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ВСТУП 

Інвестиційна діяльності відіграє ключову роль у забезпеченні розширеного 

відтворення підприємства та його перспективного економічного розвитку. 

Завдяки інвестиціям підприємством забезпечує відтворення та розширення свого 

економічного потенціалу; здійснює модернізацію та диверсифікацію 

виробництва; підвищення рівня конкурентоспроможності та максимізацію 

прибутку; вирішення багатьох інших економічних та соціальних проблем. Все це 

обумовлює необхідність опанування інвестиційного менеджменту як системи 

принципів та методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов’язаних із 

здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства. 

Інвестиційний менеджмент  органічно входить до загальної системи управління 

підприємством, виступаючи однією із основних функціональних її систем, що 

забезпечує реалізацію переважно стратегічних рішень. 

Програма вивчення нормативної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» 

складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною 

системою, передбаченою освітньою програмою підготовки магістра зі 

спеціальності 073 «Менеджмент», і охоплює всі змістовні модулі, визначені 

анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом. 

Вивчення курсу  «Інвестиційний менеджмент» базується на загальних 

знаннях економічної теорії і взаємопов’язане з такими дисциплінами: «Основи 

економічної теорії» (знання основних економічних законів щодо вибору способу 

використання обмежених економічних ресурсів та розподілу їх між 

конкуруючими напрямами використання); «Мікроекономіка» (володіння 

знаннями щодо мотивів та  альтернатив поведінки економічних суб’єктів на 

ринку); «Макроекономіка» (знання специфіки та механізмів функціонування 

національної економіки); «Фінанси, гроші та кредит» (знання теоретичних 

аспектів функціонування фінансових явищ та процесів; методологічних засад 

формування та розвитку грошової, валютної, кредитно-банківської систем); 

«Фінанси підприємства» (розуміння суті фінансових відносин, які виникають у 

процесі формуванням власних, акумулювання, розподілу та використання 

фінансових ресурсів); «Основи менеджменту» (знання загальних 

закономірностей, принципів формування, функціонування та розвитку системи 

управління підприємством); «Економіка підприємства» (знання методів і способів 

раціонального поєднання та ефективного використання всіх елементів 

виробничого процесу на рівні підприємства). 

Метою вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є формування у 

студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у 

галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, засвоєння основних 

теоретичних положень, набуття необхідних компетенцій та опанування 

практичними навичками  та вміннями, що забезпечують  ефективність управління 

реальними та фінансовими інвестиціями.   

Завданням вивчення дисципліни є: 
набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань сутності, мети та 

функцій інвестиційного менеджменту;  



опанування студентами методологічних засад та методичного 

інструментарію інвестиційного менеджменту;  

оволодіння компетенціями щодо оцінки та прогнозування розвитку 

інвестиційного ринку, оцінки інвестиційної привабливості підприємств, регіонів 

та галузей економіки;  

набуття студентами навичок з розробки інвестиційної стратегії 

підприємства та механізму її реалізації, а також стратегії формування 

інвестиційного капіталу підприємства та управління ним;  

опанування студентами навичок та уміннями підготовки інвестиційних 

програм і проектів підприємства, оцінки доцільності й ефективності реальних та 

фінансових інвестицій, правил прийняття і контролю реалізації інвестиційних 

рішень. 

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності розвитку 

інвестиційних процесів в економіці, а також система принципів та методів 

розробки і реалізації управлінських рішень, які пов’язані зі здійсненням 

різноманітних аспектів інвестиційної діяльності підприємства 

У результаті вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» студенти 

повинні:  

знати:  
економічну природу інвестицій та теоретичні інвестування;  

методичний інструментарій інвестиційного менеджменту;  

теорію та практику прийняття управлінських рішень в сфері 

інвестиційної діяльності підприємства та механізми їх ефективної реалізації;  

теорію та практику формування цілеспрямованої й збалансованої 

програми реальних інвестицій;  

теорію та практику управління портфелем цінних паперів;  

теорію та практику усебічної експертизи доцільності інвестування 

окремих об’єктів;  

правові основи державного регулювання інвестиційної діяльності в 

Україні.   

вміти:  
прогнозувати розвиток інвестиційного ринку;  

дати оцінку інвестиційному ринку та його окремим сегментам;  

дати оцінку інвестиційної привабливості галузей, регіонів та 

підприємств;  

розробити інвестиційну стратегію підприємства;  

дати оцінку інвестиційним якостям окремих реальних проектів;  

дати оцінку інвестиційним якостям найбільш поширених інструментів 

фондового ринку за критеріями доходності, ризику та ліквідності;  

дати оцінку ефективності реальних інвестиційних проектів. 

Форма підсумкового контролю – екзамен.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Напрям підготовки 073 

«Менеджмент організації і 

адміністрування» 

 

Нормативна 

 

 

Модулів – 2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

Рік підготовки: 

4-й  

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 105 

8-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

20 год.  

Практичні, семінарські 

30 год.  

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

55 год.  

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю:  

Екзамен 

 
 

 

 

 

 

 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – формування у студентів сучасного економічного мислення та 

системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю 

підприємств, засвоєння основних теоретичних положень, набуття необхідних 

компетенцій та опанування практичними навичками  та вміннями, що 

забезпечують  ефективність управління реальними та фінансовими інвестиціями.   

Завдання: набуття знань з питань сутності, мети та функцій інвестиційного 

менеджменту; опанування методологічних засад та методичного інструментарію 

інвестиційного менеджменту; оволодіння компетенціями щодо оцінки та 

прогнозування розвитку інвестиційного ринку, оцінки інвестиційної 

привабливості підприємств, регіонів та галузей економіки; набуття навичок з 

розробки інвестиційної стратегії підприємства та механізму її реалізації, а також 

стратегії формування інвестиційного капіталу підприємства та управління ним; 

здобуття уміння з підготовки інвестиційних програм та проектів підприємства, 

оцінки доцільності й ефективності реальних та фінансових інвестицій, правил 

прийняття і контролю реалізації інвестиційних рішень. 

У результаті вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» студенти 

повинні:  

знати: економічну природу інвестицій та теоретичні інвестування; 

методичний інструментарій інвестиційного менеджменту; теорію та практику 

прийняття управлінських рішень в сфері інвестиційної діяльності підприємства та 

механізми їх ефективної реалізації; теорію та практику формування 

цілеспрямованої й збалансованої програми реальних інвестицій; теорію та 

практику управління портфелем цінних паперів; теорію та практику усебічної 

експертизи доцільності інвестування окремих об’єктів; правові основи 

державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні.   

вміти: прогнозувати розвиток інвестиційного ринку; дати оцінку 

інвестиційному ринку та його окремим сегментам; дати оцінку інвестиційної 

привабливості галузей, регіонів та підприємств; розробити інвестиційну стратегію 

підприємства; дати оцінку інвестиційним якостям окремих реальних проектів; 

дати оцінку інвестиційним якостям найбільш поширених інструментів фондового 

ринку за критеріями доходності, ризику та ліквідності; дати оцінку ефективності 

реальних інвестиційних проектів. 

  



3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль № 1. 

Методологічні засади інвестиційного менеджменту 
 

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту 

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 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 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.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 15,17, 21, 22, 27, 40.  
  

Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного 

менеджменту  
  

Концепція оцінки вартості грошей у часі. 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.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 

25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39. 
  

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 

підприємства.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15,17, 21, 22, 27, 33, 36, 40. 
  

Тема 4. Інвестиційні ресурси підприємства  
  

Поняття інвестиційних ресурсів підприємства. Класифікація, форми 

залучення інвестиційних ресурсів. 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 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.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15,17, 21, 22, 23, 25, 27, 

28, 31, 33, 35, 37, 40. 
  

Тема 5. 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».  

Методи оцінки ліквідності реальних інвестиційних проектів. Вплив 

показників ліквідності на прийняття інвестиційних рішень.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 

20, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39.  
 

Тема 6. Інвестиційна стратегія підприємства  
  

Поняття інвестиційної стратегії підприємства. Зв’язок інвестиційної 

стратегії із загальною стратегією економічного розвитку підприємства.  

Основні етапи процесу формування інвестиційної стратегії підприємств. 

Визначення горизонту стратегічного планування інвестиційної діяльності, 

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 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 із профільного 

спрямування діяльності підприємства, стадії його життєвого циклу, розміру, стану 

кон’юнктури окремих сегментів інвестиційного ринку тощо.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,18, 21, 22, 27, 28, 33, 

36, 40. 
 



Змістовний модуль № 2. 

Управління реальними і фінансовими інвестиціями підприємств 
  

Тема 7. Управління реальними інвестиціями 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.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20,  

21, 22, 25, 27, 31, 34, 36, 39, 40.  
  

Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства  
  

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 реальних інвестиційних проектів. Методи спряженого 

планування інвестиційних потреб і фінансових можливостей підприємства. 

Оптимізація програми реальних інвестицій підприємства.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40.  
  

Тема 9. Управління реалізацією та ризиками інвестиційних проектів  
  

Побудова системи моніторингу реалізації реальних інвестиційних програм і 

проектів. Система основних показників моніторингу. 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.  

Управління інвестиційними ризиками. Методи 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.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40.  
 

