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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – оволодіння комплексом теоретичних знань і практичних нави-
чок у галузі різних напрямків інвестиційного аналізу програм і проектів господарюючих 
суб’єктів різних організаційно-правових форм і галузевої приналежності та сформувати си-
стемне уявлення про інвестиційну діяльність як функціональну сферу менеджменту організа-
цій різних видів економічної діяльності та фахові компетентності обґрунтування інвестицій-
них рішень та мікро- та макрорівнях; отримання студентами базових знань теоретичного і 
практичного характеру щодо організації ефективної фінансово-економічної діяльності суб’єк-
тів господарювання, визначення специфічних особливостей фінансово-економічної діяльності 
суб’єктів господарювання у галузі геодезії та землеустрою  (топографо-геодезичних підпри-
ємств, кадастрових бюро, відомчих установах інженерного профілю тощо). 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
1. Успішне опанування курсів «Вища математика», «Інформатика та програмування», 

«Загальне землезнавство». 
2. Знання теоретичних основ макро- та мікроекономіки, економічної теорії, фінансів, 

економіки підприємства. 
3. Вміти розраховувати фінансово-економічні показники, обробляти статистичні дані, 

аналізувати статистичну інформацію. 
4. Володіти елементарними навичками: математичного моделювання, прогнозування, 

користування Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft PowerPoint. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Програма навчальної дисципліни складається з 2-х змістових модулів: 
Модуль 1 «Інвестиційний аналіз в обґрунтуванні доцільності реальних та фінансових 

інвестицій». У модулі вивчаються питання щодо інвестиційного аналізу, основні засади кон-
цепції вартості капіталу в інвестиційному проектуванні, методики аналізу реальних інвести-
ційних проектів в умовах ризику,  принципи формування та оптимізації портфеля фінансових 
інвестиційних інструментів інституційного інвестора. 

Модуль 2 «Основні засади фінансово-економічної діяльність суб’єктів господарюван-
ня». У модулі вивчаються питання щодо системи фінансово-економічних відносин, які вини-
кають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльно-
сті суб’єктів господарювання, шляхи вкладення коштів з метою отримання найефективніших 
результатів діяльності підприємств; розглядаються принципи організації фінансів госпо-
дарських суб’єктів в Україні.  

4. Завдання: Дисципліна ««Інвестиційний аналіз та фінансово-економічної діяль-
ність» є складовою професійної підготовки фахівців у економічній сфері, базується на загаль-
них теоріях мікро- та макроекономіки, охоплює широке коло питань з теорії та практики інве-
стиційного та фінансового менеджменту. Опанування знань спрямоване на формування інте-
гральної, загальних та фахових компетенцій за освітньо- професійною програмою «Геодезія 
та землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких компе-
тентностей: 
загальних: ЗК1 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК6 здатність вчити-
ся і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя; ЗК7 -
здатність працювати як самостійно, так і в команді. 
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фахових: ФК2 здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, 
математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), вміння використовувати їх 
теорії, принципи та технічні підходи.  
Програмні результати навчання: ПРН13 демонструвати навички ефективної міжособистіс-
ної взаємодії та командної роботи. ПРН15 демонструвати вміння використовувати інформа-
ційні і комунікаційні технології. ПРН17 демонструвати здатність вчитися і бути сучасно на-
вченим. ПРН 20 Демонструвати визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 
взятих обов’язків. 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) Методи 
викладання 
і навчання

Методи 
оцінювання

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисципліниКо

д Результат навчання

1 2 3 4 5

1.1 знати концептуальні поняття, принципи, методи, 
інструментарій і підходи, що використовуються в 
міжнародній та вітчизняних практиках 
інвестиційного аналізу та фінансово-економічної 
діяльності суб’єктів господарювання

лекція, 
дискусія, 
розгляд 

практичних 
ситуацій

усне 
опитування, 
підготовка 
есе, тестові 
завдання

10%

1.2 знати нормативно-довідкову, інструктивну 
документацію, що регулює розробку проектів та 
економічну оцінку, інвестиційну оцінку 
інвестиційної діяльності господарюючих 
суб’єктів; нормативно-правову базу щодо 
організації фінансово-економічної діяльності 
суб’єктів господарювання України

