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Робоча програма регламентує: 

• мету дисципліни; 

• дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі 

трансформації очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

• базові дисципліни; 

• обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу 

та видами навчальних занять; 

• програму дисципліни (тематичний план за видами 

навчальних занять); 

• алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних 

результатів навчання (шкали, засоби, процедури та критерії 

оцінювання);  

• інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

• рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 

час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 

здобувачів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої 

діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої 

освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо розробки і 

обґрунтування вибору оптимальних  рішень з управління інвестиційною 

діяльністю підприємства. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання 

в дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр  

ДРН 
Зміст 

ДРН 01 

Вміти збирати принципову інформацію та аналізувати основні фактори 

впливу економічного, технічного та фінансового характеру для вирішення 

завдань. 

ДРН 02 
Вміти планувати стратегії розвитку суб’єктів господарювання, аргументуючи 

їх вибір. 

ДРН 03 
Вміти аналізувати ситуації на інвестиційних ринках і виявляти їх вплив на 

діяльність суб’єктів господарювання. 

ДРН 04 
Вміти застосовувати креативні та інноваційні підходи  в інвестиційній 

діяльності  суб’єктів господарювання та управляти ними. 

ДРН 05 

Вміти оцінювати ефективність інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання різними підходами. Вміти використовувати управлінські 

інструменти для здійснення професійної та наукової діяльності. 

ДРН 06 

Вміти розробляти і управляти процесами впровадження інвестиційних рішень 

на підприємстві. Вміти обґрунтовувати і застосовувати вибір управлінських 

рішень в інвестиційній діяльності суб’єктів господарювання. 

ДРН 07 
Вміти застосовувати  удосконалення критеріїв оцінки ефективності 

інвестиційної діяльності. 

ДРН 08 
Вміти визначати функцію цілі інвестиційної стратегії розвитку суб’єктів 

господарювання. 

ДРН 09 

Вміти застосовувати економіко-математичне моделювання при виборі 

оптимального варіанту інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання, 

створювати та удосконалювати моделі інвестиційної діяльності суб’єктів 

господарювання. 

ДРН 10 
Застосовувати поглиблені знання в сфері інвестиційного менеджменту для 

прийняття рішень. 

ДРН 11 
Застосовувати поглиблені знання в сфері інвестиційного менеджменту для 

удосконалення критеріїв оцінки ефективності інвестицій 

ДРН 12 

Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері інвестицій та 

оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, 

законодавчих та етичних аспектів. 

ДРН 13 
Вміти адаптувати традиційні інструменти до специфічних особливостей 

інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання 

ДРН 14 
Здійснювати розробку плану інвестиційного розвитку підприємства з 

використанням економіко-математичних методів і моделей.  

ДРН 15 Формулювати висновки та пропозиції 



3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  
Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Ф1  

Фінансовий 

менеджмент 

Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Вміти застосовувати креативні та інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. 

Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання, створювати та удосконалювати 

моделі фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. 

Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, 

законодавчих та етичних аспектів. 

Ф5 

Економіко-

математичні методи 

управління  

фінансами 

  

Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Вміти застосовувати креативні та інноваційні підходи у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. 

Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання, створювати та удосконалювати 

моделі фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять 

аудиторні заняття 

денна вечірня заочна 

Обсяг аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

аудитор

ні 

заняття 

самостійна 

робота 

Обсяг ауди-

торні 

заняття 

самос-

тійна 

робота 

лекційні 50 20 30 - - 80 6 74 

практичні 70 20 50 - - 40 4 36 

лабораторні - - - - - - - - 

семінари - - - - - - - - 

РАЗОМ 120 40 80 - - 120 10 110 

 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 50 

ДРН 03 1.Сутність, мета та завдання інвестиційного менеджменту. 4 



ДРН 08 1.1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної 

діяльності підприємства, форми їх здійснення 

1.2. Сутність інвестиційного менеджменту, його місце в 

системі загального менеджменту підприємства 

1.3. Мета, основні завдання і функції інвестиційного 

менеджменту 

ДРН 05 

ДРН 07 

ДРН 13 

      2.Організаційно - методичні засади та математичний 

інструментарій інвестиційного менеджменту.  

2.1. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності 

підприємства. 

2.2. Методичний інструментарій оцінки в інвестиційних 

розрахунках вартості грошей у часі. 

