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3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання 
Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  

ВРН 5. Вміти 

управляти 

фінансовими 

процесами на 

підприємстві, 

знати основи 

формування 

фінансової 

політики, 

значення 

інвестиційних 

розрахунків для 

забезпечення 

ефективних 

рішень щодо 

розвитку міського 

господарства 
словесні, наочні, 

практичні, 

репродуктивні, 

пояснювально-

ілюстративні, 

дослідницькі,  

аналітичні, 

самостійна робота 

усний контроль у 

вигляді 

фронтального 

опитування; 

самостійна 

робота; поточне 

тестування 

ВРН 5.1 Знати 

принципи 

функціонування 

міського 

господарства та 

методи 

дослідження 

найбільш 

актуальних 

проблем, що 

виникають в цій 

сфері в процесі 

залучення та 

використання 

інвестицій.  

ВРН 5.2 

Застосовувати 

комплекс 

наукових методів 

для аналізу стану 

та перспектив 

розвитку міського 

господарства та 

оцінки 

інвестиційної 

привабливості 

підприємств 

міського 

господарства 

ВРН 5.3 

Обґрунтовувати 

наукові заходи 

щодо залучення і 

використання 

інвестицій в 

процесі розвитку 

міського 

господарства 

 



 

4 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Особливості інвестиційної діяльності у розвитку міського 

господарства 

 

Змістовий модуль 1. Теорія та методологія інвестиційної діяльності 

Міське господарство і його структура. Міське господарство як об’єкт 

дослідження. Об’єкти міської інфраструктури. Специфіка інвестиційної діяльності. 

Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Найбільш актуальні проблеми 

функціонування міського господарства та методи їх дослідження. Міжнародний 

досвід розвитку міського господарства із залученням інвестицій.  

Змістовий модуль 2. Методики оцінки інвестиційної діяльності 
Етапи здійснення реальних та фінансових інвестицій. Способи визначення та 

мінімізації ризику інвестиційної діяльності. Критерії ефективності інвестиційних 

проєктів. Сутність інвестиційної привабливості підприємств та підходи до 

визначення цього поняття. Кількісні методи оцінки інвестиційної привабливості. 

Експертні методи оцінки інвестиційної привабливості, критерії вибору експертів та 

узагальнення результатів оцінки. Інтегральні методи оцінки інвестиційної 

привабливості підприємств. Необхідність підвищення ефективності інвестицій. 

Інструменти підвищення ефективності інвестицій залежно від їх виду та галузевої 

специфіки підприємств. Інвестиційний потенціал підприємств міського 

господарства та його складові.  

Змістовий модуль 3. Особливості інвестиційної діяльності у розвитку 

міського господарства 

Методи оцінки потреби в інвестиційних ресурсах для підприємств міського 

господарства. Пошук та залучення інвесторів з використанням інформаційних 

технологій. Контроль цільового використання інвестиційних коштів. Зміст та етапи 

планування проєктів з розвитку міського господарства. Використання програмно-

цільового підходу для наукового обґрунтування інвестиційних проєктів. 

Обґрунтування проєктів з удосконалення міської інфраструктури. Взаємодія 

стейкхолдерів в процесі реалізації інвестиційних проєктів та врахування їх 

інтересів.  

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 16 14 - 90 

Змістовий модуль 1 35 4 4  27 

Змістовий модуль 2   35 6 4  25 

Змістовий модуль 3   35 6 6  23 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

 

 



 

5 

 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 Теорія та методологія інвестиційної діяльності 

Тема 1.1 Міське  

господарство як об’єкт 

наукового дослідження  

Міське господарство і його структура. 

Міське господарство як об’єкт 

дослідження. Об’єкти міської 

інфраструктури. 

2 

Тема 1.2 Дослідження 

процесів залучення та 

використання інвестицій в 

процесі розвитку міського 

господарства  

Специфіка інвестиційної діяльності. 

Суб’єкти та об’єкти інвестиційної 

діяльності. Найбільш актуальні 

проблеми функціонування міського 

господарства та методи їх 

дослідження. Міжнародний досвід 

розвитку міського господарства із 

залученням інвестицій.  

