
Силабус дисципліни 

Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС Інвестування та інвестиційний аналіз (180 год/6 кредитів ЄКТС) 

Загальна інформація про 
викладача 

лектор - Жилінська Л. О., д.е.н., проф. кафедри «Фінанси та економічна безпека», 
практ. - Добрик Л.О., к.е.н., доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека», 
(096) 156 76 16. liliadobrik@gmail.com 

Курс та семестр, у якому 
можливе (планується) 
вивчення дисципліни 

4 курс, 8 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам яких 
пропонується вивчити 
дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Вміння використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової 
та інших наук для діагностики стану фінансових систем. 2. Здатність до впорядкування 
облікової інформації, формування, читання та використання фінансової звітності за 
Національними та Міжнародними стандартами для виконання аналітичних процедур, 
проведення розрахунків та здійснення інтерпретації коефіцієнтів та інших показників, що 
характеризують параметри грошових потоків та фінансовий стан економічних суб’єктів 
господарювання, формування аналітичних висновків. 3. Здатність виконувати контрольні 
функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 4. Здатність підтримувати 
належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 
Результати навчання. Знання основних складових законодавства, яке регулює фінансові 
процеси на макро- та макрорівнях в Україні; правових аспектів фінансових відносин; 
знання та здатність до аналізу і оцінювання макроекономічних показників, показників 
ефективності грошово-кредитної, бюджетної, податкової політики; Підтримувати 
належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування; збирати, аналізувати та пояснювати 
необхідну інформацію, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати 
фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни Фінанси підприємства, 
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

Основні теми дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1. Теоретичні засади інвестування. Тема 2. Сутність та 
особливості інвестиційного ринку. Тема 3. Управління фінансовими інвестиціями. Тема 4. 
Управління реальними інвестиціями. Тема 5. Інновації як об’єкт інвестиційної діяльності. 
Тема 6. Управління інвестиційним проектом. Тема 7. Управління інвестиційною 
діяльністю промислового підприємства. Тема 8. Планування інвестиційної діяльності 
підприємства. Тема 9. Управління інвестиційними ресурсами. Тема 10. Оцінювання 
фінансового стану підприємства. Тема 11. Інвестиційне оцінювання на практиці. Тема 12. 
Фінансовий аналіз інвестиційного проекту та його основні завдання. 
Основні теми практичних занять: 
Тема 1. Сутність та особливості інвестиційного ринку. Тема 2. Управління фінансовими 
інвестиціями. Тема 3. Управління реальними інвестиціями. Тема 4. Інновації як об’єкт 
інвестиційної діяльності. Тема 5. Управління інвестиційним проектом. Тема 6 Управління 
інвестиційною діяльністю промислового підприємства. Тема 7. Планування інвестиційної 
діяльності підприємства. Тема 8. Управління інвестиційними ресурсами. Тема 9. 
Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навчальних 
посібників; робота в дистанційній системі MOODLE ННЦ «Лідер». 

Мова викладання українська 
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