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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним планом
Денна
Лекції:

Кількість кредитів: 4

24

Модулів:2
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 4
Семестр: 7-8
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 4
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Заочна
6

Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
24
6
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
72

108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни інвестування є: надання
теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного
процесу.
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.
Передумови для вивчення дисципліни базуються на вивченні таких
дисциплін як «Економіка підприємства», «Фінанси», «Фінанси підприємства»,
«Мікроекономіка», «Макроекономіка». .
Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни «Інвестування» є
підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін «Проектний аналіз»,
«Економіка і організація інноваційної діяльності підприємств», Капітал:
формування та використання», «Економічна діагностика».
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Для вибіркових навчальних дисциплін

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути
такі результати навчання:
Знання про:

основні положення організації, планування та державного
регулювання інвестиційної діяльності підприємств;

основи формування та оптимізації структури джерел фінансування
інвестиційної діяльності;

принципи формування, типи та тактику управління портфелем
цінних паперів;

класифікацію та методичні підходи до аналізу інвестиційних
проектів;

зміст, види та систему показників оцінки ефективності інвестицій;
Уміння :

оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на
інвестиційну діяльність підприємства;

розробляти стратегію і тактику інвестиційної діяльності
підприємства;

складати довгострокові та короткострокові плани інвестиційної
діяльності підприємства;

аналізувати окремі фінансові інструменти, обирати метод
визначення та розраховувати показники ефективності інвестицій.
Комунікація :

показувати уміння працювати автономно та в команді, мати
навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних
цілей.

використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні
технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації
державною мовами.
Автономність та відповідальність .

відповідальність за прийняття рішень у складних і
непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та
прогнозування.

управління комплексними діями або проектами.

відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп
осіб.



здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
4. Примірний тематичний план

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредита ЄКТС 120 годин.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

йна
робота

Семінар
ські
Лаборат
орні
Консуль
тації
Самості

Лекції

ні
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Консуль
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Назви модулів / тем

Лекції

№
з/п

Аудитор
ні

Кількість годин
(денна форма навчання)

Зм1. Теоретичні основи організації інвестицій
Методологічні
основи 4
2
2
6
інвестування.
Суб’єкти та об’єкти 4
2
2
6
інвестиційної діяльності
Фінансові інвестиції
4
2
2
6
Інвестиції
в
засоби 4
2
2
6
виробництва
Інноваційна
форма 4
2
2
6
інвестицій
Інвестування іноземного 4
2
2
6
капіталу.
Обґрунтування
4
2
2
6
доцільності
інвестування
Змістовний модуль 2. Реалізація інвестиційної діяльності та оцінка її ефективності
Інвестиційні проекти
4
2
2
6
Фінансове забезпечення 4
2
2
6
інвестування.
Менеджмент інвестицій 4
2
2
6
Організаційно-правове 4
2
2
6
регулювання взаємодії
учасників інвестицій.
Використання
4
2
2
2
інвестицій.
Проміжний контроль
4
72
Разом: 48 24 24
5. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Зм1. Теоретичні основи організації інвестицій

Тема 1. Методологічні основи інвестування.
Інвестиційний процес в державі з ринковою економікою. Стадії інвестиційного
процесу. Принципові
розходження
методологій
підходу до життєвого циклу
інвестиційного процесу в ринковій і командно-розподільчих системах.

