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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та 
результати навчання 

Дисципліна "Інвестування" закладає основу для здійснення фахівцем інвестиційного аналізу 
діяльності підприємства, галузі, країни. Вивчення кредитного модулю сприяє формуванню 
системного сприйняття майбутніми фахівцями спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації 
«Міжнародна економіка» внутрішніх та зовнішніх стосовно підприємства економічних відносин, 
що виникають у процесі формування, розподілу та використання інвестиційних ресурсів.  
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей комплексного розуміння 
сутності інвестиційного процесу підприємств різних форм власності та на міждержавному 
рівні; аналізувати конкретні економічних ситуації та вирішувати практичні завдання, що 
пов‘язані з інвестуванням в оборотні та необоротні активи підприємств і організацій та 
впливають на прийняття суб‘єктами стратегічних та управлінських рішень; агрегувати 
інформацію, зробивши висновки про доцільність залучення тих чи інших джерел фінансування в 
інвестиційні об’єкти, інтерпретуючи отримані результати. 
 
Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти отримають: 
знання: 
- змісту основних категорій інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу;  
- сутності інвестицій, їх ефективності та доцільності вкладання ресурсів; 
- методики проведення фінансового аналізу інвестиційної діяльності підприємства;  
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- особливостей нормативно-правового регулювання економічних відносин, що виникають між 
суб’єктами інвестиційної діяльності; 
- основ інвестиційного аналізу; 
- методики фінансового планування та контролю на підприємстві. 
уміння  
- здійснювати збір даних для аналізу та прийняття інвестиційних рішень; 
- визначати розрахункові значення та конкретний економічний зміст показників 
ефективності інвестицій; 
- розв’язувати конкретні практичні завдання щодо формування інвестиційного портфеля, 
оцінки його ефективності, розробки бізнес-плану інвестиційного проекту;  
- вирішувати економічні ситуації, що виникають у процесі інвестування, здійснення спільної 
інвестиційної діяльності. 
 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-
логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою) 

Необхідні навички для вивчення дисципліни: володіння текстовими редакторами, вміння 
розраховувати та пояснювати основні економічні показники, необхідні навички самостійної 
пошукової роботи в мережі Інтернет.  

Основною передумовою вивчення навчальної дисципліни є вивчення дисциплін «Економічна 
теорія», «Економіка підприємства», «Мікроекономіка», «Макроекономіка». 

Дисципліна «Інвестування» забезпечує фундамент для подальшого вивчення таких модулів, як 
«Міжнародна інвестиційна діяльність», «Фінансовий менеджмент», «Управління бізнес-
проектами», а також слугує засобом формування у студентів системного осмислення 
інвестиційного аспекту функціонування підприємства, що сприятиме більш зваженому та 
обґрунтованому виконанню аналітичної частини дипломної роботи. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Теоретичні та організаційно-економічні основи інвестування 

Тема 1.1.Методологічні основи інвестування 

Тема 1.2.Суб’єкти інвестиційної діяльності 

Тема 1.3. Іноземні інвестиції 

Тема 1.4. Інноваційне інвестування 

Розділ 2. Інвестиційне проектування 

Тема 2.1. Характеристика і види реальних інвестицій  

Тема 2.2. Інвестиційне проектування 

Тема 2.3. Оцінка ефективності інвестицій 

Тема 2.4. Інвестиційні ризики та методи їх оцінки 

Тема 2.5. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 

Розділ 3. Фінансові інвестиції 

Тема 3.1. Цінні папери, особливості їх випуску та обігу 

Тема 3.2. Інститути ринку цінних паперів 

Тема 3.3.Управління портфелем цінних паперів 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 
1. Сазонець І.Л., Федорова В.А. Інвестування: підручник. – К.: ЦУЛ, 2011. – 312с. 
2. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – 160с.:ил. 



3. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Вид-во 
“Комп’ютертехніка”, 2001. – 364 с. 

4. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: навч.посіб. – К. КНЕУ, 2000. – 151с. 
5. Маховикова Г.А., Кантор В.Е. Инвестиционный процесс на предприятии. – СПб.: Питер, 2001. 

