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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 години семінарських занять)

годин - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

другий

МОВА ВИКЛАДАННЯ

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

екзамен

магістр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

дисципліни професійної підготовки бакалавра з менеджменту
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування комплексу знань з питань організації та управління інвестиційною діяльністю
підприємства, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання управлінського
інструментарію, методики розроблення інвестиційних стратегій, методів оцінки інвестиційних
проектів
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретичні засади інвестиційного менеджменту
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
Менеджмент інвестицій та їх використання
Інвестиції в засоби виробництва, їх інноваційна форма
Інвестиційні ресурси та стратегія їх формування

Модуль 2. Інвестиційний менеджмент на підприємствах
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.

Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності
Інвестиційні проекти
Форми руху інвестицій
Фінансові інвестиції

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати сутність, функції, методичний інструментарій та особливості інвестиційного
менеджменту;
знати засади організаційно-правового регулювання інвестиційної діяльності, роль держави
в регулюванні інноваційного процесу;
знати порядок розроблення інвестиційної стратегії підприємств, механізм її реалізації;
вміти оцінювати інвестиційну привабливість підприємств, ефективність інвестиційних
процесів і проектів;
вміти організовувати розроблення реальних інвестиційних проектів підприємства,
застосовувати інструменти управління інвестиційною діяльністю, портфелем фінансових
інвестицій підприємства;
здатність до залучення інвестицій, генерування ідей щодо підвищення ефективності

-

функціонування підприємства за рахунок інвестицій;
здатність до визначення та вирішення як абстрактних, так і конкретних, реальних
проблемних ситуацій, пов’язаних із реалізацією інвестиційних процесів;
здатність до прийняття та обґрунтування управлінських рішень в сфері інвестиційної
діяльності.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції, в тому числі з візуальним супроводженням;
семінарські заняття (в тому числі дискусія, ситуативне моделювання в групах і
індивідуальне);
самостійний творчий аналітичний пошук;
індивідуальний творчий експеримент;
консультування індивідуальне, групове, колективне.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- виконання завдань і контрольних робіт на семінарських заняттях – ~ 40 балів;
- виконання двох модульних контролів – ~ 30 балів;
- виконання індивідуального творчо-пошукового завдання – ~ 30 балів.
Складання екзамену – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни є середньоарифметичною з балів за поточну
успішність та екзамен.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового контролю студентами, які отримали рейтинговий бал, що
відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного.
Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
–

за виконання додаткових творчо-пошукових завдань;
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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