Інвестиційний ринок. Взаємозв’язок інвестиційного і фінансового ринків. Ринок
інвестицій та інвестиційних товарів.
Інвестиційний клімат. Фактори, які визначають
сприятливість інвестиційного
клімату: інвестиційна активність населення, правове поле і політична воля адміністрації,
рівень розвитку продуктивних сил і інфраструктура ринку інвестицій.
Шляхи активізації
інвестування. Напрямки утворення
сприятливих
умов
інвестування. Державна кредитно-інвестиційна політика. Розвиток ринку інвестиційних
цінних паперів. Вдосконалення фінансово-кредитної системи.
Прискорення процесу приватизації. Фактори залучення іноземного капіталу.
Структурно-інноваційна перебудова країни.
Тема 2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності
Держава як суб’єкт інвестування. Інвестори і учасники інвестиційної діяльності.
Індивідуальні інвестори, фірми і компанії. Орендні, акціонерні та корпоративні учасники
фінансово-кредитних установ. Галузеві і територіальні групування, асоціації, концерни,
промислово-фінансові групи, холдинги.
Мотивація інвестиційної діяльності. Поняття про інвестиційний проект.
Класифікація інвестиційних проектів. Типи проектного фінансування.
Теорія
інвестиційного портфелю. Види портфелів, їх взаємодія. Інвестиційний комплекс країни.
Інвестиційний паспорт регіону та підприємства
Тема 3. Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції. Капітал, який інвестується, його різні види. Фіктивний
капітал, інвестування за допомогою цінних паперів. Деривація цінних паперів.
Інвестиції в виробничі фонди. Прямі та портфельні інвестиції. Інвестиції в основній
і оборотний капітал. Інноваційна форма інвестування.
Іноземні інвестиції. Експорті імпорт капіталу. Міжнародна інвестиційна діяльність,
її інститути. Політика держави і прилученні іноземних інвестицій. Інвестиції іноземних
фірм і суспільних підприємств.
Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва
Матеріально-технічне забезпечення
інвестиційного проекту. Комплектування
будівництва обладнанням. Способи комплектування і розрахунку операції, виконання
будівельно-монтажних робіт, умови прийняття їх інвесторами і розрахунки за виконання
роботи. Капіталізація інвестицій в умовах діючого виробництва.
Технічне проектування
інвестицій, його способи і організація. Будування і
технологічне проектування. Стадії проектування. Ціноутворення в інвестиційній сфері.
Кошторисна документація. Необхідність і принципи складання інвестиційних кошторисів
Необхідність підтримки
і розвитку виробництва. Інвестування технічного
переобладнання
і реконструкції. Обґрунтування санації виробництва. Продовження
життєвого циклу інвестиційного проекту, реінвестування. Обґрунтування необхідності
закриття проекту.
Мета, види і напрямки моніторингу. Участь інвестора в пускових роботах. Прийняття
інвестором
виконаних робіт, етапів і готових об’єктів. Моніторинг
обновлення
виробництва.

Тема 5. Інноваційна форма інвестицій
Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. Поняття та типи інновацій.
Класифікація інновацій. Модель інноваційного процесу. Об’єкти інноваційної діяльності та
їх характеристика. Суб’єкти інноваційної діяльності та їх характеристика.
Фінансова підтримка інноваційної діяльності.
Венчурне фінансування. Види венчурного фінансування, їх особливості. Проблеми
розвитку венчурного фінансування в Україні. Державне регулювання інноваційної
діяльності в Україні.
Головна мета державної інноваційної політики, основні принципи інноваційної
політики держави. Пріоритетні напрями державної підтримки іннова- ційної діяльності
підприємств.
Тема 6. Інвестування іноземного капіталу.
Переваги та недоліки залучення іноземних інвестицій. Інвестиційна політика країни .
сутність прямих іноземних інвестицій.
Організаційні форми іноземних інвестицій. Типи і види прямих іноземних інвестицій.
Методи залучення іноземного капіталу. Стратегія залучення іноземного капіталу. Система
стимулювання іноземних інвесторів.
Основні напрями іноземного інвестування. Засади здійснення прямих іноземних
інвестицій. Аналіз обсягів та ефекту прямих іноземних інвестицій.
Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування
Інвестиційна стратегія, її види, параметри і показники. Інвестиційний аналіз. Методи
оцінки ефективності інвестиційних суб’єктів господарювання різних форм власності.
Життєвий цикл інвестицій, після стадійне залученого проекту.
Розробка загальних положень інвестиційного процесу. Концепція маркетингу і
аналіз ринку збуту. Технічний інжиніринг і інвестиційно-консультантські послуги. Оцінка
умов розміщення об’єктів господарювання. Фінансова, комерційна, бюджетна і економічна
оцінка ефективності інвестування.
Концепція ризиків та їх зміни. Класифікація
інвестиційних ризиків. Проектні,
фінансові, будівельні і експлуатаційні ризики. Заходи по передбаченню ризиків та їх
зниженню
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Тема 8. Інвестиційні проекти
Поняття інвестиційного проекту. Етапи формування інвестиційного бізнес-плану.
Джерела інформації для складання бізнес-плану інвестиційного проекту
Бюджетна форма планування інвестицій. Оцінка альтернативних конкуруючих
інвестицій. Прогнозування грошових потоків, часова теорія грошей. Визначення поточної і
наступної вартості грошей. Оцінка якісних чинників інвестиційного проекту.
Тема 9. Фінансове забезпечення інвестування.

