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1. Загальна інформація
Тип дисципліни – вибіркова
Мова викладання - українська
Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у першому семестрі
Кількість кредитів – 3, годин – 90;
Курсова робота: кількість кредитів – 3, годин – 90
Аудиторні заняття, годин:
денна
заочна
Курсова робота
Самостійна робота, годин

всього
лекції
30
20
12
8
90
Денна – 60

практичні
10
4
Заочна – 78

Розклад занять
2. Анотація навчальної дисципліни
Аналіз, обґрунтування та прийняття рішень з реалізації інвестиційних проєктів є
невід’ємною складовою ефективної системи економіки сучасного підприємства в умовах
ринкової економіки. Це визначає потребу у фахівцях з новим економічним мисленням.
Вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовуються у світовій
практиці управління інвестиційними проєктами; набуття навичок використання
економіко-математичних інструментів, осмислення економічних процесів управління
інвестиційними проєктами є базою ефективного здійснення інвестиційної діяльності на
різних рівнях економіки.
3. Мета навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка інвестиційних проєктів» є
формування системи теоретичних і прикладних знань про методи, техніку й
інструментарій інвестиційної діяльності для задоволення суспільних та особистих потреб
в умовах обмеженості ресурсів.
Основним завданням вивчення економіки інвестиційних проєктів як важливої
складової процесів менеджменту проєктів є отримання вмінь з визначення шляхів
досягнення встановлених цілей реалізації інвестиційних проєктів за показниками обсягів,
часу, витрат (бюджету), якості.
В результаті вивчення курсу економіки інвестиційних проєктів студент повинен:
знати:
- основні концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються в світовій
практиці проєктної діяльності підприємства;

специфічні методи та інструментарій менеджменту інвестиційних проєктів;
основні функції менеджменту інвестиційних проєктів: організацію, планування та
контроль.
вміти:
- здійснювати організацію, планування та контроль реалізації інвестиційних
проєктів.
-

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною
5. Зміст навчальної дисципліни
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси
Види контролю: поточний, підсумковий (іспит).
Нарахування балів
Інформаційні ресурси
7. Політика навчальної дисципліни
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з
урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».
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