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Анотація курсу

НАДАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ ЩОДО СУТНОСТІ МЕХАНІЗМУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ. зАСВОЄННЯ
ЗНАНЬ З ІНВЕСТУВАННЯ СТУДЕНТАМИ ТАКИМ ЧИНОМ
СТИМУЛЮЮТЬСЯ АНАЛІЗОМ ПРАКТИКИ, ВЛАСНОГО ДОСВІДУ І
РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЩОБИ: ЗДІЙСНЮВАТИ
ВИВЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ І МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ, ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ;
ВИЗНАЧАТИ ЗАХОДИ З ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК
ОДНОГО З ДІЙОВИХ ВАЖЕЛІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВИ; ФОРМУЛЮВАТИ КОНКРЕКТНІ ВИСНОВКИ ТА
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ.



Мета курсу: надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування

інвестиційного процесу, зокрема: допомоги студентам опанувати теорію і практику управління

інвестиційною діяльністю підприємств, засвоїти форми та напрямки інвестування; сформувати

теоретичну та методологічну базу, необхідну для вільного володіння практикою використання

інвестиційних інструментів; виробити вміння оцінювати й аналізувати інвестиційну політику, що

проводиться в країні, а також оцінювати інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти.

Компетентності Результати навчання

Здатність застосовувати знання у практичних

ситуаціях. Здатність спілкуватися державною мовою

як усно, так і письмово. Навички використання

інформаційних і комунікаційних технологій. Здатність

приймати обґрунтовані рішення.

Розуміти принципи економічної науки, особливості

функціонування економічних систем. Пояснювати

моделі соціально-економічних явищ з погляду

фундаментальних принципів і знань на основі

розуміння основних напрямів розвитку економічної

науки. Застосовувати відповідні економіко-математичні

методи та моделі для вирішення економічних задач.

Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та

національної економіки, інституційної структури,

напрямів соціальної, економічної та

зовнішньоекономічної політики держави. Вміти

використовувати дані, надавати аргументацію, критично

оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та

аналітичних текстів з економіки. Вміти абстрактно

мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення

ключових характеристик економічних систем різного

рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Методологічні основи інвестування.
Тема 2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності.
Тема 3. Фінансові інвестиції.
Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва.
Тема 5. Інноваційна форма інвестицій.
Тема 6. Залучення іноземного капіталу.
Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування.
Тема 8. Інвестиційні проекти.
Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного 

процессу.
Тема 10. Менеджмент інвестицій.
Тема 11. Інвестиційні ризики.
Тема 12. Використання інвестицій.


