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формування системи професійних компетенцій (знань,
прикладних вмінь та навичок) щодо вивчення
теоретико-методологічних основ сутності соціальних
інвестицій, а також практичних навичок пов’язаних з
формуванням і реалізацією соціальних інвестиційних
проектів.

ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

















ознайомити з теоретичними розробками, експериментальними та
прикладними дослідженнями вітчизняних та зарубіжних науковців у сфері
соціальних інвестицій;
навчити у логічній послідовності базових понять та категорій соціальних
інвестицій;
допомогти майбутнім фахівцям усвідомити роль та місце соціальних
інвестицій в економічній системі;
навчити визначати та оцінювати потенціал соціальних інвестицій,
чинники, що впливають на його формування;
виробити вміння визначати та оцінювати ефективність соціальних
інвестицій;
навчити правильно застосовувати методичний інструментарій розробки,
організації та впровадження соціальних проектів;
навчити визначати джерела ресурсного забезпечення соціальних
інвестицій;
підвищити рівень компетентності майбутніх фахівців.

ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
«СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
1. Теоретичні засади дослідження соціальних інвестицій

2.
3.
4.
5.

Роль та місце соціальних інвестицій в економіці
Ефективність соціальних інвестицій
Потенціал соціальних інвестицій та його реалізація
Суб’єкти і об’єкти соціального інвестування

6. Ресурсне забезпечення соціальних інвестицій
7. Ризики соціальних інвестицій
8. Соціальні інвестиційні проекти
9. Соціальна безпека та соціальні інвестиції: зв’язок, взаємозалежність








ЯКІ КОМПЕТЕНЦІЇ МАТИМУТЬ
СТУДЕНТИ, ОПАНУВАВШИ КУРС
«СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»?
ВИ ЗНАТИМЕТЕ:

сутність та зміст категорій соціального інвестування;
суб’єкти та об’єкти соціальних інвестицій, їх функції в інвестиційному
процесі;
місце соціальних інвестицій в економічній системі;
роль соціальних інвестицій в суспільному відтворенні;
джерела та методи формування ресурсного забезпечення соціального
інвестування;
методичні та нормативно-правові документи, що регламентують соціальну
інвестиційну діяльність.

ВОЛОДІТИМЕ:






методами
методами
методами
методами

оцінки доцільності соціальних інвестицій;
оцінки ефективності соціальних інвестицій;
фінансування соціальних інвестицій;
захисту соціальних інвестиційних проектів від ризиків

ВИ



ВМІТИМЕТЕ:

визначати найпривабливіший соціальний проект;

визначати вплив інфляції та ризику на прийняття інвестиційних рішень
щодо реалізації соціальних проектів;



розраховувати вартість інвестиційного капіталу;



визначати оптимальну структуру джерел фінансування;



визначати доцільність соціального інвестиційного проекту;



оцінюватиме:



привабливість соціальних інвестиційних проектів;



вплив соціальних інвестицій на якість життя населення;



потенціал соціального інвестування;



соціальну безпеку при реалізації соціальних інвестицій.
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Фахові консультації викладачів кафедри банківських інвестицій



Щорічна наукова студентська конференція за секцією
«Інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання»



Тренінги, круглі столи, конференції, семінари, присвячені
теоретичним та практичним проблемам реалізації соціальних
інвестицій
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3 ПОВЕРХ, КАБ. 038, 044-371-62-65

МИ НА САЙТІ КНЕУ:
HTTP://FEF.KNEU.EDU.UA/UA/DEPTS7/K_BANKIVSKYH_INVESTICIJ/
МИ НА FACEBOOK:
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СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
БІЗНЕСУ

Соціальна відповідальність є природною частиною того, що ми робимо. Як
компанія, ми прагнемо зробити життя кращим…..Існують два основні
напрями, за допомогою яких ми робимо свій внесок у досягнення цієї мети:
через інвестиції в майбутнє сільського господарства та через благодійність.
Сільськогосподарська компанія «Монсанто»,
головний офіс – Сент-Луїс, Міссурі, США

«З початку свого заснування корпорація «Оболонь» реалізує програми
соціального інвестування у розвиток місцевих громад. …….. Подібну
діяльність ми розглядаємо як довгострокові соціальні інвестиції спрямовані
на розвиток громадянського сусупільства
Менеджер з корпоративної та соціальної відповідальності
АТ «Оболонь», Україна

ЧЕКАЄМО ВАС
НА НАШИХ ЗАНЯТТЯХ З
«СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ»!

Те, чого сьогодні навчається в класі одне покоління,
стане нормою життя наступного.
А. Лінкольн
Побудуймо наше майбутнє разом!

