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АНОТАЦІЯ
В умовах сьогодення інвестиційна діяльність як в Україні, так і у світі розвивається
прискореними темпами. Державне регулювання інвестиційної діяльності є інструментом
державної інвестиційної політики та елементом системи державного регулювання економіки.
Управління інвестиційною діяльністю здійснюється через реалізацію повноважень органами
державної влади, що наділені відповідною компетенцією, і саме їхня ефективна діяльність
створює умови для формування сприятливого інвестиційного клімату та отримання позитивного
ефекту для держави. Сучасні умови розвитку України, що характеризуються спрямованістю на
Європейську інтеграцію, а, з іншого боку макроекономічною та політичною нестабільністю,
потребують існування дієвих та ефективних механізмів публічного управління.
Під час вивчення цієї дисципліни Ви ознайомитесь із системою державного управління
інвестиційними процесами; вивчите теоретичні питання інвестування, складові інвестиційного
клімату, джерела формування інвестиційних ресурсів, сутність інноваційної форми інвестування
економіки; дізнаєтесь як здійснюється державний вплив на іноземне інвестування в
господарському комплексі країни та налагодження інвестиційної діяльності в окремих сегментах
ринкового господарства, які сучасні інструменти регулювання інвестиційної діяльності є у
розпорядженні органів місцевого самоврядування; зрозумієте сутність інноваційної моделі
економічного розвитку та основні напрями її запровадження в країнах світу.
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Дисципліна

вибіркова

Кількість кредитів / Кількість змістових модулів

4/1

Рік підготовки / Семестр

2/4

Загальна кількість годин

120

Лекції / Практичні / Семінарські / Самостійної робота, годин

18 / 8 / 10/ 80

Індивідуальне завдання, годин

20

Вид контролю

залік

1. Мета навчальної дисципліни
Формування сучасного проактивного стратегічного управлінського мислення та системи
спеціальних знань у галузі управління інвестиційними процесами в умовах ринкових
трансформацій з урахуванням передового вітчизняного та закордонного досвіду на основі
розвитку у межах освітньо-професійної програми таких компетентностей: ЗК 1, 2, 7,8; СК 2, 4, 8-10, 12.
2. Очікувані результати навчання та оцінювання їх досягнення
Результат навчання за дисципліною

1.Продемонструвати розуміння термінології та
сутності інвестицій та інновацій, аргументувати та
обґрунтувати
авторську
позицію
стосовно
формування сприятливого інвестиційного клімату.
Продемонструвати здатність презентувати, вміння
аргументувати та обґрунтувати авторську позицію
щодо розробленого дослідження.

2. Продемонструвати розуміння сутності управління та
адміністрування по забезпеченню інвестиційної
діяльності на різних рівнях управління, володіння
навичками міжособистісної взаємодії, вміння
працювати в команді.
3. Продемонструвати розуміння сталого розвитку
суспільства, здатність визначати показники сталого
розвитку на вищому, центральному, регіональному,
місцевому та організаційному рівнях та їх
взаємозв’язок із напрямами інвестиційної діяльності із
використанням методів аналізу та оцінювання програм
сталого розвитку.
Продемонструвати здатність презентувати, вміння
аргументувати та обґрунтувати авторську позицію
щодо розробленого дослідження.

Оцінювання результату
Тестування під час проведення заліку.
Оцінювання викладачем оригінальності
та повноти обґрунтування позиції слухача
під час під час семінарського заняття №1.
«Проблеми та перспективи формування
привабливого інвестиційного клімату в
Україні» та семінарського заняття № 5
«Досвід країн світу у впровадженні
інновацій».
Візуалізація і презентація колегам
результатів індивідуальної роботи під час
практичного заняття.
Тестування під час проведення заліку.
Візуалізація і презентація колегам
результатів індивідуальної роботи під час
практичного заняття.

