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дисципліни 

м. Львів, проспект Свободи, 18 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра економіки України 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Економіка – 051   

Викладачі 
дисципліни 

Ходико Дмитро Ігорович, к.е.н., доцент кафедри економіки 

України   

Контактна 

інформація 

викладачів 

khodyko.dmitry@gmail.com або kafedra-econ-ukrainy@ukr.net 

Консультації з 
питань навчання 

по дисципліні 
відбуваються 

Понеділок 13:00-15:00 год. (Економічний факультет, 
проспект Свободи, 18 ауд. 310)  

 Можливі онлайн консультації. Для погодження часу онлайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача 
Сторінка курсу http://ukrecon.in.ua/ 

Інформація про 

дисципліну 

Курс орієнтований на набуття студентами знань та навиків з 
аналізу та оцінки економічних, соціальних та екологічних 

ефектів реалізації інвестиційних проектів розвитку 

територій.  

Коротка анотація 

дисципліни 

 Цей курс є вибірковим для спеціалізації «Економічне 
програмування та бізнес-планування, спеціальності 051 – 

Економіка. Дисципліна викладається в ІІІ семестрі 
магістратури в обсязі 4 кредитів (за Європейською кредитно 

– трансферною системою). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналіз 
інвестиційних проектів розвитку територій» є сформувати у 

студентів теоретичні знання та практичні навики 

застосування методів інвестиційного аналізу в контексті 
прогностичної оцінки економічних, соціальних, екологічних 

ефектів та ефективності реалізації інвестиційних проектів 

розвитку територій 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
• сформувати знання теоретико-методологічних основ 

інвестиційного аналізу; 

• сформувати знання основних кількісних та якісних 

методів аналізу та прогнозування характеристик 

інвестиційних проектів; 

• сформувати розуміння ролі методів інвестиційного 

аналізу у методичному забезпеченні реалізації 
інвестиційних стратегій на мезоекономічному рівні; 



• сформувати практичні навики застосування кількісних 

та якісних методів аналізу інвестиційних проектів. 
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дисципліни 
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Обсяг курсу 32 години аудиторних занять, них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять; 88 годин самостійної роботи 

Очікувані 
результати 

навчання 

Студенти матимуть змогу застосовувати методи 

інвестиційного аналізу в контексті прогностичної оцінки 

економічних, соціальних, екологічних ефектів та 
ефективності реалізації інвестиційних проектів розвитку 

територій, обґрунтовувати пропозиції щодо реалізації 
територіальних інвестиційних стратегій 

Ключові слова Бюджет початкових інвестицій, грошові потоки, життєвий 

цикл, ставка дисконтування, чиста приведена вартість, 
внутрішня норма дохідності, аналіз чутливості, аналіз 
сценаріїв, сценарна матриця, ринкові соціально-екологічні 
ефекти, позаринкові соціально-екологічні ефекти, готовність 
платити, готовність одержувати, горизонтальні інвестиції, 
вертикальні інвестиції, інвестиційний паспорт громади, 

інвестиційна пропозиція, проектна пропозиція, інноваційна 
пропозиція. 

Формат курсу  Очний та на електронних платформах 

Теми 1. Основи аналізу інвестиційних проектів (3 год) 

 1.1.Основні поняття інвестиційного аналізу 

 1.2.Характеристики інвестиційних проектів 

 1.3.Критерії ефективності інвестиційних проектів 

2. Управління ризиками реалізації інвестиційних проектів 

розвитку територій (5 год) 

 2.1.Класифікація ризиків реалізації інвестиційних 



проектів 

 2.2.Основні методи оцінки та управління 

фінансовими ризиками 

 2.3.Сценарна методика аналізу ризиків реалізації 
інвестиційних проектів 

  2.3.1.Аналіз чутливості 
  2.3.2.Аналіз сценаріїв 

  2.3.3.Аналіз рівноваги в сценарній матриці 
 2.4.Рейтингові методи оцінки інвестиційних ризиків 

 2.5.Основні поняття управління ризиками 

інвестиційних проектів 

3. Оцінка соціально-екологічного ефекту інвестиційних 

проектів розвитку територій (4 год) 

 3.1.Роль прогнозування соціально-екологічного 

ефекту в стратегічному плануванні 
 3.2.Аналіз ринкових соціально-екологічних ефектів 

 3.3.Аналіз позаринкових соціально-екологічних 

ефектів 

4. Аналіз інвестиційної привабливості регіону (2 год) 

4.1.Інвестиційна привабливість в контексті стратегії 
сталого розвитку територій 

 4.2.Фактори інвестиційної привабливості регіонів 

 4.3.Методи аналізу інвестиційної привабливості 
регіону 

5. Практика складання інвестиційного паспорту 

територіальних громад (2 год) 

 5.1.Інвестиційний паспорт та маркетингова 
стратегія громади 

 5.2.Структура інвестиційного паспорта 
 5.3.Методи формування та представлення 

інвестиційних пропозицій 

  5.3.1.Greenfield/brownfield 

  5.3.2.Проектна пропозиція за методикою 

Кабінету міністрів 

  5.3.3.Інноваційна пропозиція 

 5.4.Ключові показники інвестиційних проектів у 

складі паспорту 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, за результатами контролю поточної 
успішності  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
економіки територіальних громад та бізнес-планування. 

