
Дисципліна "Інвестиційний менеджмент" 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки 

навчальних дисциплін. 

Предмет навчальної дисципліни –  є природа та сутність економічних процесів, які 

визначають інвестиційну діяльність підприємства.   

 «Інвестиційний менеджмент» є дисципліною, що поєднує як спеціальні, так і 

міждисциплінарні знання. Вивчення даної дисципліни базується на концепціях і поняттях 

теорії управління, інвестуванні.. Вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» 

базується на основі таких дисциплін як «Фінанси підприємства», «Фінанси, гроші та 

кредит», «Управління проектами».  

Методологічний арсенал дисципліни «Інвестиційний менеджмент» включає 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання (дослідження).  

Дисципліна має блочну структуру, включає лекційні та практичні  заняття, на яких 

використовується вітчизняний і зарубіжний досвід, а також вивчаються різні підходи до 

реалізації інвестиційної діяльності та управління нею. 

Метою кредитного модуля згідно освітньо-професійної програми СВО 

спеціальностей 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 7.03060104 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»  є формування у студентів сучасного 

економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною 

діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних 

теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що 

дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві, зокрема таких 

здатностей: 

 здійснювати інвестиційний аналіз та планувати інвестиційну діяльність; 

 забезпечувати контроль за основними формами та напрямами інвестиційної 

діяльності підприємства; 

 застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку; 

 розроблювати бізнес-плани реальних інвестиційних проектів; 

 управляти інвестиційною діяльністю підприємства. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягають в опануванні інструментарію та 

технологій управління інвестиційною діяльністю підприємства. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння 

навчальної дисципліни  

Знання: 

– економічної сутності та форм інвестицій підприємства;  

– функцій та методичного інструментарій інвестиційного менеджменту;  

– сучасних методів оцінювання та прогнозування інвестиційного ринку;  

– розроблення інвестиційної стратегії підприємства;  

– визначення основних підходів до формування інвестиційних рішень з вибору 

напрямів та інструментів інвестування; 

– правил прийняття рішень щодо реальних інвестиційних проектів підприємства;  

– методів оцінювання ефективності, ризиків, ліквідності окремих реальних проектів 

та фінансових інструментів, що є об’єктами інвестування;  

– формування інвестиційної програми та інвестиційного портфелю підприємства, їх 

оцінювання та оптимізація; оперативного управління інвестиційною програмою та 

інвестиційним портфелем підприємства. 

уміння: 

 формувати цілі інвестиційної діяльності підприємства; 

 формувати систему організаційного та інформаційного забезпечення 

інвестиційного менеджменту на підприємстві; 

 здійснювати інвестиційний аналіз та планувати інвестиційну діяльність; 



 забезпечувати контроль за основними формами та напрямами інвестиційної 

діяльності підприємства; 

 застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку; 

 розроблювати бізнес-плани реальних інвестиційних проектів; 

 обґрунтовувати інвестиційну програму; 

 оцінювати фінансові інвестиції, обґрунтовувати методи їх оптимізації. 

досвід: 

− формування практичних умінь щодо планування інвестиційної діяльності; 

− володіння інструментальними засобами інвестиційного аналізу, дисконтування 

грошових потоків; 

− володіння інструментальними засобами визначення доцільності реалізації прямих і 

непрямих інвестицій, фінансового та реального інвестування; 

− виконання розрахунків за інвестиційними проектами; 

− використання в практичній роботі Техніко-економічне обґрунтування та бізнес-план 

реального інвестиційного проекту;  

− застосування методів і засобів здійснення фінансових інвестицій;.  

−  володіння навичками розробки інвестиційних програм. 

Зміст навчальної дисципліни 
Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту 

Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту 

Тема 3. Оцінювання та прогнозування розвитку інвестиційного ринку 

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства 

Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства 

Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства 

Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень 

Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства 

Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства 

Тема 10. Управління фінансовими інвестиціями підприємства 

Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 

  



Дисциплина "Инвестиционный менеджмент" 

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональной и практической 

подготовки учебных дисциплин. 

