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Мова викладання Українська 
Передумови вивчення 
дисципліни 

Дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства», «Моделювання в 

управлінні соціально-економічними системами» 
Мета навчальної 
дисципліни 

Формування у майбутніх фахівців теоретичних і практичних навичок 

щодо діяльності у сфері управління міжнародними інвестиційними 

проектами, проектного аналізу, розробки проектів та складання 

бізнес-планів на основі загальноприйнятих в світовій практиці 

методичних та практичних підходів 
Компетентності, 
формування яких 
забезпечує навчальна 
дисципліна 

ЗК5. Здатність працювати в команді.  

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 

виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 
Результати навчання У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 
- основні концепції, поняття, методи і підходи, що використовуються 

у світовій практиці для обґрунтування міжнародних інвестиційних 

проєктів, особливості різних функціональних аспектів їх  аналізу та 

основні засади управління ними; 

вміти: 
- обґрунтовувати вибір проєктних інвестиційних рішень на 

альтернативній основі за певних умов, обчислювати показники 

ефективності проєктів, оцінювати ризики їх реалізації та обирати 

джерела фінансування. 
Зміст навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Базові положення та концепції міжнародного 

інвестиційного проєктування 

Модуль 2. Розробка та економічне обґрунтування міжнародних 

інвестиційних проєктів 

Модуль 3. Функціональні аспекти міжнародних інвестиційних 

проєктів 

Модуль 4. Управління реалізацією міжнародних інвестиційних 

проєктів 
Заходи та методи Оцінювання модуля 1 здійснюється за результатами захисту 



оцінювання розрахункового індивідуального завдання. 

Оцінювання модулів 2,3,4 здійснюється за результатами виконання 

трьох контрольних робіт, що містять тестові завдання та завдання 

розрахункового характеру. 

Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.  

Підсумкова оцінка навчальної дисципліни - диференційований 

залік як середнє арифметичне 4-х модульних оцінок за 12-бальною 

шкалою. 
 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Ч е т в е р т ь  
Усього 

 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 16 16 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 16 16 

- семінарські заняття - - 

Самостійна робота 88 88 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 16 16 

- підготовці до заходів модульного контролю 9 9 

- виконанні курсових проектів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань 6 6 

- опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях 57 57 

Семестровий контроль Диф. 

залік 

Диф.  

залік 
 

Специфічні засоби 

навчання 
Навчальний процес передбачає використання мультимедійного комплексу, 

комп’ютерних робочих місць 
Навчально-методичне 
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