лекція, 
дискусія, 
розгляд 

практичних 
ситуацій

усне 
опитування, 
виконання  
розрахункови
х завдань, 
тестові 
завдання

10%

2.1 вміти з’ясувати основні причини виникнення 
р и з и к у в і н в е с т и ц і й н і й д і я л ь н о с т і , 
проаналізувати та оцінити  втрати в разі настання 
несприятливих ситуацій, що пов’язані з 
виникненням ризику, використовувати методи 
мінімізації ризиків в інвестиційній діяльності.

дискусія, 
розгляд 

практичних 
ситуацій

виконання 
ситуаційних і 
розрахунково-
аналітичних 
завдань, залік

10%

2.2 вміти застосовувати сучасний інструментарій 
оцінки інвестиційної привабливості суб’єктів 
господарювання; вміти визначати основні 
параметри фінансово-економічної діяльності 
суб’єктів господарювання

розгляд 
ситуаційних 
практичних 
завдань

виконання 
ситуаційних і 
розрахунково-
аналітичних 
завдань

10%

2.3 вміти оцінювати ризик фінансових інвестицій, 
формувати портфель інвестиційних інструментів 
за різними цільовими критеріями

розгляд 
ситуаційних 

та 
практичних 
завдань 

виконання 
ситуаційних і 
розрахунково-
аналітичних 
завдань, залік

15%
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами нав-
чання  

7. Схема формування оцінки: 
1.  Форми оцінювання студентів: рівень досягнення запланованих результатів навчання 

2.4 вміти оцінювати реальні інвестиційні проекти за 
допомогою використання основних методів 
обґрунтування доцільності реальних інвестицій, 
визначати показники ринкової вартості та 
внутрішньої дохідності найбільш поширених 
ф ін ан сових і н с т румент і в , обр ахувати 
ефективність інвестування .

розгляд 
ситуаційних 
практичних 
завдань

виконання 
ситуаційних і 
розрахунково-
аналітичних 
завдань, залік

15%

3.1 аргументувати власну точку зору в дискусії на 
основі етичних, соціально відповідальних 
міркувань.

дискусія, 
розгляд 

ситуаційних 
завдань

дискусія, 
розгляд 

практичних 
завдань

10%

3.2 організовувати та здійснювати комунікації з 
представниками різних професійних груп 

4.1 виявляти здатність до саморозвитку, навчання 
впродовж всього життя та ефективного 
самоменеджменту

дискусія, 
 розгляд 

ситуаційних 
та 

практичних 
завдань

презентація 
творчих 
індивідуаль 

них 
самостійних 
завдань

20%

4.2 демонструвати здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, 
вміння генерувати ідеї.

Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання

1.
1

1.
2

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

3 4

ПРН1 3 демонструвати навички ефективно ї 
міжособистісної взаємодії та командної роботи. 

+ + + + + +

ПРН15 демонструвати вміння використовувати 
інформаційні і комунікаційні технології. 

+ + + +

ПРН17 демонструвати здатність вчитися і бути сучасно 
навченим. 

+ + + + + +

ПРН 20 Демонструвати визначеність і наполегливість 
щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

+ + + + +
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визначається за результатами виконання розрахунково-аналітичних завдань, виконання 
групових завдань, написання письмових контрольних робіт та захисту індивідуальних 
самостійних завдань з елементами дискусії. 
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належ-

ному рівні: 
– результати навчання 1.1. – 1.2 (знання) – до 20% ; 
– результати навчання 2.1. – 2.4 (вміння) – до 50% ; 
– результати навчання 3 (комунікація) – до 10% ; 
– результати навчання 4 (автономність і відповідальність) – до 20% . 

Після завершення відповідних тем проводяться тематичні письмові контрольні роботи. 
Передбачено виконання та захист індивідуального аналітичного завдання для демонстрації 
набутих знань та вмінь. 

