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Гончарук А.Г. 
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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Основними завданнями вивчення дисципліни інвестування є: визначити економічний зміст інвестування, його основні 

форми та об’єкти; здійснити класифікацію інвестицій та визначити їх особливості; проаналізувати специфіку діяльності 

суб’єктів і інститутів інвестиційного ринку; визначити правове поле інвестиційної діяльності України; розглянути 

методологічний інструментарій інвестування; визначити принципи формування інвестиційної стратегії і тактики  

інвестора; засвоїти принципи і методи інвестування в цінні папери; засвоїти принципи і методи інвестування в реальні 

активи; розглянути методологію розробки бізнес-планів; розглянути основні інвестиційні джерела, сформувати уміння.  

Метою викладання дисципліни є засвоєння теоретичних і практичних знань у майбутніх фахівців щодо сутності та 

механізму здійснення інвестування; формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння 

практикою використання інвестиційних інструментів. 
 

 
 

Міжнародний гуманітарний університет 

         Факультет менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму 

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 
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2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

У процесі реалізації програми дисципліни «Інвестування» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою 

програмою: 

Інтегральна компетентність  
ІК здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі навчання і в господарській діяльності суб’єктів 

готельного і ресторанного бізнесу, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов.  

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 09. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

СК 10. Здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою документацією та здійснювати розрахункові операції 

суб’єктом готельного та ресторанного бізнесу .  
 

Навчальна дисципліна Інвестування  забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньою програмою: 

РН 03.Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. 

РН 15.Розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу. 

РН 16. Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за 

результати своєї діяльності. 

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання: 

- теоретичні та методологічні основи організації інвестиційної діяльності;  

 - зміст портфельного і реального інвестування та особливостей його організації; 

  методи  розрахунку ефективності капітальних вкладень; 

        Уміння: 

 оцінювати ефективність здійснення інвестиційних проектів з цінними паперами та реальними інвестиціями. 

Навички: 

7. Упорядковувати набуті знання у вигляді виконання індивідуальних завдань. 
 



3 

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 
(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

6 180 30 /10 30 / 10 120 / 160 3 6 Вибіркова 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лекц. прак 
сам. 

роб. 
лекц. прак 

сам. 

роб. 

Тема 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності 22 4 4 14 19 1 2 16 

Тема 2. Теорія вартості грошей у часі та її врахування в 

інвестиційних розрахунках 
22 4 4 14 20 1 1 18 

Тема 3. Аналіз вартості та дохідності акцій 22 4 4 14 21 2 1 18 

Тема 4. Оцінювання ефективності операцій з борговими 

цінними паперами 
20 4 4 12 20 1 1 18 

Тема 5. Характеристика деривативів та ціноутворення на 

ринку похідних фінансових інструментів 
20 4 4 12 20 1 1 18 

Тема 6.  Статичні та динамічні методи оцінювання 

інвестиційних проектів 
20 4 4 12 20 1 1 18 

Тема 7. Аналіз альтернативних інвестиційних проектів 18 2 2 14 20 1 1 18 

Тема 8. Оцінка земельних ділянок 18 2 2 14 20 1 1 18 

Тема 9. Оцінка інноваційних проектів 18 2 2 14 20 1 1 18 

Усього годин 180 30 30 120 180 10 10 160 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЕКЗАМЕН 

 

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 
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пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 

комп’ютерними класами та бібліотекою. 

 

6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема1. Теорія вартості грошей у часі та її врахування в інвестиційних розрахунках  

1. Концепція вартості грошей у часі.  

2. Прості і складні відсотки в операціях нарощування та дисконтування.  

3. Приклад порівняння ефективності розміщення коштів за різної періодичності нарахування 

відсотків на основі «ефективної відсоткової ставки».  

4. Розрахунок номінальної ставки при урахуванні впливу інфляції на рівень відсоткових ставок 

  

4 2 

2 Тема2. Теорія вартості грошей у часі та її врахування в інвестиційних розрахунках  

1. Оцінювання грошових потоків з нерівними надходженнями (постнумерандо та 

пренумерандо).  