Предмет учебной дисциплины - природа и сущность экономических процессов, 

которые определяют инвестиционную деятельность предприятия. 

 «Инвестиционный менеджмент» является дисциплиной, объединяющей как 

специальные, так и междисциплинарные знания. Изучение данной дисциплины 

базируется на концепциях и понятиях теории управления, инвестировании .. изучения 

дисциплины «Инвестиционный менеджмент» базируется на основе таких дисциплин как 

«Финансы предприятия», «Финансы, деньги и кредит», «Управление проектами». 

Методологический арсенал дисциплине «Инвестиционный менеджмент» включает 

общенаучные и специальные методы познания (исследования). 

Дисциплина имеет блочную структуру, включая лекционные и практические 

занятия, на которых используется отечественный и зарубежный опыт, а также изучаются 

различные подходы к реализации инвестиционной деятельности и управления ею. 

Целью кредитного модуля согласно образовательно-профессиональной программы 

СВО специальностей 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», 

7.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» является формирование у 

студентов современного экономического мышления и системы специальных знаний в 

области управления инвестиционной деятельностью предприятий, соответствующих 

компетенций на основе усвоения основных теоретических положений и овладения 

необходимыми практическими навыками, позволяющими эффективно осуществлять эту 

деятельность на предприятии, в частности таких способностей: 

 осуществлять инвестиционный анализ и планировать инвестиционную деятельность; 

 обеспечивать контроль за основными формами и направлениями инвестиционной 

деятельности предприятия; 

 применять основные методы прогнозирования инвестиционного рынка; 

 разрабатывать бизнес-планы реальных инвестиционных проектов; 

 управлять инвестиционной деятельностью предприятия. 

Основные задачи учебной дисциплины заключаются в овладении инструментария 

и технологий управления инвестиционной деятельностью предприятия. 

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты после 

усвоения учебной дисциплины 

Знание: 

- Экономической сущности и форм инвестиций предприятия; 

- Функций и методического инструментарий инвестиционного менеджмента; 

- Современных методов оценки и прогнозирования инвестиционного рынка; 

- Разработка инвестиционной стратегии предприятия; 

- Определение основных подходов к формированию инвестиционных решений по выбору 

направлений и инструментов инвестирования; 

- Правил принятия решений о реальных инвестиционных проектов предприятия; 

- Методов оценки эффективности, рисков, ликвидности отдельных реальных проектов и 

финансовых инструментов, являющихся объектами инвестирования; 

- Формирование инвестиционной программы и инвестиционного портфеля предприятия, 

их оценка и оптимизация; оперативного управления инвестиционной программой и 

инвестиционным портфелем предприятия. 

умения: 

 формировать цели инвестиционной деятельности предприятия; 

 формировать систему организационного и информационного обеспечения 

инвестиционного менеджмента на предприятии; 

 осуществлять инвестиционный анализ и планировать инвестиционную деятельность; 

 обеспечивать контроль за основными формами и направлениями инвестиционной 



деятельности предприятия; 

 применять основные методы прогнозирования инвестиционного рынка; 

 разрабатывать бизнес-планы реальных инвестиционных проектов; 

 обосновывать инвестиционную программу; 

 оценивать финансовые инвестиции, обосновывать методы их оптимизации. 

опыт: 

- Формирование практических умений по планированию инвестиционной деятельности; 

- Владение инструментальными средствами инвестиционного анализа, дисконтирования 

денежных потоков; 

- Владение инструментальными определения целесообразности реализации прямых и 

косвенных инвестиций, финансового и реального инвестирования; 

- Выполнение расчетов по инвестиционным проектам; 

- Использование в практической работе Технико-экономическое обоснование и бизнес-

план реального инвестиционного проекта; 

- Применение методов и средств осуществления финансовых инвестиций ;. 

