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Анотація 

Освітньою програмою «Менеджмент організацій та адміністрування» 

підготовки магістрів передбачено набуття здобувачами вищої освіти 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. 

Програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» 

розрахована на здобувачів вищої освіти, які вивчили ділове адміністрування, 

фінансовий менеджмент, економічну безпеку підприємства. Програма 

передбачає комплексне застосування набутих компетенцій для управління 

фінансовими інвестиціями на підприємствах.  

Дисципліна «Інвестиційний менеджмент» носить міждисциплінарний 

характер, вона забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти до вивчення 

навчальних дисциплін «Державне управління», «Управління якістю», 

«Управління проектами». 
Ключові слова: менеджмент, інвестиції, інвестиційний менеджмент,  

управління, інвестиційна стратегія. 
 

Annotation 

The educational program «Management of Organizations and 

Administration» of master's training provides for the acquisition by graduates of a 

system of special knowledge in the field of investment management of enterprises, 

relevant competencies based on mastering basic theoretical principles and 

mastering the necessary practical skills to effectively carry out these activities. The 

program of the discipline «Investment Management» is designed for applicants for 

higher education who have studied business administration, financial management, 

economic security of the enterprise. The program provides for the integrated 

application of acquired competencies for financial investment management in 

enterprises. The discipline «Investment Management» is interdisciplinary in 

nature, it provides training for higher education students to study the disciplines of 

«Public Administration», «Quality Management», «Project Management».  

Keywords: management, investments, investment management, 

management, investment strategy. 
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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Інвестиційний менеджмент» відноситься до 

управлінських. Вона є нормативною дисципліною і включена до циклу 

професійної підготовки навчального плану фахівців, які здобувають вищу 

освіту за другим (магістерським) рівнем.  

Дисципліна «Інвестиційний менеджмент» призначена для для 

здобувачів вищої освіти, які навчаються за галуззю знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент організацій та адміністрування». 

Ця робоча програма складена на основі навчального плану освітньо-

професійної програми вищезазначеної спеціальності та її робочого 

навчального плану. 

Основним призначенням робочої програми навчальної дисципліни є: 

– ознайомлення здобувачів вищої освіти та інших учасників освітнього 

процесу зі змістом освіти, критеріями та засобами оцінювання результатів 

навчання тощо; 

– встановлення відповідності змісту освіти освітній програмі та 

стандартам вищої освіти під час акредитації; 

– встановлення відповідності при зарахуванні результатів навчання, 

отриманих в інших закладах освіти (академічна мобільність), за іншими 

освітніми програмами, у попередні роки (при поновленні на навчання). 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1 

Основні характеристики навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування»  

Спеціальність:  

073: «Менеджмент»  

 

Нормативна 

Модулів - 1 Рік підготовки 

Змістових модулів - 2 1-й 1-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 

http://www.kb.nuos.edu.ua/L

icensing%20and%20accredit

ation%20specialties/magister

s-management.html 

 

Освітньо-професійна 

програма: «Менеджмент 

організацій та 

адміністрування»  
 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекцій 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

- немає 

30 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

15 год. 8 год. 

Загальна кількість годин - 

120 

Лабораторні 

  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3; 

 

самостійної роботи 

студента – 5. 

Освітній рівень: 

другий  (магістерський) 

 

Самостійна робота 

75 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання: 

- год. 

Вид контролю: екзамен  

Форма контролю: комбінована 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи становить (%):  

- для денної форми навчання – 1:1,7 (60,0 %); 

- для заочної форми навчання – 1:6,5 (15,3 %). 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів 

вищої освіти 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. 

У результаті вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» 

студент повинен отримати:  

1) інтегральну 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; 

2) загальні компетентності: 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

3) професійні компетентності: 

ФК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених 

цілей та міжнародних стандартів;  

ФК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість.  