Фінансові ресурси інвестування. Фінансові інструменти і фінансовий інжиніринг.
Способи залучення капіталу. Прогнозування структури джерел інвестування. Власні,
позичкові і
залучені
інвестиції. Фінансовий, операційний і загальний леверидж,
структуризація капіталу. Аналіз фінансового стану підприємства. Джерела фінансових
ресурсів.
Тема 10. Менеджмент інвестицій
Макроекономічне регулювання інвестиційних проектів. Методи індикативного
планування інвестицій. Планування інвестиційної діяльності підприємств і інших
суб’єктів господарювання. Способи і методи вибору інвестиційних рішень в умовах ризику
формування фінансових ресурсів і джерела їх утворення. Боргові фінансові ресурси
підприємства. Управління портфелем цінних паперів на підприємстві. Розподіл прибутків
підприємства на реінвестування розвитку виробництва ш дивіденди.
Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії учасників інвестицій.
Способи реалізації інвестиційних проектів. Договори (контракти), які регулюють
інвестиційний процес. Міжнародні угоди інвестування і захисту інвестицій. Поняття про
тендери. Тендерна
документація, принципи її розробки. Нормативно-правова база
регулювання інвестиційної діяльності. Державна політика стимулювання інвестиційної
діяльності.
Тема 12. Використання інвестицій.
Визначення ефективності використання інвестицій. Система показників
ефективності інвестиційних проектів. Комерційна ефективність. Бюджетна ефективність.
Економічна ефективність.
Соціальна ефективність. Особливості оцінки ефективності проектів з урахуванням
факторів ризику і невизначеності. Часовий метод визначення ефективності використання
інвестицій.

5.1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ)
ЗАНЯТЬ.
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи організації інвестицій
Тема 1. Методологічні основи інвестування
1.1. Економічна сутність інвестицій.
1.2. Класифікація інвестицій.
1.3. Основні поняття інвестиційної діяльності.
1.4. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності.
1.5. Характеристика інвестиційного ринку.
Тема 2. Суб’єкти та об’єкти інвестування
2.1. Характеристика об’єктів інвестування.
2.2. Характеристика суб’єктів інвестування.

2.3. Особливості взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності.
Тема 3. Фінансові інвестиції
3.1. Характеристика фінансових інвестицій.
3.2. Характеристика ринку цінних паперів та фондової біржі
3.3. Учасники ринку цінних паперів та їх функції.
3.4. Формування портфеля цінних паперів.
Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва
4.1. Економічна сутність інвестицій у засоби виробництва.
4.2. Особливості та форми здійснення інвестицій у засоби виробництва.
4.3. Характеристика об’єктів реальних інвестицій та методи оцінки їх вартості.
Тема 5. Інноваційна форма інвестицій
5.1. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу.
5.2. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.
5.3. Фінансування інноваційної діяльності.
Тема 6. Залучення іноземного капіталу
6.1. Характеристика іноземних інвестицій.
6.2. Міжнародна інвестиційна діяльність та її чинники.
6.3. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку.
6.4. Політика держави з залучення іноземних інвестицій.
Змістовний модуль 2. Реалізація інвестиційної діяльності та оцінка її ефективності
Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування
7.1. Обґрунтування і вибір інвестиційної стратегії.
7.2. Розробка планів реалізації інвестицій.
7.3. Поняття беззбитковості та окупності інвестицій.
7.4. Економічна оцінка інвестиційної діяльності та ризиків її реалізації.
Тема 8. Інвестиційні проекти
8.1. Інвестиційний проект, його зміст та форми.
8.2. Порядок розробки інвестиційного проекту.
8.3. Аналіз інвестиційного проекту.
8.4. Методи оцінки інвестиційного проекту.
Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
9.1 Характеристика інвестиційних ресурсів.
9 2. Методи формування інвестиційних ресурсів.
9.3. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів.
9.4. Методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів.