Тема 10. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства  
  

Портфель фінансових інвестицій підприємства. Мета і завдання управління 

формуванням портфеля фінансових інвестицій підприємства. Типи портфелів 

фінансових інвестицій, їх характеристика. Принципи і послідовність здійснення 

процесу формування портфеля фінансових інвестицій підприємства.  

Особливості відбору інструментів інвестування до портфеля фінансових 

інвестицій. Акції, облігації, ощадні сертифікати та інші. 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.  

Оперативне управління фінансовими інвестиціями. Принципи та параметри 

оперативного управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.  

Основні фактори впливу на ефективність фінансових інвестицій. Методи 

оцінки впливу на ефективність фінансових інвестицій. Організація системи 

моніторингу ефективності портфеля фінансових інвестицій. Обґрунтування 

управлінських рішень щодо реконструкції портфеля фінансових інвестицій, 

ефективних форм реінвестування капіталу.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 6, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 34, 35, 37, 40. 
 

  



ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 
 

Змістовий модуль № 1. 

Методологічні засади інвестиційного менеджменту 
 

Лекція 1.  
 

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту 
 

1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. 

2. Мета і завдання інвестиційного менеджменту.  

3. Функції і механізм інвестиційного менеджменту.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 15,17, 21, 22, 27, 40.  
 

Лекція 2 
 

Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій 

інвестиційного менеджменту 
 

1. Концепція оцінки вартості грошей у часі. 

2. Вплив податків та інфляції на результати інвестиційної діяльності. 

3. Поняття інвестиційних ризиків та їх кількісна оцінка. 

4. Оцінка ліквідності інвестицій.  

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 

29, 31, 32, 34, 35, 37, 39. 
 

Лекція 3 
 

Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку 
 

1. Поняття інвестиційного ринку. Класифікація видів і сегментів 

інвестиційного ринку, їх характеристика. 

2. Оцінка макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. 

3. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки і 

регіонів. 

4. Інвестиційний клімат та методи його дослідження. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15,17, 21, 22, 27, 33, 36, 40. 
 

Лекція 4 
 

Тема 4. Інвестиційні ресурси підприємства 
 

1. Економічний зміст інвестиційних ресурсів підприємства. 

2. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. 

3. Оптимізація структури джерел формування інвестиційних ресурсів. 



Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15,17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 

33, 35, 37, 40. 

 
 

Лекція 5 
 

Тема 5. Правила прийняття інвестиційних рішень 
 

1. Методичні підходи до оцінки й відбору реальних інвестицій. 

2. Методи та критерії оцінки ефективності проектів реальних інвестицій.  

3. Методи оцінки ліквідності реальних інвестиційних проектів. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 

22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39.  
 

Лекція 6 
 

Тема 6. Інвестиційна стратегія підприємства 
 

1. Сутність інвестиційної стратегії підприємства. 

2. Принципи, методи та основні етапи формування інвестиційної стратегії 

підприємств. 

3. Оцінка інвестиційної стратегії підприємства. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,18, 21, 22, 27, 28, 33, 36, 

40. 
 

Змістовний модуль № 2. 

Управління реальними і фінансовими інвестиціями підприємств 
 

Лекція 7 
 

Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства 
 

1. Форми реальних інвестицій та їх значення в економіці підприємства. 

2. Методичні засади управління реальними інвестиціями підприємства. 

3. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, методичні засади його 

розробки. 

4. Бюджет реального інвестиційного проекту, його види. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20,  21, 22, 

25, 27, 31, 34, 36, 39, 40.  
 

Лекція 8 
 

Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства 
 

1. Сутність програми реальних інвестицій та принципи її формування. 

2. Методи та критерії відбору інвестиційних проектів для включення до 

інвестиційної програми. 

3. Способи реалізації програми реальних інвестицій. 



Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40.  

Лекція 9 
 

Тема 9. Управління реалізацією та ризиками інвестиційних проектів 
 

1. Поняття невизначеності та ризику. Класифікація ризиків. 

2. Аналіз ризиків інвестиційного проекту й методи їх оцінки. 

3. Розподіл інвестиційних ризиків. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 

23, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40.  
 

 

Лекція 10 
 

Тема 10. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 
 

1. Стратегія і тактика управління портфелем цінних паперів. 

2. Оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів. 

3. Сучасні методики оцінки ефективності портфеля цінних паперів. 

4. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 6, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 34, 35, 37, 40. 
 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 
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Модуль 1 

Сутність, мета та функції інвестиційного 

менеджменту  
2 2 - - 4 1 - - - 8 

Методологічні засади та методичний 

інструментарій інвестиційного 

менеджменту 

4 2 - - 6 2 - - - 12 

Оцінка та прогнозування розвитку 

інвестиційного ринку 
2 2 - - 6 - - - - 10 

Інвестиційні ресурси підприємства 2 2 - - 6 - - - - 9 

Правила прийняття інвестиційних рішень 2 2 2 - 6 2 2 - - 12 

Інвестиційна стратегія підприємства 2 2 2 - 4 - - - - 6 

Модуль 2 

Управління реальними інвестиціями 

підприємства 
2 2 2 - 6 - - 2 - 10 

Формування програми реальних 

інвестицій підприємства 
1 2 2 - 2 - - - - 4 

Управління реалізацією та ризиками 

інвестиційних проектів 
1 2 - - 5 - - - - 8 

Управління портфелем фінансових 

інвестицій підприємства 
2 2 2 - 10 1 2 - - 18 

Разом годин: 20 20 10 - 55 6 4 2 - 99 

 

 
 

Де І – індивідуальна робота, КР —консультативна робота, СРС — 

самостійна робота студентів. 

  



5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
1 Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту  2 

2 Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій 

інвестиційного менеджменту 

2 

3 Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку 2 

4 Тема 4. Інвестиційні ресурси підприємства 2 

5 Тема 5. Правила прийняття інвестиційних рішень 2 

6 Тема 6. Інвестиційна стратегія підприємства 2 

7 Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства 2 

8 Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства 2 

9 Тема 9. Управління реалізацією та ризиками інвестиційних проектів 2 

10 Тема 10. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 2 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
1 Тема 5. Правила прийняття інвестиційних рішень 2 

2 Тема 6. Інвестиційна стратегія підприємства 2 

3 Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства 2 

4 Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства 2 

5 Тема 10. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 2 

 

 

7. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів 

 

Відповідно до чинних положень про організацію навчального процесу, 

самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, основною 

формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових 

навчальних занять час за розкладом. Самостійна робота над навчальною 

дисципліною «Інвестиційний менеджмент» для студентів включає опрацювання 

теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих 

теоретичних питань, що передбачені для самостійного опрацювання; підготовка 

до виступу на семінарському занятті; систематика вивченого матеріалу курсу 

перед іспитом; виконання індивідуальних завдань; контрольні роботи для 

студентів заочної форми навчання. 

Індивідуальна робота студентів виконується у формі написання письмової 

наукової роботи, в якій розкриваються питання на основі вивчення літературних 

джерел з даної тематики, публіцистичної інформації, сучасних наукових 

досліджень та статистичних даних у динаміці, а також узагальнення та висновки 

на основі  отриманих студентом знань  з обраної теми. 



Вся інформація повинна мати посилання на джерела та оформлена 

відповідно до вимог державного стандарту України ДСТУ-3008-95 

«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Для самостійної роботи студентів виноситься два типи завдань. Завдання 

теоретичного характеру, які недостатньо ґрунтовно розглянуті в межах лекційних 

занять виносяться для самостійного опанування студентом. Вони є доповненням 

до лекційного курсу. Студент має опрацювати нормативні та літературні джерела 

та бути готовим до відповіді на поставлені питання під час проведення 

практичних занять та іспиту. Завдання практичного характеру є тести та задачі, 

які знаходяться на кафедрі. Тести є невід’ємною частиною проведення 

практичних занять та іспиту (заліку) з дисципліни «Фінансовий менеджмент». 

 

Питання для самостійного вивчення 
 

1. Що таке інвестиції та інвестиційна діяльність?. 

2. Охарактеризуйте інвестиції як об’єкт економічного управління та ринкових 

відносин. 

3. Дайте характеристику інвестиції як форми залучення та використання 

накопиченого капіталу в економічному процесі. 

4. Охарактеризуйте інвестиції як альтернативну можливість вкладення капіталу 

в об’єкти господарської діяльності. 

5. Розкрийте специфіку інвестиції як джерело генерування ефекту 

підприємницької діяльності. 

6. У чому полягає специфіка інвестиції як об’єкт власності та розпорядження? 

7. Дайте характеристику інвестиції як фактору ризику. 

8. Розкрийте специфіку інвестиції як носія фактора ліквідності.  

9. Яка роль інвестицій на макро- та мікрорівні? 

10. В якій формі здійснюються інвестування господарюючими суб’єктами? 

11. Які основні критерії класифікації інвестицій? 

12. Як класифікуються інвестиції на макрорівні? 

13. Як класифікуються інвестиції на мікрорівні? 

14. За якими ознаками класифікуються інвестори? 

15. Розкрийте сутність та основну мета інвестиційного менеджменту. 

16. Які основні принципи управління інвестиційною діяльністю підприємства? 

