
ІНВЕСТУВАННЯ  

 1. Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні теоретичних засад 

сутності механізму функціонування інвестиційних процесів. 

 Завдання навчальної дисципліни: 

 вивчення закономірностей і механізмів інвестиційних відносин держави, 

підприємств та фізичних осіб;  

 набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування;  

 визначати заходи з використання інвестування як одного з дійових важелів 

економічної політики держави. 

 Предмет дисципліни: закономірності і механізми інвестиційних відносин у 

державі. 

 2. Професійні компетенції. В процесі опанування дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває таких загальних та професійних компетенцій: 

 здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

 здатності приймати обґрунтовані рішення; 

 здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях; 

 здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин. 

 здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати; 

 здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач; 

 здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з 

обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів; 

 здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 

  здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

 Очікувані результати навчання: знати та використовувати економічну 

термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекокоміки; розуміти 

принципи економічної науки, особливостей функціонування економічних систем; 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати; вміти аналізувати процеси 

державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових  відносин. 

 3. Тематичний план дисципліни. 

ТЕМА 1. Сутність та загальні засади інвестування 

ТЕМА 2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності 

ТЕМА 3. Інвестиції в засоби виробництва 



ТЕМА 4. Інноваційна форма інвестицій 

ТЕМА 5. Залучення іноземного капіталу 

ТЕМА 6. Обґрунтування доцільності інвестування 

ТЕМА 7. Інвестиційні проекти 

ТЕМА 8. Менеджмент інвестицій 

ТЕМА 9. Фінансове забезпечення інвестиційних процесів  

4. Дисципліна викладається кафедрою економічної кібернетики.  

5. Викладацький склад: Паламарчук О.С., викл. 
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