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ПІБ Ігнатко Марія Іванівна 
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гій 
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Консультації 

Відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що розміщений на офі-

ційному сайті КаУ ім. А.Волошина (сторінка кафедри менеджменту, фінансів 

та інформаційних технологій)  

URL: http://www.kau.com.ua/pro-universitet/kafedri/kafedra-menedjment-

finansiv-ta-informaciynuh-tehnologiy.html 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальна 

характеристика 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 4-й курс / 8 семестр 
Кількість годин 150 год. 

Кількість кредитів 5 кредитів 
Лекції (Л)  

практичні заняття 

(П) 

самостійна робота 

(С) 

Л 40 годин 

П 28 годин 

С 82 годин 

Анотація 

Дисципліна «Інвестиційний менеджмент» є нормативною складовою навча-

льного плану, входить до циклу дисциплін професійної підготовки, яка 

спрямована на отримання студентами сучасного економічного мислен-

ня та системи соціальних знань у галузі управління інвестиційною дія-

льністю підприємств, засвоєння основних теоретичних положень та 

опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпе-

чувати її ефективність. Дисципліна орієнтує на пошук нових ринкових 

можливостей та формування на цій основі нових бізнес-планів реаль-

них інвестиційних проектів і обґрунтування інвестиційних програм. 

Формат навчання 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистан-

ційного навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання 
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Технічне й програмне 

забезпечення/ 

обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та про-

грамних продуктів: Power Point, Google Tables, Google Forms. 

Методи та техніки нав-

чання 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-

візуалізація); семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий 

штурм», тестування / ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); 

індивідуальні консультації; робота в малих групах 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Менедж-

мент та адміністрування», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий менеджмент». 

Мета дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є: 

• формування критичного мислення здобувачів вищої освіти та засвоєння 

знань з інвестиційної діяльності; 

• надання майбутнім фахівцям розуміння економічної сутності та механізму 

інвестування; 

• формування теоретичної та методологічної бази інвестування для вільного 

володіння практикою використання інвестиційних інструментів. 

Завдання дисципліни 

Завданнями навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є:  

• теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти з питань еко-

номічної сутності та форм інвестицій підприємств;  

• визначення основних підходів до формування інвестиційних рішень з ви-

бору напрямів та інструментів інвестування; 

• вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, 

підприємств та фізичних осіб; 

• визначення заходів з використання інвестицій як одного з дійових важелів 

економічної політики держави; 

• формування у студентів навичок роботи в команді. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Компетентності та 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у прак-

тичних ситуаціях. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучас-

ними знаннями. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та ана-

лізу інформації з різних джерел. 

ЗК13. Здатність працювати у команді. 

ПР04. Знати механізм функціонування держав-

них фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, 

фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

діагностики стану фінансових систем (держав-

ні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова сис-

теми, фінанси суб’єктів господарювання, фі-

нанси домогосподарств, фінансові ринки, бан-

ківська система та страхування). 

ПР07. Збирати, узагальнювати та аналізувати 

потрібну інформацію, розраховувати економі-

чні та фінансові показники, проводити дослі-

дження, здійснювати управління та аргументу-

вати фінансові рішення. 

ПР12. Застосовувати теоретичні знання та 

практичні навички управління для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

ПР16. Володіти загальнонауковими та спеціа-

льними методами дослідження фінансових 

процесів. 

ПР17. Вміти абстрактно мислити, застосовува-

Фахові компетентності 

ФК04. Здатність застосовувати економіко-

математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач. 

ФК07. Здатність застосовувати законодавчі, 

нормативні та інструктивні документи у сфері 

фінансів, оподаткування, банківської справи та 

страхування. 

ФК08. Здатність визначати та аналізувати ос-

новні фінансові показники та процеси, а також 

та здійснювати оцінювання фінансового стану 

підприємства, банківської та страхової устано-

ви 

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та викори-



стання інформації для вирішення професійних 

завдань, формування аналітичних висновків та 

прийняття управлінських рішень у сфері фі-

нансів, банківської справи та страхування. 

ФК11. Здатність складати, аналізувати та інте-

рпретувати фінансову звітність. 

ФК17. Здатність підтримувати належний рі-

вень знань та постійно підвищувати свою про-

фесійну підготовку. 

ти аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань та змісто-

вно інтерпретувати отримані результати. 

 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде : 

 

а) знати 

✓ зміст основних понять курсу; 

✓ взаємозв’язок практичних вправ із професійною діяльністю інвестора; 

✓ роль інвестиційної діяльності в розвитку світової економіки; 

✓ інвестиційний характер економічних циклів національного та наднаціона-

льного рівнів; 

✓ наявність досить стійких тенденцій, що яскраво виявляються в міжнарод-

ному русі капіталів, глобалізації. 

б) уміти 

✓ застосувати набуті вміння та навички на практиці; 

✓ аналізувати, інтерпретувати і порівнювати отримані дані; 

✓ конкретно та своєчасно використовувати отримані знання; 

✓ аналізувати тенденції розвитку інвестиційних процесів; 

✓ аналізувати внесок окремих економічних шкіл у розвиток теорії інвес-

тицій. 

СТРУКТУРА КУРСУ 
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МОДУЛЬ 1 

Теоретичні та методичні засади інвестування 

4 2 4 Тема 1 Сутність інвестицій. 

Розуміти сутність, функції та роль інвестицій. 

Розуміти Роль інвестицій у забезпеченні ефекти-

вного стратегічного розвитку підприємства та 

зростання його ринкової вартості. Мати поняття 

про валові та чисті інвестиції. Вміти класифіку-

вати інвестиції підприємства за об'єктами інвес-

тування, характером участі в цьому процесі, 

періодом інвестування та іншими ознаками. 

