
Дисципліна Інвестиційний аналіз 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Обсяг 3,0 кредити 

Мова викладання  українська 

Кафедра Фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем 

Вимоги до 

початку вивчення 

Передумовою вивчення навчальної дисципліни є навчальні дисципліни:  

математика, економічна теорія та філософія. 

Що буде 

вивчатися 

Теоретичні основи інвестиційного аналізу. Концепція проекту. Життєвий 

цикл інвестиційного проекту. Концепція витрат і вигод у інвестиційному 

аналізі.  Цінність грошей у часі. Проектний грошовий потік. Стандартні 

фінансові та неформальні критерії прийняття рішень. Оцінка і прийняття 

проектних рішень в умовах ризику та невизначеності. Динамічний аналіз 

беззбитковості інвестиційного проекту. Аспекти інвестиційного аналізу 

(маркетинговий, технічний, інституційний, економічний, екологічний, 

соціальний, фінансовий) 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення курсу сприяє формуванню системи знань з методології аналізу 

інвестиційних рішень, розробки та обґрунтування проектів для задоволення 

суспільних та особистих потреб в умовах обмеженості ресурсів. 

Чому можна 

навчитися/резуль

тати навчання 

(ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

ПРН1. Використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти 

спілкуватися іноземною мовою у колі фахівців з геодезії та землеустрою;  

ПРН3. Знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального 

використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, 

регіональному, локальному і господарському рівнях, процедури державної 

реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та обмежень у їх 

використанні;  

ПРН5. Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і 

землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого 

проектного або виробничого завдання;  

ПРН7. Використовувати методи і технології землевпорядного проектування, 

територіального та господарського землеустрою, планування використання 

та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного 

кадастру;  

ПРН8. Розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової 

документації та документації з оцінки земель, складати карти і готувати 

кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних технологій, 

геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії;  

ПРН10. Володіти технологіями і методиками планування і виконання 

геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного 

оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах;  

ПРН11. Володіти методами землевпорядного проектування, територіального 

і господарського землеустрою, планування використання та охорони земель 

з врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, 

ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших чинників;  

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 
компетентності: 
загальні: 
ЗК 1 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;  

ЗК 2 - знання та розуміння області геодезії та землеустрою;  

ЗК 3 - здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово;  

ЗК 5 - здатність використання інформаційних технологій;  

ЗК 6 - здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати 

можливість навчання впродовж життя;  



ЗК 7 - здатність працювати як самостійно, так і в команді;  

ЗК 8 - навички забезпечення безпеки життєдіяльності;  

ЗК 9 - прагнення до збереження природного навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку суспільства;  

ЗК 10 - визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності 

інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів поведінки.  

спеціальні  

ФК 1 - здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, 

принципів, технологій і методик в галузі геодезії і землеустрою;  

ФК 2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, 

екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо), 

вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи;  

ФК 5 - здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення 

професійної діяльності в галузі геодезії і землеустрою;  

ФК 8 - здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати 

геопросторові дані у польових та камеральних умовах;  

ФК 10 - здатність розробляти проекти і програми, організовувати та 

планувати польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати 

результати польових, камеральних та дистанційних досліджень в геодезії та 

землеустрої;  

ФК 11 - здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі 

геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми), 

інтерактивні елементи, он-лайн консультування. 

Форма 

проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 


