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В процесі вивчення даної дисципліни у СТУДЕНТІВ СФОРМУЮТЬСЯ НАВИЧКИ ТА
ВМІННЯ ВИЗНАЧАТИ ТА ОПИСУВАТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
НА
РИНКУ
НЕРУХОМОСТІ,
ФОРМУВАТИ
ОБҐРУНТОВАНІ
ІНВЕСТИЦІЙНІ
РІШЕННЯ,
АНАЛІЗУВАТИ
РЕЗУЛЬТАТИ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
В
ОБ’ЄКТИ
НЕРУХОМОСТІ,
ОЦІНЮВАТИ
ІНВЕСТИЦІЙНУ
ПРИВАБЛИВІСТЬ НЕРУХОМОСТІ.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок
за такими дисциплінами: «Менеджмент», «Інвестування», «Економіка підприємства», «Правові
основи управління нерухомістю», «Державне регулювання і оподаткування».
В процесі викладання дисципліни застосовуються ситуаційні вправи, обговорення дискусійних
питань в галузі інвестування в об’єкти нерухомості. Студенти самостійно розробляють власні
інвестиційні проекти, здійснюють їх оцінку, готовлять презентації з обґрунтуванням
запропонованих варіантів інвестування в нерухомість.
Метою дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є формування навичок та вміння визначати та
описувати характеристики інвестиційної діяльності на ринку нерухомості, формувати обґрунтовані
інвестиційні рішення, аналізувати результати інвестиційної діяльності в об’єкти нерухомості,
оцінювати інвестиційну привабливість нерухомості.

Компетентності, що мають бути набуті при вивченні дисципліни:
- здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків;
- здатність до оцінки та аналізу інвестиційної привабливості нерухомості, проведення
розрахунків ефективності інвестування в об’єкти нерухомості;
- здатність формувати обґрунтовані інвестиційні рішення щодо вкладень в об’єкти нерухомості;
- здатність збирати і обробляти статистичну інформацію, необхідну для оцінки інвестиціної
привабливості ринку нерухомості.
Програмні результати навчання:
знати:
- основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності
підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків;
- основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності;
- методи оцінки інвестиційної привабливості об’єкту нерухомості та ринку нерухомості;
- концептуальні основи аналізу інвестиційних проектів на ринку нерухомості;
- методи розрахунку ефективності інвестицій, абсолютної величини ризику та доходу
інвестиційного проекту в об’єкт нерухомості;
вміти:
- працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати
професійних цілей;
- демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати
відповідальність за результати;
- використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;
- застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;
- оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій
діяльності за допомогою сучасних методів;
- вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх
та внутрішніх впливів;
- приймати оптимальні управлінські рішення по вкладенню інвестиційних ресурсів (капіталу)
в об’єкти нерухомості з метою отримання прибутку;
- збирати і обробляти статистичну інформацію щодо оцінки інвестиційної привабливості
ринку нерухомості.
володіти:
- методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й
функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;
- навиками з організації пошуку, самостійного відбору, якісної обробки інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
знаннями предмету щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур
інвестиційної діяльності господарчих суб’єктів різних форм власності;
- технологією управління інвестиційними ресурсами господарчих суб’єктів різних форм
власності.
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Назва тем
Розділ 1.
Інвестиційна нерухомість як економічна категорія
Теоретичні основи інвестування нерухомості
Характеристики інвестиційної діяльності на ринку
нерухомості
Девелопмент як принципово нова концепція організації
інвестиційного процесу
Сучасні тенденції потенціалу для інвестицій в нерухомість
Розділ 2.
Алгоритм визначення справедливої вартості інвестиційної
нерухомості
Особливості формування ставки капіталізації для оцінки
ефективності інвестування в об’єкти нерухомості
Підвищення ефективності інвестування нерухомості
Інвестиційні ризики на ринку нерухомості
Методи оцінки інвестиційної привабливості об’єкту
нерухомості
Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості ринку
нерухомості
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Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною
дисципліною «Інвестиційний менеджмент» складає 60 балів і може бути досягнений наступними
засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Мінімальна Максимальна
кількість
кількість
Кількість у
Засоби оцінювання
балів
балів
семестрі
Розрахунково-графічна робота
1
12
20
Усне опитування або письмовий експрес-контроль
кожне
на практичних заняттях та лекціях
заняття
24
40
Тестування
2
Доповідь за темою
1
Підсумковий (семестровий) контроль знань – залік
1
24
40
Разом
60
100

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи.
Зміст розрахунково-графічної роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних питань
програми дисципліни «Інвестиційний менеджмент» та навичок здійснення практичних
розрахунків з оцінювання ефективності проекту інвестування об’єкту нерухомості, містить
у собі теоретичне та економічне обґрунтування проекту, аналізу його складових та
розрахунково-графічну частину.
Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді заліку. Завдання для заліку складаються
з теоретичних питань по тематиці навчальної дисципліни.
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