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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра фінансів та бухгалтерського обліку 

Навчальна дисципліна ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента ОП (вивчається у 2 

семестрі), екзамен 

Мова викладання  Українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у 

здобувачів вищої освіти теоретичних знань та 

практичних навичок щодо формування та 

управління інвестиційною діяльністю 

промислового підприємства, вибору 

інвестиційної стратегії та оцінки 

інвестиційного ринку. 

Основними завданнями є: 

- ознайомлення студентів з відповідними 

поняттями, категоріями, системами та 

алгоритмами інвестиційного менеджменту 

промислового підприємства ; 

- набуття практичних навичок з оволодіння 

методичним інструментарієм інвестиційного 

менеджменту промислового підприємства; 

- визначення методів та інструментів 

інвестиційного проектування промислового 

підприємства ; 

- здійснення аналізу зарубіжних концепцій та 

сучасних вітчизняних підходів відносно 

управління фінансовими інвестиціями 

промислового підприємства . 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК 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 

ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 



відповідному рівні; 

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

СК 1 Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 4 Здатність до ефективного використання 

та розвитку ресурсів організації; 

СК 9 Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р 1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах 

Р2. Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення 

Р4. Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї 

Р5. Планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах 

Р6. Мати навички прийняття, обґрунтування 

та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного законодавства, 

етичні міркування та соціальну 

відповідальність. 

Р 13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно зараховано 



82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту промислового 

підприємства 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства. Роль інвестицій у 

забезпеченні ефективного стратегічного розвитку підприємства та зростання його 

ринкової вартості. Поняття валових та чистих інвестицій. Класифікація інвестицій 

промислового підприємства за об’єктами інвестування, характером участі в цьому 

процесі, періодом інвестування та іншими ознаками. Сучасні форми державного 

регулювання інвестиційної діяльності підприємств в Україні. Суб’єкти інвестування, їх 

основні типи. Поняття інвестиційного менеджменту як професійної діяльності і наукового 

напряму. Зв’язок теорії інвестиційного менеджменту з теорією загального менеджменту 

промислового підприємства. 

Основна мета інвестиційного менеджменту, її підпорядкованість стратегії економічного 

розвитку підприємства. Основні завдання інвестиційного менеджменту – забезпечення 

високих темпів економічного розвитку підприємства за рахунок ефективної інвестиційної 

діяльності, максимізації доходів (чистого грошового потоку), мінімізації інвестиційних 

ризиків підприємства, забезпечення проектних параметрів реалізації інвестиційних 

програм тощо. Основні функції інвестиційного менеджменту – розробка стратегічних 

напрямів інвестиційної діяльності підприємства, стратегії формування інвестиційних 

ресурсів підприємства на основі дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та 

прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку; обґрунтування окремих проектів 

реального інвестування підприємства та їх оцінка; відбір ефективних фінансових 

інструментів на основі оцінки їх інвестиційної привабливості; формування інвестиційного 

портфеля підприємства та його оцінка; поточне планування та оперативне управління 

реалізацією інвестиційних програм і окремих проектів тощо. 

 

Тема 2. Методичний інструментарій управління інвестиціями 

Концепція оцінки вартості грошей у часі під час здійснення інвестиційної діяльності 

промислового підприємства. Методичний інструментарій визначення майбутньої і 

теперішньої вартості чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності. Інфляція та її 

вплив на результати інвестиційної діяльності. Номінальна та реальна вартість чистого 

грошового потоку від інвестиційної діяльності. Врахування фактору інфляції при 

формуванні необхідного рівня дохідності інвестицій. Інфляційна премія та методи її 

розрахунку. Поняття інвестиційних ризиків. Класифікація інвестиційних ризиків за 

окремими ознаками. Поняття систематичного та несистематичного інвестиційних ризиків. 

Методичний інструментарій кількісної оцінки рівня інвестиційних ризиків. Премія за 

ризик та методи її розрахунку. Модель оцінки капітальних активів, основні допущення 

щодо її використання. Лінія надійності інвестиційного ринку, методи оцінки необхідного 

рівня дохідності інструменту інвестування, виходячи з рівня систематичного ризику. 



Поняття ліквідності інвестицій. Класифікація інвестицій підприємства за рівнем 

ліквідності. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій. Премія за 

ліквідність інвестицій та методи її розрахунку. 

 

Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку 

Поняття інвестиційного ринку. Класифікація видів та сегментів інвестиційного ринку. 

Характеристика окремих видів та сегментів інвестиційного ринку України на сучасному 

етапі. Методи поточного спостереження кон’юнктури інвестиційного ринку. Поняття 

моніторингу інвестиційного ринку та принципи його організації на підприємстві. Основні 

параметри інвестиційного ринку, що спостерігається, зв’язок напрямів і особливостей 

інвестиційної діяльності підприємства з ними. Методи аналізу поточної кон’юнктури 

інвестиційного ринку. Прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку; основні етапи 

та методи його здійснення. Поняття інвестиційної привабливості галузей економіки. 