2.3. Методичний інструментарій врахування фактора 

інфляцій в інвестиційних розрахунках. 

2.4. Методичний інструментарій врахування в інвестиційних 

розрахунках фактора ризику. 

2.5. Методичний інструментарій врахування в інвестиційних 

розрахунках фактора ліквідності 

4 

ДРН 01 

ДРН 02 

ДРН 03 

ДРН 05 

      3.Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного 

ринку. 

3.1. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його 

дослідження. Кон'юнктура інвестиційного ринку і методи її 

дослідження. 

3.2. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості 

галузей економіки та окремих підприємств. 

4 

ДРН 01 

ДРН 02 

ДРН 03 

      4.Інвестиційна стратегія підприємства. 

4.1. Інвестиційна стратегія підприємства та її роль у 

забезпеченні розвитку підприємства. 

4.2. Принципи і методи розробки інвестиційної стратегії 

підприємства. 

4.3. Формування стратегічних цілей підприємства. Прийняття 

стратегічних інвестиційних рішень: основні напрями і моделі. 

4.4. Критерії і методи оцінки результативності розробленої 

інвестиційної стратегії. 

4 

ДРН 04 

ДРН 05 

ДРН 06 

ДРН 07 

ДРН 10 

      5.Проблемні питання при виборі критеріїв оцінки 

ефективності інвестиційних проектів. 

5.1. Обґрунтування вибору ставки дисконтування. 

5.2. Обгрунтування тривалості прогнозного періоду. 

4 

ДРН 12 

ДРН 10 

     6.Вибір оптимальних джерел фінансування 

інвестиційної діяльності підприємства. 

6.1. Джерела фінансування  інвестиційної діяльності 

підприємства. 

6.2. Вартість джерел фінансування  інвестиційної діяльності 

підприємства. 

6 

ДРН 08 

ДРН 12 

ДРН 13 

     7.Управління реальними інвестиціями підприємства. 

Правила прийняття інвестиційних рішень. 

7.1. Форми реальних інвестицій, обґрунтування їх вибору. 

7.2. Методи обґрунтування відбору інвестиційних проектів за 

критеріями ефективності. 

7.3. Правила прийняття рішень з відбору незалежних та 

альтернативних інвестиційних проектів. 

8 



ДРН 08 

ДРН 12 

ДРН 13 

8.Управління портфелем фінансових інвестицій.  

8.1. Характеристика основних форм фінансових інвестицій 

підприємства, основні цілі та умови здійснення. 

8.2. Методичні засади управління фінансовими інвестиціями 

підприємства. Управління портфелем фінансових інвестицій. 

Портфельні ризики, взаємозалежність ризику і доходу. 

8 

ДРН 07 

ДРН 09 

ДРН 14 

ДРН 15 

9.Удосконалення управління інноваційно-інвестиційним 

розвитком  суб’єктів господарювання. 

9.1. Сучасні економіко-математичні моделі в процесі 

прийняття рішень. Функції цілі. Системи обмежень. 

9.2.Вибір оптимального варіанту інвестиційного розвитку 

підприємства. 

8 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 70 

ДРН 08 

ДРН 12 

ДРН 13 

1. Вартість грошей у часі. Методи оцінки інвестицій. 

Динамічні методи фінансової оцінки інвестиційних проектів. 

6 

 2.Визначення ефективності реальних інвестиційних проєктів 6 

ДРН 04 

ДРН 05 

ДРН 06 

ДРН 07 

ДРН 10 

3. Обгрунтування вибору ставки дисконтування, тривалості 

прогнозного періоду 

4 

ДРН 08 

ДРН 12 

ДРН 13 

4. Управління реальними інвестиціями 6 

ДРН 01 

ДРН 05 

5. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства 6 

ДРН 08 

ДРН 12 

ДРН 13 

6. Визначення параметрів портфелю ЦП. Управління 

фінансовими інвестиціями. 

8 

ДРН 12 

ДРН 14 

7. Застосування економіко-математичних методів і моделей 

для оптимізації портфелю ЦП. 

16 

ДРН 12 

ДРН 14 

8. Застосування ЕММ для вибору оптимального варіанту 

інвестиційного розвитку підприємства. 

10 

ДРН 15 9. Розробити і презентувати план інвестиційного розвитку 

підприємства 

8 

РАЗОМ 120 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень здобувачів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання здобувача за дисципліною. 

