
І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Основи інвестиційної діяльності 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Навчально-науковий інститут фінансів, 

економіки та менеджментуімені Олега 

Балацького. Кафедра управління 

 

Розробник(и) 

Галинська Юлія Вікторівна, доцент, 

доктор економічних наук, доцент 

кафедри управління 

Рівень вищої освіти 
Другий рівень вищої освіти. НРК – 

8 рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – 

другий цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
8 тижнів протягом 3-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 

5 кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 

години становить контактна робота з 

викладачем (16 години лекцій), 118 

годин становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Управління 

проектами» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисциплін: «Економіка 

підприємства»;«Фінансовий 

менеджмент»;«Оцінка активів 

фірми»;«Планування діяльності 

підприємства». 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни «Основи інвестиційної діяльності» це реалізація 

та набуття навичок з інвестиційної діяльності, надання майбутнім фахівцям 

розуміння економічної сутності та механізму інвестування; формування теоретичної 

та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання 

інвестиційних інструментів; вироблення вміння оцінювати й аналізувати 



інвестиційну привабливість галузей, регіонів, підприємств; інвестиційну політику, 

що проводиться в країні, інвестиційний клімат країни, а також оцінювати 

інвестиційні інструменти, портфелі та інвестиційні проекти. 

4. Зміст навчальної дисципліни  
ВСТУП. Мета та завдання дисципліни, її структура та рекомендації щодо вивчення. 

ТЕМА 1 

 

Введення в інвестування.  

 

 

ТЕМА 2 

 

 

Інвестиції та інвестиційний процес. 

 

 

ТЕМА 3 

 

 

Регулювання інвестиційної діяльності. 

 

 

ТЕМА 4 

 

 

Інвестиційний клімат. 

 

 

ТЕМА 5 

 

Стратегія і тактика вибору пріоритетних напрямків інвестування. 

 

 

ТЕМА 6 

 

 

ТЕМА 7 

 

 

ТЕМА 8. 

 

Джерела фінансування інвестиційних проектів і програм 

 

 

Методи ранжування реальних інвестиційних проектів 

 

 

Оптимізація структури реальних інвестицій фірми 
 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РН1. Проводити дослідження на відповідному рівні 

РН2. Генерувати  нові ідеї (креативність). 

РН3. 
Аналізувати і структурувати проблеми організації, формувати 
обґрунтовані рішення. 

РН4. 
Самостійно працювати з підручниками та робити необхідні 

практичні та логічні висновки з опрацьованого матеріалу. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 2 
Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення. 

ПРН 5 
Планувати діяльність організації у стратегічному та тактичному 

розрізах.  



ПРН 8 
Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління організацією. 

ПРН 14 
Будувати і досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні 

моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту. 

ПРН 16 
Розробити та забезпечувати функціонування структур управління 

цільових типів. 

ПРН 17 

Знати економіку та організацію підприємства, управління: 

планування, потужність заводу, спеціалізація підрозділів підприємств 

та виробничі зв'язки між ними, порядок розробки та затвердження 

планів фінансово-господарської діяльності, управління запасами та 

логістикою. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л). 

 

ВСТУП. Мета та завдання дисципліни, її структура та рекомендації щодо вивчення. 

ТЕМА 1 

Перелік 

питань 

теми: 

Введення в інвестування.  

Фінансова та економічна сутність інвестицій. Суть і завдання інвестиційного 

менеджменту. Інвестиційне середовище. 

 

 

ТЕМА 2 

Перелік 

питань 

теми: 

 

Інвестиції та інвестиційний процес. 

Характеристика інвестицій. Класифікація інвестицій. Учасники інвестиційного 

процесу. Структура інвестиційного процесу. 

 

 

ТЕМА 3 

Перелік 

питань 

теми: 

 

Регулювання інвестиційної діяльності. 

Інвестиційний ринок та його регулювання. Управління інвестиційною діяльністю 

на макро- та мікрорівні.  

 

 

ТЕМА 4 

Перелік 

питань 

теми: 

 

Інвестиційний клімат. 

Поняття інвестиційного клімату. Методи визначення інвестиційної привабливості. 

Міжнародні рейтинги країни. 

 

ТЕМА 5 

Перелік 

питань 

теми:   

Стратегія і тактика вибору пріоритетних напрямків інвестування. 