Тема 10. Менеджмент інвестицій
10.1. Теоретичні основи інвестиційного менеджменту.
10.2. Інвестиційне проектування та ціноутворення в інвестиційній сфері.
10.3. Планування інвестиційних витрат.
Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної
діяльності
11.1. Теоретичні засади державного регулювання інвестиційних процесів.
11.2. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності.
11.3. Напрями інвестиційної політики держави.
Тема 12. Використання інвестицій
12.1. Розподіл прибутку підприємства на реінвестування розвитку виробництва і дивіденди.
12.2. Моніторинг інвестиційних процесів.
12.3. Ефективність використання інвестиційних ресурсів.

5.3. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.
Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова
освітнього процесу у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння
навчальним матеріалом поза межами аудиторної роботи, в час, вільний від
обов’язкових навчальних занять. Кожен вид самостійної роботи фіксується в
академічному журналі окремою графою. Результативність виконання
конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в
академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й
вибіркову. Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного
матеріалу дисципліни. Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які
студент вибирає з метою підвищення свого професійного рівня, особистого
рейтингу.
Загальний обсяг СРС з дисципліни «Інвестування» становить 72 год. для
студентів денної форми навчання.
Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для
засвоєння теоретичних знань з дисципліни «Інвестування»:
 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з
використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;
 підготовка до семінарських занять;
 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання;
 пошукова робота за допомогою електронних джерел;
 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного)
контролю та заліку.
Розподіл годин на виконання СРС
№

Кількість годин

з/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
5.

Вид самостійної роботи
Опрацювання лекційного матеріалу
Підготовка до семінарських занять
Підготовка до модульного (проміжного)
контролю
Опрацювання
тем,
винесених
на
самостійну підготовку, в тому числі
конспектування за заданим планом
Виконання
тестових
завдань
та
розв’язання задач
Підготовка рефератів
Робота з інтернет-ресурсами

Денна форма навчання
7
24
4
18

10
10
5

Завдання для самостійної роботи студентів

Назва теми

Зміст самостійної роботи студентів

Кількість
годин
Денна
форма
навчання

2

3

1
Тема1
Методолог
ічні
основи
інвестуван
ня.

Перелік питань:

Тема
2.
Суб’єкти
та об’єкти
інвестицій
ної
діяльності

Перелік питань:

1.1. Економічна сутність інвестицій.
1.2. Класифікація інвестицій.
1.3. Основні поняття інвестиційної
діяльності.
1.4. Розробка стратегічних напрямів
інвестиційної діяльності.
1.5. Характеристика інвестиційного
ринку.
2.1.
Характеристика
об’єктів
інвестування.
2.2.
Характеристика
суб’єктів
інвестування.
2.3. Особливості взаємодії суб’єктів
інвестиційної діяльності.

Тема
3 Перелік питань:
Фінансові 3.1. Характеристика фінансових
інвестицій.
інвестиції
3.2. Характеристика ринку цінних
паперів та фондової біржі
3.3. Учасники ринку цінних паперів
та їх функції.
3.4. Формування портфеля цінних
паперів.

6

6

6

Форми звітності

Література

4

5

Конспект, усне
опитування,
виконання
тестових
завдань

[1; 3; 4; 8;
10; 11; 16;
19; 22; 23;
36; 37; 38;
40; 41].

Конспект, усне
опитування,
підготовка
рефератів

[4; 5; 6; 7;
8; 12; 16;
20; 21; 22;
36; 40].

Конспект, усне
опитування,
виконання
тестових і
практичних
завдань

[1 – 7; 10;
11; 12; 20;
21; 22; 30;
36; 40; 41].

Тема
4
Інвестиції
в
засоби
виробницт
ва

Перелік питань:

Тема
5
Інноваційн
а
форма
інвестицій

Перелік питань:

Тема
6
Залучення
іноземного
капіталу

Перелік питань:

Тема
7
Обґрунтув
ання
доцільност
і
інвестуван
ня

4.1. Економічна сутність інвестицій у
засоби виробництва.
4.2. Особливості та форми здійснення
інвестицій у засоби виробництва.
4.3.
Характеристика
об’єктів
реальних інвестицій та методи оцінки
їх вартості.
5.1. Економічна сутність інновацій та
інноваційного процесу.
5.2. Об’єкти та суб’єкти інноваційної
діяльності.
5.3.
Фінансування
інноваційної
діяльності.
6.1.
Характеристика
іноземних
інвестицій.
6.2.
Міжнародна
інвестиційна
діяльність та її чинники.
6.3. Міжнародні фінансово-кредитні
інститути
та
їх
функції
на
інвестиційному ринку.
6.4. Політика держави з залучення
іноземних інвестицій.