2 

Змістовий модуль 2 Методики оцінки інвестиційної діяльності 

Тема 2.1 Методи оцінки 

реальних та фінансових 

інвестицій  

Етапи здійснення реальних та 

фінансових інвестицій. Способи 

визначення та мінімізації ризику 

інвестиційної діяльності. Критерії 

ефективності інвестиційних проєктів.  

2 

Тема 2.2 Методи оцінки 

інвестиційної 

привабливості 

підприємств 

Сутність інвестиційної привабливості 

підприємств та підходи до визначення 

цього поняття. Кількісні методи оцінки 

інвестиційної привабливості. 

Експертні методи оцінки інвестиційної 

привабливості, критерії вибору 

експертів та узагальнення результатів 

оцінки. Інтегральні методи оцінки 

інвестиційної привабливості 

підприємств.  

2 

Тема 2.3 Підвищення 

ефективності 

інвестиційної діяльності  

Необхідність підвищення 

ефективності інвестицій. Інструменти 

підвищення ефективності інвестицій 

залежно від їх виду та галузевої 

специфіки підприємств. Інвестиційний 

потенціал підприємств міського 

господарства та його складові.  

2 
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Змістовий модуль 3 Особливості інвестиційної діяльності у розвитку 

міського господарства 

Тема 3.1  Фінансове 

забезпечення 

інвестиційної 

діяльності в міському 

господарстві  

Методи оцінки потреби в інвестиційних 

ресурсах для підприємств міського 

господарства. Пошук та залучення 

інвесторів з використанням інформаційних 

технологій. Контроль цільового 

використання інвестиційних коштів. 

2 

Тема 3.2 Наукове 

обґрунтування та 

реалізація 

інвестиційних проєктів 

у міському 

господарстві 

Зміст та етапи планування проєктів з 

розвитку міського господарства. 

Використання програмно-цільового 

підходу для наукового обґрунтування 

інвестиційних проєктів. Обґрунтування 

проєктів з удосконалення міської 

інфраструктури. Взаємодія стейкхолдерів в 

процесі реалізації інвестиційних проєктів 

та врахування їх інтересів.  

2 

Тема 3.3 Управління 

процесами залучення та 

реалізації інвестицій в 

міському господарстві 

Поняття управління інвестиційними 

процесами. Обґрунтування управлінських 

рішень щодо вибору інвестиційних 

проєктів.  Механізм управління 

інвестиційною діяльністю в міському 

господарстві та його елементи. 

Використання системного підходу для 

дослідження проблем управління 

процесами залучення та використання 

інвестицій. Перспективи розвитку міського 

господарства в Україні.  

2 

Всього  16 

 

 7. Теми практичних занять  

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 Теорія та методологія інвестиційної діяльності 

Тема 1.1 Міське  

господарство як об’єкт 

наукового дослідження  

Обговорення проблематики 

функціонування міського господарства. 

Особливості формулювання предмету та 

об’єкту та завдань наукового дослідження 

в сфері міського господарства. Порівняння 

загальних і спеціальних наукових методів 

дослідження проблем функціонування і 

розвитку міського господарства.  

2 
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Тема 1.2 Дослідження 

процесів залучення та 

використання 

інвестицій в процесі 

розвитку міського 

господарства  

Залучення інвестицій як ключова умова 

розвитку міського господарства. Джерела і 

способи залучення інвестиційних коштів. 

Роль держави у забезпеченні розвитку 

міського господарства. Вибір об’єктів та 

оцінка результатів інвестування.  

2 

Змістовий модуль 2 Методики оцінки інвестиційної діяльності 

Тема 2.1 Методи 

оцінки реальних та 

фінансових інвестицій  

Грошові потоки від інвестиційної 

діяльності та їх прогнозування. Методи 

розрахунку ставки дисконтування. 

Критерії ефективності реальних 

інвестицій. Визначення ризику фінансових 

інвестицій, модель капітальних активів.  