17. У чому полягають функції та завдання інвестиційного менеджменту? 

18. Хто є об’єктами та суб’єкти інвестиційного менеджменту? 

19. Що таке механізм інвестиційного менеджменту та з яких елементів він 

складається? 

20. У чому полягає сутність часової вартості грошей? 

21. Що таке майбутня вартість грошей? Для чого вона визначається? 

22. Що таке теперішня вартість грошей? Для чого вона визначається? 



23. Що таке дисконтування грошових коштів? Чому його необхідно 

використовувати при проведенні інвестиційних розрахунків? 

24. Які методи визначення простого відсотка ви знаєте? 

25. Що таке методи визначення складного відсотка? 

26. Що таке грошовий потік та його основні ознаки? 

27. Які основні складові грошового потоку? 

28. Що таке вхідний грошовий потік та які його основні характеристики? 

29. Що таке вихідний грошовий потік та які його основні характеристики? 

30. Що таке фінансова рента та які її основні параметри? 

31. Охарактеризуйте види фінансової ренти, особливості здійснення рентних 

платежів. 

32. Що таке ануїтет? Для чого він визначається? 

33. Чому необхідно враховувати інфляцію при оцінці ефективності інвестиційних 

вкладень? 

34. Що таке інвестиційний ризик? 

35. За якими критеріями проводиться класифікація інвестиційних ризиків? 

36. Які методи вимірювання інвестиційних ризиків використовуються на 

практиці? 

37. Які методи зниження інвестиційних ризиків? 

38. З якою метою проводиться оцінка ліквідності об’єктів інвестування? 

39. Які існують методи врахування інфляції при оцінці ефективності 

інвестиційних вкладень? 

40. Що таке інвестиційний ринок та яка його структура? 

41. Які елементи інвестиційного ринку підлягають вивченню при аналізі стану 

інвестиційного ринку? 

42. Дайте характеристику стадій розвитку кон’юнктури інвестиційного ринку. 

43. За якими етапами відбувається вивчення і прогнозування кон’юнктури 

інвестиційного ринку? 

44. Яка інформація використовується при проведенні аналізу стану 

інвестиційного ринку? 

45. Дайте характеристику інвестиційних індексів та їхніх основних функцій. 

46. Назвіть основні етапи вивчення інвестиційного ринку на рівні національної 

економіки. 

47. Чим викликана необхідність аналізу інвестиційного ринку у галузевому розрізі 

та які його завдання? 

48. За допомогою яких показників можна оцінити динаміку розвитку галузей 

економіки та що вони характеризують? 

49. Як проводиться аналіз інвестиційної привабливості підгалузей економіки, які 

показники використовуються для подібного аналізу? 

50. Для чого необхідний аналіз та оцінка інвестиційного ринку у галузевому 

розрізі? 

51. Які показники характеризують інвестиційну привабливість інвестиційного 

ринку у територіальному розрізі? 

52. Для чого проводиться аналіз та оцінка інвестиційної привабливості окремих 

підприємств, компаній та фірм? 



53. Що лежить в основі оцінки інвестиційної привабливості окремих підприємств, 

компаній та фірм? 

54. Який існує зв’язок між життєвим циклом та інвестиційною привабливістю 

підприємств, компаній та фірм? 

55. Як в процесі оцінці інвестиційної привабливості підприємств враховується їх 

фінансовий стан та фінансова сталість? 

56. Що таке інвестиційний клімат та які методи впливу на нього? 

57.  Що таке інвестиційні ресурси підприємства? 

58. За якими ознаками класифікуються інвестиційні ресурси підприємства? 

59.  Які принципи формування інвестиційних ресурсів підприємства?  

60. Що таке політика формування інвестиційних ресурсів?  

61. Які етапи розробки політики формування інвестиційних ресурсів?  

62. Які є внутрішні джерела інвестиційних ресурсів підприємства?  

63. Які є зовнішні джерела інвестиційних ресурсів підприємства?  

64.  Які основні фактори, що впливають на вибір джерел фінансування 

інвестицій?  

65.  Що таке вартість інвестиційного капіталу?  

66. Які є варіанти визначення середньозваженої вартості інвестиційного капіталу?  

67.  Яка структура інвестиційного капіталу вважається оптимальною?  

68.  Які етапи оптимізації структури інвестиційного капіталу?  

69. Які методи існують для визначення обсягу необхідних інвестиційних 

ресурсів? 

70. Які джерела фінансування інвестиційних ресурсів належать до власних? 

71. У яких випадках при реалізації інвестиційних проектів доцільно 

використовувати повне самофінансування? 

72. Чи завжди вигідно використовувати позикові кошти? 

73. Яка роль і значення оцінки доцільності та ефективності інвестиційних 

проектів? 

74. Які основні принципи визначення ефективності інвестиційних проектів? 

75. Що таке потік платежів? Як він визначається? 

76. Які методичні підходи використовуються при оцінці економічної 

ефективності інвестиційних проектів? 

77. Що таке чиста теперішня (приведена) вартість, як розраховується даний 

показник? 

78. Що таке строк окупності, як розраховується даний показник? 

79. Для чого необхідно визначати внутрішню норму доходності проекту, що вона 

показує, як визначається? 

80. Який економічний зміст індексу рентабельності, як він розраховується? 

81. Що таке коефіцієнт ефективності інвестицій, як він визначається? 

82. Які існують співвідношення між показниками ефективності інвестиційних 

проектів? 

83. У чому полягає проблема і складність вибору найбільш ефективного 

інвестиційного проекту з певної кількості доступних проектів? 

84. Основні рекомендації до прийняття інвестиційних рішень. 

85. Чому при оцінці інвестицій віддається перевага показнику NPV?  



86. Чому використання показника внутрішньої норми доходності IRR повинно 

носити обмежений характер? 

87. Назвіть основні етапи порівняльного аналізу проектів різної тривалості. 

88. Які основні принципи лежать в основі формування інвестиційної стратегії 

підприємства? 

89. Які чинники впливають на зміст інвестиційної стратегії підприємства? 

90. З якою метою формується інвестиційна стратегія підприємства? 

91. Які чинники впливають на період формування інвестиційної стратегії 

підприємства? 

92. Як пов’язані цілі інвестиційної стратегії підприємства зі стадією життєвого 

циклу підприємства та загальними цілями його господарської діяльності? 

93. Що таке конкретизація інвестиційної стратегії підприємства? 

94. Які критерії лежать в основі оцінки інвестиційної стратегії підприємства? 

95. Для яких підприємств переважною формою інвестування будуть реальні 

вкладення? 

96. Як взаємопов’язані стадія життєвого циклу підприємства та форми 

інвестування? 

97. Коли підприємству вигідна галузева диверсифікація інвестиційної діяльності? 

98. Якими чинниками визначається регіональна направленість інвестиційної 

діяльності підприємства? 

99. Дайте визначення поняттю «інвестиційний проект». 

100. Назвіть основні ознаки інвестиційного проекту. 

101. Які підходи до класифікації інвестиційних проектів ви знаєте? 

102. Що таке середовище інвестиційного проекту? 

103. Розкрийте зовнішні фактори впливу на проект. 

104. Охарактеризуйте внутрішні фактори впливу на проект. 

105. Назвіть і охарактеризуйте основних учасників інвестиційного проекту. 

106. Що таке життєвий цикл проекту? З яких фаз він складається? 

107. Дайте характеристику стадій інвестиційного циклу. 

108. Які стадії реалізації інвестиційного проекту належать до передінвестиційної 

фази? 

109. Які стадії реалізації інвестиційного проекту належать до інвестиційної 

фази? 

110. Що включає в себе фаза експлуатації при реалізації інвестиційного проекту? 

111. Що таке інвестиційне проектування? 

112. Охарактеризуйте основні етапи інвестиційного проектування. 

113. Що таке бізнес-план інвестиційного проекту, яке його призначення? 

114. Яка структура та зміст бізнес-плану інвестиційного проекту?  

115. Що таке програма реальних інвестицій підприємства?  

116. З якою метою формують інвестиційні програми? 

117. Які основні принципи формування програми реальних інвестицій 

підприємства.  

118. Які основні етапи формування програми реальних інвестицій підприємства.  

119. Що показують графіки інвестиційних потреб підприємства та граничної 

вартості інвестиційного капіталу?  



120. У чому сутність оптимізації програми реальних інвестицій підприємства. 

121. Які існують підходи до оптимізації розподілу інвестицій по декількох 

проектах? 

122. У чому полягають особливості просторової оптимізації розподілу 

інвестицій? 

123. Назвіть основні етапи просторової оптимізації розподілу інвестицій по 

проектах, які піддаються дробленню. 

124. Назвіть основні етапи просторової оптимізації розподілу інвестицій по 

проектах, які не піддаються дробленню. 

125.  

126. Назвіть основні етапи просторової оптимізації розподілу інвестицій. 

127. Охарактеризуйте поняття невизначеності. 

128. Що таке інвестиційний ризик? 

129. На які групи за ознаками поділяються інвестиційні ризики? 

130. Охарактеризуйте ризики фінансового спрямування. 

131. Розкрийте зміст інституційних ризиків. 

132. Дайте характеристику функціональним ризикам. 

133. На які групи поділяються інвестиційні ризики за сферами прояву? 