 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Інвестиційний менеджмент» базується на 

знаннях, отриманих в результаті вивчення таких курсів, як: «Ділове 

адміністрування», «Фінансовий менеджмент», «Економічна безпека 

підприємства». 
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4. Очікувані результати навчання 

Очікувані програмні результати навчання включають: 

ПР1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПР4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї; 

ПР6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 

вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади інвестиційного 

менеджменту.  

Тема 1. Інвестиційна діяльність та інвестиційний менеджмент як 

основа ефективного розвитку підприємств у сучасних умовах.  

Джерела інформації: [1, с. 10-12; 2, с. 6-16; 5, с. 14-25]. 

Тема 2. Методологічні системи інвестиційного менеджменту.  

Джерела інформації: [1, с. 20-26; 2, с. 18-26; 10, с. 25-38]. 

Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.  

Джерела інформації: [8, с. 32-38; 9, с. 25-38; 10, с. 41-52]. 

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства та основні методи її 

створення.  

Джерела інформації: [2, с. 60-70; 4, с. 36-48; 7, с. 65-79]. 

Змістовий модуль 2. Особливості інвестиційного менеджменту. 

Тема 5. Управління реальними інвестиціями підприємства   

Джерела інформації: [2, с. 68-78; 7, с. 56-65; 10, с. 71-87]. 

Тема 6. Управління вибором інвестиційних проектів і формуванням 
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програми реальних інвестицій. 

Джерела інформації: [3, с. 90-101; 8, с. 100-118; 10, с. 119-131]. 

Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями.  

Джерела інформації: [1, с. 102-127; 2, с. 156-168; 5, с. 160-176]. 

Тема 8. Управління формуванням інвестиційних ресурсів.  

Джерела інформації: [2, с. 78-98; 7, с. 96-120; 9, с. 128-145]. 
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6. Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 2 

Розподіл навчального часу за модулями 

 

Назва змістових модулів і тем дисципліни 

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Р
аз

о
м

 

у тому числі 

Р
аз

о
м

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

а 

р
о
б
о
та

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б
о
та

  

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

а 

р
о
б
о
та

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б
о
та

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади інвестиційного менеджменту 

Тема 1. Інвестиційна діяльність та інвестиційний менеджмент як основа 

ефективного розвитку підприємств у сучасних умовах.  
14 2 2 10 14 2  12 

Тема 2. Методологічні системи інвестиційного менеджменту.  16 4 2 10 16   16 

Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.  14 4 2 8 14 2  12 

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства та основні методи її створення. 16 4 2 10 16  2 14 

Разом за змістовим модулем 1 60 14 8 38 60 4 2 54 

Змістовий модуль 2. Особливості інвестиційного менеджменту 

Тема 5. Управління реальними інвестиціями підприємства. 16 4 2 10 16  2 14 

Тема 6. Управління вибором інвестиційних проектів і формуванням програми 

реальних інвестицій. 
16 4 2 10 16 2 2 12 

Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями.  14 4 2 8 14 2 2 10 

Тема 8. Управління формуванням інвестиційних ресурсів. 14 4 1 9 14   14 

Разом за змістовим модулем 2 60 16 7 37 60 4 6 50 

Разом з дисципліни 120 30 15 75 120 8 8 104 

Примітка: для студентів заочної форми навчання читаються оглядові лекції за темами модулів в обсягах відповідно до табл. 2. 
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Теми практичних занять 

Теми практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання 

наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 

Тематика практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин за 

формами навчання 

Денна  Заочна  

1 

Тема 1. Інвестиційна діяльність та інвестиційний менеджмент 

як основа ефективного розвитку підприємств у сучасних 

умовах 

2  

2 Тема 2. Методологічні системи інвестиційного менеджменту 2  

3 
Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційного 

менеджменту 
2  

4 
Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства та основні 

методи її створення 
2 2 

5 Тема 5. Управління реальними інвестиціями підприємства 2 2 

6 
Тема 6. Управління вибором інвестиційних проектів і 

формуванням програми реальних інвестицій 
2 2 

7 Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями 2 2 

8 Тема 8. Управління формуванням інвестиційних ресурсів 1  

Разом 15 8 

Самостійна робота   

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної та заочної 

форм навчання наведені в табл. 4. 