6

6

[1; 2; 4; 7;
9; 10; 20;
22; 26; 32;
38; 42].

Конспект, усне
опитування,
виконання
тестових і
практичних
завдань

[3; 4; 5; 10;
17; 20; 21;
22; 26; 37;
45; 46; 49;
52].

Опитування,
виконання
тестових і
практичних
завдань

[1; 4; 5; 10;
11; 15; 16;
20; 22; 27;
38; 39; 43;
45].

6

Перелік питань:

7.1.
Обґрунтування
і
вибір
інвестиційної стратегії.
7.2. Розробка планів реалізації
інвестицій.
7.3. Поняття беззбитковості та
окупності інвестицій.
7.4. Економічна оцінка інвестиційної
діяльності та ризиків її реалізації.

Конспект,
письмове
опитування,
виконання
тестових і
практичних
завдань

Конспект, усне [1; 3; 4; 13;
опитування
20; 22; 24;

32; 36; 37;
39; 42].
6

1.
2.

Тема
8 Перелік питань:
Інвестицій 8.1. Інвестиційний проект, його зміст
ні проекти та форми.
8.2.
Порядок
розробки
інвестиційного проекту.
8.3. Аналіз інвестиційного проекту.
8.4. Методи оцінки інвестиційного
проекту.
Тема
9
Фінансове
забезпечен
ня

6

Перелік питань:

9.1 Характеристика
ресурсів.
9
2.
Методи

інвестиційних
формування

6

Опитування,
виконання
тестових
практичних
завдань

[1; 5; 7 –
10; 22; 24;
і 25; 28; 32;
39; 42].

Опитування,
виконання
тестових
практичних

[3; 4; 6; 8;
10; 22; 24;
і 25; 34; 37;
42].

інвестуван
ня.

інвестиційних ресурсів.
9.3. Оцінка вартості інвестиційних
ресурсів.
9.4. Методи оптимізації структури
джерел інвестиційних ресурсів.

завдань

Тема
10
Менеджме
нт
інвестицій

Перелік питань:

Конспект, усне
опитування,
виконання
тестових
і
практичних
завдань

[1; 4; 6; 8;
10 – 12;
20; 24; 25;
28; 32; 42]

Тема
11
Організаці
йноправове
регулюван
ня
взаємодії
учасників
інвестицій.
Тема
12
Використа
ння
інвестицій.

Перелік питань:

Конспект, усне
опитування,
виконання
тестових
і
практичних
завдань

[1; 6; 7; 10;
17; 20; 21;
22; 27; 39;
43; 45; 52].

Конспект, усне
опитування,
виконання
тестових
і
практичних
завдань

[4 – 6; 9;
11; 20; 24;
25; 31; 34;
37; 38; 42].

10.1.
Теоретичні
основи
інвестиційного менеджменту.
10.2. Інвестиційне проектування та
ціноутворення в інвестиційній сфері.
10.3.
Планування
інвестиційних
витрат.
11.1. Теоретичні засади державного
регулювання інвестиційних процесів.
11.2.
Методи
державного
регулювання
інвестиційної
діяльності.
11.3. Напрями інвестиційної політики
держави.

6

6

Перелік питань:

12.1.
Розподіл
прибутку
підприємства
на
реінвестування
розвитку виробництва і дивіденди.
12.2.
Моніторинг
інвестиційних
процесів.
12.3. Ефективність використання
інвестиційних ресурсів.