134. На які групи поділяються інвестиційні ризики за формою інвестування? 

135. На які групи поділяються інвестиційні ризики за джерелами виникнення? 

136. Що є метою проведення аналізу ризикованості інвестиційних проектів? 

137. Для чого проводиться якісний аналіз інвестиційних ризиків? 

138. Для чого використовується експертний метод оцінки інвестиційних ризиків? 

139. Для чого проводиться кількісний аналіз інвестиційних ризиків? 

140. Охарактеризуйте показники економіко-статистичного методу аналізу 

інвестиційного ризику. 

141. Дайте характеристику призначенню та основним етапам побудови 

імітаційної моделі оцінки ризику. 

142. Охарактеризуйте призначення та основні етапи аналізу чутливості. 

143. Які показники використовуються для визначення необхідного рівня 

доходності інвестиційних операцій з урахуванням фактора ризику? 

144. У чому полягає оцінка вартості грошових коштів з урахуванням фактора 

ризику? 

145. Охарактеризуйте підходи до розподілу інвестиційних ризиків. 

146. Що таке інновація, які її види розрізняють?  

147. Що таке інноваційна діяльність?  

148. Що являє собою інноваційний процес?  

149. Що може бути об'єктом інноваційної діяльності?  

150. Чим відрізняється технополіс, науково-технологічний парк та бізнес-

інкубатор?  

151. У чому полягає політика управління інноваціями?  

152. Які показники оцінюють ефективність інноваційних проектів?  

153. Які найбільш розповсюджені форми венчурних підприємств?  

154. Які є методи фінансування інновацій комерційними банками? 

155. Що таке цінний папір? 



156. Які види цінних паперів ви знаєте? 

157. Що таке акція? У чому полягають інвестиційні якості акцій? 

158. Що таке облігація? У чому полягають інвестиційні якості облігацій? 

159. Що таке інвестиційний сертифікат? 

160. Що таке похідні цінні папери? 

161. Що таке ф’ючерс? У чому полягають інвестиційні якості ф’ючерсу? 

162. Що таке варрант? У чому полягають інвестиційні якості варрантів? 

163. За якими ознаками класифікуються фінансові інструменти? 

164. Що таке портфель цінних паперів? Які він має характерні особливості та 

недоліки? 

165. Які фактори враховуються при відборі в портфель цінних паперів? 

166. За якими критеріями оцінюється привабливість цінних паперів, що 

включаються до портфеля? 

167. Що включає в себе управління портфелем цінних паперів? 

168. У чому полягає необхідність проведення моніторингу інвестиційного 

портфеля? 

169. Назвіть основні варіанти типів інвестиційних портфелів. 

170. Охарактеризуйте основні положення і припущення теорії портфеля 

Марковіца. 

171. Які показники використовуються для оцінки ризику цінних паперів? 

172. Що характеризує дисперсія і стандартне відхилення доходів за окремими 

акціями? 

173. Що характеризує коефіцієнт коваріації? 

174. Що включає в себе поняття «ефективного портфеля»? 

175. Що складає межу ефективності інвестиційного портфеля? 

176. Для чого необхідно урізноманітнювати інвестиційний портфель? 

177. Назвіть основні фактори, які негативно впливають на рівень доходності 

фінансових інструментів інвестування. 

 

  



8. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентами 

заочної форми навчання 
 

Самостійна робота студентами заочної форми навчання здійснюється у 

формі засвоєння матеріалу  підручників та навчальних посібників, 

рекомендованих робочою програмою навчальної дисципліни та виконання  

контрольної роботи. Метою контрольної  роботи є перевірка засвоєння 

студентами знань, необхідних їм як майбутнім фахівцям з менеджменту. 

Теми контрольних робіт розроблено відповідно до навчального плану 

дисципліни «Інвестиційний менеджмент». Якщо в переліку відсутня тема, над 

якою хотів би працювати студент, то він повинен звернутися з цього питання до 

керівника навчального курсу. Прохання має бути вмотивоване, наприклад, 

наявністю фактичного матеріалу. 

Контрольна робота виконується письмово і в обсязі не повинна 

перевищувати 30 сторінок друкованого тексту стандартного формату. В роботі 

повинно бути виділене кожне питання плану. Сторінки роботи нумеруються. 

Наприкінці роботи приводиться перелік використаних джерел: законодавчі 

документи, нормативні акти (постанови, накази), інструктивний матеріал, 

навчально-методична література, статті з періодичних видань та інтернетджерел. 

При написанні контрольної роботи рекомендується використання даних 

статистичного щорічника України, цифрові дані з періодичних видань, 

аналітичних та прогнозних оглядів, наукових публікацій. Перелік варіантів тем 

наведено у таблиці 1. Виконати необхідно всі три питання варіанту. 

Таблиця 1 

Перелік варіантів тем контрольних робіт для студентів заочної форми 

навчання 
 

Літера, з якої 

починається 

прізвище студента 

Номер 

завдання 

Літера, з якої 

починається прізвище 

студента 

Номер 

завдання 

А 1, 31, 61 О 16, 46, 76 

Ба-Бз 2, 32, 62 Па-Пі 17, 47, 77 

Бі-Бя 3, 33, 63 Пк-Пя 18, 48, 78 

В 4, 34, 64 Ра-Рі 19, 49, 79 

Га-Гз 5, 35, 65 Рк-Ря 20, 50, 80 

Гі-Гя 6, 36, 66 Са- Сі 21, 51, 81 

Д 7, 37, 67 Ск-Ся 22, 52, 82 

Є 8, 38, 68 Т 23, 53, 83 

Ж 9, 39, 69 Ф 24, 54, 84 

З 10, 40, 70 Х 25,55, 85 

І 11, 41, 71 Ц 26, 56, 86 

Ка-Кз 12, 42, 72 Ш,Щ 27, 57, 87 

Кі-Кя 13,43, 73 У 28, 58, 88 

Л 14, 44, 74 Ю, Н 29, 59, 89 

М 15, 45, 75 Я, Ч 30, 60, 90 



Робота складається з титульної сторінки, змісту, тексту з розмежуванням 

питань та виділенням жирним шрифтом назви питання та переліком використаних 

джерел.  

 Список використаних літературних джерел оформляється за алфавітом із 

зазначенням прізвища та ініціалів авторів, повної назви роботи, місця видання, 

назви видавництва, загальної кількості сторінок. 

Починаючи роботу, студент повинен ознайомитися з літературою, що 

стосується теми контрольної роботи чи реферату, ретельно вивчити висвітлення 

тих чи інших питань у підручниках, навчальних посібниках, словниках. Поради 

щодо підбору літератури можна одержати у наукового керівника, працівника 

бібліотеки. Рекомендується користуватися предметними каталогами бібліотек, 

бібліографічними довідниками. 

При написанні контрольної роботи студент повинен вивчити нормативні та 

методичні документи, які стосуються теми дослідження. Матеріал з літературних 

джерел, який наводиться в тексті роботи у вигляді цитат і статистичних даних, 

повинен мати відповідні посилання на першоджерела. 

Зміст питань контрольної роботи необхідно висвітлювати лаконічно, без 

повторів та відступів від основної теми. Не слід нагромаджувати роботу 

громіздкими таблицями і неузагальненими статистичними даними. 

Написання роботи вимагає дотримання наступних вимог: 

 змістовність і конкретність викладання; 

 достатня повнота викладення питання; 

 завершеність викладення кожної думки, усунення повторів; 

 економічна грамотність; 

 правильність оформлення роботи. 

Контрольна робота має бути власноручно набрана (надрукована) на 

комп’ютері, або у виключних випадках написана чітким розбірливим почерком 

чорнилом одного кольору без скорочення термінів (крім загальновизнаних). 

При оформленні контрольної роботи слід дотримуватися встановлених 

стандартом вимог: текст друкується на одному боці аркуша паперу 

стандартного формату А4, шрифт 14 Times New Roman, інтервал між 

рядками 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва -30мм, справа 10 мм, 

зверху та знизу – 20 мм. Не допускаються підкреслення та виділення 

курсивом. 
Цифровий матеріал як правило оформлюється у вигляді таблиць. Кожна 

таблиця повинна мати назву, що відображає її зміст. Назва таблиці друкується 

нежирним шрифтом розміром 14 з вирівнюванням по центру. Всі таблиці 

нумеруються. Праворуч над назвою з прописної букви пишуть слово «Таблиця» 

та її порядковий номер. 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому 

вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або 

рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. 

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в 

дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і 

числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити 



безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі 

чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід 

давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» 

без двокрапки. 

Усі сторінки роботи мають бути пронумеровані, починаючи зі змісту. 

Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. 

На останній сторінці роботи студент зазначає дату закінчення роботи і ставить 

свій підпис. 

Контрольна робота здається в деканат у визначений навчальним планом 

строк. Робота яка не відповідає вимогам за оформленням, завданням або 

структурою повертається без перевірки і вважається не зарахованою. 

Після перевірки роботи вирішується питання про допущення студента до 

іспиту. Відповідальність за несвоєчасне виконання та якість роботи несе студент. 

 

Перелік питань до написання контрольної роботи з дисципліни 

«Інвестиційний менеджмент» 
 

1. Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства. 

