
Назва кафедри
Бізнес-економіки та адміністрування

Назва дисципліни

Загальна кількість кредитів 
(годин) 3 кредитів (90 год.)

Курс та семестр, де починається
дисципліна 2 курс, 3 семестр

Кількість семестрів, протягом 
яких вивчається дисципліна 1 семестр

Форма навчання, для якої 
дисципліна пропонується денна/заочна

Попередні умови
«Інноваційний розвиток бізнесу»

Назви спеціальностей, для яких 
пропонується вивчення 
дисципліни

051 Економіка



Короткий опис дисципліни Вивчення  дисципліни  «Інвестиційний
менеджмент»  передбачає  формування  у  здобувачів
вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок
з  проблем  управління  інвестиціями,  навичок  із
розроблення  інвестиційної  стратегії  підприємства,
аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів
оцінки їх ефективності,  ризиків,  а  також досягнення
соціального  ефекту,  зростання  вартості  активів  та
власного капіталу.

Завдання курсу:
 ознайомити  здобувачів  вищої  освіти  з  поняттям

сутності,  методології  і  методики  менеджменту
інвестиційної  діяльності  в  частині:  планування  та
реалізації інвестиційного проекту; 

 сформувати  здатність  до  обрання  джерел
інвестиційної діяльності, проекту; 

 сформувати  здатність  до  обґрунтування  напрямів
вкладання інвестицій;

 навчитися  розробляти  пропозиції  з  забезпечення
максимальної прибутковості інвестицій;

  сформувати компетентності  щодо  формулювання
та  реалізації  інвестиційної  стратегії,  забезпечення
підприємства інвестиційними ресурсами.

Назва кафедри
Бізнес-економіки та адміністрування

Назва дисципліни Аналіз інвестиційної привабливості (доц. 
Соколенко Л.Ф.)

Загальна кількість кредитів 
(годин) 3 кредитів (90 год.)

Курс та семестр, де починається
дисципліна 2 курс, 3 семестр 

Кількість семестрів, протягом 
яких вивчається дисципліна 1 семестр

Форма навчання, для якої 
дисципліна пропонується денна/заочна

Попередні умови
«Управління конкурентоспроможністю підприємства»

Назви спеціальностей, для яких 
пропонується вивчення 
дисципліни

051 Економіка



Короткий опис дисципліни Вивчення  дисципліни  «Аналіз  інвестиційної
привабливості» передбачає формування у здобувачів
вищої  освіти  теоретико  -  методологічних  засад  та
практичних питань аналізу інвестиційних проектів.

Завдання курсу:
 з’ясування засад організації інвестиційного аналізу

на підприємстві; 
 ознайомлення  з  цілями  та  принципами

інвестиційного аналізу;
  оволодіння  методичним  інструментарієм

оцінювання  ефективності  інвестування  в  умовах
невизначеності  і  ризику  та  аналізу  ефективності
інвестиційних проектів

 оволодіння  методами та  прийомами моделювання
інвестиційної діяльності.

Назва кафедри
Бізнес-економіки та адміністрування

Назва дисципліни
Ризик-менеджмент (доц. Соколенко Л.Ф.)

Загальна кількість кредитів 
(годин) 3 кредитів (90 год.)

Курс та семестр, де починається
дисципліна 2 курс, 3 семестр

Кількість семестрів, протягом 
яких вивчається дисципліна 1 семестр

Форма навчання, для якої 
дисципліна пропонується денна/заочна

Попередні умови
«Стратегія підприємства»

Назви спеціальностей, для яких 
пропонується вивчення 
дисципліни

051 Економіка



Короткий опис дисципліни Вивчення  дисципліни  «Ризик  -  менеджмент»
передбачає  формування  у  здобувачів  вищої  освіти
сучасного  рівня  знань  щодо  методології  управління
ризиком  та  оволодіння  практичним  інструментарієм
застосування прийомів і методів зниження ризику та
створювання умов безпеки в фінансово-господарській
діяльності суб’єкту господарювання.

Завдання курсу:
 ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретично-

методичними основами розроблення  та  прийняття
управлінських рішень; 

 сформувати  навички  застосування  основних
принципів  обґрунтування  різних  видів
управлінських рішень;

 опанувати  практичні  економіко-математичні
методи щодо розробки та прийняття управлінських
рішень  в  умовах  визначеності,  невизначеності  та
ризику

  сформувати  здатності  до  оцінки  ефективності
прийнятих управлінських рішень.

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ


