
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  ІНВЕСТУВАННЯ 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин і туристичного бізнесу для студентів 

напряму підготовки «Міжнародні економічні відносини» 

освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» 

Семестр: 7 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

професор кафедри міжнародних економічних відносин, 

д.е.н., Матюшенко Ігор Юрійович, 61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 380; тел. (057) 

707-51-60. електронна адреса кафедри: meo@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з економіки та міжнародних фінансів.  

Опис 

Мета дисципліни.  
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 

студентів сучасного економічного мислення та системи 

соціальних знань у галузі управління інвестиційною 

діяльністю на мікро- та макрорівні, засвоєння основних 

теоретичних положень та опанування необхідними 

практичними навичками, що мають забезпечувати її 

ефективність. 

 

Очікувані результати навчання.  

За результатами навчання студент буде: 

знати: сутність, мету, завдання та функції інвестицій; 

методики дослідження кон’юнктури та прогнозування 

розвитку інвестиційного ринку; методичні вимоги до 

оцінки видів інвестиційних ресурсів та інфраструктури 

інвестиційної діяльності; сутність та складові мотивації 

партнерів в процесі підприємницької інвестиційної 

діяльності; процедури прийняття рішень щодо інвестування 

у проект та порядок підготовки інвестиційних проектів 

підприємства; методичні вимоги до оцінки економічної 

ефективності інвестиційного проекту; сутність та складові 

інноваційної інфраструктури; сутність режимів 

інвестиційної політики держави; методичні вимоги до 

оцінки інвестиційного клімату країни; сутність та складові 

механізмів регулювання і стимулювання інвестиційної 

діяльності та їх особливості в Україні; 

вміти: оцінити прибуток від інвестиційної діяльності 

залежно від джерела інвестиційних ресурсів; визначити 

чистий грошовий потік, який формується в результаті 

інвестиційної діяльності підприємства; розрахувати 

динамічні показники економічної ефективності 

інвестиційних проектів; прийняти рішення щодо 

доцільності вкладення коштів у інвестиційний проект; 

прийняти рішення щодо формування оптимального 

портфелю інвестицій підприємства; провести просторову та 

часову оптимізацію розподілення інвестиційних ресурсів 



між декількома проектами; оцінити інвестиційну 

привабливість країни, регіону, галузі та підприємства. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестицій. 

(Лекцій – 2 год. ) 

Тема 2. Інвестиційний ринок, його оцінка та прогнозування 

розвитку. Інвестиційні ресурси, фактори та 

інфраструктура інвестування 

(Лекцій – 2 год. Практ. – 2 год. ) 

Тема 3. Підприємницька інвестиційна діяльність. 

Інвестиції в цінні папери 

(Лекцій – 2 год. Практ. – 2 год. ) 

Тема 4. Прийняття рішень щодо інвестиційних проектів в 

реальні об’єкти   

(Лекцій – 2 год. Практ. – 4 год. ) 

Тема 5. Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності 

(Лекцій – 2 год. Практ. – 2 год. ) 

Тема 6. Інвестиційна політика ї держави 

(Лекцій – 2 год. Практ. – 3 год. ) 

Тема 7. Інвестиційна привабливість на різних рівнях 

економіки 

(Лекцій – 2 год. Практ. – 2 год. ) 

Тема 8. Інвестиційний клімат в Україні 

(Лекцій – 2 год. Практ. – 1 год. ) 

 

Методи контролю результатів навчання 

вхідний – у формі співбесіди,   

поточний – у формі опитування й поточних контрольних 

робіт,  семестровий – у формі екзамену.  

 

Мова викладання.  

українська 

 