2. Необхідність інвестицій та їх значення у розширеному відтворенні 

підприємства. 

3. Класифікація інвестицій підприємства та їх характеристика.  

4. Інвестиційний менеджмент в системі управління підприємством. 

5. Мета, завдання та основні функції інвестиційного менеджменту 

підприємства. 

6. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні.  

7. Визначення вартості грошей у часі та її використання у інвестиційному 

менеджменті підприємства.  

8. Види та характеристика грошових потік в інвестиційній діяльності 

підприємства  

9. Методи розрахунку майбутньої та теперішньої вартості грошей. 

10. Інфляція та її вплив на прийняття інвестиційних рішень. 

11. Поняття інвестиційних ризиків та їх врахування при прийнятті інвестиційних 

рішень. 

12. Сутність та характеристика інвестиційного ринку. 

13. Аналіз та прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку. 

14. Характеристика стану та тенденцій розвитку інвестиційного рикну України.   

15. Складові та методи оцінки інвестиційної привабливості регіонів. 

16. Основні характеристики та методи оцінки інвестиційної привабливості 

підприємства. 

17. Інвестиційна привабливість галузей економіки.  

18. Інвестиційний клімат та методи його дослідження. 

19. Значення інвестиційного клімату для залучення капіталу вітчизняних та 

іноземних інвесторів.  

20. Сутність інвестиційних ресурсів підприємства, їх класифікація та форми 

залучення.  



21. Методичні засади розробки політики формування інвестиційних ресурсів 

підприємства.  

22. Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах.  

23. Сучасні методи фінансування окремих інвестиційних проектів і програм.  

24. Поняття вартості інвестиційних ресурсів. 

25. Моделі та методи оптимізації структури джерел формування інвестиційних 

ресурсів. 

26. Вибір інвестиційних рішень. Правила прийняття інвестиційних рішень.   

27. Схема оцінки ефективності інвестиційного проекту. 

28. Основні вимоги до методів оцінки реальних інвестиційних проектів. 

29. Показник чистої теперішньої вартості (NPV) інвестиційного проекту. 

30. Індекс рентабельності інвестиційного проекту (PI). 

31. Внутрішня норма доходності інвестиційного проекту (IRR). 

32. Взаємозв’язок показників чистої теперішньої вартості (NPV) та внутрішньої 

норми доходності (IRR). 

33. Строк окупності інвестиційного проекту. 

34. Коефіцієнт ефективності інвестицій. 

35. Співвідношення вимірників ефективності виробничих інвестицій. 

36. Інвестиційна стратегія та її планування.  

37. Етапи формування інвестиційної стратегії.  

38. Цілі інвестиційної стратегії підприємства та фактори її вибору. 

39. Принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства. 

40. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності. 

41. Джерела фінансування інвестиційної стратегії.  

42. Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії. 

43. Форми реальних інвестицій та особливості управління ними.   

44. Сучасний стан ринку реальних інвестицій в Україні.   

45. Капітальні вкладення як форма реальних інвестицій.   

46. Економічна сутність капітальних вкладень та їх роль у розвитку національної 

економіки України.  

47. Класифікація та структура реальних інвестицій. 

48. Етапи формування політика управління реальними інвестиціями.  

49. Зміст та структура бізнес-плану інвестиційного проекту.   

50. Обґрунтування доцільності проведення реконструкції. 

51. Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування.  

52. Основні етапи формування програми реальних інвестицій на підприємстві.  

53. Методичні підходи до відбору реальних інвестиційних проектів, що 

включатися до інвестиційної програми підприємства.  

54. Методичні засади та принципи формування інвестиційних програм 

підприємства.  

55. Критерії відбору до програми реальних інвестиційних проектів. 

56. Основні етапи процесу управління реалізацією інвестиційних програмам та 

проектів  підприємства.  

57. Бізнес-план інвестиційного проекту, методичні засади його розробки.  



58. Принципи оперативного управління реалізацією реальних інвестиційних 

проектів.  

59. Календарний план реалізації реального інвестиційного проекту та порядок 

його розробки.  

60. Бюджет реального інвестиційного проекту.  

61. Система моніторингу реалізації інвестиційних програм підприємства. 

62. Сутність невизначеності та ризику. Класифікація ризиків. 

63. Ризики в інвестиційній діяльності підприємства.   

64. Методи оцінки ризиків: аналіз чутливості, аналіз сценаріїв інвестиційних 

проектів, імітаційне моделювання Монте-Карло.  

65. Зміст та основні етапи процесу управління інвестиційними ризиками. 

66. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу.  

67. Особливості управління інноваційними інвестиціями на підприємстві.  

68. Методичні підходи до визначення напрямів інноваційної діяльності 

підприємства. 

69. Форми і методи фінансування інноваційної діяльності підприємства. 

70. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. 

71. Фінансовий ринок та його розвиток в Україні.  

72. Місце ринку цінних паперів у структурі фінансового ринку.  

73. Інфраструктура ринку цінних паперів.  

74. Інструменти ринку цінних паперів та регулювання їх обігу.  

75. Характеристика інвестиційних якостей основних цінних паперів. 

76. Методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів  

77. Оцінка ефективності фінансових інвестицій.  

78. Інвестиційні інститути як спеціалізовані учасники ринку цінних паперів.  

79. Управління портфелем фінансових інвестицій.  

80. Портфельні ризики. Взаємозалежність ризику і доходу. 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідного завдання студента є невід’ємною 

частиною навчального процесу при вивченні дисципліни «Інвестиційний 

менеджмент».  

Виконання студентом індивідуального навчально-дослідного завдання має 

бути підпорядковане певним вимогам, а саме таким, як:  

– розвиток мотиваційної установки. Мотиваційна установка – це 

вироблення в особі внутрішньої потреби в постійній самостійній роботі і, головне, 

досягнення певних результатів задоволення цієї потреби;  

– систематичність і безперервність. Тривала перерва в роботі з навчальним 

матеріалом негативно впливає на засвоєння знань, спричиняє втрату логічного 

зв’язку з раніше вивченим. Несистематичність самостійної роботи унеможливлює 

досягнення високих результатів у навчанні. Тому студент повинен звикнути 

працювати над навчальним матеріалом постійно, не випускати з поля зору жодної 

з навчальної дисциплін, вміло поєднувати їх вивчення;  



– послідовність у роботі. Послідовність означає чітку упорядкованість, 

черговість етапів роботи. Не закінчивши вивчення однієї книги, не можна братися 

за іншу, далі за третю. Розкиданість і безсистемність читання породжують 

поверховість знань, унеможливлюють тривале запам’ятовування прочитаного. 

При читанні конспекту лекцій, монографії, підручника, статті, навчального 

посібника не повинно залишатися нічого нез’ясованого. Не розібравшись хоча б в 

одному елементі системи міркувань автора книги, студент не зможе надалі 

повноцінно засвоювати навчальний матеріал;  

– правильне планування самостійної роботи, раціональне використання 

часу. Чіткий план допоможе раціонально структурувати виконання 

індивідуального завдання, зосередитися на найсуттєвіших питаннях.  

Індивідуальне завдання передбачає наявність таких елементів: практичної 

значущості; комплексного системного підходу до вирішення завдання; 

теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок; 

наявність елементів творчості.  

Виконання індивідуального завдання сприяє формуванню у студентів 

інтелектуальних якостей та фахових компетенцій, необхідних майбутньому 

фахівцю, виховує у студентів стійкі навички постійного поповнення своїх знань, 

самоосвіти, сприяє розвитку працелюбності, організованості й ініціативи, 

випробовує його сили, перевіряє волю, дисциплінованість тощо. 

Індивідуальне навчально-дослідного завдання передбачає підготовку 

студентами реферату на одну із запропонованих тем. 

Студент повинен підготувати письмовий реферат, в якому розкриваються 

питання на основі вивчення літературних джерел з даної тематики, 

публіцистичної інформації, сучасних наукових досліджень та статистичних даних 

у динаміці.  

Реферат складається з титульної сторінки, змісту, тексту з розмежуванням 

питань та виділенням жирним шрифтом назви питання, переліку використаних 

джерел, Обсяг реферату повинен складати 15-25 сторінок друкованого тексту. 

Список використаних літературних джерел за алфавітом із зазначенням 

прізвища та ініціалів авторів, повної назви роботи, місця видання, назви 

видавництва, загальної кількості сторінок. При використанні Інтернет-ресурсів 

повинно бути посилання на використаний сайт. 

Починаючи роботу, студент повинен ознайомитися з літературою, що 

стосується теми реферату, ретельно вивчити висвітлення тих чи інших питань у 

підручниках, навчальних посібниках, словниках. Рекомендується користуватися 

предметними каталогами бібліотек, бібліографічними довідниками. 

При підготовці реферату студент повинен вивчити нормативні й методичні 

документи, які стосуються теми дослідження. Матеріал з літературних джерел, 

який наводиться в тексті роботи у вигляді цитат і статистичних даних, повинен 

мати відповідні посилання на першоджерела. 

Зміст питань реферату необхідно висвітлювати лаконічно, без повторів та 

відступів від основної теми. Не слід нагромаджувати реферат громіздкими 

таблицями і неузагальненими статистичними даними. 