1 

Тема 2.2 Методи 

оцінки інвестиційної 

привабливості 

підприємств 

Аналіз змісту поняття «інвестиційна 

привабливість підприємства». Чинники 

інвестиційної привабливості. Аналіз і 

узагальнення даних, що характеризують 

інвестиційну привабливість підприємства. 

Інтегральна оцінка інвестиційної 

привабливості.  

2 

Тема 2.3 Підвищення 

ефективності 

інвестиційної 

діяльності  

Поняття ефективності і методи її оцінки. 

Принципи і методи прогнозування 

ефективності інвестицій. Етапи розробки 

та впровадження заходів з підвищення 

ефективності інвестиційних проєктів у 

міському господарстві. 

 

1 

Змістовий модуль 3 Особливості інвестиційної діяльності у розвитку 

міського господарства 

Тема 3.1  Фінансове 

забезпечення 

інвестиційної 

діяльності в міському 

господарстві  

Види, джерела і вартість капіталу, що 

спрямовується на здійснення інвестиційної 

діяльності. Державно-приватне 

партнерство і його застосування для 

інвестування розвитку міського 

господарства. Організація фінансування 

інвестиційних проєктів. 

2 

Тема 3.2 Наукове 

обґрунтування та 

реалізація 

інвестиційних проєктів 

у міському 

господарстві 

Критерії вибору об’єктів інвестування у 

міському господарстві. Обґрунтування 

терміну і ризиків здійснення інвестицій. 

Методи визначення перспективних 

цільових параметрів інвестиційних 

проєктів, альтернативність інвестиційних 

проєктів.  Етапи реалізації інвестицій у 

міському господарстві.  

2 
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Тема 3.3 Управління 

процесами залучення та 

реалізації інвестицій в 

міському господарстві 

Організація управління інвестиційними 

процесами на рівні міст. Аналіз структури 

управління міської влади. Джерела 

формування міського бюджету. Способи 

залучення інвесторів до фінансування 

міських проєктів. Контроль використання 

інвестиційних коштів. Аналіз і 

обговорення зарубіжного досвіду розвитку 

великих міст.  

2 

Всього  14  

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом не передбачено. 

   

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування; 

поточне тестування, самостійна робота, презентації, виконання практичних та 

ситуаційних завдань. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді тестових та практичних 

завдань. 

 

 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2   25 10 - 15 

Змістовий модуль 3  25 10 - 15 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичні  завдання № 1-2 (усне фронтальне опитування за темами 1.1 

1.2, письмова робота для засвоєння ключових понять і методів курсу, 

порівняння загальних і спеціальних наукових методів дослідження 

проблем функціонування і розвитку міського господарства) 

10 

Завдання до самостійної роботи № 1 (аналіз проблем розвитку міського 

господарства) 

5 

Тест за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 1 5 
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Змістовий модуль 2 25 

Практичні завдання № 3-5 (усне фронтальне опитування за темами 2.1- 

2.3, письмова робота «Методи оцінки інвестиційної привабливості 

підприємств», порівняння методів оцінки ризику здійснення реальних 

та фінансових інвестицій) 

10 

Завдання до самостійної роботи № 2 (оцінка ефективності 

інвестиційного проєкту) 

10 

Тест за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 2  5 

                                              Змістовий модуль 3 25 

Практичні завдання № 6-8   (усне фронтальне опитування за темами 

3.1- 3.3, письмова робота «Застосування державно-приватного 

партнерства для розвитку міського господарства», аналіз і порівняння 

наукових підходів до формування механізму управління інвестиційною 

діяльністю за матеріалами наукових публікацій) 

10 

Завдання до самостійної роботи № 3 «Аналіз міжнародного досвіду 

удосконалення міської інфраструктури» 

10 

Тест за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 3 5 

Підсумковий контроль – диференційований залік 30 

Тестове завдання  12 

Практичне завдання 18 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 відмінно 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. Тестові завдання та завдання до самостійної роботи. 

2. Дистанційний курс «Особливості інвестиційної діяльності у розвитку 

міського господарства». URL: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2098 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1991, № 47, ст. 646. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-
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