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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних
навичок з організації, проведення інвестиційного аналізу діяльності суб’єктів
господарювання; оволодіння методичним інструментарієм оцінювання ефективності
інвестування в умовах невизначеності і ризику та аналізу ефективності
інвестиційних проектів, обґрунтування прийнятих управлінських рішень щодо
реалізації інвестиційної політики.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни):
знати:
 основні поняття та категорії інвестиційного аналізу, класифікацію проектів;
 порядок підготовки проектно-кошторисної документації, складання бізнесплану та ТЕО проекту;
 особливості складання та аналізу фінансового плану інвестиційного проекту;
 принципи організації процесу бюджетування капіталу на промислових
підприємствах та у фінансово-кредитних установах;
 методологію і прийоми комплексного аналізу та експертизи інвестиційних
проектів за основними напрямами оцінки проектних рішень;
 основні критерії і методичні засади аналізу інвестиційної привабливості
альтернативних проектів;
 особливості аналізу та методики кількісної оцінки ризикованості
інвестиційних проектів;
 методи аналізу та оптимізації портфеля інвестицій.

вміти:
 аналізувати та складати фінансовий план інвестиційного проекту;
 здійснювати розрахункове обґрунтування ефективності інвестиційних
проектів за основними критеріями, визначеними у міжнародній практиці;

 здійснювати аналіз беззбитковості;
 здійснювати якісну та кількісну оцінку ризиків інвестиційних проектів;
 здійснювати оцінку фінансової та економічної привабливості проекту;
 приймати оптимальні інвестиційні рішення в умовах невизначеності, ризику,
обмеженості ресурсів, наявності альтернативних проектів з різними строками,
умовами реалізації та джерелами фінансування.

3. Методи контролю: опитування та поточне тестування; розв’язання
ситуаційних завдань; проміжне тестування за змістовими модулями; екзамен.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
у розрізі тем

Змістовий модуль 2
у розрізі тем
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Разом за
модулем 1
в т.ч. за видами
робіт:
 розв’язання
практичних
задач
 поточне
тестування

15

Разом за модулем 2

Сума

50

100

35

в т.ч. за видами робіт:
10

 розв’язання практичних задач

25

5



10

поточне тестування

Екзамен
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