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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З
ЗАГАЛЬНИМИ ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ ПРОТІКАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ З ОЦІНЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Наприклад: вміння оцінювати прогнозовані показники інвестиційної діяльності
обумовлює підвищення ефективності підприємства.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: «Внутрішній економічний механізм», Підприємництво у
будівництві», «Основи будівельної справи».
В процесі викладання дисципліни застосовуються ділові ігри, ситуаційні вправи,
обговорення дискусійних питань в галузі інвестування. Студенти самостійно або в групах
виробляють власні інвестиційні рішення, здійснюють їх оцінку, готовлять презентації з
обґрунтуванням запропонованих варіантів інвестування.
Метою дисципліни «Інвестування» є формування у майбутніх спеціалістів основних
компетентностей:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
- здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях
- здатність діяти відповідально та свідомо

- здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для
обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких структур;
- здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин.
- здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів
діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.
Програмні результати навчання:
знати:
- використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й
уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;
- вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого
розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави;
- демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності для подальшого використання на практиці;
- основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності
підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків;
- понятійний апарат будівельної галузі, особливості організації процесу виробництва у
будівництві та прийняття управлінських рішень для забезпечення раціонального
використання сировини та енергоресурсів. впровадження інноваційних та
енергоефективних технологій
вміти:
- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;
- працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють
досягати професійних цілей;
- демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати
відповідальність за результати;
- застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій
діяльності;
володіти:
- методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо
створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
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Розділ 1. Основні поняття інвестування
Методологічні основи інвестування.
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Основні методи інвестиційного аналізу в підприємництві,
4
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Розділ 3. Фінансові інвестиції та їх оцінка
Фінансові інвестиції, їх поняття, характеристика
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Презентації лекції, завдання для практичних занять та тести для тренування розміщені на
навчальній платформі Moodle http://91.194.79.100/moodle/course/view.php?id=18

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за
навчальною дисципліною «Інвестування» складає 60 балів та 100 балів і може бути
досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Вид контролю
Поточний контроль знань:
в т.ч.: - розрахунково-графічна робота
- усне опитування або письмовий експресконтроль на практичних заняттях;
- виступ (доповідь) студентів при обговоренні
питань на практичних заняттях;
- тестування;
- реферат;
Підсумковий (семестровий) контроль знань - іспит
Разом

Кількість у
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1
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заняття
2
2
2
1
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12
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20

24
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24
60

40
100
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З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи.
Зміст розрахунково-графічної роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних питань
програми дисципліни «Інвестування» та навичок здійснення практичних розрахунків з
оцінювання ефективності інвестиційної діяльності, містить у собі два теоретичних
формулювання та розрахунково-графічну частину.
Більш детальну інформацію наведено у методичних вказівках до виконання
розрахунково-графічної роботи [8].
При викладанні дисципліни використовується курс дистанційного навчання,
розміщений на платформі Moodle Навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних
технологій ОДАБА. Там оперативно розміщуються всі методичні і додаткові матеріали,
пояснення лектора, презентації, завдання та тести. Два рази за семестр проводяться експрес
контроль знань – стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад:
1. Під час оцінки ефективності інвестицій використовується теорія вартості грошей у часі у зв’язку з тим,
що…
a) ризик неповернення інвестованих коштів з часом зменшується;
b) купівельна спроможність коштів з часом змінюється;
c) нарахування простих відсотків стає недоцільним;
d) збільшується ризик втрати рівня рентабельності позичальника;
e) збільшується ризик втрати ліквідності кредитора.
2. Які чинники не враховуються при визначенні рівня ліквідності?
a) час;
b) витрати, які несе інвестор;
c) розмір проценту чи дивіденду;
d) період окупності.

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді іспиту.
Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Інвестування»:
1. Оцінка вартості грошей у часі як основний інструмент інвестиційного аналізу. Види і
оцінка грошових потоків.
2. Фактори, що впливають на вибір ставки дисконтування. Врахування впливу інфляції на
вартість грошей у часі. Зв'язок ризиковості і прибутковості інвестиційного проекту.
3. Суб’єкти і об’єкти інвестицій в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності.
Визначення законодавством України суб’єктів та об’єктів інвестиційної діяльності
4. Поняття валових і чистих інвестицій.
5. Класифікація інвестицій за різними ознаками. Реальні та фінансові інвестиції. Прямі і
непрямі інвестиції. Внутрішні та зовнішні інвестиції. Поняття ризикованості інвестицій,
визначення рівня ризику при здійсненні інвестиційної діяльності. Поняття ліквідності
інвестицій. Визначення рівня ліквідності інвестицій.
6. Інвестиційний цикл, інвестиційний процес, інвестиційний комплекс.
7. Інвестиційний клімат держави. Поняття інвестиційного клімату, його характеристики та
чинники, що визначають рівень інвестиційної активності в країні. Аналіз та оцінка
інвестиційного клімату України.
8. Поняття і класифікація інвестиційного ринку. Складові інвестиційного ринку, їхня
характеристика.
9. Поняття і класифікація кон’юнктури інвестиційного ринку. Типологія кон’юнктурних
коливань за різними ознаками.
10. Вивчення і прогнозування кон’юнктури. Основні методи прогнозування.
11. Ціна капіталу та її роль в оцінці інвестиційних проектів.

12. Критерій чистої теперішньої вартості, його інтерпретація при здійсненні оцінки
інвестиційного проекту. Основні характеристики критерію, сфери його застосування.
Адитивність показника чистої теперішньої вартості.
13. Показник індексу рентабельності. Прийняття інвестиційних рішень в залежності від
рівня індексу рентабельності.
14. Внутрішня норма рентабельності, алгоритм її розрахунку при оцінці інвестиційних
проектів. Взаємозв’язок показників ціни капіталу підприємства та внутрішньої норми
рентабельності. Основні характеристики критерію внутрішньої норми рентабельності.
15. Строк окупності інвестицій. Показники звичайного та дисконтованого строків
окупності, сфери їх застосування. Прийняття інвестиційних рішень в залежності від
періоду окупності інвестицій.
16. Поняття акцій і облігацій, їхня характеристика. Основні різновиди акцій. Класифікація
акцій.
17. Облігації як основний вид боргових цінних паперів. Класифікація облігацій.
18. Векселі, ощадні сертифікати, казначейські зобов’язання та інші види цінних паперів на
фондовому ринку України.
19. Похідні цінні папери, їхні ознаки і класифікація.
20. Основні підходи до здійснення оцінки цінних паперів, їхня характеристика. Оцінка
боргових цінних паперів. Формули, що застосовуються при здійсненні оцінки.
21. Оцінка акцій та східних з ними за характеристиками цінних паперів. Формули, що
застосовуються при здійсненні оцінки.
22. Особливості ринку цінних паперів, сучасні тенденції його розвитку. Індивідуальні
учасники ринку цінних паперів. Інституціональні учасники ринку цінних паперів.
23. Фондова біржа – сутність, організаційна структура, учасники фондової біржі
24. Органи державно-правового регулювання на ринку цінних паперів. Інфраструктурні
учасники фондового ринку, іх роль в забезпеченні функціонування ринку цінних
паперів.
25. Поняття і характеристика прямих іноземних інвестицій. Фактори, що впливають на
інвестиційний процес.
26. Показники динаміки прямих іноземних інвестицій за країнами і галузями. Інвестиційно
привабливі регіони України.
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