Навчальні методи 

та техніки, які 
будуть 

використовуватися 

під час викладання 

На лекційних заняттях використовуються методи бесіди, 

пояснення, проблемного викладу, обговорення та аналіз 
попереднього досвіду учасників магістерської навчальної 
групи. Широко застосовується роздатковий матеріал, що 

містить фактичну, цифрову, ілюстративну інформацію. З 



курсу метою формування необхідних вмінь та навичок під час 
практичних занять використовується метод вправ та 
інтерактивного навчання. Робота на практичних заняттях та 
виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

здійснюється з використанням комп’ютерного забезпечення.                                       

Необхідне 
обладнання 

Вивчення та читання лекцій курсу не потребує програмного 

забезпечення. В онлайн-режимі матеріалом для опрацювання 
є тексти лекцій. Виконання практичних завдань та завдань 
самостійної роботи вимагає застосування офісного пакету 

програм (MS Office, Libre Office та аналоги) 

Критерії 
оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 
діяльності) 

Бально-рейтингова система оцінювання знань студентів 

здійснюється на основі рeзультатів поточного контролю 

практичної та самостійної роботи студентів, підсумкового 

контролю та контролю виконання індивідуального завдання 
за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль практичних занять та самостійної роботи 

здійснюється за темами змістового модулю за 
накопичувальною системою. Поточний контроль передбачає 
оцінку рівня знань та активності студентів при виконанні 
практичних завдань та результатів виконання завдань 
самостійної роботи. За кожною темою змістового модуля 

студент одержує до 5 балів за результатами практичної 
роботи та до 5 балів за виконання завдань самостійної 
роботи. Загальна максимальна сума балів поточного 

контролю становить 50. Підсумковий контроль здійснюється 

у вигляді письмового опитування за питаннями, винесеними 

на залік. Максимальна оцінка становить 30 балів. Виконання 

індивідуального завдання (семестрового проекту) оцінюється 
у 20 балів. 

Залікова оцінка відповідно до 100-бальної шкали 

виставляється за таблицею: 
Кількість балів Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка 

(національна 

шкала 

оцінювання) 

90 – 100  А – відмінно 5 (відмінно) 

81 – 

89 

В - дуже добре  71 – 89  

71 – 

80 

С – добре 

4 (добре) 

61 – 

70 

D - задовільно 51 – 70  

51 – 

60  

Е – посередньо 

3 (задовільно) 

0 – 50  FХ – незадовільно 

з можливістю 

2 (незадовільно) 



повторного 

складання 

F – незадовільно з 
обов'язковим 

повторним 

вивченням курсу 

(виставляється, 

якщо студент 
отримує оцінку 

«незадовільно» на 
талоні «К»)  

Питання до заліку 

чи екзамену. 

1. Види капіталу 

2. Основні характеристики інвестиційних проектів: 

початкові інвестиції, грошовий потік, період окупності 
3. Основні характеристики інвестиційних проектів: 

життєвий цикл, ставка дисконтування 

4. Методи обчислення дисконтної ставки. 

5. Економічна сутність базової складової дисконтної 
ставки 

6. Основні критерії економічної ефективності 
інвестиційного проекту 

7. Чиста приведена вартість, її обчислення та 
застосування 

8. Внутрішня ставка дохідності, її обчислення та 
застосування 

9. Контур чистої приведеної вартості, його побудова та 
застосування 

10. Додаткові критерії економічної ефективності 
11. Макроекономічні фактори вибору ставки 

дисконтування 

12. Класифікація інвестиційних ризиків: грошові ризики 

13. Класифікація інвестиційних ризиків: ризики вкладення 

капіталу 

14. Класифікація інвестиційних ризиків: організаційні 
ризики 

15. Ймовірнісно-теоретичний підхід до аналізу 

інвестиційних ризиків, його застосування 

16. Аналіз чутливості до ризиків 

17. Аналіз сценаріїв. Теоретико-ігровий аналіз ризиків 

проекту 

18. Обгрунтування кредитного рейтингу держави 

19. Рейтингова шкала S&P, її співвідношення з іншими 

шкалами 

20. Ймовірність суверенного дефолту за S&P, її зміст та 
застосування 

21. Ймовірність зміни суверенного рейтингу за S&P, її 



зміст та застосування. 

22. Проблема залучення ризикових інвестицій у економіку 

23.  «Стейкхолдерний підхід» в аналізі соціально-

екологічних ефектів інвестиційного проекту 

24. Методи аналізу ринкових соціально-екологічних 

ефектів інвестиційного проекту 

25. Аналіз позаринкових соціально-екологічних ефектів 

інвестиційного проекту методом витрат заміщення 
(виявлених уподобань) 
26. Аналіз позаринкових соціально-екологічних ефектів 

інвестиційного проекту методом сурогатних ринків 

(висловлених уподобань) 
27. Проблеми аналізу «готовності платити» та «готовності 
отримувати компенсацію» 

28. Порівняльний аналіз методів аналізу ринкових та 
позаринкових соціально-екологічних ефектів інвестиційного 

проекту 

29. Проблема «перенесення оцінки вигод» 

30. Порівняння теорії інтегрального еколого-економічного 

ефекту та фізико-економічної теорії природного капіталу 

31. Основні методи управління інвестиційними ризиками 

32. Концепція інвестиційної політики для сталого розвитку 

ООН 

33. Методи формування інвестиційної стратегії 
34. Поняття, види та чинники інвестиційної привабливості 
регіону 

35. Рейтинговий аналіз інвестиційної привабливості 
регіону 

36. Сутність та призначення інвестиційного паспорту 

територіальної громади 

37. Структура інвестиційного паспорту 

38. Місце та роль характеристики ресурсів території у 

інвестиційному паспорті громади 

39. Місце та роль інвестиційних пропозицій у 

інвестиційному паспорті громади 

40. Методи представлення інвестиційних пропозицій у 

інвестиційному паспорті 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу. 

 
 

 