Сутність, умови та методи формування інвестиційної стратегії підприємства. 

Основні етапи розробки і реалізації інвестиційної стратегії промислового 

підприємства. Схема процесу стратегічного управління інвестиційною діяльністю.  

 



 

ТЕМА 6 

Перелік  

питань 

теми: 

 

Джерела фінансування інвестиційних проектів і програм 

Загальні принципи побудови фінансової моделі інвестиційного проекту. Форми і 

методи фінансування інвестиційних проектів і програм. Порівняльний аналіз 

джерел фінансування інвестиційних проектів і програм. Проблеми оптимізації 

бюджету капіталовкладень:оптимізація в просторі; оптимізація в часі; оптимізація 

в умовах реінвестування прибутків. 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є практичні заняття (П). 
ТЕМА 1 

Перелік 

питань 

теми: 

Кредитна політика фірми.  

Погашення середньострокових і довгострокових кредитів. Банківське кредитування 

інвестицій. Класифікація кредитів, що використовуються при фінансуванні 

інвестиційних проектів. Організація кредитної системи інвестування.  

 

ТЕМА 2 Погашення кредиту 

Перелік  

питань  

теми:  

Схеми погашення заборгованості по середньострокових і довгострокових кредитах. 

Погашення кредиту рівними терміновими сплатами. Погашення кредиту рівними 

виплатами основного боргу. Погашення кредиту змінними виплатами основного 

боргу: виплати змінюються в арифметичній прогресії; виплати змінюються в 

геометричній прогресії.  

ТЕМА 3     Емісія акцій. Оцінка акцій. Реінвестування дивідендів  

Перелік  

питань  

теми:  

Порівняльний аналіз основних етапів інвестиційного аналізу для реальних і 

фінансових інвестицій. Методи аналізу. Порівняльна характеристика фінансових 

інструментів. Порівняльні характеристики акцій. 

 

ТЕМА 4 

Перелік  

питань теми:  

Поняття, типи інвестиційних портфелів та принципи їх формування. Зв'язок 

мети інвестування із структурою портфеля. Інвестиційні стратегії і управління 

портфелемцінних паперів. Кількісний склад портфеля. 

 

ТЕМА 5.       Методи ранжування реальних інвестиційних проектів  

Перелік  

питань  

теми:  

Процедура ранжування проектів. Фінансовий аналіз. Групи критеріїв, що 

враховуються при ранжуванні проектів. Обмеженість фінансових ресурсів.  

 

ТЕМА 6.  Оптимізація структури реальних інвестицій фірми  

Перелік 

питань 

теми:  

Підходи до оптимізації структури реальних інвестицій. Методика оптимізації в 

просторі. Критерій оптимізації – індекс рентабельності. Оптимізація в часі. Індекс 

відносного зниження чистої поточної вартості. 

 

8.   Методивикладання, навчання 



Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекція бесіда 

МН2.  виконання модульної контрольної роботи; 

МН3.мозковий штурм. 

Проведення лекційних занять включає: викладення теоретичного матеріалу; 

оглядові лекції з використанням опорного конспекту; семінарські та практичні 

заняття: розв’язання типових завдань; ділова гра; робота в групах; робота над 

індивідуальними завданнями; організація самостійної роботи студента: 

передбачає самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку до 

практичних занять згідно методичних вказівок до практичних занять та 

організації самостійної роботи студентів. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 
Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90≤RD≤100 

ДОБРЕ в загальному 

правильна робота з 

певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74≤RD≤89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання 

задовольняє 

мінімальні  критерії 

3,0 (задовільно) 

60≤RD≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬН

О 

можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35≤RD≤59 

НЕЗАДОВІЛЬН

О 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD<35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного 

оцінювання: тестування та усні коментарі викладача за його результатами, 

настанови викладачів в процесі виконання завдань для поточного виконання  

та  самостійної роботи, обговорення та взаємооцінювання студентами 

виконаних індивідуальних завдань. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 



Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань 

(тестувань) (М1), перевірки письмових робіт (М2) та колективних дискусій 

(М3). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, 

схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. 2 тематичні тестування 15  балів;  

2.2 контрольні роботи (тести +практичні завдання + теоретичні питання) 60 

балів; 

3. індивідуальне завдання (виконання, захист) 15 балів; 

4. колективні дискусії (10). 

