
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Менеджмент 
                                            

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        073 Менеджмент 

Галузь знань          07 Управління та адміністрування 

1. Назва освітньої компоненти   Інвестиційний менеджмент 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

 3 105 20 30    55 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Менеджмент і адміністрування 

2. Статистичне моделювання та прогнозування економічних процесів 

3. Економіка підприємства 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Фінансовий менеджмент 

2. Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Теоретичні та методологічні основи інвестиційного менеджменту.  
1. Оцінювати та структурувати інвестиційні проблеми, обґрунтовувати 

управлінські інвестиційні рішення та забезпечувати умови їх реалізації. 

2. Методологію аналізу, оцінки та інтерпретації тенденцій і 

закономірностей розвитку інвестиційних процесів на підприємстві.  

2. Визначати пріоритетні напрями інвестиційної діяльності 

підприємства, розробляти інвестиційні програми та проекти. 

3. Методи і прийоми розробки інвестиційних  програм та проектів, а 

також інструментарій їх практичної реалізації. 

3. Аналізувати стан та динаміку зовнішнього економічного оточення, 

виявляти та використовувати сприятливі можливості для реалізації 

окремих напрямів інвестиційної стратегії підприємства.    

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Мету, завдання та функції інвестиційного менеджменту. 1. Ефективно виконувати основні функції інвестиційного менеджменту 
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підприємства. 

2. Сучасний методичний інструментарій та технології управління 

інвестиційною діяльністю підприємства. 
2. Застосовувати в практиці проектного менеджменту сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології. 

3. Методи ідентифікації, оцінки та зниження інвестиційних ризиків. 3. Оцінювати результати проектної діяльності. 

 4. Організовувати роботу проектної команди. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Застосовувати  теорії, методи та інструменти інвестиційного менеджменту для ефективного управління інвестиційною діяльністю підприємства. 

2. Застосовувати вміння з розроблення інвестиційної  стратегії та інвестиційної  політики підприємства, а також технології їх реалізації. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 Методологіч–

ні засади 

інвестицій–

ного 

менеджменту 

Лекція 1 

Тема 1. Сутність, мета та 

функції інвестиційного 

менеджменту 

1. Економічну сутність інвестицій 

та інвестиційної діяльності. 

2. Мету та завдання 

інвестиційного менеджменту.  

3. Функції та механізм 

інвестиційного менеджменту. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 2 

Тема 2. Методологічні засади 

та методичний інструментарій 

інвестиційного менеджменту 

1. Концепцію оцінки вартості 

грошей у часі. 

2. Механізми впливу окремих 

чинників на результати 

інвестиційної діяльності. 

3. Методи оцінки інвестиційних 

ризиків, інфляції та ліквідності 

інвестицій. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 3 

Тема 3 Оцінка та 

прогнозування розвитку 

інвестиційного ринку 

1. Класифікацію та 

характеристику окремих 

сегментів інвестиційного 

ринку. 

2. Методи дослідження 

інвестиційного клімату та 

прогнозування показників 

розвитку інвестиційного ринку. 

3. Методи оцінки інвестиційної 

привабливості галузей 

економіки, регіонів та об’єктів 

інвестування. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 4 Тема 4 Інвестиційні ресурси 1. Економічний зміст  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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підприємства  інвестиційних ресурсів 

підприємства. 

2. Методичні засади політики 

формування інвестиційних 

ресурсів підприємства. 

3. Методи оптимізації структури 

джерел формування 

інвестиційних ресурсів. 

Лекція 5 
Тема 5 Правила прийняття 

інвестиційних рішень 

1. Методичні підходи до оцінки й 

відбору реальних інвестицій. 

2. Методи та критерії оцінки 

ефективності інвестиційних 

проектів.  

3. Методи оцінки ліквідності 

інвестицій. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 6 
Тема 6 Інвестиційна стратегія 

підприємства 

1. Сутність та значення 

інвестиційної стратегії для 

економічного розвитку 

підприємства. 

2. Принципи, методи та основні 

етапи формування 

інвестиційної стратегії 

підприємств. 

