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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інвестиційні 

інструменти управління проектами» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки МАГІСТРІВ спеціальності 8.18010013 

«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» напряму підготовки 1801 «СПЕЦИФІЧНІ 

КАТЕГОРІЇ» ГСВО 2010 р. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційні інструменти 

управління проектами» спеціальності 8.18010013 «УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ» напряму підготовки 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» є 

закономірності інвестиційних процесів, методологія і методика оцінювання 

інвестиційної ефективності проектів та діяльності підприємств. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення «Інвестиційних інструментів 

управління проектами» базується на знаннях, отриманих при засвоєнні 

навчальних дисциплін «Проектний аналіз», «Вступ до управління проектами», 

«Теорія систем та системний аналіз», «Управління проектами в публічній 

сфері», «Економіко-математичні моделі та методи проектного менеджменту». 

Знання з «Екології» застосовуються при вивченні навчальних дисциплін 

«Управління ризиками проекту», «Маркетинг проектів», «Управління 

програмами розвитку регіонів та міст», «Прийняття проектних рішень».  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Інвестиційні інструменти 

управління проектами» є надання студентам теоретичних знань щодо 

методології підготовки та реалізації інвестиційних проектів, способи та 

засоби залучення ресурсів для них, інструменти управління інвестиційними 

проектами та навички щодо їх аналізу. 

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвестиційні 

інструменти управління проектами» є: 

‐ навчити правильно застосовувати методичний інвестиційний 

інструментарій;  

‐ сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для 

подальшого оволодіння практикою фінансового, реального, інноваційного 

та іноземного інвестування;  

‐ виробити уміння опрацювати та аналізувати доцільність реалізації 

інвестиційних проектів в умовах невизначеності;  

‐ правильно визначати методи фінансування інвестиційної діяльності та 

напрямки державного регулювання інвестиційної діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

 знати: 

 що таке інвестиції, інвестиційний проект, інвестиційна діяльність; 

 головні концептуальні поняття, методи та підходи, які 

використовуються у міжнародній практиці; 



 найхарактерніші ризики інвестиційних проектів і методи їх аналізу та 

оцінки; 

 основні напрямки інвестиційної політики держави; 

 визначення інвестицій як економічної категорії;  

 основні поняття інвестиційної діяльності; 

 основні чинники інвестиційної привабливості об’єктів ринку інвестицій; 

 економічну сутність реальних інвестицій; 

 визначення, класифікацію інвестиційних проектів; 

 основні принципи формування і підготовки інвестиційних проектів; 

 основні інструменти комплексної діагностики підприємств; 

 визначення вартості грошей в часі; 

 методичні основи розробки і аналізу інвестиційних проектів; 

 зміст і взаємозв’язок основних понять інвестиційного проектування; 

 алгоритм та етапи проектування і аналізу інвестиційних проектів; 

 показники і критерії відбору інвестиційних проектів; 

 методологію, методики, підходи щодо аналізу інвестиційних проектів; 

 методи формування інвестиційних ресурсів; 

 визначення, основні характеристики та методи управління портфелем 

проектів; 

вміти: 

  застосовувати  отримані теоретичні знання при вирішенні 

практичних задач, пов'язаних з реалізацією проектів; 

  проводити аналіз ефективності та доцільності реалізації проектів ; 

  визначати методи фінансування інвестиційної діяльності; 

 класифікувати інвестиції; 

 аналізувати та оцінювати ефективність фінансових інвестицій; 

 визначати порядок формування портфеля цінних паперів; 

 інтерпретувати економічну сутність реальних інвестицій; 

 формулювати цілі та ідею проекту; 

 розробляти план проекту; 

 проводити передінвестиційний аналіз проекту; 

 оцінювати ризики проектів; 

 проводити інтегровану та диференційовану оцінку ефективності проекту. 

 

На вивчення навчальної дисципліни за денною та заочною формами 

навчання відводиться 54 години / 1,5 кредити ECTS.   

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

ТЕМА №1. «Теоретичні засади інвестиційної діяльності». 
Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій. Основні поняття 

інвестиційної діяльності. Інвестиційні ресурси. Характеристика інвестиційних 
ресурсів. Методи формування інвестиційних ресурсів. Оцінка вартості 

інвестиційних ресурсів. Методи оптимізації структури джерел інвестиційних 



ресурсів. Форми інвестування. 

ТЕМА №2. «Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності». 
Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності та її інститути. Господарські 

товариства та корпорації. Фінансово-кредитні установи. Функціональні 
учасники інвестиційного процесу. Особливості інвестиційної діяльності. Вибір 
форм реальних інвестицій і обґрунтування інвестиційних проектів. 