– 176с. 
6. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестування» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» напряму підготовки: 6.030503 «Міжнародна економіка» [Електронний 
ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. Є. Скоробогатова. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,29 
Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. –120с. – Назва з екрана.- Доступ : 
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6741  

7. Скоробогатова Н. Є. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Інвестування» для студентів спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна 
економіка»  / Н. Є. Скоробогатова. – [Електронний ресурс]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
2017. – 30 с. – Назва з екрана. - Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/ 

8. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 376 с. 
9. Пересада А.А. та ін. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення 

дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 251 с.  
10. Нешитой А.С. Инвестиции: ученик. – М.: «Дашков и Ко», 2007. – 372с. 
11.  Боярко І.М., Грищенко Л.Л. Інвестиційний аналіз: навч.посіб. – К.:ЦУЛ, 2011. – 400с. 

 
 

Додаткова література 
(факультативно / ознайомлення) 

1. Верховна Рада: база даних по законодавству України. URL: http://www.rada.gov.ua.  
2. Офіційний сайт Кабінету міністрів України. URL: http://www.kmu.eov.ua. 
3. Офіційний бюлетень поточного законодавства України. URL: http://www.gdo.kiev.ua. 
4. Українське законодавство та правові інформаційні ресурси. URL: http://www.liga.net.  
5. Податкове законодавство. URL: http://www.sta.gov.ua.  
7. База нормативних актів України. URL: http://www.nau.ldev.ua.   
8. Міністерство фінансів України. URL: http://www.minfin. gov.ua. 
9.  Український фінансовий портал. URL: http://www.fmance.com.ua. 
10.  Міжнародний центр перспективних досліджень. URL: http://www.icps.kiev.ua. 
11.  Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://wwrvv.nbuv.gov.ua. 
12.  Електронна науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ». URL:  

http://www.library.ntu-kpi.kiev.ua. 
13.  Економічна бібліотека. URL: http://www.economics.com.ua. 
14. Менеджмент, методологія та практика: освітній портал. URL: 

http://www.management.com.ua.  
 
 

Інформаційні ресурси 
1. Інформаційна база Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: smida.gov.ua. 
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України: www.ukrstat.gov.ua. 
3. Офіційний сайт Європейської статистичної агенції: epp.eurostat.ec.europa.eu. 
4. Офіційний сайт Головного управління статистики у м. Києві: www.gorstat.kiev.ua. 
5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: www.minfin.gov.ua 
6.         Податковий кодекс України  від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, редакція від 13.08.2020 

року. URL :www.rada.gov.ua. 
 



Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього 
компонента) 

Навчальна дисципліна охоплює 36 годин лекцій та 36 годин семінарських занять, а також 
виконання модульної контрольної роботи.  

Практичні заняття з дисципліни проводяться з метою закріплення теоретичних положень 
навчальної дисципліни і набуття студентами умінь і досвіду управління інвестиціями, 
формування інвестиційного портфелю, складання бізнес-плану підприємства, оцінювання 
ефективності інвестицій, тощо. Виходячи з розподілу часу на вивчення дисципліни, 
рекомендується 18 практичних занять (з врахуванням часу на модульну контрольну роботу). 

№ 
з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  
 

1-2 Тема 1.1. Методологічні основи інвестування 
1.1. Сутність інвестицій.  
1.2. Класифікація інвестицій.  
1.3. Інвестиційна діяльність, державне стимулювання інвестиційної діяльності. 
1.4. Ринкова модель інвестиційного процесу.  
1.5. Інвестиційний клімат та фактори, що його утворюють. 

3-4 Тема 1.2.Суб’єкти інвестиційної діяльності  
2.1. Класифікація суб’єктів інвестиційної діяльності. 
2.2. Економічні засади взаємодії різних груп інвесторів. 
2.3. Особливості функціонування держави як суб’єкта інвестиційної діяльності. 
2.4. Державне регулювання інвестиційного процесу. 
2.5. Організаційна структура та форми діяльності інвестиційних компаній. 

5 Тема 1.3. Іноземні інвестиції 
3.1. Сутність іноземних інвестиції та їх класифікація. Міжнародна інвестиційна 
діяльність 
3.2. Проблеми іноземного інвестування в Україні. 
3.3. Державна політика заохочення іноземних інвестицій. 
3.4. Спеціальні економічні зони. 
3.5. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності.  