3. Методи оцінки інвестиційної 

стратегії підприємства. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 1 

Тема 1. Сутність, мета та 

функції інвестиційного 

менеджменту 

1. Поняття  інвестицій  та  

інвестиційної  діяльності  

підприємства.   

2. Класифікація інвестицій 

підприємства. 

3. Суб'єкти  інвестування,  їх  

основні  завдання.   

4. Зміст та основні  функції  

інвестиційного менеджменту. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 2 

Тема 2. Методологічні засади 

та методичний інструментарій 

інвестиційного менеджменту 

1. Грошові  потоки  в 

інвестуванні. 

2. Концепції та методичний 

інструментарій оцінки зміни 

вартості грошей в часі. 

3. Методи та прийоми врахування 

факторів  інфляції,  ризику  і  

ліквідності в аналізі інвестицій.   

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 3 Тема 3. Оцінка та 1. Характеристика окремих  видів   dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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прогнозування розвитку 

інвестиційного ринку 

та  сегментів  інвестиційного  

ринку  України. 

2. Основні  параметри  

інвестиційного  ринку та 

методи  спостереження його 

кон'юнктури. 

3. Методичний інструментарій 

оцінки інвестиційної 

привабливості сфер та об’єктів 

інвестування. 

Семінар 4 
Тема 4. Інвестиційні ресурси 

підприємства 

1. Поняття  інвестиційних  

ресурсів  підприємства,  

класифікація,  форми 

залучення.   

2. Завдання  основні  етапи  та  

методичні  засади розробки  

політики  формування  

інвестиційних ресурсів 

підприємства.   

3. Визначення загальної потреби 

підприємства в інвестиційних 

ресурсах та оптимізація 

структури їх формування.   

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 5 
Тема 5. Правила прийняття 

інвестиційних рішень 

1. Математичний інструментарій 

інвестиційного менеджменту.  

2. Методи оцінки інвестицій.  

3. Динамічні методи фінансової 

оцінки інвестиційних проектів. 

4. Проблемні питання при виборі 

критеріїв оцінки ефективності 

інвестиційних проектів: 

обґрунтування вибору ставки 

дисконтування, тривалості 

прогнозного періоду 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 6 
Тема 6. Інвестиційна стратегія 

підприємства 

1. Поняття інвестиційної стратегії 

підприємства.  

2. Етапи процесу формування 

інвестиційної стратегії.  

3. Методичні підходи до оцінки 

інвестиційної стратегії 

підприємства. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 1 

Тема 5. Правила прийняття 

інвестиційних рішень 
  

1. Прогнозувати грошові 

потоки проекту. 
dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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2. Розраховувати основні 

показники ефективності 

інвестицій. 

3. Здійснювати вибір між 

альтернативними проектами 

та в умовах обмежених 

ресурсних можливостей. 

Практичне 

заняття 2 

Тема 6. Інвестиційна стратегія 

підприємства 
  

1. Визначати стратегічні  

напрями інвестиційної 

діяльності підприємства. 

2. Здійснювати  діагностику  та  

моделювання  інвестиційної  

діяльності підприємства на 

стратегічну перспективу. 

3. Оцінювати ефективність 

окремих стратегічних  

напрямів інвестиційної 

діяльності підприємства та 

вносити необхідні 

корективи.  

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Сутність, мета та 

функції інвестиційного 

менеджменту організації 

Тема 2. Методологічні засади 

та методичний інструментарій 

інвестиційного менеджменту 

Тема 3. Оцінка та 

прогнозування розвитку 

інвестиційного ринку 

Тема 4. Інвестиційні ресурси 

підприємства 

Тема 5. Правила прийняття 

інвестиційних рішень  

Тема 6. Інвестиційна стратегія 

підприємства 

1. Мету, завдання та функції 

інвестиційного менеджменту. 

2. Форми державного 

регулювання інвестиційної 

діяльності підприємств в  

Україні.. 

3. Методичні основи 

обґрунтування та ухвалення 

інвестиційних рішень. 

4. Методи  спостереження, 

аналізу, оцінки та 

прогнозування  кон'юнктури  

інвестиційного  ринку. 