Тестування під час проведення заліку.
Візуалізація і презентація колегам
результатів індивідуальної роботи під час
практичного заняття.
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4.Продемонструвати розуміння моделей входження
іноземних інвестицій; вміти здійснити оцінювання
переваг та недоліків залучення іноземних інвестицій
та розробити пропозиції щодо удосконалення систем і
процесів публічного управління залученням іноземних
інвестицій на основі узагальнення кращих вітчизняних
та зарубіжних практик, володіння навичками
міжособистісної взаємодії, вміння працювати в
команді.
Продемонструвати здатність презентувати, вміння
аргументувати та обґрунтувати авторську позицію
щодо розробленого дослідження.
5.Уміти застосовувати інструментарій обґрунтування
для визначення напрямів активізації інвестиційної
діяльності в Україні та її регіонах, вміння
аргументувати та обґрунтувати авторську позицію
щодо використання інструментів регулювання
інвестиійно-інноваційної діяльності в умовах ринкових
трансформацій економіки.
Продемонструвати здатність презентувати, вміння
аргументувати та обґрунтувати авторську позицію
щодо розробленого дослідження.
6. Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо
адаптації та впровадження кращих вітчизняних та
зарубіжних практик діяльності органів публічного
управління у сфері залучення інвестицій щодо
місцевого розвитку
Продемонструвати здатність презентувати, вміння
аргументувати та обґрунтувати авторську позицію
щодо розробленого дослідження.

Тестування під час проведення заліку.
Оцінювання викладачем оригінальності
та повноти обґрунтування позиції слухача
під час семінарського заняття №2.
«Динаміка іноземних інвестицій та їх
роль у відтворювальному процесі в
Україні».
Візуалізація і презентація колегам
результатів індивідуальної роботи під час
практичного заняття.
Тестування під час проведення заліку.
Оцінювання викладачем оригінальності
та повноти обґрунтування позиції слухача
№3. «Визначення напрямів активізації
інвестиційної діяльності в Україні та її
регіонах».
Візуалізація і презентація колегам
результатів індивідуальної роботи під час
практичного заняття.

Тестування під час проведення заліку.
Оцінювання викладачем оригінальності
та повноти обґрунтування позиції слухача
№4. Можливості органів місцевого
самоврядування у залученні інвестицій
щодо місцевого розвитку
«Візуалізація і презентація колегам
результатів індивідуальної роботи під час
практичного заняття».

3. Зміст дисципліни
Тема 1. Поняття й економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Роль
інвестицій у економічному розвитку в умовах ринкових трансформацій.
Поняття публічного управління та публічного інвестування на всіх рівнях врядування.
Поняття ринкової економіки. Сутність інвестицій. Класифікація інвестицій. Джерела інвестицій.
Внутрішні та зовнішні джерела інвестування. Роль інвестицій у розширеному відтворенні. Поняття
інвестиційної діяльності. Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності. Теорії інвестиційної
діяльності. Інвестиційний процес та структурні перетворення у господарському комплексі України.
Інвестиції та економічне зростання. я оцінки інвестиційної привабливості регіонів. Поняття
інвестиційного ризику. Методи запобігання інвестиційного ризику. Система державного
інвестування : стан та проблеми. Інвестиційні проекти, що реалізуються за участі держави.
Взаємозвязок інвестиційної діяльності із принципами сталого розвитку.
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Тема 2. Фінансові інвестиції
Ринок цінних паперів та його сутність. Структура ринку фінансових ресурсів. Національний
та міжнародний ринок цінних паперів. Класифікація учасників ринку цінних паперів.
Інфраструктурні учасники ринку цінних паперів. Фінансові посередники: необхідність та
особливості їх діяльності. Принципи функціонування цивілізованого ринку цінних паперів.
Тенденції розвитку сучасного ринку цінних паперів. Фінансові інструменти ринку цінних паперів.
Класифікація та економічний зміст цінних паперів. Похідні цінні папери. Стратегія портфельного
інвестування. Інвестиційний портфель. Класифікація інвестиційних портфелів цінних паперів.
Тема 3. Публічне управління інвестиційною діяльністю в Україні.
Етапи становлення сучасної інвестиційної публічної політики в Україні. Форми та методи
державного регулювання інвестиційної діяльності. Сфери правового регулювання інвестиційної
діяльності. Механізм регулювання інвестиційної діяльності. Важелі державного регулювання умов
інвестиційної діяльності. Сучасні вимоги до регулювання інвестиційної діяльності в епоху
інформаційних технологій на державному рівні. Законодавче регулювання інвестиційної
діяльності в Україні. Механізм формування та реалізації інвестиційних стратегій та програм.
Сутність, функції, структура існуючої системи публічного управління інвестиційним
процесом в Україні. Система органів державного управління інвестиційним процесом . Правовий
статус органів державного управління інвестиційною діяльністю. Фінансово-кредитні установи в
інвестуванні. Інститути спільного інвестування. Повноваження місцевих органів виконавчої влади у
сфері інвестиційної діяльності. Роль місцевих органів виконавчої влади у роботі з інвестиційними
проектами. Традиційні форми інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування.
Напрями розширення джерел фінансування інвестиційної діяльності в умовах децентралізації.
Форми та умови державно-приватного партнерства в інвестиційній сфері.
Тема 4. Політика щодо залучення іноземних інвестиції.
Моделі входження іноземних інвестицій. Переваги та недоліки залучення іноземних
інвестицій. Інвестиційна політика країн світу. Досвід країн світу у залученні іноземних інвестицій.
Державне регулювання допуску іноземних інвестицій. Регулювання інвестиційного процесу на
міжнародному рівні. Політика стимулювання залучення іноземних інвестицій. Спеціальні правові
режими інвестиційної діяльності. Двостороннє регулювання іноземних інвестицій. Особливості
іноземного інвестування в Україні. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності.
Тема 5. Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю.
Поняття інновації, інноваційного продукту та продукції. Класифікація інновацій. Стратегічні
моделі інноваційної політики. Сутність інноваційної моделі економічного розвитку. Законодавча
база інноваційної діяльності. Технополіси, технопарки та індустріальні парки як інноваційні форми
розвитку. Досвід кран світу у впроваджені інновацій. Європейські стратегії інноваційного розвитку.
Інноваційна діяльність в Україні та напрями її розвитку. Стратегія розвитку сфери інноваційної
діяльності на період до 2030 року.
4. Передумови вивчення дисципліни
Передумовами для вивчення дисципліни є такі обов’язкові дисципліни: «Економіка та
врядування».
5. Політики курсу
Під час вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти мають дотримуватися Кодексу
академічної доброчесності ДРІДУ НАДУ, графіку відвідування занять та термінів виконання робіт
поточного та підсумкового контролю.
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6. Теми практичних занять

