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Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу НТУ «ХПІ».  
Досвід роботи –14 років.  
Автор більше 70 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі 3 підручників та навчальних посібників, 3 монографій з 
актуальних проблем економіки.  
Лектор з дисциплін:  
«Економічне управління бізнесом»,  
«Економічне управління підприємством», 
«Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків»,  
«Соціальна економіка»,  
«Маркетингові дослідження» 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація Дисципліна спрямована на отримання теоретичних та практичних знань щодо оцінювання інвестиційної привабливості 
бізнесу, методичних підходів щодо її оцінювання та управління нею. 

Мета Формування знань щодо складових інвестиційної привабливості бізнесу та впливу факторів екзогенного та ендогенного 
середовищ на неї. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – екзамен. 

Результати навчання Оцінювати інвестиційну привабливість бізнесу на основі сучасних методичних підходів, визначати фактори, які впливають на її 
рівень. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни – 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год., Самостійна робота - 72 год. 

Вимоги викладача Студент зобов’язаний виконувати поточні завдання згідно робочій програмі навчальної дисципліни 



 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

лекція 1-2 Сутність та класифікація 
інвестиційної привабливості бізнесу 

Практичне 
заняття 1-2 

Підходи до визначення сутності 
інвестиційної привабливості 
бізнесу 
Дослідження взаємозв’язку між 
екзогенними факторами, що 
впливають на інвестиційну 
привабливість бізнесу 
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Складові інвестиційної 
привабливості бізнесу лекція 3-4 Екзогенні фактори впливу на 

інвестиційну привабливість бізнесу 

лекція 5-6 Ендогенні фактори впливу на 
інвестиційну привабливість бізнесу 

Практичне 
заняття 3 

Дослідження взаємозв’язку між 
ендогенними факторами, що 
впливають на інвестиційну 
привабливість бізнесу 

Інвестиційний клімат та 
інвестиційна привабливість 
бізнесу 

лекція 7-8 Методичні підходи щодо 
оцінювання інвестиційної 
привабливості бізнесу 

Практичне 
заняття 4-5 

Визначення інтегрального 
показнику інвестиційної 
привабливості бізнесу 

Порівняльний аналіз 
методичних підходів щодо 
визначення інвестиційної 
привабливості бізнесу 

лекція 9-10 Резерви підвищення інвестиційної 
привабливості бізнесу 

Практичне 
заняття 6-7 

Визначення резервів підвищення 
інвестиційної привабливості 
бізнесу 

Організація аудиту 
інвестиційної привабливості 
бізнесу 

лекція 11-12 Прогнозування інвестиційної 
привабливості бізнесу 

Практичне 
заняття 8 

Розроблення стратегії управління 
інвестиційною привабливістю 
бізнесу 
Логіко-змістовне моделювання 
проблем оцінювання 
інвестиційної привабливості 
бізнесу 

Інвестиційна привабливість 
як результат інвестиційної 
діяльності підприємства 
Сценарний підхід щодо 
управління інвестиційною 
діяльністю бізнесу 
Форс-мажор при визначенні 
інвестиційної привабливості 
бізнесу 

лекція 13-14 
 
 
лекція 15-16 

Управління інвестиційною 
привабливістю бізнесу 
 
Проблеми оцінювання 
інвестиційної привабливості бізнесу 
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1 Аранчій Д. С. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, 
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1. Методика аналізу та оцінки інвестиційної привабливості 
підприємств / Є. Антипенко, С. Шумікін, А. Стойчева // Економічний 
аналіз. – 2011. – Вип. 9, Ч. 3. – С. 27–30. 
2. Гончарук А. Г. Інвестиційна привабливість промислового 
підприємства як об’єкт управління / А.Г. Гончарук, А.А. Яцик // 
Економіка харчової промисловості. – 2011.– № 4. – С. 29–33.  
3. Кушнір Н. Б. Методика оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства та недоліки деяких існуючих методик / Н. Б. Кушнір, 
Ю.В. Мужук // Вісник Національного університету водного 
господарства та природокористування. Серія «Економіка». – 2010. – 
Вип. 2 (50). – С. 110–118 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  

Поняття інвестиційної привабливості бізнесу (ІПБ). Складові інвестиційної привабливості бізнесу. Класифікація інвестиційної привабливості бізнесу. Абсолютна ІПБ. 
Відносна ІПБ. ІПБ на макрорівні. ІПБ на мікрорівні. Інвестиційна активність як чинник ІПБ. Фінансовий чинник ІПБ. Виробничий чинник ІПБ. Інноваційний чинник ІПБ. 
Зовнішні фактори впливу на ІПБ. Внутрішні фактори впливу на ІПБ. Показники оцінювання ІПБ. Інтегральні моделі оцінювання ІПБ. Рейтинги інвестиційної 
привабливості. Прогнозування банкрутства при оцінюванні ІПБ. Бальна оцінка ІПБ. Метод комплексних групових коефіцієнтів при оцінюванні ІПБ. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення практичних занять передбачає можливість доступу до інтернету з девайсів студентів для проведення відповідних розрахунків на базі 
первинної документації компаній різної форми власності, доступу до аналітичної інформації, що стосується предмету дослідження. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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 Сума балів за усі види 
навчальної діяльності оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
•практичні роботи: 20% семестрової оцінки; 
•самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
•екзамен: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ Незадовільно з можливістю 
повторного навчання 



0-34 F Незадовільно без можливості 
повторного навчання 



НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчинності НТУ «ХПІ» »: проявляти дисциплінованість, 
вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а у 
випадку невирішеності конфлікту доводитися до Дирекції ННІ ЕММБ 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