Проміжний контроль
Разом:

2

4
72

МКР

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1 Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських
занять (включає, в тому числі, перевірку якості підготовки завдань, які
винесені на самостійне вивчення та виконання) і має на меті перевірку рівня
підготовленості студента.
Формами проведення поточного контролю з
дисципліни є:
1) усні опитування на семінарських заняттях;
2) участь в обговоренні питань на семінарах;
2) якість пошуку необхідної літератури тощо.
6.2. Форми і методи проміжного (модульного) контролю

Модульний контроль з дисципліни «Інвестування» проводиться у
письмовій формі. Кількість модульних контрольних робіт на дисципліну – 1.
6.3. Форми і методи підсумкового контролю
Підсумковий контроль проводиться з метою
оцінки
результатів
навчання. Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння
студентом програмного матеріалу дисципліни, логіки та взаємозв’язків між
окремими її розділами, здатність творчого використання набутих знань,
уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми, що випливає зі змісту
дисципліни тощо.
Підсумковий контроль з дисципліни «Інвестування» проводиться у
формі заліку.
Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння
студентами навчального матеріалу виключно на підставі результатів
виконання ними певних видів робіт на семінарських заняттях і при
самостійному опрацюванні тематичних питань.
Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється
за результатами поточного контролю.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Приклади тестових завдань:
Тема1: Інвестування як основа розширеного відтворення
1.Реальні інвестиції – це:
а) вкладення капіталу в різні фінансові інструменти інвестування з метою одержання
доходу;
б) пряма участь інвестора у виборі об’єктів інвестування і вкладенні капіталу;
в) вкладення капіталу у відтворення основних засобів, в інноваційні нематеріальні активи, у
приріст запасів товарно-матеріальних цінностей;
г) вкладення капіталу, що ініційоване дією факторів, не пов’язаних з формуванням і
розподілом чистого прибутку.
2Інституційний інвестор — це юридична особа, що:
а) ставить своєю метою придбання контрольного пакету акцій для стратегічного управління
підприємством;
б) вкладає свій капітал у різноманітні об’єкти інвестування з метою одержання
інвестиційного прибутку;
в) акумулює кошти індивідуальних інвесторів і здійснює інвестиційну діяльність, що
спеціалізується на операціях з цінними паперами;
г) усі відповіді неправильні.
3.Реінвестиції являють собою:
а) використання знову сформованого для інвестиційних цілей капіталу, як за рахунок
власних, так і позикових фінансових ресурсів;
б) повторне використання капіталу;

в) процес вилучення раніше інвестованого капіталу з інвестиційного обороту;
г) вкладення капіталу в розвиток операційних активів самого інвестора.
4.Взаємовиключні інвестиції* характеризують вкладення капіталу в такі об’єкти
інвестування, що:
а) носять аналогічний характер за цілями їх здійснення, технологією, номенклатурою
продукції і вимагають альтернативного вибору;
б) можуть бути реалізовані як автономні в загальній інвестиційній програмі підприємства;
в) реалізація або експлуатація яких залежить від інших об’єктів інвестування і може
здійснюватися лише в комплексі з ними;
г) усі твердження неправильні.
5.Консервативний інвестор вибирає об’єкти інвестування:
а) рівень доходності і ризику яких приблизно відповідає середньоринковим умовам;
б) за критерієм мінімізації рівня інвестиційних ризиків;
в) за критерієм максимізації поточного інвестиційного доходу, незважаючи на високий
рівень ризику;
г) усі твердження неправильні.
6.Дезінвестиції являють собою:
а ) використання знову сформованого для інвестиційних цілей капіталу, як за рахунок
власних, так і позикових фінансових ресурсів;
б) повторне використання капіталу;
в) вилучення раніше інвестованого капіталу з інвестиційного обороту;
г) вкладення капіталу в розвиток операційних активів самого інвестора.
7.Незалежні інвестиції характеризують вкладення капіталу її об’єкти інвестування, що:
а) носять аналогічний характер за цілями їх здійснення, технологією, номенклатурою
продукції і вимагають альтернативного вибору;
б) можуть бути реалізовані як автономні в загальній інвестиційні програмі підприємства;
В) реалізація або експлуатація яких залежить від інших об’єктів і і тестування і може
здійснюватися лише в комплексі з ними;
г) усі твердження неправильні.
8.Агресивний інвестор вибирає об’єкти або інструменти інвестування:
а) рівень доходності і ризику яких приблизно відповідає середньоринковим умовам;
б) за критерієм мінімізації рівня інвестиційних ризиків;
в) за критерієм максимізації поточного інвестиційного доходу, незважаючи на високий
рівень ризику;
і) усі твердження неправильні.
9.За об’єктами вкладення капіталу виділяють:
а) прямі інвестиції;
б) валові інвестиції;
в) чисті інвестиції;
г) реальні інвестиції.
10. За ступенем взаємозв’язку виділяють:
а) реноваційні інвестиції;
б) дез інвестиції;
в) взаємозалежні інвестиції; .
г) фінансові інвестиції.