Написання роботи вимагає дотримання наступних вимог: 



  

  

  

  

 равильність оформлення роботи. 

Реферат має бути власноручно набраний (надрукований) на комп’ютері, 

або, у виключних випадках, написаний чітким розбірливим почерком чорнилом 

одного кольору без скорочення термінів (окрім загальновизнаних). 

При оформленні реферату слід дотримуватися встановлених стандартом 

вимог: текст друкується на одному боці аркуша паперу стандартного формату А4, 

шрифт 14 Times New Roman, інтервал між рядками 1,5. Кожна сторінка 

обмежується полями: зліва – 30 мм, справа  –10 мм, зверху та знизу – 20 мм. Не 

допускаються підкреслення та виділення курсивом. 

Цифровий матеріал, як правило оформлюється, у вигляді таблиць. Кожна 

таблиця повинна мати назву, що відображає її зміст. Назва таблиці друкується 

нежирним шрифтом розміром 14 з вирівнюванням по центру. Всі таблиці 

нумеруються. Праворуч над назвою з прописної букви пишуть слово «Таблиця» 

та її порядковий номер. Після таблиці повинно бути надано посилання на 

джерело, де було взято матеріали. 

Формули, які наводяться у рефераті, слід нумерувати арабськими цифрами. 

Формули вирівнюються по центру сторінки відносно тексту. Порядковий номер 

формули наводиться в круглих дужках по правому краю тексту роботи. Усі 

сторінки реферату мають бути пронумеровані, починаючи зі змісту. Титульний 

аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. На останній 

сторінці роботи студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис. 

Реферат доповідається на семінарському занятті у визначений навчальним 

планом термін, у виключних випадках здається на перевірку без доповіді. Робота 

яка не відповідає вимогам за змістом та оформленням вважається не зарахованою. 

 

Тематика рефератів 
 

1. Економічна сутність та форми інвестицій. 

2. Основні напрями інвестування підприємства. 

3. Інвестиції як об’єкт державного регулювання 

4. Інвестиційний менеджмент підприємства. 

5. Основні функції інвестиційного менеджменту.  

6. Сучасні форми державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств 

в Україні.  

7. Суб'єкти інвестування, їх основні типи.  

8. Управління інвестиційним процесом на підприємстві. 

9. Сучасні методи оцінки грошового потоку від інвестиційної діяльності. 

10. Оцінки інфляції при здійсненні інвестиційної діяльності. 

11. Модель оцінки капітальних активів та її використання в управлінні 

інвестиціями. 



12. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності та його використання в 

інвестиційних розрахунках. 

13. Урахування інфляції та ризиків при аналізі інвестиційних проектів. 

14. Характеристика окремих видів та сегментів інвестиційного ринку України.  

15. Методи поточного спостереження кон'юнктури інвестиційного ринку. 

16. Основні параметри дослідження інвестиційного ринку. 

17. Характеристика інвестиційного клімату України. 

18. Шляхи залучення іноземних інвестицій в Україну. 

19. Вивчення кон’юнктури інвестиційного ринку. 

20. Оцінка інвестиційної привабливості галузей (підгалузей) національної 

економіки. 

21. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів. 

22. Оцінка інвестиційної привабливості окремих підприємств. 

23. Джерела фінансування інвестицій на підприємствах. 

24. Поняття вартості інвестиційних ресурсів.  

25. Середньозважена вартість інвестиційного капіталу.  

26. Оцінка вартості внутрішніх та зовнішніх джерел інвестиційних ресурсів.  

27. Методи оцінки вартості джерел позикового капіталу.  

28. Основні схеми фінансування реальних інвестиційних проектів. 

29. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. 

30. Визначення співвідношень форм інвестування на окремих етапах 

перспективного періоду. 

31. Методи визначення потреби в інвестиційних ресурсів. 

32. Оптимізація структури джерел формування інвестиційних ресурсів 

підприємства. 

33. Фінансування державних централізованих капітальних вкладень. 

34. Взаємозв'язок окремих показників оцінки ефективності реальних інвестицій.  

35. Сучасні методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. 

36. Метод чистої теперішньої вартості (NPV) в системі оцінці ефективності 

інвестиційних проектів. 

37. Використання методу внутрішньої норми доходності (IRR) для оцінки 

доцільності та ефективності інвестицій. 

38. Використання показників строк окупності та коефіцієнт ефективності в 

економічному аналізі інвестицій. 

39. Співвідношення вимірників ефективності виробничих інвестицій. 

40. Особливості оцінки ефективності незалежних і альтернативних проектів 

реальних інвестицій.  

41. Методи оцінки рівня ліквідності окремих реальних інвестиційних проектів та 

її вплив на прийняття інвестиційних рішень.  

42. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризиків. 

43. Розробка інвестиційної стратегії підприємства. 

44. Процес формування інвестиційної політики підприємства. 

45. Основні етапи процесу формування інвестиційної стратегії підприємства. 

46. Зв'язок інвестиційної стратегії із загальною стратегією економічного розвитку 

підприємства.  



47. Оцінка інвестиційної стратегії підприємства.  

48. Оптимізація співвідношення різних форм інвестування за окремими етапами 

реалізації інвестиційної стратегії підприємства. 

49. Фактори впливу на формування інвестиційної стратегії підприємства. 

50. Роль реального інвестування в розвитку підприємств.  

51. Політика управління реальними інвестиціями. 

52. Планування інвестицій на підприємстві. 

53. Управління інвестиційним проектом. 

54. Розробка бюджету реалізації проекту. 

55. Зміст бізнес-плану реального інвестиційного проекту та характеристика 

основних його розділів.  

56. Принципи оперативного управління реалізацією реальних інвестиційних 

проектів.  

57. Календарний план реалізації реального інвестиційного проекту та порядок 

його розробки.  

58. Розподіл відповідальності і ризиків замовника та підрядчика під час реалізації 

інвестиційного проекту.  

59. Формування програми реальних інвестицій на підприємстві. 

60. Методи спряженого планування інвестиційних потреб і фінансових 

можливостей підприємства.  

61. Оптимізація програми реальних інвестицій підприємства.  

62. Основні методи зниження інвестиційних ризиків. 

63. Забезпечення безпеки інвестування. 

64. Методи оцінки одиничних ризиків проектів реальних інвестицій: аналіз 

чутливості, аналіз сценаріїв, імітаційного моделювання за методом Монте- 

Карло, аналіз дерева рішень.  

65. Методи оцінки несистематичних ризиків проектів реальних інвестицій. 

66. Методи оцінки ринкових (систематичних) ризиків проектів реальних 

інвестицій.  

67. Мета та принципи управління інноваційними інвестиціями підприємства. 

68. Порядок вибору об'єктів інноваційних інвестицій та методи оцінки їх вартості.  

69. Особливості оцінки ефективності інноваційних інвестицій.  

70. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. 

71. Етапи інноваційного циклу. 

72. Форми впливу держави в інноваційній сфері. 

73. Роль фінансового інвестування в забезпеченні реалізації стратегічних цілей 

підприємства. 

74. Роль фінансового інвестування в накопиченні інвестиційних ресурсів для 

реалізації реальних інвестицій. 

75. Особливості фондового ринку України. 

76. Стан та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні. 

77. Історія зародження та розвитку ринку цінних паперів в Україні. 

78. Характеристика бірж України (товарних, фондової, міжбанківської валютної 

біржі, ін.). 



79. Інвестиційна привабливість основних інструментів інвестування фондового 

ринку України,  

80. Оцінка інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів 

українських підприємств. 

81. Характеристика основних інструментів інвестування грошового ринку 

України 

82. Особливості показників та методів оцінки інвестиційної привабливості цінних 

паперів. 

83. Загальна оцінка сформованого портфеля інвестицій підприємства за 

критеріями дохідності, ризику та ліквідності.  

84. Основні фактори, що впливають на зниження ефективності фінансових 

інвестицій, методи оцінки їх впливу.  

85. Організація системи моніторингу ефективності портфеля фінансових 

інвестицій.  

86. Аналіз інтенсивності інвестування в цінні папери українських підприємств. 

87. Інвестиційні фонди як інструмент залучення інвестицій до реального сектора 

економіки. 

88. Управління портфелем цінних паперів на підприємстві. 

 

 

10. Матеріали комплексної контрольної роботи (ректорські контрольні 

роботи) 
 

Теоретичні питання  
 

1. Сутність, мета та завдання інвестиційного менеджменту.  

2. Механізми державного регулювання інвестиційних процесів.  

3. Концепція оцінки вартості грошей у часі. 

4. Поняття інвестиційних ризиків. 

5. Методи аналізу поточної кон’юнктури інвестиційного ринку. 

6. Система основних характеристик і показників інвестиційної привабливості 

окремих підприємств. 

7. Інвестиційний клімат та чинники, що впливають на його стан.  

8. Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах. 

9. Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства.  

10. Моделі визначення вартості джерел формування інвестиційних ресурсів 

підприємства.  

11. Методичні підходи до оцінки й відбору реальних інвестицій. 

12. Загальна характеристика методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. 

13. Інвестиційна стратегія підприємства. 

14. Методичні засади управління реальними інвестиціями підприємства. 