6 Тема 1.4. Інноваційне інвестування 
1. Форми та ефективність інноваційного інвестування 
2. Державне регулювання інноваційної діяльності 
3. Перспективи інноваційного інвестування в Україні 
4. Інтелектуальні інвестиції 

7 Тема 2.1. Характеристика і види реальних інвестицій 
1. Класифікація реальних інвестицій 
2. Інвестиції в основний капітал 
3. Інвестиції в оборотний капітал 

8-9 Тема 2.2. Інвестиційне проектування 
1. Поняття інвестиційного проекту. Життєвий цикл проекту. 
2. Склад техніко-економічного обґрунтування інвестицій. 
3. Бізнес-план інвестиційного проекту. 
4. Маркетингове планування  

10-
11 

Тема 2.3. Оцінка ефективності інвестицій 
1. Види оцінки інвестицій 
2. Фінансово-математичні основи інвестиційного проектування 
3. Статичні методи оцінки інвестицій 
4. Динамічні методи оцінки ефективності інвестицій 



12 Тема 2.4. Інвестиційні ризики та методи їх оцінки 
1. Поняття та види інвестиційних ризиків 
2. Співвідношення ризику і доходу. 
3. Аналіз чутливості проекту. 
4. Аналіз сценаріїв проекту. 
5. Метод імітаційного моделювання Монте-Карло. 
6. Модель оцінки капітальних активів (МОКА) в оцінці доцільності інвестицій. 
7. Механізми нейтралізації інвестиційних ризиків.  

13 Тема 2.5. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 
1. Фінансові ресурси інвестування 
2. Способи залучення капіталу 
3. Вартість капіталу: 
3.1. Визначення вартості капіталу 
3.2. Індивідуальна вартість джерел капіталу 
3.3. Вартість капіталу та інфляція 

14-
15 

Тема 3.1. Цінні папери, особливості їх випуску та обігу 
1. Сутність і види фінансових інвестицій. 
2. Характеристика і види цінних паперів 
3. Документарна та бездокументарна форма ЦП. 
4. Первинний та вторинний ринок ЦП. 
5. Моделі ринку цінних паперів. 
6. Учасники ринку цінних паперів. 

16 Тема 3.2. Інститути ринку цінних паперів 
1. Біржі в сучасній ринковій інфраструктурі. 
2. Функціонування бірж в Україні. 
3. Депозитарії та зберігачі, реєстратори. 
4. Національна депозитарна система. 
5. Клірингова система. 
6. Позабіржова фондова торгова система. 
7. Фондові та біржові індекси: 
7.1. Біржові індекси. 
7.2. Індекси, що розраховуються на фондовому ринку України. 
7.3. Рейтингова оцінка акцій та облігацій. 
7.4. Незалежні рейтингові агентства 

17-
18 

Тема 3.3.Управління портфелем цінних паперів. 
1. Поняття та типи інвестиційного портфеля. 
2. Сучасна портфельна теорія. 
3. Методики оцінки вартості фінансових інструментів. 

 

№ 
з/п 

Назва теми практичного заняття та перелік основних питань 
 

1-2 Тема. Методологічні основи інвестування.  
Мета: ознайомлення з методологією дисципліни та засвоєння основних термінів 
курсу.  

1. Сутність інвестицій.  
2. Класифікація інвестицій.  
3. Інвестиційна діяльність, державне стимулювання інвестиційної діяльності. 
4. Ринкова модель інвестиційного процесу.  
5. Інвестиційний клімат та фактори, що його утворюють. 



Завдання на СРС:  Аналіз інвестицій в промисловість України за  останні десять років, 
прогноз на найближчу перспективу. Аналіз іноземних та спільних інвестиційних 
проектів в Україні за минуле п’ятиріччя. 

3 Тема.  Суб’єкти інвестиційної діяльності  
Мета: ознайомлення з діяльністю суб’єктів інвестиційної діяльності в Україні та 
світі.  

1. Класифікація суб’єктів інвестиційної діяльності. 
2. Економічні засади взаємодії різних груп інвесторів. 
3. Особливості функціонування держави як суб’єкта інвестиційної діяльності. 
4. Державне регулювання інвестиційного процесу. 
5. Організаційна структура та форми діяльності інвестиційних компаній. 

Завдання на СРС: аналіз розвитку інвестиційних компаній в Україні протягом 2000-
2019рр. 

4 Тема. Іноземні інвестиції 
Мета: визначення сутності і видів міжнародної інвестиційної діяльності, аналіз 
іноземного інвестування в Україну.  

1. Сутність іноземних інвестиції та їх класифікація. Міжнародна інвестиційна 
діяльність. 
2. Проблеми іноземного інвестування в Україні. 
3. Державна політика заохочення іноземних інвестицій. 
4. Спеціальні економічні зони. 
5. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності.  
Завдання на СРС: аналіз нормативної бази щодо регулювання іноземного 
інвестування в Україні. 