Модульна контрольна робота
В-1

1.Сутність та значення інвестицій
2.Бізнес-план інвестиційного проекту та основні вимоги до його підготовки.
3.Тестові завдання.
В-2
1.Види інвестицій.
2.Джерела формування інвестиційних ресурсів.
В-3
1.Сутність та порядок реалізації інвестиційної діяльності.
2.Державна політика у сфері залучення іноземних інвестицій.
3.Тестові завдання.
В-4
1.Інвестиційний процес та його особливості у разі фінансового й реального інвестування.
2.Суть та види інвестиційних проектів.
3.Тестові завдання.
В-5
1.Об'єкти інвестиційної діяльності.
2.Державне регулювання інноваційної сфери.
3.Тестові завдання.
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ «ІНВЕСТУВАННЯ»
Сутність та значення інвестицій.
Види інвестицій.
Сутність та порядок реалізації інвестиційної діяльності.
Інвестиційний процес та його особливості у разі фінансового й реального
інвестування.
5. Об'єкти інвестиційної діяльності.
6. Суб'єкти інвестиційної діяльності та основні організаційно-правові форми їх
функціонування.
7. Права й обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності.
8. Інвестиційний ринок і його складові.
9. Взаємодія суб'єктів інвестиційної діяльності на інвестиційному ринку.
10. Сутність та особливості фінансових інвестицій.
11. Ринок цінних паперів та його учасники.
12. Фондова біржа: мета створення й механізм функціонування.
13. Суть та порядок формування портфеля цінних паперів.
14. Фінансові посередники та їх діяльність на інвестиційному ринку.
15. Засади фундаментального й технічного аналізу фінансового інвестування.
16. Форми й принципи реального інвестування.
17. Сутність та особливості інвестування основного капіталу.
18. Сутність та особливості інвестування оборотних активів.
19. Інвестиційна привабливість, її складові й різновиди.
20. Основні методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємств.
1.
2.
3.
4.

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів.
Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною
шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» – для семестрових
екзаменів, курсових робіт (проектів) і виробничих практик; «зараховано», «не
зараховано» – для заліків і навчальних практик). Шкала переведення балів
подана в таблиці 1.
Таблиця 1.
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Оцінка за традиційною шкалою
Підсумковий бал
залік
90-100
89-70
зараховано
51-69
26-50
не зараховано
1-25
Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за
поточний та проміжний контроль.
Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим
його оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних
досягнень студентів (табл. 2):
Таблиця 2.
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Рівні
навчальних
досягнень

Відмінний

Достатній

100бальна
шкала

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Теоретична підготовка
Практична підготовка
Студент

100…90

вільно володіє навчальним матеріалом,
висловлює
свої
думки,
робить
аргументовані
висновки,
рецензує
відповіді інших студентів, творчо
виконує індивідуальні та колективні
завдання;
самостійно
знаходить
додаткову інформацію та використовує
її для реалізації поставлених перед ним
завдань; вільно використовує нові
інфор-маційні
технології
для
поповнення власних знань

може аргументовано обрати
раціональний спосіб
виконання завдання й
оцінити результати власної
практичної діяльності;
виконує завдання, не передбачені навчальною
програмою; вільно
використовує знання для
розв’язання поставлених
перед ним завдань

89….70

вільно володіє навчальним матеріалом,
застосовує
знання
на
практиці;
узагальнює і систематизує навчальну
інформацію, але допускає незначні
огріхи у порівняннях, формулюванні
висновків, застосуванні теоретичних
знань на практиці

за зразком самостійно
виконує практичні завдання,
передбачені програмою; має
стійкі навички виконання
завдання

Рівні
навчальних
досягнень

Задовільний

Незадовільний

Неприйнятний

100бальна
шкала

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Теоретична підготовка
Практична підготовка
Студент

69…51

володіє
навчальним
матеріалом
поверхово, фрагментарно, на рівні
запам’ятовування відтворює певну
частину навчального матеріалу з
елементами логічних зв’язків, знає
основні поняття навчального мате-ріалу