Таблиця 4 

Розподіл годин самостійної роботи за видами та формами навчання 

№ 

з/п 
Вид роботи Норматив 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 5 

1 Підготовка до лекцій  1 год. на 1 лекцію 15 8 

2 Підготовка до практичних робіт  
підготовка до практичних 

занять – 1-2 год/1 заняття 
15 16 

3 Підготовка до екзамену  підготовка до 

контрольних заходів – 15 

(30) год. на 1 захід 

15 30 

4 
Підготовка до поточного 

модульного контролю 
30 - 

5 Виконання контрольної роботи 
мінімум 15 годин на 1 

роботу 
- 36 
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Продовження табл. 4 
1 2 3 4 5 

6 

Тема 1. Інвестиційна діяльність та 

інвестиційний менеджмент як основа 

ефективного розвитку підприємств у 

сучасних умовах.  

 

 1 

7 
Тема 2. Методологічні системи 

інвестиційного менеджменту.  

 
 1 

8 
Тема 3. Методичний інструментарій 

інвестиційного менеджменту.  

 
 2 

9 

Тема 4. Інвестиційна стратегія 

підприємства та основні методи її 

створення. 

 

 2 

10 
Тема 5. Управління реальними 

інвестиціями підприємства. 

 
 2 

11 

Тема 6. Управління вибором інвестиційних 

проектів і формуванням програми 

реальних інвестицій. 

 

 2 

12 
Тема 7. Управління фінансовими 

інвестиціями.  

 
 2 

13 
Тема 8. Управління формуванням 

інвестиційних ресурсів. 

 
 2 

Разом 75 104 

Примітка. У дужках для заочної форми 

 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання  

та методи їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: 

• екзамен; 

• стандартизовані тести; 

• реферати; 

• інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

8. Форми поточного та підсумкового контролю  

 

Досягнення здобувача вищої освіти оцінюються за 100-бальною 

системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 
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контролю і оцінки заключного екзамену. 

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок – 40 балів. 

Право здавати заключний екзамен дається здобувачу вищої освіти, якій з 

урахуванням максимальних балів проміжних оцінок і заключного екзамену 

набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою 

проміжних оцінок і оцінки екзамену.  

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної 

теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час виконання 

завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з 

позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності  

здобувачів вищої освіти та їх оцінювання 

Таблиця 5 

Практична робота 

 
Бал Критерії оцінювання 

3 

Робота виконана у встановлений термін. Здобувач вищої освіти самостійно 

визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може розв’язувати комбіновані 
задачі. Звіт відповідає встановленим вимогам 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Здобувач вищої освіти 

наводить потрібні формули. Розв’язує задачу користуючись алгоритмом. 
Складений звіт містить неточності у висновках та помилки 

1 
Здобувач вищої освіти складає скорочену умову задачі, робить обчислення лише 

за готовою формулою 

0 Здобувач вищої освіти не розв’язує задачі 
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Поточний модульний контроль у формі тестування 

Таблиця 6 

 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 15 13 11 9 8 7 6 5 4 2 

 

Таблиця 7 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання  

практичних робіт 
8 роб.  3 бали =  

24 бали 

8 роб.  3 бали = 

24 бали 

Поточний  

модульний контроль 
2 МКР  18 балів =  

36 балів 

- 

Виконання  

контрольних робіт 

- 1 роб.  30 балів = 

36 балів 

Всього 60 60 

 

Контрольна робота (для заочної форми) 

Таблиця 8 
Бал Критерії оцінювання 

36 

Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у достатньому 

обсязі, аргументовано і у правильній послідовності. Використані не тільки 

рекомендовані джерела інформації, а й новітні, самостійно знайдені у періодичних 

виданнях та в інтернет-ресурсах. Правильно сформульовані узагальнюючі 

висновки. Робота достатньо ілюстрована, оформлена акуратно, з дотриманням 

вимог до технічної документації. Під час захисту роботи здобувач вищої освіти 

вільно орієнтується в матеріалах. 

