НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЄКТУВАННЯ»
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Зміст навчальної
дисципліни

Усі спеціальності НМетАУ, окрім спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»
Освітні програми відповідних спеціальностей НМетАУ, окрім
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Другий (магістерський)
Вибіркова дисципліна в загальноакадемічній базі вибіркових дисциплін
НМетАУ, рекомендованих для включення в індивідуальні плани
студентів усіх спеціальностей (окрім спеціальності 076)
4 кредити ЄКТС (120 академічних годин)
1-й курс
Українська
Знання з філософії, економічної теорії, економіки підприємства,
отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
Формування системного уявлення про принципи, методи, засоби
прийняття рішень у процесі інвестиційного проєктування задля
забезпечення раціонального використання наявних ресурсів і
задоволення суспільних потреб
Критичне осмислення теоретичних засад інвестиційного проєктування
Здатність
обирати
та
використовувати
відповідні
методи,
інструментарій для обґрунтування інвестиційних проєктів
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
- основні концепції, поняття, методи і підходи, що використовуються у
світовій та вітчизняній практиці для обґрунтування інвестиційних
проєктів; особливості різних функціональних аспектів їх аналізу та
основні засади управління ними;
вміти:
- обґрунтовувати вибір проєктних інвестиційних рішень за певних
умов, обчислювати показники ефективності проєктів, оцінювати ризики
їх реалізації та обирати джерела фінансування.
Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів
навчання:
- демонструвати базові знання з інвестиційного проєктування для
подальшого використання на практиці.
- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень в галузі інвестиційного проєктування.
Модуль 1. Теоретичні засади інвестиційного проєктування
Модуль 2. Проєктно-кошторисна документація
Модуль 3. Оцінка ефективності, джерела фінансування та ризики
інвестиційних проєктів
Модуль 4. Функціональні аспекти та управління інвестиційними
проектами

Заходи та методи
оцінювання

Оцінювання модулів 1, 2, 4 здійснюється за результатами виконання
трьох контрольних робіт у тестовій формі.
Оцінювання модуля 3 здійснюється за результатами захисту
розрахункового індивідуального завдання.
Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.
Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє
арифметичне 4-х модульних оцінок за 12-бальною шкалою.
Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах

Усього
Усього годин за навчальним планом
у тому числі:
Аудиторні заняття
з них:
- лекції
- лабораторні роботи
- практичні заняття
- семінарські заняття
Самостійна робота
у тому числі при :
- підготовці до аудиторних занять
- підготовці до заходів модульного контролю
- виконанні курсових проектів (робіт)
- виконанні індивідуальних завдань
- опрацюванні розділів програми, які не
викладаються на лекціях
Семестровий контроль

Специфічні засоби
навчання
Навчально-методичне
забезпечення

Четверть
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120
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16
16
88

16
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57
Диф.
залік

57
Диф.
залік

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного
комплексу, комп’ютерних робочих місць
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