2. Рентні платежі (ануїтет) та їх оцінювання.  

3. Приклад розрахунку теперішньої вартості безстрокового ануїтету.  

 

4 1 

3 Тема 3. Аналіз вартості та дохідності акцій  

1. Фінансові інструменти: сутність та методи аналізу вартості цінних паперів.  

2. Модель оцінювання поточної вартості та дохідності акцій.  

3. Прогнозування динаміки дивідендів.  

4. Аналіз доцільності інвестицій в акції. 

 

4 1 

4 Тема 4. Оцінювання ефективності операцій з борговими цінними паперами  

1. Чинники, що впливають на поточну вартість облігацій.  

2. Показники оцінки поточної вартості облігацій.  

3. Методи оцінювання дохідності облігацій різних видів.  

4. Аналіз доцільності інвестицій в облігації.  

5. Визначення вартості ощадного (депозитного) сертифікату.  

4 1 
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6. Аналіз поточної вартості та дохідності векселів.  

 

5 Тема 5 Характеристика деривативів та ціноутворення на ринку похідних фінансових 

інструментів  

1. Суть та види опціонів.  

2. Механізм дії ф’ючерсної угоди.  

3. Специфіка укладання форвардних контрактів.  

4. Приклад розрахунку форвардного валютного курсу.  

4 1 

6 Тема 6. Статичні та динамічні методи оцінювання інвестиційних проектів  

1. Загальна характеристика методів оцінювання ефективності інвестицій.  

2. Статичні методи оцінювання інвестиційних проектів (облікова ставка доходу, період 

окупності).  

3. Динамічні методи оцінювання інвестицій (чиста теперішня вартість, індекс дохідності, 

внутрішня норма доходу, дисконтований період окупності).  

4 1 

7 Тема 7. Аналіз альтернативних інвестиційних проектів  

1. Порівняльна характеристика показників NPV та IRR під час оцінювання альтернативних 

проектів.  

2. Порівняльний аналіз інвестиційних проектів різної тривалості:  

2.1. Метод ланцюгового повтору в межах загального строку реалізації проектів;  

2.2. Метод безкінечного ланцюгового повтору порівнюваних проектів;  

2.3. Метод еквівалентного ануїтету.  

 

2 1 

8 Тема 8. Оцінка земельних ділянок  

1. Нормативна грошова оцінка (НГО) земель сільськогосподарського призначення.  

2. НГО населених пунктів.  

3. НГО за категоріями земель: промисловості, природно-заповідного призначення, лісового та 

водного фонду.  

4. Експертна грошова оцінка земель.  

2 1 

9 Проведення підсумкі 2 1 

 Всього 30 10 
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Інвестування» включаються: 

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 

 

Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності  

Характеристика інвестиційного ринку. Інвестиційна привабливість об’єктів ринку інвестицій. 

Кон’юнктура інвестиційного ринку та інвестиційний клімат.  

 

14 16 

2 Тема 2. Теорія вартості грошей у часі та її врахування в інвестиційних розрахунках  

Характеристика, порядок та методи формування інвестиційних ресурсів на підприємстві. 

Оцінка вартості і методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів.  

 

14 18 

3 
Тема 3. Аналіз вартості та дохідності акцій  

Фондова біржа. Учасники ринку цінних паперів та їх функції.  
14 18 

4 Тема 4. Оцінювання ефективності операцій з борговими цінними паперами  

Порядок формування портфеля цінних паперів.  

 

12 18 

5 Тема 5. Характеристика деривативів та ціноутворення на ринку похідних фінансових 

інструментів  

Реальні інвестиції: економічна сутність, кругообіг, ефективність використання. Стандарти та 

методи оцінки об’єктів реальних інвестицій.  

12 18 
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6 Тема 6. Статичні та динамічні методи оцінювання інвестиційних проектів  

Зміст та організаційні структури управління інвестиційними проектами. Ціноутворення в 

інвестиційній сфері. Моніторинг впровадження інвестиційного проекту.  