ТЕМА №3. «Комплексна діагностика підприємства». 

Основні характеристики процесу діагностики діяльності промислового 

підприємства. Система діагностики діяльності підприємств. Комплексна бізнес-

діагностика. Ситуаційний аналіз. Організаційно-управлінський аналіз. Фінансово-

економічний аналіз. Виробничо-господарський аналіз. Аналіз кадрового потенціалу. 

Оцінка бізнесу і підприємств. 

ТЕМА №4. «Інвестиційний ринок». 

Характеристика інвестиційного ринку. Кон’юктура інвестиційного ринку. 

Інвестиційний клімат. Інвестиційна привабливість об’єктів ринку інвестицій. 

ТЕМА №5. «Фінансові інвестиції». 

Характеристика фінансових інвестицій. Ринок цінних паперів. Учасники 

ринку цінних паперів та їх функції. Фондова біржа. Аналіз та оцінка 

ефективності фінансових інвестицій. Порядок формування портфеля цінних 

паперів. 

ТЕМА №6. «Реальні інвестиції». 

Економічна сутність реальних інвестицій. Кругообіг реальних інвестицій. 

Об’єкти реальних інвестицій. Оцінка об’єктів реальних інвестицій. Портфель 

проектів: сутність та особливості формування. 
ТЕМА №7. «Інвестиційний проект». 

Інвестиційний проект, його зміст та форми. Порядок розробки 

інвестиційного проекту. Бізнес-план інвестиційного проекту. Аналіз 

інвестиційного проекту. Оцінювання ризиків та ефективності інвестиційного 

проекту. 

ТЕМА № 8. «Інвестиційні ризики». 

Аналіз інвестиційних  ризиків. Фінансовий ризик як об’єкт управління. 

Способи оцінки ступеня ризику. Сутність, зміст та організація ризик-

менеджменту. Врахування ризиків в процесі реалізації інвестиційного проекту. 

ТЕМА № 9. «Оцінювання ефективності інвестицій». 

Оцінювання зміни вартості грошей у часі. Показники ефективності 

інвестицій. 

ТЕМА № 10. «Теорія інвестиційного портфеля». 

Вихідні поняття. Класифікація інвестиційних портфелів. Визначення 

очікуваної дохідності і ризику портфеля. 

ТЕМА № 11.  «Державне регулювання інвестиційної діяльності». 

Теоретичні засади державного регулювання інвестиційних процесів. 

Методи державного регулювання інвестиційної діяльності. Напрями 

інвестиційної політики держави. 

ТЕМА № 12. «Інновації як об’єкт інвестиційної діяльності». 



Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. Об’єкти 

інноваційної діяльності. Суб’єкти інноваційної діяльності та їх функції. 

Фінансова підтримка інноваційної діяльності. Державне регулювання 

інноваційної діяльності в Україні. 

ТЕМА № 13. «Іноземні інвестиції в Україні». 

Характеристика іноземних інвестицій. Переваги та недоліки залучення 

іноземних інвестицій. Міжнародні фінансово-кредитні інститути  та їх функції 

на інвестиційному ринку. Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета 

створення. Політика держави з залучення іноземних інвестицій. 
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Інформаційні ресурси 

76. Інвестиційний портал Одеської області – Режим доступу: 

http://invest.odessa.gov.ua/ 

77. Офіційний сайт Верховної ради України – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws 

78. Офіційний сайт Державного агентства з інвестицій та управління 

національними проектами України – Режим доступу: 

http://www.ukrproject.gov.ua/ 

79. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу – 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання з опанування навчальної дисципліни в межах освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» у вигляді іспиту в 2 семестрі для слухачів 

денної форми навчання і в 5 семестрі під час зимової сесії на 3 курсі для 

слухачів заочної форми навчання.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі письмового іспиту. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою, у тому числі за виконання 

курсового проекту.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

http://invest.odessa.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws
http://www.ukrproject.gov.ua/
http://www.uaib.com.ua/


35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Узагальнені результати поточного і підсумкового контролю вносяться до 

екзаменаційної відомості за шкалою оцінювання ECTS і національною шкалою. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  
В організації навчального процесу з опанування навчальної дисципліни 

застосовується поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль знань слухачів здійснюється на практичних 

заняттях, консультаціях та частково на лекціях. 

Слухачі денної та заочної форм навчання допускаються до іспиту за 

результатами роботи на практичному занятті, за результатами 2-х поточних 

контрольних робіт та тестових замірів.  

Для студентів денної та заочної форм навчання програмою дисципліни 

«Інвестиційні інструменти управління проектами» передбачено виконання 

курсового проекту у 3-му семестрі (денна форма навчання) та 5-му семестрі 

(заочна форма навчання). 