5 Тема. Інноваційне інвестування 
Мета: визначення значення і видів інноваційних інвестицій.  
1. Форми та ефективність інноваційного інвестування 
2. Державне регулювання інноваційної діяльності 
3. Перспективи інноваційного інвестування в Україні 
4. Інтелектуальні інвестиції 

Завдання на СРС: поняття інновацій, види; зарубіжний досвід форм і методів 
інноваційного інвестування. 

6 Тема. Характеристика і види реальних інвестицій. Інвестиційне проектування 
Мета: засвоєння основ інвестиційного проектування, порядку розробки та оцінки 
інвестиційного проекту, закріплення теоретичних знань практичними 
розрахунками.. 
1. Класифікація реальних інвестицій 
2. Інвестиції в основний капітал 
3. Інвестиції в оборотний капітал 
4. Поняття інвестиційного проекту. Життєвий цикл проекту. 
5. Склад техніко-економічного обґрунтування інвестицій. 
6. Бізнес-план інвестиційного проекту. 
Завдання на СРС:  показники ефективності використання основного та оборотного 
капіталу, зарубіжний досвід оцінки інвестиційного проекту; складання бізнес-плану 
створення нового підприємства. 

7-8 Тема. Оцінка ефективності інвестицій.  
Мета: дослідження методів оцінки інвестиційних проектів без врахування часової 
вартості грошей та з її врахуванням, особливостей та переваг кожного методу на 
основі практичних розрахунків. 
1. Методи оцінки ефективності інвестицій 
2. Статичні методи оцінки інвестицій 
3. Динамічні методи оцінки ефективності інвестицій 



Завдання на СРС:  Розрахунок статичних та динамічних показників ефективності 
інвестицій, порівняльний аналіз результатів. 

9-10 Тема. Інвестиційні ризики та методи їх оцінки.  
Мета: аналіз ризикованості інвестиційного проекту, розробка рекомендацій щодо 
зниження ризикованості інвестицій.  
1. Ризик та невизначеність 
2. Форми інвестиційного ризику 
3. Методи оцінки ризикованості інвестицій 
Завдання на СРС:  Кількісна та якісна оцінка ризику інвестиційного проекту. 

11-
12 

Тема. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. 
Мета: дослідження методів та форм фінансування інвестиційних проектів,  
особливостей та переваг кожного методу на основі практичних розрахунків. 
1. Фінансові ресурси інвестування 
2. Способи залучення капіталу 
3. Вартість капіталу: 
3.1. Визначення вартості капіталу 
3.2. Індивідуальна вартість джерел капіталу 
3.3. Вартість капіталу та інфляція 
Завдання на СРС: альтернативна вартість власного капіталу; механізм залучення 
іноземних інвестицій в країну. 

13-
14 

Тема. Цінні папери, особливості їх випуску та обігу 
Мета: дослідження особливостей випуску та обігу окремих видів цінних паперів, 
аналіз оцінки ефективності інвестування в цінні папери  
1. Сутність і види фінансових інвестицій. 
2. Характеристика і види цінних паперів 
3. Документарна та бездокументарна форма ЦП. 
4. Первинний та вторинний ринок ЦП. 
5. Моделі ринку цінних паперів. 
6. Учасники ринку цінних паперів. 
Завдання на СРС:  розрахунок ефективності інвестування в акції, облігації та інші види 
цінних паперів. 

15-
16 

Тема. Інститути ринку цінних паперів 
Мета: дослідження тенденцій розвитку вітчизняного та світового рину цінних 
паперів 
1. Біржі в сучасній ринковій інфраструктурі. 
2. Функціонування бірж в Україні. 
3. Депозитарії та зберігачі, реєстратори. 
4. Національна депозитарна система. 
5. Клірингова система. 
6. Позабіржова фондова торгова система. 
7. Фондові та біржові індекси. 
Завдання на СРС: характеристика основних учасників фондового ринку  в Україні. 

17-
18 

Тема.   Управління портфелем цінних паперів. 
Мета: засвоєння методичних підходів до визначення оптимальної структури 
інвестиційного портфеля.   
1. Поняття та типи інвестиційного портфеля. 
2. Сучасна портфельна теорія. 
3. Методики оцінки вартості фінансових інструментів. 
Завдання на СРС: розрахунок ефективності різних варіантів інвестиційного портфеля. 

