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1. Коротка анотація дисципліни. Навчальна дисципліна «Інвестиційний менеджмент» 

спрямована на формування фахових компетенцій у сфері управління інвестиційною діяльністю 

шляхом застосування сучасних методів та прийомів, використання інформаційних технологій, 

найкращого практичного досвіду. Особлива увага приділяється здобуттю практичних навиків 

розробки та реалізації інвестиційної стратегії та політики, оцінювання ефективності інвестиційних 

рішень.  

 

2. Обсяг курсу: лекції – 22 год. практичні – 18 год. – денна форма навчання, лекції – 8 год., 

практичні – 6 годин – заочна форма навчання (4 кредити, 120 год.) 

 

3. Пререквізити і постреквізити диципліни. 
Пререквізити:  

- менеджмент (фахові компетентності: здатність застосовувати знання про сучасні 

досягнення менеджменту в практичній діяльності при розробці ефективних управлінських рішень; 

здатність аналізувати результати діяльності організації, визначати перспективи її розвитку; 

здатність управляти організацією та її підрозділами шляхом реалізації функцій менеджменту; 

здатність створювати та організовувати ефективні комунікації). 

Постреквізити: бізнес-тренінг «Проектний менеджмент». 

 

4. Мета та основні задачі дисципліни. 

Мета вивчення дисципліни – оволодіння системою теоретично-методологічних аспектів та 

практичних інструментів інвестиційного менеджменту, які забезпечать отримання інтегральної, 

загальних та професійних компетенцій для здійснення ефективної інвестиційної діяльності. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: ознайомити студентів із сутністю 

інвестиційної діяльності; навчити правильно застосовувати методичний інструментарій 

інвестиційного менеджменту; сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для 

подальшого оволодіння практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного 

інвестування; виробити уміння збирати, опрацювати та аналізувати інформацію про ситуацію на 

інвестиційному ринку, приймати рішення щодо інвестиційної стратегії та доцільності реалізації 

інвестиційних проектів в умовах невизначеності; сформувати вміння щодо специфіки 

застосування методів фінансування інвестиційних проектів та реалізації функцій інвестиційного 

менеджменту. 
 

5. Результати навчання (компетентності). 

Інтегральна компетентність: здатність продукувати ідеї, володіти теорією, методологією 

інвестиційного менеджменту в практичній діяльності, вирішувати проблеми управління, 

проводити наукове дослідження в інвестиційній сфері. 

Загальні компетентності: здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 

навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів); здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність до засвоєння нових знань; здатність 

працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних 
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завдань; здатність до самостійної роботи та самостійного приймання рішення, здатність нести 

відповідальність за їх реалізацію. 

Фахові компетентності: здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів; здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту; здатність 

до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; здатність розробляти проекти, 

управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

здатність до управління організацією та її розвитком; здатність до швидкого реагування на зміни, 

планування і організування інноваційної діяльності.  

 

6. Програма навчальної дисципліни. 

 Інвестиції, інвестиційна діяльність. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. 

Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту. Оцінка та 

прогнозування розвитку інвестиційного ринку. Інвестиційна стратегія підприємства. Політика 

формування інвестиційних ресурсів підприємства. Управління реальними інвестиціями 

підприємства. Інвестиційний проект. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, методичні 

засади його розробки. Правила прийняття інвестиційних рішень. Формування програми реальних 

інвестицій підприємства. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства. 

Управління фінансовими інвестиціями підприємства. Управління портфелем фінансових 

інвестицій підприємства.  

 

7. Організація навчання.  

Навчальний процес включає: лекції з використанням мультимедіапроектора та інших ТЗН; 

практичні заняття, самостійну роботу. При викладанні лекційного курсу застосовуються методики 

проблемного та евристичного навчання шляхом застосування таких форм навчання як аналітичні 

та проблемні лекції та дискусії. Мета проведення таких лекцій – розвиток у студентів логічного та 

самостійного осмислення матеріалу, який стосується інвестиційного менеджменту. Практичні 

заняття плануються з кожної теми, включають підготовку до практичних занять за вказаним 

планом; виконання контрольних завдань; виконання завдання дослідницького характеру; 

критичний огляд наукових публікацій за обраною проблематикою. Застосовуються такі форми та 

методи навчання: тренінги; рольові та ділові ігри; презентація результатів дослідження, в т.ч. 