15. Інвестиційний проект та його види.  

16. Принципи оперативного управління реалізацією реальних інвестиційних 

проектів. 

17. Критерії відбору реальних інвестиційних проектів. 



18. Методи оцінки альтернативних інвестиційних проектів. 

19. Економічна сутність, зміст та джерела виникнення інвестиційного ризику.  

20. Методи кількісної оцінки інвестиційних ризиків. 

21. Основні засади якісного аналізу ризику.  

22. Інноваційні інвестиції підприємства. 

23. Фінансовий ринок та його складові.  

24. Класифікація та особливості інструментів ринку цінних паперів.  

25. Методичні засади управління фінансовими інвестиціями підприємства. 

26. Інвестиційні якості цінних паперів.  

27. Оцінка ефективності фінансових інвестицій.  

28. Підходи до управління портфелем цінних паперів.  

 

Тестові завдання  

 

Виберіть правильну відповідь:  
 

1. Інвестиційна діяльність це:  

А) процес пошуку інвестиційних ресурсів;  

Б) вибір ефективних об’єктів інвестування;  

В) формування програми капіталовкладень;  

Г) все вище перелічене.  
 

2. Чи одне і те ж суб’єкт інвестиційної діяльності і учасник інвестиційного 

проекту?  

А) так;  

Б) ні;  

В) частково.  
 

3. Виберіть форми, у яких можуть виступати інвестиції:  

А) рухоме і нерухоме майно;  

Б) права власності;  

В) права управління;  

Г) права користування; 

Д) права використання.  
 

4. Виберіть найточніше визначення поняття «оперативне керування 

проектом»:  

А) усі дії менеджерів або самого інвестора спрямовані на реалізацію 

проекту; Б) комплекс дій керуючого проектом із забезпечення запланованого 

прибутку від використання вкладених коштів;  

В) сукупність щоденних дій з виконання плану використання коштів для 

отримання поточного прибутку не нижча від запланованого.  
 

5. Виберіть з переліку функції, властиві оперативному керуванню проектом:  



А) деталізоване планування робіт;  

Б) організація виконання кожної запланованої роботи;  

В) розробка інвестиційної програми;  

Г) моніторинг ходу реалізації проекту та прийняття рішень щодо відхилень 

від запланованих показників.  
 

6. Виберіть показники, що використовуються для оцінки інвестиційного 

проекту:  

А) період окупності;  

Б) сума доходу;  

В) індекс рентабельності;  

Г) майбутня вартість інвестицій;  

Д) чистий дохід.  
 

7. Чи можна вважати, що порівняння результатів інвестування і витрат на 

реалізацію проекту е загальним принципом оцінки ефективності проекту?  

А) так;  

Б) ні;  

В) частково.  
 

8. Виберіть визначення економічного змісту показника чистої приведеної 

вартості проекту:  

А) сумарний поточний прибуток за проектом;  

Б) усі прибутки від реалізації проекту, скориговані на розмір інфляції;  

В) сумарна за всіма роками життя проекту приведена до поточного періоду 

різниця між прибутками і витратами за проектом.  
 

9. Період окупності проекту – це:  

А) період від початку інвестування до отримання прибутку;  

Б) відношення сукупних інвестиційних витрат до середньорічних грошових 

потоків за період експлуатації проекту;  

В) відношення сукупних інвестиційних витрат до індексу прибутковості 

проекту.  
 

10. Виберіть визначення економічної суті показника внутрішньої норми 

прибутковості:  

А) дисконтна ставка, при якій чистий приведений доход в процесі 

приведення буде дорівнювати нулю;  

Б) дисконтна ставка при якій індекс доходності буде дорівнювати індексу 

рентабельності;  

В) відношення прибутку до позичкового процента.  
 

11. Якій кількісній мірі мас відповідати показник чистої приведеної вартості 

проекту для його позитивної оцінки інвестором?  



А) менше 1 %;  

Б) більше 0;  

В) від 1 до 5%;  

Г) від 5 до 10 %.  
 

12. Якій кількісній мірі має відповідати показник терміну окупності для 

позитивної оцінки інвестором проекту?  

А) менше 2 років;  

Б) від 2 до 4 років;  

В) менше загального терміну життя проекту.  
 

Задачі  
 

Задача 1 
 

Якщо ви вкладаєте сьогодні 1000 грн. під 10% річних, скільки у вас буде 

грошей через 20 років, за умови, що ви не будете знімати гроші з рахунка до кінця 

строку?  
 

Задача 2 
 

Скільки грошей вам необхідно класти на рахунок кожен рік, якщо ви 

бажаєте, через 10 років отримати 50000 грн.?  
 

Задача 3 
 

Ви можете обрати куди вкласти гроші: у банк А, який виплачує 8%, що 

нараховуються щорічно, або у банк Б, який виплачує 7,5%, але які нараховуються 

щоденно. Яке рішення ви приймете?  
 

Задача 4 
 

Який максимальний обсяг фінансових  ресурсів може витратити 

підприємство на фінансування наступного проекту, щоб  він був прийнятний за 

показником NPV. Норма дисконтування – 0,26 
 

 Чистий грошовий потік за періодами 

0 1 2 3 4 

 ? 570 620 470 385 

 

Задача 5 
 

Чи варто підприємству брати кредит банку для фінансування наступного 

інвестиційного проекту, якщо його вартість становить 30%.  
 

 Чистий грошовий потік за періодами 

0 1 2 3 4 

 -2700 1060 1160 1250 1280 



Норма дисконтування – 0,22, норма рефінансування – 0,2. 
 

 

 

Задача 6 
 

Доходність акцій компанії А може приймати три значення: -50%, 50% та 

100% з однаковою вірогідністю. Яке значення середньої доходності та її 

стандартне відхилення для акцій даної компанії?  
 

Задача 7 
 

Оцініть поточну вартість облігації номіналом 1000 грн., купонною ставкою 

9%, строком погашення через 3 роки, якщо норма прибутку дорівнює 7%.  
 

Задача 8 
 

Визначить поточну вартість облігації з нульовим купоном, номінальною 

вартістю 100 грн., строком погашення 12 років, якщо норма прибутку дорівнює 

14%.  
 

Задача 9 
 

Останній дивіденд, що був виплачений за акцією дорівнює 1 дол. Очікують, 

що він буде зростати на протязі наступних трьох років з темпом 14%, а потім темп 

росту стабілізується на рівні 5%. Яка буде ціна акції, якщо норма прибутку 

становить 15%?  

 

11. Методи активізації процесу навчання  

 

Для активізації процесу засвоєння студентами знань за кожною тенмою 

дисципліни «Інвестиційний менеджмент» передбачається під час проведеня лекції 

максимально тісно пов’язувати теоретичний та методичний матеріал з 

економічною практикою вітчизняних підприємств, наповнювати його конкретним 

змістом прикладами проблемних ситуацій вітчизняного інвестиційного 

менеджменту, відображати в ньому всі актуальних змін, які відбуваються у 

зовнішньому нормативно-правовому та бізнес оточенні управління інвестиційною 

діяльністю суб’єктів господарювання в Україні. Кожна лекція передбачає 

візуальний супровід у вигляді інтерактивних презентацій. 

З метою каналізації інтересу студентів до процесу навчання і підвищення їх 

уваги передбачається провести дискусії за темами «Організаційно-економічний 

механізм інвестиційного менеджменту в малих підприємствах Україні» та 

«Складові інвестиційної конкурентоспроможність вітчизняних підприємств та 

інструменти її підвищення».  

При аналізі найбільш актуальних та проблематичних питань теорії і 

практики вітчизняного інвестиційного менеджменту передбачається 

застосовувати кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) та «мозкової 

атаки». 



Для розвитку логічного мислення студентів передбачається проведення 

проблемної лекції «Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах 

невизначеності та ризиків». Під час лекції увага студентів концентрується на 

матеріалі, що не знайшов достатньо повного відображення у підручниках, 

використовується банк візуального супроводження з ілюстраціями моделей 

управління ризикозахищеністю зарубіжних  корпорацій та фотографіями їх 

керівників і провідних спеціалістів. Крім того, студентам даються питання для 

самостійного розмірковування, на які вони можуть відповісти в процесі лекції. 

Система питань у ході лекції відіграє активізуючи роль, заставляє студентів 

сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді. 

При проведенні семінарських занять передбачено організовувати семінари-

дискусії (круглий стіл) де студенти обмінюються думками і поглядами з окремих 

питань даної теми. Такий підхід дозволяє розвивати у студентів мислення, 

допомагає формувати погляди і переконання, набувати вміння формулювати 

думки й висловлювати їх, вчить оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів. 

В контексті забезпечення більш глибокого вивчення дисципліни 

«Інвестиційний менеджмент» та формування у студентів навичок і компетенцій 

щодо самостійного застосування набутих теоретичних знань, під час проведення 

семінарських і практичних занять планується застосування методу активізації 

«робота в малих групах», учасники яких визначатимуть основні показники 

фінансового стану та інвестиційної привабливості за звітними даними реальних 

українських підприємств. Використання цього методу дозволить структурувати 

практично-семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для 

участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. 