Методичні засади дослідження інвестиційної привабливості окремих галузей економіки. 

Система основних показників, що характеризують інвестиційну привабливість галузей 

економіки. Поняття інвестиційної привабливості регіонів. Методичні засади дослідження 

інвестиційної привабливості окремих регіонів. Система основних показників, що 

характеризують інвестиційну привабливість регіонів. Поняття інвестиційної 

привабливості окремих підприємств. Методичні засади дослідження інвестиційної 

привабливості окремих підприємств. Система основних характеристик і показників 

інвестиційної привабливості окремих підприємств – стадія життєвого циклу, реальна 

вартість і структура сукупних активів, фінансовий стан, стан управління боргами, 

ринковою вартістю промислового підприємства. 

 

Тема 4. Інвестиційна стратегія промислового підприємства 

Поняття інвестиційної стратегії промислового підприємства. Зв’язок інвестиційної 

стратегії із загальною стратегією економічного розвитку підприємства. Основні етапи 

процесу формування інвестиційної стратегії підприємства – визначення горизонту 

стратегічного управління інвестиційною діяльністю, формування її стратегічних цілей, 

обґрунтування стратегічних напрямів інвестиційної діяльності, стратегії формування 

інвестиційних ресурсів; структурування реалізації стратегії за періодами та іншими 

кількісними параметрами. 

Оцінка інвестиційної стратегії промислового підприємства за критеріями відповідності 

загальній стратегії його економічного розвитку, внутрішньої збалансованості її розділів, 

узгодженості із зовнішнім інвестиційним середовищем, урахування впливу факторів 

зовнішнього інвестиційного середовища, ресурсного потенціалу підприємства, рівня 

інвестиційного ризику, проектної результативності тощо. Оптимізація співвідношення 

різних форм інвестування за окремими етапами реалізації його інвестиційної стратегії, 

виходячи з профільного спрямування діяльності підприємства, стадії його життєвого 

циклу, розміру, стану кон’юнктури окремих сегментів інвестиційного ринку тощо. 

 

Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів промислового підприємства 

Поняття інвестиційних ресурсів промислового підприємства, класифікація, форми 

залучення. Завдання та основні етапи розробки політики формування інвестиційних 

ресурсів підприємства. Методичні засади розробки політики формування інвестиційних 

ресурсів підприємства. 

Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах. Особливості розрахунку потреби 

в інвестиційних ресурсах промислового підприємства для здійснення реальних та 

фінансових інвестицій. Сучасні методи фінансування окремих інвестиційних проектів і 

програм – повне самофінансування (за рахунок внутрішніх джерел формування 

інвестиційних ресурсів), акціонування, кредитне фінансування, фінансовий лізинг і 

селенг, змішане фінансування. 



Оптимізація структури джерел формування інвестиційних ресурсів за формами залучення 

і видами. Поняття вартості інвестиційних ресурсів. Середньозважена вартість 

інвестиційного капіталу. Оцінка вартості внутрішніх та зовнішніх джерел залучення 

власного капіталу для інвестицій. Методи оцінки вартості джерел позикового капіталу. 

 

Тема 6. Правила прийняття інвестиційних рішень 

Методичні підходи оцінки й відбору реальних інвестицій. Методи оцінки ефективності 

проектів реальних інвестицій. Критерії ефективності реальних інвестиційних проектів – 

чистий приведений дохід, індекс дохідності, період окупності, внутрішня норма 

дохідності та ін., порядок їх розрахунку. Взаємозв’язок окремих показників оцінки 

ефективності реальних інвестицій. Особливості оцінки ефективності незалежних і 

альтернативних проектів реальних інвестицій. Обґрунтування інвестиційних рішень про 

заміну капітальних активів у зв’язку з вибором «покупка -лізинг». 

Управління інвестиційними ризиками: профілактика, мінімізація і запобігання окремим 

видам інвестиційних ризиків. Правила прийняття інвестиційних рішень в умовах 

невизначеності і ризику. Методи оцінки одиничних ризиків проектів реальних інвестицій: 

аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, імітаційного моделювання за методом Монте-Карло, 

аналіз дерева рішень. Методи оцінки несистематичних ризиків проектів реальних 

інвестицій. Методи оцінки ринкових (систематичних) ризиків проектів реальних 

інвестицій. Методи оцінки рівня ліквідності окремих реальних інвестиційних проектів та 

її вплив на прийняття інвестиційних рішень. 

Управління дисципліною. Види трудової дисципліни. Дисциплінарні відносини. 

Організаційні, економічні, виховні та правові методи управління дисципліною. 

Прогресивні дисциплінарні заходи для покращення роботи персоналу. 

