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Інвестиційна діяльність є одним з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної
структури. Інвестиції торкаються глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес
економічного зростання в цілому. Причинами, що зумовлюють необхідність інвестицій, є відновлення
наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності.

При здійсненні інвестиційної діяльності підприємство постійно зіштовхується з завданням вибору
інвестиційного рішення. Ухвалення вірного інвестиційного рішення неможливе без врахування таких
факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, множинність доступних проектів, обмеженість
фінансових ресурсів, ризик, пов'язаний з прийняттям інвестиційного рішення.

У зв’язку з цим, інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та
практики у сфері обґрунтування інвестиційних рішень, виборі напрямів та форм інвестування.

Метою вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є формування у студентів сучасного
економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю
підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування
необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на
підприємстві.

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань: економічної
сутності та форм інвестицій підприємств; сутність, функції та методичний інструментарій інвестиційного
менеджменту; сучасні методи оцінки та прогнозування інвестиційного ризику; розробка інвестиційної
стратегії підприємства; визначення основних підходів до формування інвестиційних рішень з вибору
напрямів та інструментів інвестування; правила прийняття рішень відносно реальних інвестиційних
проектів підприємства; методи оцінки ефективності, ризиків, ліквідності окремих реальних проектів та
фінансових інструментів; формування інвестиційної програми та інвестиційного портфеля підприємства, їх
оцінка та оптимізація; оперативне управління інвестиційною програмою та інвестиційним портфелем
підприємства.



ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий,
методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх
вирішення;

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;
ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного
законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з
представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;

ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);
ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне,

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).



Результати вивчення дисципліни дозволять сформувати ряд відповідних професійних і особистісних 
компетенцій у відповідності до СВОУ:

Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають
проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності);
ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності
до визначених цілей та міжнародних стандартів;
СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями
розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та
забезпечувати їх реалізацію;
СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.



Інформаційний обсяг курсу:

ТЕМА 1. Сутність та задачі інвестиційного менеджменту

ТЕМА 2. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

ТЕМА 3. Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку

ТЕМА 4. Інвестиційна стратегія підприємства

ТЕМА 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства

ТЕМА 6. Управління реальними інвестиціями підприємства

ТЕМА 7. Правила прийняття інвестиційних рішень

ТЕМА 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства

ТЕМА 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства

ТЕМА 10. Управління фінансовими інвестиціями підприємства

ТЕМА 11. Інвестиційні ризики, їх оцінка та мінімізація
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