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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності є формування у студентів системи знань з теоретичних та
практичних питань проведення комплексного аналізу ефективності
інвестиційних проектів, розуміння особливостей аналізу різних видів
інвестицій при розробці бізнес планів та залученні ресурсів для реалізації
проектів
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:
- фінансове забезпечення інвестиційного процесу;
- основні принципи, інструменти та форми організації інвестиційного
- аналізу;
- специфічні ризики, які пов’язані з проектом, можливості управління
ними ;
- мати розуміння та уміти визначати життєвий цикл проекту;
- уміти використовувати інструменти проектного аналізу для визначення
грошового потоку проекту;
- знати обов’язки основних учасників проекту та їх зобов’язання.
вміти:
- обґрунтувати доцільність інвестування;
- аналізувати проект з точки зору специфічних ризиків, потенційних
учасників;
- виявляти та аналізувати основні положення комерційного аналізу
проекту;

- розробляти пропозиції по формуванню основних завдань технічного
аналізу та його реалізації;
- розраховувати грошовий потік за оптимальними методами;
- аналізувати проблеми з аспектів інвестиційного аналізу, які виникають на
практиці, хід їх виконання;
- виявляти причини, по яких проекти мали труднощі реалізації
3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль, залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Поточне оцінювання та модульна робота
Залік
Сума
(балів)
балів
Змістовий модуль
Змістовний
Змістовний
Разом балів
модуль 1
модуль 2
25
25
50
50
100
5. Викладач(і):

Огородник В.В., к.е.н.

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