При виконанні індивідуальних завдань студенти отримують інформацію 

стосовно економічних явищ і процесів у інвестиційному менеджменті 

підприємств країн ЄС, США, Канаді, Японії, Азії, особливостей функціонування 

моделей управління інвестиціями та інноваціями в цих країнах. За результатами 

виконання індивідуального завдання студенти готують доповідь для публічного 

обговорення в аудиторії та проведення дискусії.  

При проведенні практичних занять заплановано виконання студентами 

передбачено здійснювати прогнозно-аналітичні розрахунків на основі реальних 

показників фінансових звітів підприємств реального сектору економіки, 

проводити різні аналітичні роботи з метою засвоєння основних методів і прийомів 

фінансових розрахунків у сфері оцінки фінансового стану та інвестиційної 

привабливості підприємства, структури і вартості його капіталу, доцільності та 

ефективності реальних і фінансових інвестицій, ліквідності та платоспроможності 

активу, рівня інвестиційних ризиків тощо, що дасть можливість студентам 

апробувати отримані знання  на реальних засад управління інвестиціями. 

У процесі проведення практичних занять передбачено використання 

комп’ютерної програм та сучасних інформаційних технологій для проведення 

відповідних аналітичних та прогнозних розрахунків щодо інвестиційної 

діяльності підприємств. 



 

 

 

12. Методи контролю 
 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного 

засвоєння знань студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється 

систематичний поточний контроль знань, наприкінці вивчення курсу 

передбачається підсумковий контроль. Контроль знань студентів здійснюється на 

семінарських, практичних та індивідуальних заняттях, які проводяться з метою 

відпрацювання поточної заборгованості або отримання поглиблених знань з 

окремих питань.  

Поточний контроль організовано у формі вибіркового усного опитування 

на семінарських зайняттях та виконанні практичних завдань. Модульний 

контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 

питаннями, виконанням практичних завдань та тестовими завданнями. 

Оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи робиться на основі перевірки 

змісту роботи та її захисту у формі доповіді на семінарі.  

Типи завдань, які виносяться на модульні контрольні роботи зазначені 

безпосередньо у змісті практичного заняття відповідного розділу цієї програми. 

Усі завдання які формують модульні контрольні роботи, також виносяться і на 

іспит. Перша його частина проходить у формі тестування. Усі тестові завдання 

розроблені у закритій формі трьох рівнів складності в тестовій оболонці. 

Кількість відповідей від 2-х до 5-ти. 

 

13.  Критерії оцінювання знань студентів 

 

Контроль знань студентів відбувається на 12 практичному занятті, який 

проводиться у формі контрольної роботи, а також на заліку.  

Для оцінювання знань студентів на звичайних практичних заняттях 

використовуються тести та при необхідності вибірково надаються короткі 

питання за темою практичного (семінарського) завдання.  

Оцінювання знань і умінь студентів на заліку. 

Технічна сторона рейтингової оцінки студента представлена у таблиці 

наприкінці цього розділу. Залікова форма контролю знань передбачає 

комплексний підхід, який має здійснювати оцінку теоретичних знань і 

практичних умінь студентів. У зв’язку з цим залік проводиться у два етапи. 

На першому етапі студенти проходять тестування (30-40 хвилин). Тести 

мають три рівні складності і відповідні вагові коефіцієнти – 1, 2 і 3. Вибірка тестів 

з тестової бази здійснюється з урахуванням пропорції між тестами різних рівнів 

складності. Після завершення тестування, кількість відповідей зважується на 

рівень складності і виводиться процент вірних відповідей. Оцінка за теоретичну 



частину виводиться за 100-бальною шкалою за принципом відсотка правильних 

відповідей. 

На другому етапі студенти надають ґрунтовні відповіді з роз’ясненнями на 

теоретичні питання, розв’язують практичне завдання. Усі типи завдань 

оцінюються однаково. Таким чином, якщо студент виконує вірно усі підготовчі 

розрахунки то він може одержати 31-50 балів. При одночасному вірному 

розрахунку необхідної кількості фінансових коефіцієнтів він може отримати 51-70 

балів. Одержання оцінок від 71 до 100 балів залежить від якості написаного 

текстового аналізу. 

Якщо студент виконав лише окремі розрахунки, то враховуючи їх 

складність і кількість студент отримує 16-30 балів. У тому випадку, якщо студент 

допускає помилки, які підтверджують відсутність не тільки фахових знань, але й 

базових, то бали виставляються в діапазоні 0-15 балів. Крім того, 0 балів 

виставляється за відсутність будь-яких намагань розв’язати практичне завдання. 

Вагові коефіцієнти для тестування і практичного завдання в межах заліку 

складають відповідно 0,4/0,6. 

Оцінювання знань і умінь студентів на контрольних роботах 

Усі теоретичні завдання 1 та 2 модульних контрольних робіт оцінюються 

однаково, практичне завдання має більший ваговий коефіцієнт ніж теоретичне, 

що орієнтує студентів на здійснення практичних економічних розрахунків. 

Оцінювання знань і умінь студентів в межах індивідуальної роботи 

студентів 
Індивідуальне завдання у формі реферату перевіряється на відповідність 

оформлення викладеним вище вимогам, а також на повноту, ґрунтовність 

матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів. Реферат як правило 

доповідається на семінарі, якщо за поважної причини реферат не доповідався, але 

відповідає вимогам, застосовується понижуючий коефіцієнт 0,5. Невиконання 

індивідуального завдання без поважних причин або несамостійне його виконання 

(коли студент не в змозі надати по ньому будь-яку відповідь на поставлені 

запитання викладача та студентів) штрафується відрахуванням 1 балу. 

Визначення навчального рейтингу з дисципліни робиться за 

наступними критеріями: 
 

Вид занять 
Кіль

кість 

Максимум 

балів за 1 

Р

азом 

І. Робота в семестрі 

Мод

уль 1 

Семінари 3 3 9 

Контрольна 

робота 
1 16 

1

6 

Разом за модуль 1. 
2

5 

Мод

уль 2 

Семінари 3 3 9 

Контрольна 

робота 
1 16 

1

6 



Разом за модуль 2. 
2

5 

ІІ. Самостійна робота студентів 
1

0 

РАЗОМ ЗА СЕМЕСТР 
6

0 

ІІІ. Іспит 
4

0 

РАЗОМ 
1

00 

 

Оцінювання знань студентів проводиться за національною шкалою та 

шкалою ECTS таким чином: 

 

Рейтингові бали за 

шкалою Університету 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

90-100 Відмінно А 

82-89 
Добре 

В 

75-81 С 

67-74 Задовільно 

(зараховано) 

D 

60-66 Е 

35-59 Незадовільно 

(не зараховано) 

FX 

1-34 F 

 

 

 

14. Методичне забезпечення  

 

1. Конспект лекцій. 

2. Інтерактивні презентації. 

3. Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять. 

4.  Методичні рекомендації до самостійної роботи. 

5. Завдання для модульних контрольних робіт. 

 

 

15.  Рекомендована література 

 

Базова 

1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 

2008. – 544 с. 

2. Бутко М. П. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник / М. П. Бутко, І. 

М. Бутко. – К.: Центр навчальної літератури, 2018. – 480 с. 



3. Гриньова В.М. Інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник / В.М. 

Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда, Ю.М. Великий. – Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2005. – 664 с.  

4. Гуторов О.І. Інвестиційний менеджмент: курс лекцій / О.І. Гуторов / Харк. 

нац. аграр.  ун-т. – Харків. – 2014. –  203 с.  

5. Докієнко Л. М. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник / Л. М. Докієнко, В. 

В. Клименко, Л. М. Акімова. – К.: «Академвидав», 2011. – 408 с. 

6. Інвестиційний менеджмент (в прикладах і завданнях): навч. посібник / С. О. 

Погасій, О. В. Познякова, Ю. В. Краснокутська; Харк. нац. акад. міськ. госп-

ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 337 с. 

7. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник / Р. М. 

Костюкевич. – Рівне: НУВГП, 2011. – 270 с. 

8. Краус Н.М. Інвестиційний менеджмент: навчально-методичний посібник / 

Н.М. Краус. –  Полтава: Астрая, 2011. – 176 с. 

9. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. / Т.В. 

Майорова. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 376 с.  

10. Метелев С.Е. Инвестиционный менеджмент: учебник / С.Е. Метелев, В.П. 

Чижик, С.Е. Елкин, Н.М. Калинина. – Омск: ООО «Омскбланкиздат», 2013. – 

290 с. 

11. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. – К. : ЦНЛ, 2006. – 

248с.  

12. Пересада А.А. Інвестуванння: навч.-метод. посібник / А.А. Пересада, О.О. 

Смірнова, С. В. Онікієнко. – К.: КНЕУ, 2001. – 251 с. 

13. Пономаренко В.С. Реальне інвестування суб`єктів господарювання: Навч. 

посібн. / В.С. Пономаренко, О.М. Ястремська. – Харків: ХДЕУ, 2000. – 168 с.  

14. Портфельне інвестування: навч. посібник / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, 

Ю.М. Коваленко, С.В.Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.  

15. Правик Ю.М. Інвестиційний менеджмент: Навч. Посібник / Ю.М. Правик. – 

К.: ЦУЛ, 2008. – 431 с. 

16. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учебное пособие 
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