 



6. Самостійна робота студента/аспіранта 

Самостійна робота студента охоплює такі складники як підготування до поточних опитувань, 
підготування до практичних занять, підготування до модульної контрольної роботи, до 
складання іспиту. 

№ 

з/п 
Назва тем і питань, що виносяться на самостійне опрацювання 

1 характеристика інвестиційного клімату в Україні протягом 2000-2021рр., аналіз 

факторів впливу на обсяги інвестування національної економіки та їх динаміки. 

2 аналіз розвитку інвестиційних компаній в Україні протягом 2000-2021рр. 

3 аналіз нормативної бази щодо регулювання іноземного інвестування в Україні. 

4 поняття інновацій, види; зарубіжний досвід форм і методів інноваційного інвестування. 

5 сутність та види капіталу; оборотність основного та оборотного капіталу; методи 

нарахування амортизації основного капіталу. 

6 життєвий цикл товару, фірми; аналіз вітчизняних та зарубіжних методик розробки 

бізнес-плану. 

7 економічна сутність економічної категорії ефективність; зарубіжний досвід оцінки 

інвестиційних проектів 

8 заходи щодо зниження інвестиційного ризику, хеджування, страхування. 

9 альтернативна вартість власного капіталу; механізм залучення іноземних інвестицій в 

країну. 

10 характеристика учасників фондового ринку в Україні. 

11 характеристика розвитку та стану фондового ринку в Україні; аналіз світового ринку 

цінних паперів. 

12 аналіз методичних підходів до формування оптимального інвестиційного портфеля 

інвестора. 

 Підготовка до МКР 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Відвідування занять. Відвідування лекцій, практичних занять, а також відсутність на них, не 
оцінюється. Однак, студентам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них 
викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання 
завдань. Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а 
також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички. 

Пропущені контрольні заходи оцінювання. Кожен студент має право відпрацювати пропущені 
з поважної причини (лікарняний, мобільність тощо) заняття за рахунок самостійної роботи. 
Детальніше за посиланням: https://kpi.ua/files/n3277.pdf. 

Завдання, яке подається на перевірку з порушенням терміну виконання, оцінюється з 
врахуванням штрафних балів. 

У разі пропуску з поважної причини заняття, на якому проходив контрольний захід,  

- тестування можна написати в інший день за індивідуальним графіком; 

- завдання з практичних занять виконуються дистанційно, зберігаються на google-диску. 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання. Студент може підняти 
будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів та очікувати, що воно буде 



розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. Студенти мають право аргументовано 
оскаржити результати контрольних заходів, пояснивши з яким критерієм не погоджуються 
відповідно до оціночного. 

Календарний контроль проводиться з метою підвищення якості навчання студентів та 
моніторингу виконання студентом вимог силабусу. 

 
Академічна доброчесність. Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 
3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки. Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 
Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

Інклюзивне навчання. Засвоєння знань та умінь в ході вивчення дисципліни може бути 
доступним для більшості осіб з особливими освітніми потребами, окрім здобувачів з серйозними 
вадами зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, 
ноутбуків та/або інших технічних засобів. 

Навчання іноземною мовою. У ході виконання завдань студентам може бути рекомендовано 
звернутися до англомовних джерел.  

Передбачено можливість проведення лекційних та практичних занять англійською мовою, що 
сприятиме оволодінню професійною термінологією мовою оригіналу. Кількість та графік 
проведення занять англійською мовою узгоджується викладачем зі студентами на початку 
семестру. 

Позааудиторні заняття. Передбачається в межах вивчення навчальної дисципліни участь в 
конференціях, форумах, круглих столах тощо.  

Призначення заохочувальних та штрафних балів. Відповідно до Положення про систему 

оцінювання результатів навчання сума всіх заохочувальних або штрафних балів не може 

перевищувати 10% рейтингової шкали оцінювання.  

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій 
Ваговий 

бал 
Критерій Ваговий бал 

Написання тез, статті, оформлення 
курсової роботи як наукової роботи для 
участі у конкурсі студентських наукових 
робіт (за тематикою навчальної 
дисципліни) 

5 балів 

Порушення термінів виконання 
практичних завдань (за кожну роботу) 

-1 бал 

Участь у міжнародних, всеукраїнських 
та/або інших заходах та/або конкурсах (за 
тематикою навчальної дисципліни) 

5 балів 
 

 

 
Підготування до практичних занять та контрольних заходів здійснюється під час самостійної 
роботи студентів з можливістю консультування з викладачем у визначений час консультацій 
або за допомогою електронного листування (електронна пошта, месенджери). 

