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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
Тема1. Теоретичні та методичні основи інвестиційно-інноваційного менеджменту
Лекція 1. Сутність, мета і задачі інвестиційного менеджменту. Система забезпечення
інвестиційного менеджменту.
1.1 Економічна сутність інвестицій і інвестиційного менеджменту.
1.2 Основні типи механізмів забезпечення стійкості грошей.
1.3 Інвестиційна діяльність підприємства, форми здійснення і особливості.
1.4 Фінансовий баланс компанії.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 2. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту
Лекція 2. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
2.1 Принцип часової цінності грошей.
2.2 Первинна ситуація обліку часової вартості грошей.
Лекція 3. Фінансові розрахунки з різними видами грошових потоків.
3.1 Перерахунок грошових номіналів для n інтервалів часу.
3.2 Види множників для розрахунку прямої і зворотної задачі.
3.3 Перерахунок грошових потоків загального вигляду.
Лекція 4. Фінансові розрахунки ануїтету.
4.1 Ануїтет загального вигляду.
4.2 Безстроковий ануїтет.
4.3 Складений ануїтет.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3
Тема 3. Оцінка і вибір інвестиційних проектів в енергозбереженні
Лекція 5. Критерії оцінки інвестиційних проектів реального сектору економіки.
5.1 Необхідні умови оцінки інвестиційних проектів.
5.2 Критерій NPV (чистої приведеної вартості) проекту.
5.3 Критерій PI (індексу рентабельності інвестицій) проекту.
Лекція 6. Критерії оцінки і вибір альтернативних інвестиційних проектів.
6.1 Критерій IRR (внутрішньої норми рентабельності) проекту.
6.2 Критерій PP (періоду окупності) проекту.
6.3 Вибір і оцінка альтернативних проектів.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4
Тема 4. Оцінка та прогнозування інвестиційного ринку в енергозбереженні
Лекція 7. Інвестиційний ринок: поняття, класифікація і кон’юнктура.
7.1 Поняття інвестиційного ринку, класифікація і характеристика його видів, його складові,
учасники та основні операції.
7.2 Кон’юнктура інвестиційного ринку і методи її дослідження.
Лекція 8. Інвестиційна привабливість.
8.1 Інвестиційна привабливість галузей економіки і методичні засади її дослідження.

8.2 Інвестиційна привабливість підприємств, інструменти її оцінки і дослідження. Потенціал
енергозбереження.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5
Тема 5. Інвестиційно-інноваційна стратегія підприємства
Лекція 9. Розроблення інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства
9.1 Поняття та принципи інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства.
9.2 Етапи формування інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства.
Лекція 10. Оцінка інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства
10.1 Форми інвестування. Напрями інвестиційної діяльності підприємства.
10.2 Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6
Тема 6.ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ
Лекція 11. Сутність і типи злиття і поглинання.
11.1 Обґрунтування злиття і поглинання компаній.
11.2 Типи злиття і поглинання компаній.
Лекція 12. Злиття і поглинання, як стратегія розвитку компанії.
12.1. Підходи щодо оцінювання і аналізу злиття і поглинання компаній.
12.2 Ринок злиття і поглинання в Україні.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 7
Тема 7. Політика управління фінансовими інвестиціями
Лекція 13. Методичні основи здійснення фінансових інвестицій.
13.1 Вкладення в корпоративну облігацію.
13.2 Вкладення в привілейовану акцію.
13.3 Вкладення в звичайну акцію.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 8
Тема 8. Вартість і оптимізація структури капіталу
Лекція 14. Методичні основи розрахунку цін власних джерел капіталу.
14.1 Емісія привілейованої акції і її вартість.
14.2 Вартість джерела «нерозподілений прибуток».
Лекція 15. Методичні основи розрахунку цін позикових джерел капіталу.
15.1 Емісія корпоративної облігації і її вартість.
15.2 Емісія звичайної акції і її вартість.