 

12 18 

7 
Тема 7. Аналіз альтернативних інвестиційних проектів  

Формування бюджету капітальних вкладень та його оптимізація.  
14 18 

8 Тема 8. Оцінка земельних ділянок  

Спеціальні економічні зони, мета створення та шляхи залучення іноземного капіталу. 

Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх напрями діяльності на інвестиційному ринку. 

  

14 18 

9 Тема 9. Оцінка інноваційних проектів  

Оцінка ефективності інтелектуальних інвестицій: метод розрахунку додаткового прибутку від 

впровадження у виробництво об’єктів інтелектуальної власності; оцінка придбання та продажу 

ліцензій.  

 

14 18 

Всього 120 160 

 

 

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  
Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального 

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  

50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту. 

 

50% 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; 

робота у групах; ділова гра, розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, іспит  
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Питання до іспиту 

 

1. Концепція вартості грошей у часі.  

2. Прості і складні відсотки в операціях нарощування та дисконтування.  

3. Приклад порівняння ефективності розміщення коштів за різної періодичності нарахування відсотків на основі 

«ефективної відсоткової ставки».  

4. Розрахунок номінальної ставки при урахуванні впливу інфляції на рівень відсоткових ставок 

5. Оцінювання грошових потоків з нерівними надходженнями (постнумерандо та пренумерандо).  

6. Рентні платежі (ануїтет) та їх оцінювання.  

7. Приклад розрахунку теперішньої вартості безстрокового ануїтету.  

8. Фінансові інструменти: сутність та методи аналізу вартості цінних паперів.  

9. Модель оцінювання поточної вартості та дохідності акцій.  

10. Прогнозування динаміки дивідендів.  

11. Аналіз доцільності інвестицій в акції. 

12. Чинники, що впливають на поточну вартість облігацій.  

13. Показники оцінки поточної вартості облігацій.  

14. Методи оцінювання дохідності облігацій різних видів.  

15. Аналіз доцільності інвестицій в облігації.  

16. Визначення вартості ощадного (депозитного) сертифікату.  

17. Аналіз поточної вартості та дохідності векселів.  

18. Суть та види опціонів.  

19. Механізм дії ф’ючерсної угоди.  

20. Специфіка укладання форвардних контрактів.  

21. Приклад розрахунку форвардного валютного курсу.  

22. Загальна характеристика методів оцінювання ефективності інвестицій.  

23. Статичні методи оцінювання інвестиційних проектів (облікова ставка доходу, період окупності).  

24. Динамічні методи оцінювання інвестицій (чиста теперішня вартість, індекс дохідності, внутрішня норма доходу, 

дисконтований період окупності).  
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25. Порівняльна характеристика показників NPV та IRR під час оцінювання альтернативних проектів.  

26. Порівняльний аналіз інвестиційних проектів різної тривалості:  

27. Метод ланцюгового повтору в межах загального строку реалізації проектів;  

28. Метод безкінечного ланцюгового повтору порівнюваних проектів;  

29.Метод еквівалентного ануїтету.  

30. Нормативна грошова оцінка (НГО) земель сільськогосподарського призначення.  

32. Нормативна грошова оцінка населених пунктів.  

33. Нормативна грошова оцінка за категоріями земель: промисловості, природно-заповідного призначення, лісового та 

водного фонду.  

34. Експертна грошова оцінка земель.  

 
 

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 

 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР1, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

                                                             
1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен  
 

50 

Всього балів  100 
 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 
 

15 

За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР2, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 

 

5 

2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 
5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

екзамен  

 

50 

Всього балів підсумкової оцінки 100 

                                                             
2 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту ) 

Рівень знань оцінюється:  

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та 

опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними 

завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній 

роботі;  

-  «добре» / «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні 

термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та 

семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, 

проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано» С -  від 74 до 81 балів. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, 

допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у 

науково-дослідній роботі;  

- «задовільно» / «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність 

конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «задовільно» / «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано»  FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано»  F – від 0 до 34 балів. Студент не володіє 

навчальним матеріалом. 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно зараховано 

82-89 ( 8-9) B Добре 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D Задовільно 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx незадовільно не зараховано 

1-34 (2) F 
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