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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 Для успішного проведення докорінної економічної реформи в Україні потрібно 

значно пожвавити господарське життя, щоб забезпечити соціально-економічне зростання 

країни. Досягти цього можна тільки на основі фінансової стабілізації, структурної 

перебудови, ефективної приватизації, створення ринку капіталів. Особливо складна 

проблема - становлення та розвиток ефективного фінансового ринку як саморегульованої 

системи переливання капіталів і довгострокових інвестицій. 

 Інвестиційна діяльність - найважливіший напрям розширення та відтворення 

основних фондів і виробничих потужностей підприємств на базі науково-технічного 

прогресу, джерело нормалізації обігових коштів і формування нематеріальних активів. 

Особливого значення вона набуває під час становлення ринкових відношень, коли економіка 

потребує значних інвестицій для перепрофілювання більшості підприємств. У період 

переходу до ринкової економіки суб’єктами інвестиційної діяльності можуть бути державні, 

кооперативні, акціонерні та інші установи, а також приватні особи. Через розмаїтість 

суб’єктів інвестиційної діяльності та її складність потрібен ефективний механізм 

інвестування та глибокі фахові знання менеджерів. 

 Мета вивчення дисципліни «Основи інвестиційного менеджменту» - ознайомитись із 

принципами й механізмом функціонування інвестиційного менеджменту та набути навичок 

управління інвестиційною діяльністю, потрібних для професіональної діяльності менеджера. 

 Завдання дисципліни: 

• ознайомити студентів із системою сучасних методів управління інвестиційною 

діяльністю; 

• сприяти опануванню студентами сучасної інвестиційної ідеології; 

• сформувати логіку прийняття управлінських рішень у галузі реального фінансування; 

• ознайомити із сучасними інвестиційними інструментами. 

 Навчальний курс охоплює основні питання управління інвестиційною діяльністю 

підприємства. Він містить теоретичну базу управління інвестиціями, сутність, мету й функції 

інвестиційного менеджменту, його методологічні системи та методологічний інструментарій. 

 Дисципліна «Основи інвестиційного менеджменту» пов’язана з курсами «Управління 

проектами», «Менеджмент», «Інноваційний менеджмент» «Фінансовий менеджмент» тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО  МЕНЕДЖМЕНТУ» 

№  

пор. 

 
Назва змістового модуля та теми 

 
 

Змістовий 
модуль I 

Тема 1 
Тема 2 
Тема 3 

 
Змістовий 
модуль II 

Тема 4 
Тема 5 
Тема 6 

 
Змістовий 
модуль IIІ 

Тема 7 
Тема 8 

 

 
Теоретичні основи, методологічні системи та концепції інвестиційного 
менеджменту 
Теоретичні основи інвестиційного менеджменту 
Методологічні системи інвестиційного менеджменту 
Концепції інвестиційного менеджменту 
 
 
Інвестиційна стратегія, реальні та фінансові інвестиції підприємства 
Інвестиційна стратегія підприємства 
Реальні інвестиції підприємства 
Фінансові інвестиції підприємства 
 
Управління інвестиційними ризиками та формуванням інвестиційних 
ресурсів підприємства 
Управління інвестиційними ризиками 
Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства 
 
 

Разом 
годин 

54 

 

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО  МЕНЕДЖМЕНТУ» 

 

 Змістовий модуль І. Теоретичні основи, методологічні системи та концепції  

                                                 інвестиційного менеджменту 

 

Тема 1. Теоретичні основи інвестиційного менеджменту 

 Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій, 

характеристика їх видів відповідно до класифікаційних ознак. Державне регулювання 

інвестиційної діяльності. Модель інвестиційної поведінки підприємства у ринковому 

середовищі. Сутність інвестиційного менеджменту. Мета і завдання інвестиційного 

менеджменту. Функції і механізм інвестиційного менеджменту - розроблення інвестиційної 

стратегії, управління формуванням інвестиційних ресурсів, управління реальними та 

фінансовими інвестиціями. 
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Література :[1-8, 14, 29] 

 

Тема 2. Методологічні системи інвестиційного менеджменту 

 Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Поняття 

ієрархічної та функціональної побудови центрів управління інвестиційною діяльністю. 

Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Характеристика 

зовнішніх та внутрішніх джерел надходження інформації. Методи інвестиційного аналізу. 

Види інвестиційного планування. Функції та принципи внутрішнього інвестиційного 

контролю. 

Література [1-8, 11, 23] 

 

Тема 3. Концепції інвестиційного менеджменту 

 Концепція оцінки вартості грошей у часі. Забезпечення співставності потоків 

грошевих коштів від інвестицій у різні періоди часу. 

Концепція обліку фактора інфляції. Номінальні та реальні грошові потоки, методи їх 

оцінки та сфери застосування в інвестиційних розрахунках. 

Концепція обліку фактора ризику, економічна природа виникнення, класифікація 

видів інвестиційних ризиків. Методи та показники оцінки загального ризику інвестиційного 

проекту. 

Концепція обліку фактора ліквідності. Критерії оцінки інвестицій за рівнем 

ліквідності. Класифікація інвестицій за рівнем ліквідності. 

Література [1-8, 20, 33] 

 

 Змістовий модуль ІІ. Інвестиційна стратегія, реальні та фінансові інвестиції  

                                                   підприємства 

 

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства 

 Сутність інвестиційної стратегії підприємства, її зв'язок із загальною стратегією 

економічного розвитку. Стратегічні цілі інвестиційної діяльності підприємства. Види 

інвестиційних стратегій підприємства. Оцінка розробленої інвестиційної стратегії 

підприємства. 

Література [1-8, 12, 19, 35] 
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Тема 5. Реальні інвестиції підприємства  

 Особливості здійснення реальних інвестицій. Форми здійснення реальних інвестицій. 

Управління інвестиційними проектами. Оцінка ефективності реальних інвестиційних 

проектів. Форми виходу з інвестиційної програми підприємства. 

Поняття інвестиційного проекту. Показники ефективності інвестиційних проектів: 

чистий приведений доход, індекс доходності, індекс рентабельності, період окупності, 

внутрішня ставка доходності. 

Література [1-8, 21, 42] 

 

Тема 6. Фінансові інвестиції підприємства  

 Особливості здійснення фінансових інвестицій підприємства. Форми здіснення 

фінансових інвестицій підприємства. Види цінних паперів. Типи акцій та їх оцінка. Типи 

облігацій, їх основні характеристики та оцінка. 

 Поняття портфеля фінансових інвестицій і класифікація його типів. Сучасна 

портфельна теорія. Управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій. 

 Фінансове середовище. 

Література [1-8, 33, 40] 

 
 Змістовий модуль ІІІ. Управління інвестиційними ризиками та формуванням  
                                                     інвестиційних ресурсів підприємства 
 

Тема 7. Управління інвестиційними ризиками 

 Класифікація ризиків. Систематичний і несистематичний ризик. Поняття частотної та 

суб’єктивної ймовірності. Їх математичні властивості, сфера застосування в інвестиційних 

розрахунках. 

 Оцінка рівня ринкового ризику інвестиційного портфеля. Характеристична лінія акції. 

Фактори, що впливають на рівень ринкового фінансового інструмента, інвестиційного 

портфеля. 

 Поняття диверсифікації ризику, принципи її здійснення. 

Література [1-8, 22, 33] 

 

Тема 8. Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства 

 Джерела формування інвестиційних ресурсів. Системи фінансування інвестиційного 

проекту. Система традиційного фінансування.  Система проектного фінансування. 

 Інвестиційний капітал, його склад і структура. Методичні підходи до оптимізації 

структури інвестиційного капіталу. 
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 Методи визначення вартості інвестиційного капіталу, що залучений із власних джерел 

– з нерозподіленого прибутку та нагромаджених амортизаційних відрахувань, через нову 

емісію акцій. 

 Методи визначення вартості довгострокового позикового капіталу. 

Література [1-8, 20, 42] 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Поняття інвестиції та її визначення. 

2. Поняття інвестиційної діяльності, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. 

3. Особливості інвестиційної діяльності підприємства. 

4. Класифікація інвестицій. 

5. Класифікація інвесторів.  