2. Організація оцінювання: 
Поточне оцінювання: оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, а саме:  
усне виконання практичних завдань з елементами дискусії під час семінарських занять; пись-
мове виконання розрахунково-аналітичних, ситуаційних, тестових, творчих індивідуальних 
завдань; письмові контрольні роботи; письмове виконання, презентація та захист групових та 
індивідуальних самостійних завдань. Невід’ємною частиною підготовки студентів до контро-
лю є наявність конспекту лекцій і відвідування семінарських занять, а також своєчасне вико-
нання індивідуальної та самостійної роботи. 
Підсумкове оцінювання проводиться у формі заліку максимальна оцінка 20 балів (рубіжна 
оцінка 12 балів). 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів), яка визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру. При простому розрахунку отримаємо: 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 40 балів (рекомендова-
ний мінімум 48 бали). Для допуску до заліку студент обов’язково має написати передбачені програ-
мою модульні контрольні роботи та представити і захистити самостійні роботи.  Оцінка за залік не 
може бути меншою 12 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс. 

  
7.2. Організація оцінювання: методи контролю плануються в усній та письмовій формі. 
Невід’ємною частиною підготовки студентів до контролю є наявність конспекту лекцій і 
відвідування семінарських занять, а також своєчасне виконання індивідуальної та самостійної 
роботи. Модульний контроль: модульна контрольна робота, максимальна кількість балів – 
20. Модульний контроль: модульна контрольна робота за навчальний семестр, максимальна 
кількість балів – 20. Модульна контрольна робота складається з теоретичних питань, ситуа-
ційних та практичних завдань, тестів. 

7.3.Шкала відповідності 

Семестрова кількість балів Залік Підсумкова оцінка

Мінімум 48 12 60

Максимум 80 20 100
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Зараховано / Passed 60-100

Не зараховано / Fail 0-59



N8

8. Структура  навчальної  дисципліни. 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
п/п

Назва  теми Кількість годин

лекції практичні 
заняття

Самостійна 
робота

Змістовий модуль 1: „Інвестиційний аналіз в обґрунтуванні доцільності реальних 
та фінансових інвестицій”

Тема 1. Методологічні засади інвестиційного 
аналізу 2 1 6

Тема 2. Концепція інвестиційного проектування 
та управління інвестиційними проектами 2 2 6

Тема 3. Методи обґрунтування доцільності  
реальних та фінансових інвестицій 2 2 6

Тема 4. Оцінка результатів інвестиційної 
діяльності 2 2 6

Тема 5. Аналіз ризиків інвестиційної діяльності 2 1 6

Модульна контрольна робота 1 1

Всього за змістовним модулем 1 10 10 30

Змістовий модуль 2: „Основні засади фінансово-економічної діяльність суб’єктів 
господарювання”

Тема 6. Ресурси підприємства, що 
використовуються у фінансово-економічній 
діяльності суб’єктів господарювання

2 2 6

Тема 7. Показники результативності фінансово-
економічної діяльності підприємства 2 2 6

Тема 8. Оцінювання вартості підприємства 2 2 6

Тема 9. Особливості фінансової діяльності 
суб'єктів господарювання різних організаційно-
правових форм та галузей 

2 1 6

Модульна контрольна робота 2 1

Всього за змістовним модулем 2 8 8 24

ВСЬОГО 18 18 54
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Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 18 год. 
Практичні заняття – 18 год. 
Самостійна робота – 54 год. 
9. Рекомендовані джерела: 
Основні: 

1. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу : 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf 

2. Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» [Електронний ресурс] // Ре-
жим до ступу : h t t p s : / / g e o . k n u . u a / i m a g e s / d o c _ f i l e / n a v c h _ p r o g / g e o d e z /
GTZ_bak_193_denna.pdf  

3. Боярко І. Інвестиційний аналіз: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2011. 400 с. 
4. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. посіб. К.: 
Каравела, 2008. 424 с. 

5. Інвестування: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки; Л. : ЛНУ ім. Івана 
Франка,  2014.  452 с. 

6. Інвестування: практикум: навч. посіб. / С. В. Кальний.  К.: Наукова столиця, 2020. 134 с.  
7. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч.  посібник  /  
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