Критерій 

Перший 

календарний 

контроль 

Другий 

календарний 

контроль 

Термін календарного контролю  Тиждень 8 Тиждень 14 

Умови отримання позитивної оцінки Поточний рейтинг  ≥ 20 балів ≥ 40 балів 



8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів 
навчання (РСО) 

Семестрова атестація проводиться у вигляді складання іспиту. Для оцінювання результатів 
навчання застосовується 100-бальна рейтингова система та університетська шкала.  
Поточний контроль: участь у роботі практичних занять, доповіді, МКР. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен 
Умови допуску до семестрового контролю: Якщо семестровий рейтинг більше 40 балів 
студент може допущений до складання екзамену. 
Модульна контрольна робота. Модульна контрольна робота містить  комплексні питання 
тестового, розрахункового або відкритого (питання, яке вимагає розгорнутої текстової 
відповіді) типу, які оцінюються в два бали. За правильну відповідь на питання студент отримує 
2 бали, неправильну – 0 балів. 
 
 
 

№ з/п Контрольний захід оцінювання % 
Ваговий 

бал 
Кількість Разом 

1. 

Презентація й публічний виступ, участь у 

обговореннях та доповнення, звітування з 

тематичних завдань 

40% 4 10 40* 

2. Модульна контрольна робота 20% 10 2 20 

3. Відповідь на екзамені 40% 40 1 40 

 Разом 100 

 
*Вагові 40 балів охоплюють участь у практичних заняттях. Активна участь на  занятті 
оцінюється у 4 бали, малоактивна участь, некоректні відповіді та коментарі, які свідчать про 
непідготовленість студента до заняття, знижують оцінку за роботу на практичному занятті 
до 2-3 балів.  
 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Семестровий контроль відбувається у вигляді екзаменаційної роботи (приклад екзаменаційного 
білету у Додатку А).  

Застосовуються стратегії активного і колективного навчання, які визначаються наступними 
методами і технологіями: 

1) методи проблемного навчання (проблемний виклад, частково-пошуковий (евристична бесіда) 
і дослідницький метод); 

2) особистісно-орієнтовані (розвиваючі) технології, засновані на активних формах і методах 
навчання («мозковий штурм», «аналіз ситуацій» ділові, рольові та імітаційні ігри, дискусія, 



експрес-конференція, навчальні дебати, круглий стіл, кейс-технологія, проектна технологія і 
ін.); 

3) інформаційно-комунікаційні технології, що забезпечують проблемно-дослідницький характер 
процесу навчання та активізацію самостійної роботи студентів (електронні презентації для 
лекційних занять, використання аудіо-, відео-підтримки навчальних занять, зокрема, аналіз 
мережевого сервісу YouTube щодо наявності та якості навчальних відеоматеріалів спеціалістів 
з фінансового аналізу). 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 
Складено:  
доцент кафедри міжнародної економіки, канд. екон. наук., доцент,  
                    Скоробогатова Наталя Євгенівна 
 

Ухвалено кафедрою міжнародної економіки (протокол № 11 від 26.05.2021) 
Погоджено Методичною комісією факультету менеджменту та маркетингу (протокол № 10 від 
15.06.2021) 
  



Додаток А 

Приклад екзаменаційного білету  

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  1 

 

1.  Охарактеризуйте поняття та економічну сутність інвестування 

2. Охарактеризуйте статичні методи оцінки інвестицій  

3. Поясніть методи державного регулювання інноваційної діяльності в Україні 

Завдання 4. Інвестиційний проект розраховано на п’ять років. Капіталовкладення у першому році – 
10 000 грн. Очікувані щорічні надходження, починаючи з другого року – 4 000 грн. Ліквідаційна 
вартість обладнання наприкінці п’ятого року – 2000 грн. Бажаний рівень доходності – 10%. 
Необхідно зробити оцінку ефективності інвестицій на основі статичних та динамічних методів. 
Надати пропозиції. 

Завдання 5. Інвестор придбав акції ПАТ «ААА» 18 вересня 2020 року за ціною 45,6 грн, продав їх 25 
березня 2021 року за ціною 46,2 грн. 15 лютого 2021 року він отримав дивіденди в розмірі 1,8 грн 
на акцію. Визначте середньорічну сукупну дохідність акції та надайте пропозиції щодо доцільності 
її придбання. 

  