25 

Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у достатньому 

обсязі, логічно. Використані рекомендовані джерела інформації. Правильно 

сформульовані узагальнюючі висновки. Робота оформлена акуратно, з 

дотриманням вимог до технічної документації. Під час захисту роботи здобувач 

вищої освіти орієнтується в матеріалах, у відповідях є неточності. 

10 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал викладено у 

правильній послідовності, але недостатньо повно. Недостатньо використані 

рекомендовані джерела інформації. Висновки сформульовані формально або не 

зв’язані з матеріалами роботи. В оформлені роботи є порушення вимог до 

технічної документації. Під час захисту роботи здобувач вищої освіти в цілому 

орієнтується в матеріалах, у відповідях є помилки та неточності. 

5 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал викладено 

безсистемно, висновки сформульовані формально або відсутні. Робота оформлена 

неохайно, з порушенням вимог до технічної документації. Під час захисту роботи 

здобувач вищої освіти слабо орієнтується в матеріалах, у відповідях є помилки.  

0 Роботу не виконано 
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Підсумковий контроль у формі екзамену 

Підсумковий контроль складається з тестування (2 тестових завдання), 

відповіді на 2 контрольних  питання, 1 практичне завдання. 

Таблиця 9 

Тестування 

 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Таблиця 10 

Відповідь (1 питання - 10 балів) 

 
Бал Критерії оцінювання 

10 
Здобувач вищої освіти вільно володіє матеріалом, дає вичерпну, повну відповідь на 

поставлені та додаткові питання за змістом навчальної дисципліни.  

8 
Здобувач вищої освіти орієнтується у матеріалі, дає не досить повну відповідь на 

поставлені та додаткові питання за змістом навчальної дисципліни.  

6 
Здобувач вищої освіти має уявлення про зміст питань, дає не досить повну 

відповідь на поставлені та додаткові питання за змістом навчальної дисципліни. 

4 
Здобувач вищої освіти має уявлення про зміст питань, дає нечіткі та неточні 

відповіді на поставлені та додаткові питання за змістом навчальної дисципліни. 

2 
Здобувач вищої освіти має уявлення про зміст питань, дає нечіткі та неточні 

відповіді на поставлені питання, але не дає відповідає на додаткові.  

0 
Здобувач вищої освіти не орієнтується у матеріалах питання, не може відповісти на 

додаткові питання за змістом навчальної дисципліни. 
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9. Критерії оцінювання результатів навчання 

Таблиця 11 

№ змістового 
модуля і теми 

Денна форма  Заочна форма  

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 
балів 

ЗМ 1 

Т1 
Практична 
робота № 1 

3 
Практична 
робота № 1 

3 

Т2 
Практична 
робота № 2 

3 
Практична 
робота № 2 

3 

Т3 
Практична 
робота № 3 

3 
Практична 
робота № 3 

3 

Т4 
Практична 
робота № 4 

3 
Практична 
робота № 4 

3 

ПМК Тест № 1 18 - - 

ЗМ 2 

Т5 
Практична 
робота № 5 

3 
Практична 
робота № 5 

3 

Т6 
Практична 
робота № 6 3 

Практична 
робота № 6 3 

Т7 
Практична 
робота № 7 

3 
Практична 
робота № 7 

3 

Т8 
Практична 
робота № 8 

3 
Практична 
робота № 8 

3 

ПМК Тест № 2 18 - - 

Підсумковий 
контроль 

Екзамен,  
в т.ч. 

40 
Екзамен,  
в т.ч. 

40 

 Тестування 10 Тестування 10 

 Відповідь 20 Відповідь 20 

 
Практичні 
завдання 

10 
Практичні 
завдання 

10 

Сума  100  100 
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