 

 

 



6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних здобувачів. 

 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності здобувачів за 

вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Здобувач на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються 

шляхом конкретизації вихідних даних та способу демонстрації 

дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 
практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдань під час 

практичних 

занять 



індивідуальне 

завдання 

виконання 

завдань під час 

самостійної 

роботи 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

здобувача 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. 

Практичні заняття оцінюються якістю виконання поточних практичних і 

контрольних завдань (підготовка та захист презентацій, вирішення кейсів). 

Здобувачі вищої освіти отримують підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі результатів поточного контролю або складання заліку.  

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів 

навчальних занять не менше 60 балів, оцінювання виконується без участі 

здобувача шляхом визначення середньозваженого значення.  

Незалежно від результатів поточного контролю кожен здобувач вищої 

освіти має право виконати комплексну контрольну роботу, яка містить 

завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання.  

Поточна успішність складається: з успішності за дві контрольні роботи 

(максимально оцінюється у 52 бали: I контрольна робота – 24 бали; II 

контрольна робота – 28 балів); оцінок за роботу на практичних заняттях 

(оцінюється 9 занять по 2 бали, максимально здобувач може отримати 18 

балів) та оцінок за виконання комплексного індивідуального розрахункового 

завдання (30 балів з презентацією роботи, яка захищається на практичних 

заняттях). Отримані бали за 2 контрольні роботи, практичні заняття та 

виконання індивідуального розрахункового завдання додаються. 

Максимально за поточною успішністю здобувач може набрати 100 балів. 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання для  

7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки 

Знання  

- спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що 

включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою 

для оригінального 

мислення та 

проведення 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмислена. 

Характеризує наявність: 

– спеціалізованих концептуальних знань на рівні новітніх 

досягнень; 

– критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 



Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки 

досліджень, 

критичне 

осмислення проблем 

у галузі та на межі 

галузей знань 

 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

- спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання 

проблем, необхідні 

для проведення 

досліджень та/або 

провадження 

інноваційної 

діяльності з метою 

розвитку нових 

знань та процедур;  

- здатність 

інтегрувати знання 

та розв’язувати 

складні задачі у 

широких або 

мультидисциплінарн

их контекстах; 

- здатність 

розв’язувати 

проблеми у нових 

або незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної 

або обмеженої 

інформації з 

урахуванням 

аспектів соціальної 

та етичної 

відповідальності 

Відповідь характеризує уміння: 

– виявляти проблеми; 

– формулювати гіпотези; 

– розв’язувати проблеми; 

– оновлювати знання; 

– інтегрувати знання; 

– провадити інноваційну діяльність; 

– провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з не грубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

- зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

знань, висновків та 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  

Мова: правильна; чиста; ясна; точна; логічна; виразна; 

лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

– послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

95-100 



Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки 

аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, зокрема 

до осіб, які 

навчаються 

– наявність логічних власних суджень; 

– доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

– правильна структура відповіді (доповіді); 

– правильність відповідей на запитання; 

– доречна техніка відповідей на запитання; 

– здатність робити висновки та формулювати пропозиції; 

– використання іноземних мов у професійній діяльності 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 

дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 

10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

- управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними 

та потребують нових 

стратегічних 

підходів; 

- відповідальність за 

внесок до 

професійних знань і 

практики та/або 

Відмінне володіння компетенціями: 

– використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

– ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

– підтримка врівноважених стосунків з членами команди 

(відповідальність за взаємовідносини); 

– стресовитривалість;  

– саморегуляція;  

– трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

– високий рівень особистого ставлення до справи; 

– володіння всіма видами навчальної діяльності; 

– належний рівень фундаментальних знань; 

– належний рівень сформованості загально-навчальних 

умінь і навичок 

95-100 



Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки 

оцінювання 

результатів 

діяльності команд та 

колективів; 

- здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії 

Упевнене володіння компетенціями відповідальності і 

автономії з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

На навчальних заняттях здобувачі повинні мати: активований акаунт 

університетської пошти (student.i.p@nmu.one) на Microsoft Office 365, 

застосунки Microsoft Office: Teams, Moodle, Zoom. інстальований на ПК та /або 

мобільних ґаджетах пакет програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Мультимедійне обладнання: проектор, ноутбук. Підключена аудиторія до Wi-

Fi. 
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