6. Грошове-кредитне державне регулювання інвестиційної діяльності.  

7. Важелі державного регулювання інвестиційної діяльності. 

8. Неекономічні та економічні мотиви інвестиційної поведінки підприємства у ринкових 

умовах. 

9. Сутність інвестиційного менеджменту. 

10. Основні концепції та моделі інвестиційного менеджменту. 

11. Основні принципи інвестиційного менеджменту. 

12. Мета інвестиційного менеджменту та шляхи її досягнення. 

13. Завдання, які розв’язуються інвестиційним менеджментом. 

14. Механізм інвестиційного менеджменту. 

15. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. 

16. Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту, зовнішні та 

внутрішні користувачі інформаційної системи. 

17. Класифікація методів інвестиційного аналізу. 

18. Горизонтальній інвестиційний аналіз. 

19. Вертикальний інвестиційний аналіз. 

20. Порівняльний інвестиційний аналіз. 

21. Стисла характеристика груп фінансових коефіцієнтів. 

22. Стисла характеристика видів інвестиційного планування. 

23. Поняття внутрішнього інвестиційного контролю. 

24. Функції внутрішнього інвестиційного контролю. 

25. Принципи внутрішнього інвестиційного контролю. 

26. Стисла характеристика концепції вартості грошей у часі. 
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27. Концепція і методичний інструментарій обліку фактору інфляції. 

28. Поняття темпу та індексу інфляції. 

29. Концепція і методичний інструментарій обліку фактору ризику. 

30. Оцінка рівню інвестиційного ризику. 

31. Розрахунок необхідного рівню доходності інвестиційних операцій з обліком фактору 

ризику. 

32. Концепція і методичний інструментарій обліку фактору ліквідності. 

33. Сутність інвестиційної стратегії підприємства. 

34. Види інвестиційних стратегій підприємства. 

35. Особливості здійснення реальних інвестицій. 

36. Форми здійснення реальних інвестицій. 

37. Структура інвестиційного проекту. 

38. Показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 

39. Форми виходу проекту з інвестиційної програми підприємства.  

40. Поняття дисконтної ставки (норми доходу). 

41. Особливості здійснення фінансових інвестицій. 

42. Форми здійснення фінансових інвестицій підприємства. 

43. Види цінних паперів. 

44. Типи акцій та їх рейтинги. 

45. Права і привілеї власників простих акцій. 

46. Оцінка простих акцій. 

47. Типи облігацій та їх характеристика. 

48. Оцінка облігацій та їх рейтинги. 

49. Поняття портфеля фінансових інвестицій. 

50. Класифікація портфеля фінансових інвестицій. 

51. Управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій. 

52. Фінансові ринки. 

53. Фінансові інститути. 

54. Фондова біржа. 

55. Класифікація ризиків. 

56. Оцінка ризику. 

57. Управління інвестиційними ризиками.  

58. Стисла характеристика джерел формування інвестиційних ресурсів. 

59. Система традиційного фінансування інвестиційних проектів. 

60. Система проектного фінансування. 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є важливою 

складовою навчального процесу. 

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання студентів, здобуті під час 

роботи з підручниками або посібниками. 

Основне завдання контрольної роботи – перевірити рівень знань студентів з 

конкретної теми. 

Під час виконання контрольної роботи студенти набувають навички роботи з 

монографіями, науковими статтями, нормативними і статистичними матеріалами, а також 

вчаться оформлювати наукові роботи. 

Номер варіанта контрольного завдання студент обирає за першою літерою свого 

прізвища (див. таблицю). 

 

Перша літера прізвища студента Номер варіанту контрольного завдання 

А, Б, В 1 

Г, Д, Е 2 

Є, Ж, 3 3 

І,Й,К 4 

Л,М,Н 5 

О, П, Р 6 

С,Т,У 7 

Ф,Х,Ц 8 

Ч,Ш,Щ 9 

Ї,Ю,Я 10 

 

Підготовка та виконання контрольної роботи 
Перед написанням контрольної роботи студент повинен ознайомитися з основними 

вимогами до її виконання. 

Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент має розкрити 

вибрану тему контрольної роботи. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити 

основні поняття і терміни, що стосуються теми контрольної роботи, включити в зміст 

матеріалу тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади. Варіанти контрольних робіт 

надаються нижче. 

Виклад матеріалу контрольної роботи. Матеріал контрольної роботи необхідно 

викладати послідовно, логічно пов'язати окремі його частини, повністю розкрити питання 
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контрольної роботи. Слід приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, 

розглянути і творчо осмислити відповідну навчальну літературу, періодичні видання і 

статистичні матеріали, визначити своє ставлення до дискусійних питань тими роботи. 

 Рекомендовано структуру контрольної роботи: 

1) титульна сторінка; 

2) зміст контрольної роботи, де наводяться заголовки теми та номери сторінок; 

3) основна частина, що складається з трьох основних розділів, які можуть поділятися 

на два-три підрозділи і за змістом повинні відповідати питанням варіанту, 

підпорядковуватись основній меті та завданням, мати приблизно однаковий обсяг.  

4) додатки, до яких слід включати допоміжні матеріали (таблиці цифрових даних, 

графіки, схеми допоміжного характеру тощо). Кожний додаток починають з нової сторінки, 

у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Додаток повинен мати тематичний 

заголовок. Якщо в контрольній роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують 

арабськими цифрами (наприклад: "Додаток 1"). Сторінки в додатках нумерують у межах 

одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов'язковим. 

5) список використаної літератури розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку 

в такій послідовності: 

- закони і нормативні акти; 

- джерела фактичних даних; 

- літературні та наукові джерела; 

- матеріали періодичних видань (у літературних і наукових джерелах вказують  

  прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, назву видавництва, рік  

  видання; для статей, які опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище,  

  ініціали автора, назву статті, назву  журналу чи газети, рік видання, номер  журналу  

  чи дату виходу газети). 

6) обсяг контрольної роботи не повинен бути більшим 20 сторінок формату А4, 

надрукованих на принтері, розмір шрифту 14 (рекомендується шрифт Times New Roman), 

інтервал між рядками — 1,5, верхнє і нижнє поля — по 2 див, ліве поле — 2,5, праве — 1,3, 

колонтитули — по 0,5. 

Грамотність оформлення. Ця важлива вимога до контрольної роботи забезпечує її 

високу якість. У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно 

дотримуватись правил цитування, оформлення зносок, посилання на використану літературу. 

Технічне оформлення контрольної роботи здійснюється відповідно до вимог 

"Методичних рекомендацій щодо підготовки та оформлення контрольних робіт". 
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ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Варіант № 1 

1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. 

2. Види інвестиційних стратегій підприємства. 

3. Класифікація портфеля фінансових інвестицій. 

 

Варіант № 2 

1. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

2. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій. 

3. Фінансові інститути. 

 

Варіант № 3 

1. Модель інвестиційної поведінки підприємства у ринковому середовищі. 

2. Управління інвестиційними проектами. 

3. Фінансові ринки. 

 

Варіант № 4 

1. Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту. 

2. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів. 

3. Управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій. 

 

Варіант № 5 

1. Функції і механізм інвестиційного менеджменту. 

2. Особливості здійснення фінансових інвестицій підприємства. 

3. Класифікація інвестиційних ризиків. 

 

Варіант № 6 

1. Концепція оцінки вартості грошей у часі. 

2. Форми здіснення фінансових інвестицій підприємства. 

3. Фондова біржа. 

 

Варіант № 7 

1. Концепція обліку фактора інфляції. 

2. Типи акцій та їх оцінка. 

3. Оцінка інвестиційного ризику. 
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Варіант № 8 

1. Концепція обліку фактора ризику. 

2. Типи облігацій, їх основні характеристики та оцінка. 

3. Система проектного фінансування. 

 

Варіант № 9 

1. Концепція обліку фактора ліквідності. 

2. Фінансове середовище. 

3. Система традиційного фінансування інвестиційних проектів. 

 

Варіант № 10 

1. Стратегічні цілі інвестиційної діяльності підприємства. 

2. Джерела та системи фінансування інвестиційного проекту. 

3. Управління інвестиційними ризиками.  
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