НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕЙ І
ПІДПРИЄМСТВ»
Шифр та назва
спеціальності
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програми
Рівень вищої освіти
Статус дисципліни
Обсяг дисципліни
Терміни вивчення
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Мова викладання
Передумови вивчення
дисципліни

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Мета навчальної
дисципліни

Отримання знань з проблем аналізу та оцінки інвестиційної
привабливості галузей та підприємств, що базуються на методологічних
положеннях формування фінансових відносин, що ґрунтуються на
прояві дії об'єктивних економічних законів в суспільстві.
Критичне осмислення теоретичних засад інвестиційної привабливості
галузей народного господарства та окремих підприємств

Компетентності,
формування яких
забезпечує навчальна
дисципліна

Програмні результати
навчання

«Економіка та управління підприємством»
Другий (магістерський)
Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки
4 кредити ЄКТС (120 академічних годин)
Перший курс
Українська
Знання з економіки підприємства, фінансової діяльності підприємства,
проектного аналізу, статистики, отримані на першому (бакалаврському)
рівні вищої освіти

Комплексність у розробці та реалізації наукових проектів та програм,
які мають інвестиційну складову та спрямовані на покращення
інвестиційної привабливості галузей та підприємств в Україні
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
- вітчизняні і зарубіжні концепції змісту поняття інвестиційної
привабливості; проблеми, зміст і принципи інвестиційної привабливості
господарюючих суб'єктів; методи та інструментарій
аналізу
інвестиційної привабливості.
вміти:
- орієнтуватися в концептуальних механізмах і проблеми аналізу
інвестиційної привабливості; аргументовано і доказово проводити
результативні науково - дослідні роботи в області визначення
інвестиційної привабливості;
Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів
навчання:
- демонструвати аналітичне мислення та навики систематизації даних з
визначення інвестиційної привабливості для подальшого
використання на практиці.
- володіти навичками аналізу інвестиційної привабливості галузей та
підприємства; методами дослідження фінансової привабливості
підприємств та аналізу інвестиційної привабливості

Зміст навчальної
дисципліни

Заходи та методи
оцінювання

Модуль 1. Інвестиційний процес та ринок інвестицій
Модуль 2. Інвестиційна привабливість галузей економіки та
підприємств
Модуль 3. Аналіз інвестиційної привабливості галузей і підприємств
Модуль 4. Формування стратегії підвищення інвестиційної
привабливості підприємства
Оцінювання модулів 1, 2, 3, 4 здійснюється за результатами
виконання чотирьох контрольних робіт у тестовій формі.
Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.
Підсумкова оцінка навчальної дисципліни здійснюється за
результатами проведення екзамену у письмовій формі з оцінюванням за
12-бальною шкалою.
Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах
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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

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного
комплексу, комп’ютерних робочих місць
Основна література:
1. Гриньова В.М. Інвестування : підручник / В. М. Гриньова, В.О.
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С.О. Погасій, О.В. Познякова, Ю.В. Поручник. – К. : Кондор, 2006. –
398 с.
3. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : підручник / І.О. Бланк, Н.М.
Гуляєва. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 358 с.
4. Анализ инвестиционной привлекательности организации : научное
издание / коллектив авторов ; под ред. Д.А. Ендовицкого. – М.
:КНОРУС, 2017. - 374 с.
5. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. – К.:
Центр учбової літератури, 2011. — 400 с.
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вищ. навч. закл.] / Л.М.Докієнко; В. В. Клименко, Л. М. Акімова. – К.
: Академвидав, 2011. - 408 с.
Гаркуша Н.М. Аналіз інвестиційної діяльності : навч. посібник / Н.М.
Гаркуша, Н.Б. Кащена ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Харків, 2009.
– 382 с.
Інвестування економіки України: навч. посіб. / [В.Г.Федоренко,
М.П.Денисенко, О.А.Кириченко, Т.Є.Воронкова, С.В.Палиця,
Ю.Б.Пінчук, С.В.Федоренко, О.Ф.Іткін]; за ред. В.Г.Федоренка, М.П.
Денисенка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 323 с.
Додаткова література:
Матюшенко І.Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент :
навчальний посібник / І.Ю. Матюшенко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім.
С. Кузнеця, 2014. – 520 с.
Бубенко П.Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку :
монографія [Текст] / П.Т. Бубенко. – Х. : НТУ ХПІ, 2012. – 316 с.
Інвестиційний аналіз. Опорний конспект лекцій для студентів
спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» / укладач Кащена Н.Б. – Х. :
ХДУХТ, 2018. – 173 с.
Волков А.С. Инвестиционные проекты: от моделирования до
реализации / А.С. Волков. – М.: Вершина, 2006. – 255 с.
Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных
проектов / Пер. с англ. Под ред. Л.П.Белых. – М.: Банки и биржи,
ЮНИТИ, 1997. – 631с.
Інформаційні ресурси:
Верховна рада України. Офіційний сайт. URL: http://www.rada.gov.ua
Урядовий портал. Офіційний сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України. Офіційний сайт. URL: http://www.me.gov.ua
Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua
Українська інвестиційна газета. Офіційний сайт.
URL:
www.investgazeta.net

Факультет: економіки і менеджменту
https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i1007
Кафедра: економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028
Провідний викладач:
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тел. +38098 401 4133
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Інтернет-сторінка на сайті НМетАУ:
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028/p-2/e216
Робоче місце:кім. Б-518
Оригінальність дисципліни: авторський
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