
1. Код. ПП5 
2. Назва. Інвестиційний менеджмент 
3. Тип. Обов’язкова. 
4. Рівень вищої освіти ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Щербакова А.С., канд. 
економ. наук, ст. викл. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• формулювати цілі інвестиційної діяльності підприємства; 
• формувати систему організаційного та інформаційного забезпечення інвестиційного 

менеджменту на підприємстві, здійснювати інвестиційний аналіз та планування 
інвестиційної діяльності, забезпечувати контроль за основними формами та напрямами 
інвестиційної діяльності підприємства; 

• визначати інвестиційну привабливість галузей економіки і регіонів країни; 
• розробляти бізнес-плани реальних інвестиційних проектів, обґрунтовувати інвестиційну 

програму; 
• здійснювати оцінку фінансових інвестицій та формувати інвестиційний портфель 

підприємства; 
• проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх мінімізації; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи; 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Менеджмент», 
«Проектний аналіз», «Менеджмент організацій», «Стратегічний менеджмент», «Управління 
інноваціями», «Фінансовий менеджмент»; 
      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності)  
12. Зміст курсу: Об’єкти і суб’єкти інвестиційного менеджменту. Держава як суб’єкт 
інвестиційної діяльності. Концепція і методичний інструментарій оцінювання вартості 
грошей в часі. Методичні основи оцінювання інвестиційної привабливості та потенціалу 
країни, її регіонів і галузей економіки. Фактори, що характеризують інвестиційну 
привабливість галузей економіки та регіонів країни. Методи оцінювання інвестиційної 
привабливості та потенціалу суб’єктів господарювання. Головні засади менеджменту 
реальних інвестицій. Управління передінвестиційною фазою інвестиційного проекту. 
Оцінювання економічної ефективності інвестиційного проекту. Управління інвестиційною 
фазою інвестиційного проекту. Види фінансових інвестицій та їх інвестиційні якості. 
Принципи і методи оцінювання ефективності фінансового інвестування. Принципи 
формування й управління інвестиційним портфелем. Тенденції розвитку інвестиційного ринку в 
Україні та світі. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент : Учебный курс. - Киев: Ника - Центр,2001. - 448 
с. 
2. Бутко М.П., Акименко О.Ю., Мурашко М.І., Оліфіренко Л.Д,, Повна С.В. Інвестиційний 
менеджмент:Навч. посіб./За ред М.П. Бутка. - Ніжин:Аспект-Поліграф,2009. - 452с. 
3. Докієнко Л.М., Клименко В.В., Акімова Л.М. Інвестиційний менеджмент:Навч.посіб.-
Київ:Академвидав,2011. - 405с. 
4. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. 
– 270 с. 
5. Польшаков В.І., Ткаленко Н.В. Інвестиційний менеджмент:Навч. посібник. - 
Київ:Кондор,2009. - 172с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-
дослідні завдання, використання мультимедійних засобів…. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 10 семестру.  
   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування) 
16. Мова викладання: українська. 
 
 

Завідувач кафедри                                                                    Л.Ф.Кожушко, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: PP5 

2. Title: Investment management 

3. Type: Compulsory 

4. Higher education level: II (master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 6 

6. Semester when the discipline is studied: 11; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shcherbakova A., 

PhD in Economics, senior lecturer 

9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be able to: 

• formulate the goals of enterprise’s investment activity; 

• form the system of organizational and informational support of investment management at the 

enterprise, carry out the investment analysis and planning the investment activity, provide control 

over the main forms and directions of investment activity of the enterprise; 

• determine the investment attractiveness of economy’s industries and regions of the country; 

• develop business plans for real investment projects, substantiate investment program; 

• carry out an assessment of financial investments and form an investment portfolio of the 

enterprise; 

• carry out an assessment of investment risks, substantiate the methods of its minimization; 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Management", "Project analysis", 

"Management of organizations", "Strategic management", "Innovation management", "Financial 

management"; 

12. Course contents: Objects and subjects of investment management. State as a subject of investment 

activity. Concept and methodical tools for evaluating the value of money in time. Methodical bases of 

estimating the investment attractiveness and potential of the country, its regions and industries of 

economy. Factors that characterize the investment attractiveness of the economy’s industries and 

regions of the country. Methods of estimating the investment attractiveness and potential of economic 

entities. Main principles of real investment’s management. Management of pre-investment phase of the 

investment project. Estimation of economic efficiency of the investment project. Management of 

investment phase of the investment project. Types of financial investments and its investment qualities. 

Principles and methods of evaluating the effectiveness of financial investment. Principles of forming 

and managing the investment portfolio. Trends in development of investment market in Ukraine and in 

the world. 

13. Recommended educational editions: 

1. Blank I.A. Investment Management: Training Course. - Kiev: Nika - Center, 2001. - 448 s. 

2. Butko MP, Akimenko O.Yu., Murashko M.I., Olifirenko L.D., Plosha S.V. Investment 

Management: Teaching. manual. / For ed. M.P. Bouquet - Nizhyn: Aspect-Polygraph, 2009. - 452s. 

3. Докиєнко Л.М., Клименко В.В., Акімова Л.М. Investment Management: Teaching.-Kyiv: 

Academic Edition, 2011. - 405s. 

4. Kostyukevich R. M. Investment Management. Tutorial. - Rivne: NUVGP, 2011. - 270 p. 

5. Polishov V.I., Tkalenko N.V. Investment Management: Teaching. manual. – K.: Condor, 2009. - 

172s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 years lectures, 20 hours. practical work, 78 hours. independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business 

and role games, case studies, individual and group research tasks, using the multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam at the end of the 11th semester. 

Current control (60 points): testing, interviewing, survey. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of management department                      L. Kozhushko, Doctor of Technical Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