Опитування, 

мозковий 

штурм 

4 2 8 
Тема 2. Поняття інвестицій-

ної діяльності. 

Знати визначення інвестиційної діяльності. Вміти 

назвати її учасників. Знати визначення та особ-

ливості фінансових інвестицій. Вміти класифіку-

вати цінні папери.  

Реферат, опи-

тування 

4 4 2 
Тема 3. Інвестиційний мене-

джмент. 

Розуміти сутність інвестиційного менеджменту. 

Знати принципи та функції інвестиційного мене-

джменту. Розуміти сутність інвестиційної страте-

гії підприємства. Знати визначати стратегічні 

напрямки формування інвестиційних ресурсів 

підприємства. 

Тестування, 

опитування 

4 2 8 
Тема 4. Моніторинг та ін-

формаційне забезпечення 

інвестиційного менеджменту. 

Знати та розуміти сутність інвестиційного порт-

фелю підприємства. Розуміти специфіку прове-

дення моніторингу та післяінвестиційного конт-

ролю інвестиційних проектів. Мати поняття про 

бюджет капітальних інвестицій. 

Тестування, 

доповіді, моз-

ковий штурм 



4 4 10 
Тема 5. Інвестиційна страте-

гія підприємства. 

Мати уявлення про інвестиційну стратегію підп-

риємства, їх види. Знати визначати стратегічні 

напрямки формування інвестиційних ресурсів 

підприємства. 

Тестування, 

задачі, моду-

льна контро-

льна робота 1 

МОДУЛЬ 2 

Управління інвестиційною діяльністю 

4 2 10 
Тема 6. Методи оцінки інвес-

тиційної привабливості підп-

риємства. 

Розуміти принципові основи державного регу-

лювання інвестиційної діяльності підприємств. 

Знати особливості правового регулювання інвес-

тиційної діяльності підприємства. Вміти класи-

фікувати форми державної підтримки інвести-

ційного процесу. 

Доповіді, тес-

тування, зада-

чі 

4 4 10 

Тема 7. Основні положення 

інвестиційного проектування. 

Способи оцінки інвестицій-

них проектів. 

Розуміти значення інвестиційного проекту та 

знати основні положення інвестиційного проек-

тування. Вміти здійснювати фінансову оцінку 

інвестиційних проектів. 

Тестування, 

опитування, 

доповіді 

4 2 10 
Тема 8. Політика формування 

інвестиційних ресурсів. 

Вміти класифікувати інвестиційні ресурси. Знати 

аналізувати інвестиційну діяльність підприємст-

ва у попередньому періоді. Вміти досліджувати 

умови зовнішнього інвестиційного середовища і 

кон'юнктури інвестиційного ринку. 

Доповіді, моз-

ковий штурм, 

тестування 

4 4 10 
Тема 9. Правила прийняття 

інвестиційних рішень. 

Вміти обґрунтовувати прийняття інвестиційних 

рішень. Знати методи оцінки реальних інвести-

ційних проектів.  

Реферати, 

опитування 

4 2 10 
Тема 10. Управління портфе-

лем фінансових інвестицій 

підприємства. 

Знати сутність та цілі формування портфелем 

фінансових інвестицій підприємства. Вміти хара-

ктеризувати типи інвестиційних портфелів підп-

риємства. Знати основні етапи формування 

портфеля фінансових інвестицій. 

Презентації, 

модульна ко-

нтрольна ро-

бота 2 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю 

Форма  

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня підго-

товки студента за визначеною темою (в тому числі і самостійної 

роботи). Поточний контроль проводиться у формі усного опиту-

вання, письмового експрес-контролю (в тому числі у вигляді 

виконання тестових завдань/вирішення задач), виступів студентів 

при обговоренні теоретичних питань, доповідей та презентацій, 

есе, захисту реферату. 
Форма  

модульно-

го контро-

лю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 

студента за темами одного змістового модулю та передбачає 

виконання модульної контрольної роботи. 

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксу-

ються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може зарахо-

вуватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав 

мінімально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі ек-

замену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оці-

нку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екза-

мену (заліку) для підвищення своєї оцінки. 
Форма  

підсумко-

вого конт-

ролю 

Екзамен (усно/письмово) 



Критерії оцінювання 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

- модульна контрольна робота – 50 балів.  

  Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

   Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та 

другий змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та  

самостійна робота  

(max) 

Моду-

льна 

контро-

льна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

 самостійна робота 

 (max) 

Моду-

льна 

конт-

рольна 

робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

50 100 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

50 100 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Шкала оцінювання сту-

дентів 

(підсумковий  

контроль) 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий про-

ект, практика) 

Залік 

  90 - 100             А відмінно  

 

зараховано 
 82 - 89             B добре 

 74 - 81             С добре 

 64 - 73             D задовільно 

 60 - 63             E задовільно 

              

              35 - 59 

 

           FХ 

 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

 

0 - 34 

 

             F 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням  
дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим   

повторним вивченням 
 дисципліни) 

Політика щодо  

дедлайнів та  

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. 

Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  

Політика щодо  

академічної  

доброчесності 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобіль-

них девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані 

літературні джерела. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для її незараху-

ванння викладачем. 

Політика щодо  

відвідування 

Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є 

обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажуван-

ня, індивідуальний графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн режимі. 

Студент зобов’язаний дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Політика щодо  

зарахування результатів  

неформальної освіти 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів нав-

чання, отриманих у неформальній освіті» Доступний за посиланням: 

www.kau.com.ua 

Політика та  

очікування 

Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатсь-

кого університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 
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