виступ на конференції, кейс-метод, міні-проекти, які готують студенти самостійно, а потім 

презентують для групи. Самостійна робота студентів передбачає: підготовку до практичних 

занять, опрацювання рекомендованої наукової літератури, написання есе, повідомлень, тез та 

доповідей, підготовку до контрольних робіт та іспиту. Завдання самостійної роботи студентів 

вважаються виконаними, якщо вони: здані у визначені терміни; повністю виконані (розкривають 

тему завдання); не мають логічних і розрахункових помилок. Прийом і консультування щодо 

виконання завдань самостійної роботи студентів проводяться викладачем згідно встановленого 

графіку. При умові невиконання однієї із зазначених умов, кількість балів знижується на 1 бал. 

При умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами.  

Форми контролю: поточне оцінювання (письмова контрольна робота (ПКР), тези (ТЕ), есе 

(Е), тести (Т), розв’язування задач (РЗ), розгляд ситуацій (РС), виконання практичних завдань 

(ПЗ), розгляд кейсів (К)), модульний контроль, підсумковий контроль у формі іспиту. 

Модульний та підсумковий контроль проводиться у письмовій формі. Вони передбачають: 

термінологічний диктант (15 балів – 1 бал за правильну відповідь), три відкриті питання (30 балів 

– 10 бал за повну відповідь за кожне питання), задачу (15 балів за правильно розписану та 

розв’язану задачу з коментарем та висновком).  

 

8. Політика курсу. 

Дослідницька складова передбачає виконання індивідуального науково-дослідного завдання 

в межах самостійної роботи, їх апробацію, що забезпечує формування загальних та фахових 



компетентностей здобувача. Виконуючи ІНДЗ, студенти повинні використати  існуючі та 

оригінальні схеми збирання даних, методи оптимізації процесів прийняття рішень на основі 

аналізу альтернативних варіантів, механізми вибору оптимального варіанту. Важливо, щоб це 

були реальні схеми та підходи всесвітньо відомих інвестиційних фондів, компаній та інших 

інституцій (Програма промислового розвитку ООН, Світового банку), що дозволить майбутнім 

спеціалістам орієнтуватись на ринку інвестицій з врахуванням вимог, що висувають його суб’єкти. 

Структура ІНДЗ передбачає проведення передінвестиційних досліджень, економічне 

обґрунтування та оцінку прийнятих рішень щодо проекту, який реалізовуватиметься на діючому 

підприємстві (за вибором студента). Тобто студент виступає у трьох ролях: аналітика, проектанта 

та експерта. У першому розділі здійснюється аналіз можливостей проекту. Оцінюються 

можливості регіону, під сектора економіки, реального діючого підприємства, інвестиційне 

середовище проекту. У другому розділі здійснюється формування інвестиційної стратегії 

підприємства та інвестиційної ідеї. У третьому розділі розкривається суть проектної ідеї, 

розглядаються альтернативні варіанти, викладаються результати функціональних досліджень та 

здійснюється техніко-економічне обґрунтування проекту. 

Академічна доброчесність: виконані завдання студентів мають бути їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших осіб є прикладами можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахуванння, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідування занять дає можливість отримати задекларовані загальні та фахові 

компетентності, вчасно і якісно виконати завдання. Пропущені заняття можна відпрацьовувати у 

визначений час згідно графіка. За умови індивідуального навчального графіка студент має 

можливість отримати позитивну оцінку завдяки виконанню планових завдань та контрольного 

опитування. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів, визначених для 

виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку .Складання модулів відбувається лише раз, 

відповідно до встановленого терміну, оскільки є можливість отримати бали на іспиті. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали поточного (30 балів), модульного або 

підсумкового оцінювання (50 балів), ІНДЗ (20 балів). При цьому враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час занять; вимоги академічної доброчесності; своєчасність 

виконання завдання. 

 

9. Методичне забезпечення курсу 

Черчик Л. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник. Луцьк : СНУ імені Лесі 

Українки, 2017. 171 с.  

Черчик Л. Проектний менеджмент : навчальний посібник. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 

2018. 184 с.  

Черчик Л. Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки до проведення практичних занять. 

Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015. 45 с.  

Черчик Л. Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки до виконання індивідуальної 

науково-дослідної роботи. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2012. 35 с.  

Черчик Л.М. Інвестиційний менеджмент : Конспект лекцій для підготовки магістрів галузей 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та 07 «Управління та 

адміністрування». Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. 138 с.  

Черчик Л.М. Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки  до самостійної роботи 

студентів галузей знань 0306 «Менеджмент та адміністрування», 1801 «Специфічні категорії», 

0305 «Економіка та підприємництво».  Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2014. 48 с. 
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