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ОПИС/Силлабус дисципліни/модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 

10/2019 

Назва модулю / дисципліни Інвестування 

Код:   ППВС 14 

 

Викладачі Підрозділ університету 

Силенко С. А  к.е.н., доц.  Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування 

 

Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень модулю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / 

вибірковий) 

Перший (бакалаврський) 8-й вибіркова 

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

Лекції, практичні  14 Державна 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні: Фінанси, Економічний аналіз, 

Фінансовий аналіз  
Супутні (якщо потрібно):  

 

ECTS  

(Кредити модуля)  

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

4 120 44 76 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення 

дисципліни (модуля) 

Формування системи знань теорії та практики прийняття рішень у сфері 

обґрунтування інвестиційної стратегії, виборі напрямів та форм інвестування та вивчення 

найсуттєвіших характеристик процесу інвестування у національній економічній системі. 

Оволодіння дисципліною «Інвестування» дозволить майбутнім бакалаврам 

об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються у суспільстві; розуміти суть і 

тенденції розвитку фінансових відносин та більш повно сформувати свої професійні 

інтереси та визначити своє потенційне місце у структурі народного господарства та 

бізнесу 

Результати навчання в термінах 

компетенцій  

Методи навчання 

(теорія,  практичні) 

Контроль якості 

(письмовий 

екзамен, усний 

екзамен, залік) 

-  здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

 

 

Практичні навички при 

виконанні практичних робіт 

та самостійної роботи 

 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та 

індивідуальної робіт 
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- здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями; 

- здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел; 

Самостійна робота  під 

керівництвом викладача при 

виконанні індивідуальних 

завдань 

Окреме оцінювання 

не проводиться 

- здатність сформувати теоретичну 

та методологічну базу, необхідну 

для подальшого оволодіння 

практикою реального, фінансового 

та інноваційного інвестування; 

Теоретичні знання 

отриманні під час лекції, 

практичних занять, 

виконанні самостійної 

роботи та консультацій 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та 

індивідуальної робіт, 

модульного 

контролю знань та 

складанні іспиту 

- здатність правильно визначати 

методи фінансування інвестиційної 

діяльності та напрямки регулювання 

інвестиційної діяльності;  

- здатність аналізувати джерела 

фінансування інвестиційних 

проектів; 

- здатність обирати засоби та методи 

вибору інвестиційних проектів за 

умови ризику; 

Практичні навички при 

виконанні практичних робіт 

та самостійної роботи 

 

Окреме оцінювання 

не проводиться, 

оцінюється за 

результатами 

практичних та 

самостійної робіт 

- здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні 

рішення. 

 

Теоретичні знання 

отриманні під час лекцій, 

практичних робіт та 

консультацій 

Оцінюються під час 

складання іспиту 

 

 

 

Теми курсу 

Аудиторні заняття 

Час та завдання 

на самостійну 

роботу 
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Завдання 

Змістовий модуль 1 – Теоретичні основи інвестиційної діяльності 

Тема :1. Теоретичні основи 

інвестування. Суб’єкти й об’єкти 

інвестиційної діяльності. 

2   2   9 5 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 
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Тема 2. Фінансові інвестиції 

4   4 
 

 18 
10 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 3 Інвестиції в засоби 

виробництва 2   2   14 10 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 1 8   8 
 

 41 
25 

 

Змістовий модуль 2 - Напрямки інвестиційної діяльності 

Тема 1 Інноваційна форма 

інвестицій 
2   4   16 10 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  2 Залучення іноземного 

капіталу 
4   2   21 15 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  3 Обґрунтування 

доцільності інвестицій 
4   4   16 8 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  4 Інвестиційні проекти 4   4   26 18 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 2 14   14   79 51  

Усього годин 22   22   120 76  

 

Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

завдання, тести, 

розв’язок ситуацій за 

поточним оцінюванням 

25 

впродовж 

семестру 

теоретичне опитування та письмове 

оцінювання за кожною темою 

оцінка за самостійну 

роботу 
10 виконання самостійної роботи 

тестування під час 

рубіжного контролю 
50 тестове оцінювання знань матеріалу лекцій 

розв’язок задач під час 

рубіжного контролю 
15 

письмове оцінювання за темами 

практичних робіт 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  
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35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Автор 
Рік 

видання 
Назва 

інформація 

про 

видання 

Видавництво 

/ онлайн 

доступ 

Обов’язкова література 

Боярко І. М. 2011 Інвестиційний аналіз 
навчальний 

посібник 

Київ:   Центр 

учбової 

літератури, 

400 с. 

 Гриньова 

В.М. 
2008 Інвестування: підручник підручник 

Київ: Знання, 

458 с. 

Дука А.П. 2012 
Теорія та практика 

інвестиційної діяльності 

навчальний 

посібник 

Київ: Каравела 

, 432 с 

Костюкевич 

Р.М. 
2011 Інвестиційний менеджмент. 

навчальний 

посібник 

Рівне: НУВГП, 

270 с. 

Майорова Т.В. 2009 Інвестиційна діяльність 
навчальний 

посібник 

Київ:   Центр 

учбової 

літератури, 

472 с. 

Мойсеєнко 

І.П. 
2008 Інвестування: 

навчальний 

посібник 

Київ: Знання, 

490 с. 

Юхименко П. 

І 
2010 Теорія фінансів підручник 

Київ: Центр 

учбової 

літератури,576 

с 

Додаткова література 

Дема Д.І 2013  Ринок фінансових послуг  навчальний 

посібник 

Київ: Алерта, – 

376 с 

Крамаренко 

Г.О 

2009 Фінансовий менеджмент навчальний 

посібник 

Київ: Центр 

навчальної 

літератури, 

520 с. 

 Маслова С.О.  2004 Фінансовий ринок навчальний 

посібник для 

студ. вищ. 

навч. закл 

Київ: 

Каравела, 344 

с. 

Пересада А. 

А. 

2003 Інвестиційний аналіз навч.-метод. 

посібн. для 

самост. вивч. 

дисц. 

Київ: КНЕУ, 

2003. –134 с. 

Череп А.В. 2006 Інвестознавство навчальний 

посібник 

Київ: Кондор, 

2006. – 398 с 

Шелудько В. 

М. 

2008 Фінансовий ринок навчальний 

посібник 

Київ: Знання-

Прес, 535 с. 
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