має елементарні, нестійкі
навички виконання завдань

50…26

має фрагментарні знання (менше
половини) при незначному загальному
обсязі навчального матеріалу; відсутні
сформовані уміння та навички; під час
відповіді допущено суттєві помилки

планує та виконує частину
завдання за допомогою викладача

25…1

студент
не
матеріалом

володіє

навчальним

виконує лише елементи
завдання, потребує
постійної допомоги
викладача

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять.
Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними
індивідуальної та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».
Критерії оцінювання наводяться у таблиці 3.
Таблиця 3.
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
на семінарських заняттях
Оцінка

5 балів

4 бали

3 бали

2 бали

1 бал

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним
матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та
всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно
послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок,
здійснює аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним
матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст
теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, послуговується
науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні
неточності та незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих
положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до
глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується
необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом,
однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає
окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань
теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ,
допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної

0 балів

відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в
змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних
завдань.

Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить
середньозважений бал, що переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.)
з відповідним ваговим коефіцієнтом.
Таблиця 4.

Таблиця переведення середньозваженого балу
за 100-бальною шкалою
100бальна
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81

сер. бал
4,97–5,00
4,94-4,96
4,91–4,93
4,87–4,90
4,84–4,86
4,80–4,83
4,76–4,79
4,72–4,75
4,68–4,71
4,64–4,67
4,60–4,63
4,55–4,59
4,50–4,54
4,45–4,49
4,40–4,44
4,35–4,39
4,30–4,34
4,25–4,29
4,20–4,24
4,15–4,19

100бальна
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

сер. бал
4,10–4,14
4,05–4,09
4,00–4,04
3,95–3,99
3,90–3,94
3,85–3,89
3,80–3,84
3,75–3,79
3,70–3,74
3,65-3,70
3,60–3,64
3,55–3,59
3,50–3,54
3,45–3,49
3,40–3,44
3,35–3,39
3,30–3,34
3,25–3,29
3,20–3,24
3,15–3,19

100бальна
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

сер. бал
3,10–3,14
3,05–3,09
3,00–3,04
2,96–2,99
2,93–2,95
2,90–2,92
2,87–2,89
2,84–2,86
2,81–2,83
2,78–2,80
2,75–2,77
2,70–2,74
2,65–2,69
2,60–2,64
2,55–2,59
2,50–2,54
2,45–2,49
2,40–2,44
2,35–2,39
2,30–2,34

100бальна
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

сер. бал
2,25–2,29
2,20–2,24
2,15–2,19
2,10–2,14
2,05–2,09
2,00–2,04
1,95–1,99
1,90–1,94
1,85–1,89
1,80–1,84
1,75–1,79
1,69–1,74
1,63–1,68
1,57–1,62
1,51–1,56
1,45–1,50
1,39–1,44
1,33–1,38
1,27–1,32
1,21–1,26

100бальна
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

сер. бал
1,15–1,20
1,09–1,14
1,03–1,08
0,97–1,02
0,91–0,96
0,85–0,90
0,79–0,84
0,73–0,78
0,67–0,72
0,61–0,66
0,55–0,60
0,49–0,54
0,43–0,48
0,37–0,42
0,31–0,36
0,25–0,30
0,19–0,24
0,13–0,18
0,07–0,12
0,01–0,06

Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого
знака після коми. За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною
шкалою, яку множать на ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів
за поточний контроль. Кількість балів за поточний контроль округлюють до
цілих.
Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль,
виставляється викладачем у відповідній графі академічного журналу до
проведення проміжного контролю.
8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.
Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до
«30» – для дисциплін, викладання яких завершується заліком.
Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним
оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою
(табл. 4.) та множиться на коефіцієнт 0,3.

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю.
Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня
опанування студентами навчального матеріалу виключно на підставі
результатів виконання ними певних видів робіт, зазначених у робочій програмі
навчальної дисципліни.
Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється
після закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за результатами
поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий коефіцієнт – 0,3)
контролю. При цьому обов’язкової присутності здобувачів вищої освіти під
час заліку не передбачено.
Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи,
визначені в робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість
балів за поточний контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не
менше 16 балів).
8.4.
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