна стабільність, фактори суб’єктивного
порядку, зв’язки з міжнародними організаціями, системна
перебудова економіки.
Мотиваційні фактори для вкладання коштів та реалізації
внутрішніх та міжнародних інвестицій.
ЗМ 4. Т. 12 Механізми організаційно-правового регулювання
інвестицій
Система регулювання інвестиційної діяльності та її складові.
Законодавча та нормативна база в інвестиційній сфері.
Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності та її інститути.
Регулювання сфер і напрямків діяльності підприємств з
іноземними інвестиціями.
Динаміка, галузева та регіональна структура інвестицій в
Україні.
Причини низької активності вітчизняних та іноземних
інвесторів.
ЗМ 4. Т. 13 Спеціальні економічні зони як інструмент
стимулювання інвестиційної діяльності
Поняття спеціальних (вільних) економічних зон.
Типи та види СЕЗ, їх характеристика.
Поняття територій пріоритетного розвитку.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності в СЕЗ
ЗМ 4. Т. 14 Напрями удосконалення інвестиційної діяльності в
Україні
Стабілізація економічної ситуації.
Формування сприятливого інвестиційного клімату. Поліпшення
системи оподаткування.
Стабільність законодавства та гарантії захисту інвестицій.
Реалізація регіональних та загальнодержавних програм
стимулювання інвестицій.
Разом

Кількість
годин

7

7

8

8

108

7. Індивідуальні завдання
Денна форма навчання
В процесі вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання
передбачається підготовка реферату з його подальшою презентацією на
семінарському занятті.
Підготовка реферату здійснюється за бажанням студента, який прагне
підвищити свій сумарний рейтинговий бал. Реферати може бути підготовлено по

одному або двох модулях. Теоретичний матеріал реферату повинен бути
підкріплений конкретними прикладами з економічної практики. Тематика, вимоги
до змісту та оформлення реферату наведено в Методичних вказівках для
самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Інвестування».
Заочна форма навчання
Для студентів заочної форми навчання у якості індивідуального завдання
передбачено підготовку контрольної роботи з її подальшою перевіркою і захистом
під час заліково-екзаменаційної сесії.
Зміст завдань, варіанти їх комбінацій, а також вимоги щодо порядку
виконання та оформлення контрольної роботи наведено в Методичних вказівках
для самостійного вивчення дисципліни «Інвестування» (для студентів заочної
форми навчання).
8. Методи навчання
В рамках вивчення та закріплення теоретичних та практичних положень
дисципліни, передбачається проведення таких видів занять.
Лекція – слугує для подачі студентам теоретичного матеріалу з тем, що
вивчаються.
Семінарське заняття – проводиться з метою обговорення студентами
теоретичних положень тем, узагальнення матеріалу, формулювання ними власної
думки щодо досліджуваних проблем.
Практичне заняття – проводиться з метою закріплення навичок студентів у
вирішенні конкретних економічних завдань шляхом розв’язання задач, тестів
тощо.
Самостійна робота – передбачає опрацювання студентами теоретичних
положень окремих тем, які не висвітлено в рамках лекцій.
Індивідуальні заняття – слугують для відпрацювання студентами
пропущених занять та занять з тем, з яких є негативна оцінка.
Водночас, наявність технічних засобів навчання, комп’ютерна підтримка
навчального процесу, зокрема в системі Moodle, сучасна наочність сприяють
кращій реалізації інструментарію дидактики: використанню методів ілюстрації,
демонстрації, якісному проведенню усіх видів навчальних занять.
При проведенні занять можуть також застосовуватися такі інтерактивні
методи навчання:
- лекції-бесіди – при читанні лекції студентам даються питання для
самостійного опрацювання;
- «прес»-метод – допомагає студентам навчитися аргументовано і в чіткій
формі формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання;
- метод кейсів (case study), метою якого є поставити студентів у таку
ситуацію, коли їм необхідно приймати рішення;
- метод «Коло ідей», метою якого є залучення всіх студентів до обговорення
проблеми.
- аудіовізуальний метод передбачає використання можливостей Інтернет,
теле-, відео-, фото-, аудіо- та інших матеріалів у навчальному процесі.

