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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності :
формування системи базових знань з теорії і практики механізму
функціонування інвестиційного процесу.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких набуде
студент після опанування даної дисципліни). Студент повинен знати:
основні засади інвестиційної діяльності, її суб’єкти та об’єкти, види інвестицій
(за різними класифікаційними ознаками); суть інвестиційного циклу та
інвестиційного ринку: його структуру, функції та види; систему взаємодії
інвесторів та учасників інвестиційної діяльності; роль держави як суб’єкта
інвестиційної діяльності; особливості та форми фінансових інвестицій; основні
види та інвестиційні якості цінних паперів; сутність, форми і структуру
реальних інвестицій; суть і значення інноваційної діяльності; поняття інновації,
інноваційної діяльності, інноваційного продукту, інноваційного підприємства;
основні види інновацій; зміст міжнародної інвестиційної діяльності та її
чинники; сутність, об’єкти та форми іноземних інвестицій; види ефективності
інвестиційних проектів; концепцію зміни вартості грошей у часі; методи оцінки
ефективності інвестицій; суть, види та фактори інвестиційних ризиків, стратегії
та методи управління ризиками; суть, ознаки, види та життєвий цикл
інвестиційних проектів; поняття інвестиційних ресурсів та їх класифікація,
джерела формування інвестиційних ресурсів; основні рівні управління
інвестиційною діяльністю; суть та порядок розробки інвестиційної стратегії
підприємства; способи реалізації інвестиційних проектів; методи регулювання
взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності; Вміти: аналізувати вплив окремих
макроекономічних факторів на інвестиційну активність (обсяг інвестицій);
аналізувати державне регулювання інвестиційної діяльності, його методи;
оцінити інвестиційну привабливість цінних паперів різних видів та портфеля
фінансових інвестицій загалом; аналізувати головні критерії інвестиційної
привабливості країн; оцінити переваги та недоліки залучення іноземного
капіталу; охарактеризувати іноземні інвестицій в Україну; визначати майбутню
і дійсну (теперішню) вартість грошей; враховувати інфляцію в прийнятті
інвестиційних рішень; нарощувати і дисконтувати грошові потоки;
порівнювати альтернативні можливості вкладення коштів за допомогою техніки
дисконтування і нарощення; використовувати статичні (період окупності
проекту, рентабельність інвестицій, облікову норму дохідності) та динамічні
(чисту приведену вартість, внутрішню норму дохідності, дисконтний період
окупності, індекс прибутковості) критерії оцінки ефективності інвестування;
оцінити вартість капіталу інвестиційного проекту; кількісно оцінити ризики

інвестиційного проекту; оцінити вартість інвестиційних ресурсів.
3. Методи контролю: екзамен.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Поточний контроль та самостійна робота
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5. Хто викладає дисципліну: д.е.н., доцент Денис О.Б.