 

Тема 7. Управління реальними інвестиціями промислового підприємства 

Роль реального інвестування в розвитку підприємств. Характеристика основних форм 

реальних інвестицій підприємства – придбання цілісних майнових комплексів, нове 

будівництво, реконструкція, модернізація, придбання окремих видів матеріальних та 

нематеріальних активів тощо. Методичні засади управління реальними інвестиціями 

підприємства. Основні етапи процесу управління реальними інвестиціями на підприємстві 

– аналіз стану реального інвестування у передплановому періоді, визначення загальної 

потреби в реальному інвестуванні в плановому періоді, обґрунтування форм реального 

інвестування; розробка бізнес-планів реальних інвестиційних проектів, методи 

формування програми реальних інвестицій; управління забезпеченням реалізації окремих 

реальних інвестиційних проектів та інвестиційних програм. Бізнес-план реального 

інвестиційного проекту, методичні засади його розробки. Зміст бізнес-плану реального 

інвестиційного проекту та характеристика основних його розділів – резюме, 

характеристика продукту (послуги), розміщення об’єкта, аналіз ринку продукту, обсяг та 

структура виробництва продукту (послуги), які плануються, забезпеченість випуску 

продукту (послуги) основними факторами виробництва, стратегія маркетингу, фінансовий 

план, визначення потреби в інвестиційних ресурсах та джерел її фінансування, оцінка 

ризиків та форми їх страхування і мінімізації, графіки реалізації проекту, аналіз 

беззбитковості. Система основних показників, що входять до складу окремих розділів 

бізнес-плану реального інвестиційного проекту, та методи їх розрахунку. 

Принципи оперативного управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. 

Календарний план реалізації реального інвестиційного проекту та порядок його розробки. 

Розподіл відповідальності і ризиків замовника та підрядчика під час реалізації 

інвестиційного проекту. 

Бюджет реального інвестиційного проекту, його види. Особливості розробки капітального 

бюджету. Зміст та порядок розробки поточного бюджету експлуатації реального 

інвестиційного проекту. Метод «гнучкого бюджету» реалізації інвестиційного проекту і 



принципи його розробки. Побудова системи моніторингу реалізації реальних 

інвестиційних програм і проектів. Аналіз резервів і можливостей нормалізації ходу 

виконання окремих інвестиційних проектів. Необхідність оперативного коригування форм 

реалізації інвестиційних проектів. Критерії припинення реалізації інвестиційного проекту 

та «виходу» із нього. Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування. 

Основні етапи формування програми реальних інвестицій на підприємстві. Методичні 

підходи до відбору реальних інвестиційних проектів, що можуть включатися до програми 

реальних інвестицій підприємства. Критерії відбору до програми реальних інвестиційних 

проектів. Методи спільного планування інвестиційних потреб і фінансових можливостей 

підприємства. Оптимізація програми реальних інвестицій підприємства. 

Тема 8. Управління фінансовими інвестиціями промислового підприємства 

Цілі та умови здійснення фінансових інвестицій. Роль фінансового інвестування в 

забезпеченні встановлення фінансового впливу на інші підприємства, реалізації 

стратегічних цілей, що пов’язані з диверсифікацією операційної діяльності підприємства, 

забезпеченні дохідності тимчасового вільного капіталу, накопиченні інвестиційних 

ресурсів для реалізації реальних інвестицій. Характеристика основних форм фінансових 

інвестицій промислового підприємства – вкладення в статутні фонди інших підприємств; 

розміщення тимчасово вільного капіталу в дохідні інструменти грошового ринку, 

вкладення капіталу в дохідні інструменти фондового ринку тощо. Методичні засади 

управління фінансовими інвестиціями підприємства. Основні етапи процесу розробки 

політики управління фінансовими інвестиціями на підприємстві – аналіз стану 

фінансового інвестування у передплановому періоді, визначення форм фінансового 

інвестування, оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів, 

формування портфеля фінансових інвестицій та оперативне його коригування. Принципи 

й методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів. 

Характеристика основних інструментів інвестування фондового ринку України, 

особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної привабливості. Рейтингова 

оцінка інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів. Характеристика 

основних інструментів інвестування грошового ринку України та інших, особливості 

показників і методів оцінки їх інвестиційної привабливості. 

 

Тема 9. Управління портфелем фінансових інвестицій промислового підприємства 

Мета і завдання управління формуванням портфеля фінансових інвестицій промислового 

підприємства. Типи портфелів фінансових інвестицій, їх характеристика. Принципи і 

послідовність здійснення процесу формування портфеля фінансових інвестицій 

промислового підприємства. Особливості відбору інструментів інвестування до портфеля 

фінансових інвестицій: акцій, облігацій, ощадних сертифікатів та інших. Методичні 

підходи до мінімізації ризиків портфеля, у т.ч. через диверсифікацію фінансових 

інструментів. 

Загальна оцінка сформованого портфеля інвестицій підприємства за критеріями 

дохідності, ризику та ліквідності. Принципи та параметри оперативного управління 

портфелем фінансових інвестицій промислового підприємства. Основні фактори, що 

впливають на зниження ефективності фінансових інвестицій, методи оцінки їх впливу. 

Організація системи моніторингу ефективності портфеля фінансових інвестицій. 

Обґрунтування управлінських рішень щодо реконструкції портфеля фінансових 

інвестицій, ефективних форм реінвестування капіталу. 
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