Назва теми

1.Презентація виконання індивідуального завдання

Кількість годин /
макс. Балів/% від
підсумкової
оцінки
8 / 40 (40 %)

7. Теми семінарських занять
Назва теми
1. Проблеми та перспективи формування привабливого інвестиційного
клімату в Україні
2.Динаміка іноземних інвестицій та їх роль у відтворювальному процесі в
Україні.
3.Визначення напрямів активізації інвестиційної діяльності в Україні та її
регіонах
4.Можливості органів місцевого самоврядування у залученні інвестицій
щодо місцевого розвитку
5. Досвід країн світу у впровадженні інновацій
8. Самостійна робота
Назва теми
1.Теорії інвестиційної діяльності
2.Зарубіжні моделі регулювання залучення іноземних інвестицій
3.Вільні економічні зони: правовий статус та спеціальні режими залучення
інвестицій
4.Сучасні вимоги до регулювання інвестиційної діяльності в епоху
інформаційних технологій на державному рівні
5.Традиційні форми інвестиційної діяльності органів місцевого
самоврядування
Усього годин

Кількість годин/
макс. Балів/ %
від підсумкової
оцінки
2 / 6 (6%)
2 / 6 (6%)
2 / 6 (6%)
2 / 6 (6%)
2 /6 (6%)

Кількість годин
6
6
4
6
4
26

9. Індивідуальні завдання
Тема
Підготовка дослідження
за темою та презентація
його у малих групах

Завдання
1. Підготуйте дослідження за обраною
темою.
2. Завантажте електронну версію на
корпоративний classroom.google.com.
3. Презентуйте колегам під час практичного
заняття