5. Наукові та методичні засади 

розробки стратегії формування 

інвестиційних ресурсів 

6.  Сучасний інструментарій 

оцінки доцільності та 

ефективності інвестицій. 

7. Методи розробки стратегічних 

напрямків інвестиційної 

діяльності підприємства 

1. Формулювати цілі 

інвестиційної діяльності 

підприємства. 

2. Формувати  систему  

організаційного  та  

інформації  забезпечення  

інвестиційного менеджменту  

на  підприємстві. 

3. Проводити  дослідження  

кон'юнктури  інвестиційного  

ринку 

4. Здійснювати оцінку потреби 

підприємства в 

інвестиційних ресурсах та 

оптимізувати їх структуру. 

5. Здійснювати пошук та 

обґрунтований вибір 

привабливих об’єктів 

інвестування. 

6. Розробляти інвестиційну 

стратегію підприємства 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Розділ 2 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Управління 

реальними і 

фінансовими 

інвестиціями 

підприємств 

Лекція 7 Тема 7. Управління реальними 

інвестиціями підприємства 

1. Методичні засади управління 

реальними інвестиціями 

підприємства. 

2. Методи і прийоми розробки 

бізнес-плану реального 

інвестиційного проекту. 

3. Основні види бюджетів 

реального інвестиційного 

проекту та методи їх розробки. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 8 
Тема 8. Формування програми 

реальних інвестицій 

підприємства 

1. Сутність програми реальних 

інвестицій та принципи її 

формування. 

2. Методи та критерії відбору 

інвестиційних проектів для 

включення до інвестиційної 

програми. 

3. Способи реалізації програми 

реальних інвестицій. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 9 
Тема 9. Управління 

реалізацією та ризиками 

інвестиційних проектів 

1. Поняття невизначеності та 

ризику. Класифікація ризиків. 

2. Методи оцінки та аналізу 

ризиків інвестиційного 

проекту. 

3. Технологію розподілу 

інвестиційних ризиків. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 10 
Тема 10. Управління 

портфелем фінансових 

інвестицій підприємства 

1. Зміст стратегії та тактика 

управління портфелем цінних 

паперів. 

2. Методи оцінки інвестиційних 

якостей окремих фінансових 

інструментів. 

3. Методичний інструментарій 

оцінки ефективності портфеля 

цінних паперів. 

4. Технологію оперативного 

управління портфелем 

фінансових інвестицій. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 7 Тема 7. Управління реальними 

інвестиціями підприємства 

1. Сутність, форми та значення 

реального інвестування у 

розвитку підприємств.  

2. Методичні підходи до оцінки 

та відбору реальних 

інвестиційних проектів.  

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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3. Технологію розробки бізнес-

плану та бюджету реального 

інвестиційного проекту. 

Семінар 8 
Тема 8. Формування програми 

реальних інвестицій 

підприємства 

1. Поняття програми реальних 

інвестицій та принципи її 

формування.  

2. Основні етапи формування 

програми реальних інвестицій 

на підприємстві.  

3. Методичні підходи та критерії 

відбору реальних 

інвестиційних проектів, що 

можуть включатися до 

програми реальних інвестицій 

підприємства. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 9 
Тема 9. Управління 

реалізацією та ризиками 

інвестиційних проектів 

1. Сутність та види інвестиційних 

ризиків. 

2. Джерела виникнення та 

наслідки інвестиційних 

ризиків. 

3. Методичні підходи до 

ідентифікації, оцінки та 

зниження негативних наслідків 

інвестиційних ризиків. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 10 
Тема 10. Управління 

портфелем фінансових 

інвестицій підприємства 

1. Мету і завдання управління 

формуванням портфеля 

фінансових інвестицій 

підприємства.  

2. Типи портфелів фінансових 

інвестицій та їх 

характеристики.  

3. Принципи і послідовність 

здійснення процесу 

формування портфеля 

фінансових інвестицій 

підприємства. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 3 
Тема 7. Управління реальними 

інвестиціями підприємства  

1. Проводити пошуку і 

оцінювання інвестиційної 

користі реальних проектів і 

добір з них 

найефективніших. 