 

Форма підсумкового контролю – МА+Д/З. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1)  

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Management for Bachelors [Текст] : textbook / Edit.: 
O.F. Balatskyi, O.M. Telizhenko. – 
Sumy :UniversytetskaKnyga, 2015. – 610 p.  
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/46272/3/ 

Management_for_Bachelors.pdf 

2.Methodologicalinstructionsforpracticaltrainings, 

organizationofindependentworkofstudentsandpreparationof

calculationpartofthediplomathesesonthediscipline 

"InvestmentManagement" [Текст] : 

forthestudentsofthefollowingtrainingdirections: 

ManagementofOrganizationsandAdministration, Project 

Management, 

AdministrativeManagementofalleducationalforms 

/ O. M. Telizhenko, Yu.P. Mashina, Yu.V. Halynska, 

I. O. Tymchenko. – Sumy : SumyStateUniversity, 2017. – 

59 p. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=65

9723 

 

3.Методичні вказівки до практичних занять, 

організації самостійної роботи  з дисципліни 

“Управління інвестиціями” / укладачі: О. 

М. Теліженко, Ю. П. Машина, Ю. В. Галинська. – 

Суми : Сумський державний університет, 2018. – 59 с. 

4.Селіверстов, В. В. Інвестування [Текст] : підручник 

/ В. В. Селіверстов. – Суми : Університет. кн., 2019. – 

480 с. 

5. Соснін, О. В. Інвестиції в людський розвиток в 

умовах глобальної трансформації [Текст] : навч. посіб. 

/ О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. – 2-ге 

вид., стереотип. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 602 с. 

6.James F. DaltonEric T. Jones, Robert Bevan 

DaltonMind Over Markets: Power Trading with 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/46272/3/
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=659723
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=659723
https://www.goodreads.com/author/show/211521.James_F_Dalton
https://www.goodreads.com/author/show/211520.Eric_T_Jones
https://www.goodreads.com/author/show/211519.Robert_Bevan_Dalton
https://www.goodreads.com/author/show/211519.Robert_Bevan_Dalton


Market Generated Information 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема  

Загальний 

обсяг, 

годин  

Лекції, 

годин  

Практичні  

(семінарські) 

заняття, годин  

Лабораторні  

роботи, годин  

Самостійне 
опрацювання 

матеріалу (у тому 
числі  

ІРС), годин  

Індивід.  

завдан., 

год.  

3 семестр   

1-й модульний цикл дисципліни  

ВСТУП. ТЕМА 1  15 2 2  10 3 

ТЕМА2 15 2 2  10 3 

ТЕМА 3 15 2 2  10 3 

ТЕМА 4 15 2 2  10 3 

Контрольний захід за модульний 

цикл: комплексна контрольна робота 
2      

Всього по модульному циклу 1  62 8 8  40 12 

  

2-й модульний цикл дисципліни   

ТЕМА 5 
14 2 2  10 5 

ТЕМА 6 14 2 2  10 5 

ТЕМА 7 14 2 2  10 4 

ТЕМА 8 14 2 2  10 4 

Контрольний захід за модульний 

цикл: комплексна контрольна робота 

2       

Виконання індивідуального завдання 
30     8 30 

Всього по модульному циклу 2 88 8 8 -  48 18 

Всього з навчальної дисципліни  150 16 16  88 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

 

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та 

оцінювання 

Програмні 

компетент-

ності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання 

за 

дисциплін

ою 

Види 

навчаль-

них занять  

Види 

навчаль-

ної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладан-

ня і 

навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінюванн

я  

ЗК 4,  

ПРН 2 
РН1. Л 

НД 1 

НД 2  

 

МН1 

МН3 

ЗН 1  

 

М1 

М3 

CK2,  

ПРН5 
РН2. Л 

НД 1 

НД 2 

 

МН1 

МН3 

ЗН 1 

 

М1 

М3 

CK4,  

ПРН 8 РН3. Л 
НД 1 

НД 2 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1  

 

М1 

М3 

CК 14, ПРН 17 

РН4. Л 
НД 2  

НД 3 

МН1 

МН3 

ЗН 1 

 

М1 

М2 

М3 

 

 

 

 