Враховуючи об’єктивні обставини пов’язані з труднощами організації
освітнього процесу, що виникають у зв’язку з епідеміологічними викликами,
академічною мобільністю, дуальною освітою або переведенням здобувачів на
індивідуальні графіки навчання тощо, в окремих випадках набуває актуальності
використання методів та інструментарію дистанційного навчання.
Дистанційне навчання в Уманському НУС здійснюється відповідно до
положення «Про організацію поточного, семестрового контролю та проведення
атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в
Уманському національному університеті садівництва».
Для забезпечення освітнього процесу з використанням технологій
дистанційного навчання в УНУС з поміж іншого використовується система
управління навчанням Moodle. Матеріали курсу «Інвестування» розміщені на
платформі Moodle за адресою: https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=126.
Крім того, в разі необхідності, зокрема при запровадженні карантинних
обмежень, лекційні та/або практичні (семінарські) заняття можуть проводитися у
форматі відеоконференцій тощо. Зв'язок студентів з викладачем забезпечують
різноманітні комунікаційні платформи, такі як: Zoom, Google Meet тощо.
9. Методи контролю
В процесі вивчення дисципліни, передбачається проведення поточного
контролю знань студентів, який передбачає оцінку знань та умінь з кожної теми
курсу, виконання індивідуальних завдань (рефератів – для студентів денної форми
навчання та контрольних робіт – для студентів заочної форми навчання) а також
проведення модульного контролю за модулями 1 і 2.
Поточний контроль.
Денна форма навчання
Максимальна сума балів поточного контролю – 100.
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
1. Систематичність та активність роботи на семінарських та практичних
заняттях;
2. Виконання індивідуальних завдань.
3. Виконання завдань поточного модульного контролю
(1) При контролі систематичності та активності роботи на семінарських та
практичних заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у
відповідях, виступах на семінарських заняттях та при вирішенні практичних
завдань, активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські та
практичні заняття, результати бліц-опитувань.
Система оцінювання активності роботи:
- відповідь з питань семінарів – 0-1 бал.
- змістовні доповнення при обговоренні питань тем – 0,5 бала.
- бліц-опитування – 0-1 бал.
- письмовий контроль – 0-1 бали.
(2) При контролі виконання індивідуальних завдань оцінці підлягають:
написання та презентація рефератів з проблемних питань.

Система оцінювання індивідуальних завдань:
- підготовка та презентація реферату – 0-8 балів.
Заочна форма навчання
Максимальна сума балів поточного контролю – 100.
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
1. Систематичність та активність роботи на семінарських та практичних
заняттях;
2. Виконання контрольної роботи;
3. Виконання завдань поточного модульного контролю.
(1) При контролі систематичності та активності роботи на семінарських
заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і
виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань,
правильність виконання письмових робіт; результати бліц-опитувань.
Система оцінювання активності роботи:
- відповідь з питань семінарів – 0-4 бали.
- змістовні доповнення при обговоренні питань тем – 1 бал.
- бліц-опитування – 0-2 бали.
- письмовий контроль – 0-4 бали.
(2) Система оцінювання виконання контрольної роботи:
Відповідь на кожне питання оцінюється від 0 до 7,5 балів в залежності від
повноти виконання завдань, максимальна оцінка за роботу – 30 балів.
Модульний контроль
Проводячи роботу з підготовки до виконання модульних завдань, студент
самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також інших тем і
питань для самостійного опрацювання, які включено до модуля.
Модульний контроль здійснюється у 2 етапи у вигляді письмової контрольної
роботи. При складанні поточного модульного контролю оцінюється ступінь
виконання тестових завдань. Під час кожного етапу пропонується по 50 тестових
завдань (загальна кількість – 100 завдань).
Система оцінювання виконання завдань модульного контролю: правильна
відповідь на питання – 0,5 бали. Кількість балів за 1 модуль – від 0 до 25 балів, за
2 етапи – від 0 до 50 балів.
Підсумкове оцінювання
Підсумкове оцінювання з дисципліни «Інвестування» здійснюватися у формі
заліку, який виставляється на основі набраних під час усіх етапів поточного
контролю балів.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Усі види роботи студента під час вивчення дисципліни оцінюються за
наведеною нижче методикою і дають можливість формувати сумарний рейтинг до
100 балів.
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11. Методичне забезпечення
1. Методичні вказівки для практичних та семінарських занять з дисципліни
«Інвестування» для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня
спеціальності 051 «Економіка». Цимбалюк Ю.А., Корман І.І. Умань: УНУС.
2021. 42 с.
2. Методичні вказівки для самостійної роботи при вивченні дисципліни
«Інвестування» для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня денної
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Умань: УНУС. 2021. 37 с.
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10. «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій акціонерних товариств» Наказ Фонду державного майна України
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України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних
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вересня 2000 року № 1855/12/263/414.
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14. Зміни у робочій програмі на 2021-2022 навчальний рік.
Зміни, внесені до робочої програми на 2021-2022 навчальний рік,
охоплюють:
1. Уточнення щодо методів навчання;
2. Уточнення щодо методів контролю знань здобувачів освіти;
3. Оновлення переліку рекомендованої літератури.