2. Розробляти бізнес-план 

реального інвестиційного 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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проекту. 

3. Опрацьовувати бюджет 

реального інвестиційного 

проекту.  

Практичне 

заняття 4 
Тема 8. Формування програми 

реальних інвестицій 

підприємства 
  

1. Здійснювати відбір 

інвестиційних проектів до 

програми реального 

інвестування.  

2. Проводити поточне 

планування та оперативне 

управління реалізацією 

окремих програм і проектів; 

3. Обґрунтовувати рішень про 

своєчасний вихід з 

неефективних проектів . 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 5 

Тема 10. Управління 

портфелем фінансових 

інвестицій підприємства 

 
 

1. Проводити відбір активів для 

включення до портфеля 

фінансових інвестицій.  

2. Оцінювати інвестиційні 

якості та вартість окремих 

фінансових інструментів.  

3. Формувати інвестиційний 

портфель за критеріями 

дохідності, ризику та 

ліквідності. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

      

Самостійна 

робота 

Тема 7. Управління реальними 

інвестиціями підприємства 
Тема 8. Формування програми 

реальних інвестицій 

підприємства  

Тема 9. Управління 

реалізацією та ризиками 

інвестиційних проектів 
Тема 10. Управління 

портфелем фінансових 

інвестицій підприємства 

1. Мету, завдання та послідов–

ність розробки реальних 

інвестиційних проектів.. 

2. Методи і прийоми формування 

та реструктуризації програм 

реальних інвестицій.  

3. Види інвестиційних ризиків, 

методика їх оцінки, 

попередження та локалізації. 

4. Прийоми та методи 

формування портфеля 

фінансових інвестицій. 

1. Розробляти плани та 

програми реального 

інвестування підприємства. 

2. Формувати  та 

реструктурувати програми 

реальних інвестицій. 

3. Розробляти заходи з 

локалізації та мінімізації 

наслідків інвестиційних 

ризиків. 

4. Формувати інвестиційний 

портфель підприємства за 

критеріями дохідності, 

ризику та ліквідності.. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Гуторов О.І. Інвестиційний менеджмент: курс лекції / О.І. Гуторов; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2014. – 202 с. 

2. Докієнко Л. М. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / Л. М. Докієнко, В. В. Клименко, Л. М. Акімова. – К.: Академвидав, 2011. – 408 с. 

3. Інвестиційний менеджмент. Конспект лекцій та методичні вказівки до дистанційного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання / уклад. Ремньова Л.М., Штирхун Х.І. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 127 с. 

4. Інвестиційний менеджмент: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» / І.Г. Крилова. 

О.А. Христенко, А.В. Коваленко. – Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2017. – 79 с. 

5. Інвестиційний менеджмент: підручник / В. М. Гриньова, В.О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда, Ю. М. Великий. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2011. 

– 544 с. 

6. Козирєва О.В. Інвестиційний менеджмент: Методичні рекомендації до самостійних робіт для здобувачів спеціальності 073 Менеджмент / 

О.В. Козирєва – Х. : Вид-во НФаУ, 2019.– 53 с. 

7. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів напряму 6.030601 «Менеджмент» / Укладач Стеблюк Н.Ф. – 

Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 116с. 

8. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник / [М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.]; за заг. ред. М. П. Бутка. – К.: Центр 

учбової літератури, 2018. – 480 с. 

9. Нестерова С.В. Інвестиційний менеджмент: методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів денної форми 

навчання спеціальності 073 «Менеджмент» ОС «Магістр» / С.В. Нестерова. – Мукачево: МДУ, 2017.– 36 с. 

10. Проказа Т. В. Інвестиційний менеджмент в схемах і таблицях (на допомогу студ. та магістрам ден. та заоч. форм навч. спец. «Менеджмент 

організацій» та «Маркетинг») : конспект лекцій / Т. В. Проказа, Л. С. Вавулін, І. М. Шаповалова; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 126 с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Модульне контрольне тестування 1  
Модульне контрольне тестування 2 

Підсумковий іспит 
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

 

 

 

 