- Владение навыками разработки инвестиционных программ. 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Сущность, цель и функции инвестиционного менеджмента 

Тема 2. Методологические основы и методический инструментарий инвестиционного 

менеджмента 

Тема 3. Оценка и прогнозирование развития инвестиционного рынка 

Тема 4. Инвестиционная стратегия предприятия 

Тема 5. Политика формирования инвестиционных ресурсов предприятия 

Тема 6. Управление реальными инвестициями предприятия 

Тема 7. Правила принятия инвестиционных решений 

Тема 8. Формирование программы реальных инвестиций предприятия 

Тема 9. управления инновационными инвестициями предприятия 

Тема 10. Управление финансовыми инвестициями предприятия 

Тема 11. Управление портфелем финансовых инвестиций предприятия 

  



Discipline "Investment Management" 

Academic discipline belongs to the cycle of professional and practical training 

disciplines. 

The subject of the course - is the nature and essence of economic processes that 

determine the investment company. 

 "Investment Management" is a discipline, combining both specific and interdisciplinary 

knowledge. The study of this discipline is based on the concepts of control theory and concepts, 

investing .. Learning course "Investment Management" is based on such subjects as "Finance 

Company", "Finances, money and credit", "Project Management". 

Methodological arsenal discipline "Investment Management" includes general scientific 

and special methods of knowledge (research). 

The course has a block structure includes lectures and workshops that use domestic and 

foreign experience and study various approaches to investment activities and its management. 

The purpose of the credit module according to educational and professional program ECS 

specialty 8.03060104 "International Management" 7.03060104 "International Management" is 

the formation of students' modern economic thinking and systems expertise in the field of 

investment activity of enterprises, relevant competencies based on mastering basic theoretical 

positions and mastering practical skills necessary to effectively carry out this activity in the 

company, including the following capabilities: 

 carry out investment analysis and investment planning; 

 provide control of the basic forms and directions of investment activity; 

 apply the basic methods of predicting the investment market; 

 form real business plans of investment projects; 

 manage the investment activities of the company. 

The main objectives of the course are to mastering tools and techniques of investment 

activity of the enterprise. 

Requires educational and professional program students after mastering discipline 

Knowledge: 

- The economic substance and form investment company; 

- Methodological tools and functions of investment management; 

- Modern methods for assessing and predicting the investment market; 

- Development of investment strategy of the company; 

- Determination of the main approaches to the formation of investment decisions on the choice of 

directions and investment tools; 

- Decisions on rules of real investment projects the company; 

- Methods for evaluating the effectiveness, risks, liquidity separate real projects and financial 

instruments, which is the object of investment; 

- Formation of investment program and investment portfolio company, their evaluation and 

optimization; Operational management of the investment program and investment portfolio of 

the company. 

the ability to: 

 generate investment objectives of the enterprise; 

 to form a system of organizational and information support of investment management in the 

enterprise; 

 carry out investment analysis and investment planning; 

 provide control of the basic forms and directions of investment activity; 

 apply the basic methods of predicting the investment market; 

 form real business plans of investment projects; 

 justify investment program; 

 evaluate financial investments justify their methods of optimization. 



experience: 

- Formation of practical skills for planning investments; 

- Possession of the tools of investment analysis, discounted cash flows; 

- Possession of the tools determine the feasibility of direct and indirect investment, financial and 

real investment; 

- Perform calculations on investment projects; 

- Use in practice Feasibility study and business plan for real investment project; 

- The use of methods and means of implementing financial investments ;. 

- Possession of skills development investment programs. 

Contents of the course 
Theme 1. Essence, purpose and functions of investment management 

Theme 2. Methodological principles and methodological tools of investment management 

Theme 3. Evaluation and prediction of the investment market 

Theme 4. The investment strategy of the enterprise 

Theme 5. The policy of investment resources of the enterprise 

Theme 6. Post Office real investment enterprises 

Theme 7. Rules investment decisions 

Theme 8. Formation programs of real investment enterprises 

Theme 9. Management Features Innovative Firms 

Theme 10. Financial Firms 

Theme 11. Financial Portfolio Management Investment Company 