Критерії оцінювання
викладач –
макс. 40 балів
(оригінальність (20),
повнота
обґрунтування (15),
дотримання
академічної
доброчесності (5))
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Теми для дослідження
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Теорії інвестицій.
Інвестиційні процеси в Україні та їх вплив на розвиток економіки.
Інвестиційні процеси як основа прискорення економічно-соціальних реформ в Україні.
Інвестиції – важливий фактор національної конкурентоспроможності.
Характеристика інвестиційного клімату в Україні.
Україна у світовій системі рейтингів.
Проблеми створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні.
Проблеми залучення і формування внутрішніх інвестиційних ресурсів.
Світовий інвестиційний ринок: ризики та місце України у міжнародному інвестиційному
портфелі.
10. Проблеми формування інвестиційних ресурсів за рахунок збережень населення.
11. Інвестиційний клімат зарубіжних країн як приклад для України.
12. Стратегія держави та аспекти управління інвестиціями.
13. Досвід іноземних держав у залученні прямих іноземних інвестицій.
14. Стратегічні альянси як форма міжнародної взаємодії.
15. Експорт капіталу та особливості інвестиційної політики України.
16. Позитивні приклади іноземних інвестицій в економіці України.
17. Офшорні зони: географія, принципи організації, мета створення та діяльність офшорних зон.
18. Прямі іноземні інвестиції у економіці США.
19. Іноземні інвестиції як джерело зростання економіки України.
20. Інвестиційна діяльність в свобідних економічних зонах. Зарубіжний досвід.
21. Напрями кредитування інвестиційної діяльності в Україні.
22. Лізинг в Україні: проблеми та перспективи.
23. Перспективи та напрямки розвитку ринку цінних паперів в Україні.
24. Роль приватизації в активізації залучення інвестицій.
25. Трансфер технологій: проблеми та перспективи.
26. Інноваційний розвиток економіки та напрямки його прискорення.
27. Напрямки діяльності технопарку. Досвід діяльність технопарків в Україні.
28. Венчурне фінансування інноваційної діяльності.
29. Внутрішньорегіональні особливості прямого інвестування в Україні.
30. Ринок цінних паперів в Україні: стан та методи державного регулювання.
31. Напрямки діяльності технополісу. Світовий досвід організації діяльності в технополісах.
32. Формування індустріальних парків в Україні: законодавча база, напрями діяльності, сучасний стан.
33. Пріоритети науково-технологічного та інноваційного розвитку України.
34. Зміст та принципи формування інвестиційних ресурсів підприємств.
35. Інвестиційна політика недержавних інвестиційних фондів.
36. Діяльність міжнародних фінансових організацій в Україні. (Участь Світового банку,
Європейського банку реконструкції та розвитку та ін.)
37. Структурна перебудова економіки та її інвестиційні ресурси.
38. Методи державного стимулювання інновацій: досвід Європи
39. Роль міжнародних фінансово-кредитних інститутів у кредитуванні економіки України.
40. Розвиток державно-приватного партнерства у інвестиційній сфері.
41. Формування інвестиційного іміджу України.
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10. Методи контролю та розподіл балів, які отримують здобувачі вищої світи
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами:
– поточного контролю (30 %) – на підставі участі здобувача вищої освіти у практичних і
семінарських заняттях;
– індивідуальної роботи здобувача вищої освіти (40 %) – на підставі виконання та захисту
індивідуальних завдань;
– підсумкового контролю (30 %) – на підставі заліку у вигляді тестування.
11. Методичне забезпечення
(бібліотека, е-банк навчально-методичних видань)
1. Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій : навч. посіб. /
О. Ю. Бобровська, Т. О. Савостенко, А. Б. Кондрашихін. – 2-ге вид., доповн. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ,
2018. – 252 с.
12. Базова література
(бібліотека та е-банк навчально-методичних видань)
1. Безродна С. М. Інвестування : компендіум / C. М. Безродна, Н. В. Миськова. Чернівці,
2013. – 200 с.
2. Задоя А.О. З 18 Міжнародна інвестиційна діяльність: навчальний посібник
[Електронний ресурс] / А.О. Задоя. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – 122 с.
3. Інвестування економіки України :навч. пос./ В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко,О.А.
Денисенко та ін. – К.:ІПК ДСЗУ, 2011. – 323.
4. Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні: навч.посбн.
– К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 300 с.
5. Сазонець, І. Л. Інвестування : підручник / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. – К. : Центр учб. лри, 2011. – 312 с.
6. Ярошевич Н.Б. Державне управління інвестиційною діяльністю: Навчальний посібник / Н.
Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, А. І. Якимів.– Львів.: «Новий Світ-2000», 2020. – 429 с.
13. Інформаційні ресурси
1. Експерт-Юрист
–
інформаційно-правова
бібліотека.
–
Режим
доступу:
https://msmeta.com.ua/view_koshtorysni_programy.php?id=3
2. Законодавство України. Офіційний портал Верховної Ради України. – Режим доступу:
https://www.rada.gov.ua/news/zak
3. Державна фіскальна служба України. Офіційний веб-сайт. – Режим доступу:
http://sfs.gov.ua/
4. Ліга страхових організацій України. Офіційний сайт . – Режим доступу: http://uainsur.com/
5. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua.
6. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
7. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу:
www.ukrstat.gov.ua
9. Офіційний сайт Міністерство розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства
України. – Режим доступу : https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
10. Офіційний
сайт
Міністерства
фінансів
України.
–
Режим
доступу
:
https://www.mof.gov.ua/uk

