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1. Вступ 
 

Програмні результати підготовки магістра  фінансів, банківської справи та  
страхування визначені в стандарті вищої освіти [3].  

В освітньо -професійній програмі Державного ВНЗ «Національний 
гірничий університет» [1] здійснено розподіл програмних результатів  
навчання за видами навчальної діяльності здобувача.  

 

  Загальна характеристика процесу навчання з дисципліни « Інвестиційний 
менеджмент » 

 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження 
щодо форм 
навчання 

Немає 

Освітня 
кваліфікац
ія 

Магістр фінансів, банківської справи та страхування 

Опис  
предметної 
області  
дисципліни -
фінансовий 
аналіз 

 Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  Принципи і механізм 
управлінняі інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання..   

 Цілі навчання: надання  теоретичних знань щодо сутності 
механізму функціонування інвестиційного процесу; підготовка 
фахівців з інвестування, які здатні розв’язувати складні 
спеціалізовані завдання і прикладні проблеми з оцінки доцільності 
прийняття інвестиційних рішень та  визначення їх ефективності, 
розробляти план альтернативних інвестицій та обирати кращий 
варіант інвестиційної діяльності; визначати інвестиційну політику; 
обґрунтовувати джерела інвестиційної діяльності та формувати 
інвестиційну стратегію розвитку суб’єкта господарювання. 

 Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на 
поняттях, категоріях, теоріях і концепціях фінансової науки, які 
визначають тенденції і закономірності функціонування і  
розвитку інвестиційних процесів  у суб’єктів  
господарювання.    

 Методи, методики та технології фінансової науки і практики. 
 
 Інструменти: прикладні інформаційно-аналітичні системи та 

програмні продукти. 

Базові 
дисципліни 

Дисципліни першого (бакалаврського) освітнього рівня 
 

Академічні 
права 
випускників 

Отримання  освіти  на  третьому  освітньо-науковому рівні 
(доктор філософії). 
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2. Галузь використання 

 
Робоча програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання 

навчальної дисципліни наказом ректора.  
 
Робоча програма призначена для:  

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту 
дисципліни; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 
 
Робоча Програма встановлює: 
– форму підсумкового контролю; 
– базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються; 
– результати навчання за дисципліною та їх відповідність компетентностям; 
– тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності 
– вимоги до структури і змісту курсової роботи; 
– завдання для самостійної роботи здобувача; 
– вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних 

досягнень; 
– вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни. 
 

3. Нормативні посилання 
 

Робоча програма дисципліни « Інвестиційний менеджмент» розроблена на основі 
таких нормативних документів: 

1. Освітня програма підготовки магістра за спеціальністю галузі  знань  07  
Управління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування.» / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2016. –  ____ с.  

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Ліцензійними 
умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова КМ України від 30 
грудня 2015 р. № 1187  «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів 
освіти». 

3.  Стандарт  вищої  освіти  другого  рівня  (магістр)  галузі  знань  07  Управління  
та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.   – 
Затверджено і введено в дію наказом МОН України від               №    . 

4. Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / М-во освіти і науки України, 

Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 38 с. 

5. Положення про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 

2015. – 25 с. 

 
4. Обсяг дисципліни 

 
Загальний обсяг – 3 .0кредити ЄCTS (90 академічних годин). 
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5. Результати навчання з дисципліни « Інвестиційний менеджмент » та їх 
відповідність компетентностям 

 
5.1 Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення навчальної 

дисципліни  « Інвестиційний менеджмент » згідно з СВО другого рівня  (магістр) 
галузі  знань  07  Управління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування. 

 

Інтегральна  
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі 
професійної діяльності або навчання у сфері щодо 
удосконалення методів управління інвестиц ійною 
діяльністю  суб’єктів господарювання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог до професійної, 
навчальної або дослідницької діяльності. 
 

Загальні 
компетентності 

1. Здатність організовувати й проводити дослідження та генерувати 

нові ідеї щодо удосконалення процесів і механізмів оцінки 

ефективності фінансових і реальних інвестицій суб’єктів 

господарювання. 

2. Здатність проявляти лідерські навички у процесі пошуку шляхів 
удосконалення методів і механізмів управління інвестиційною 
діяльністю суб’єктів господарювання. 

3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) у процесі 
обґрунтування рішень щодо удосконалення процесів і механізмів 
управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання. 

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо удосконалення 
управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання. 

5. Здатність працювати автономно у процесі розробки та 
обґрунтування управлінських рішень щодо удосконалення 
методів управління інвестиційною діяльністю суб’єктів 
господарювання. 

6. Здатність працювати у міжнародному просторі у процесі 
управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання. 

7. Здатність розробляти проекти щодо управління інвестиційною 
діяльністю суб’єктів господарювання та управляти ними. 
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Спеціальні 

(фахові, 
предметні) 
компетент-
ності 

1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку інвестиційного менеджменту у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової діяльності. 

2. Здатність аналізувати інвестиційну політику суб’єктів 
господарювання та обґрунтовувати напрями її удосконалення. 

3. Здатність використовувати теоретичний та  методичний 
інструментарій для діагностики і моделювання інвестиційної 
діяльності суб’єктів господарювання. 

4. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері управління 

інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання. 

5. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 
методичного інструментарію для обґрунтування управлінських 
рішень у сфері формування і впровадження інвестиційної 
політики суб’єктів господарювання. 

6. Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері  
і н в е с т и ц і й н ого менеджменту. 

7. Здатність використовувати положення і методи дослідження 
інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у 
сфері у п р а в л і н н я  і н в е с т и ц і й н о ю  д і я л ь н і с т ю  
суб’єктів господарювання. 

8. Здатність формулювати наукові завдання у сфері 
інвестиційного менеджменту, обирати напрями і методи 
досліджень . 

9. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації 
для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 
інвестиційного менеджменту. 

10. Здатність розробляти завдання для проектування інформаційних 

систем інвестиційного менеджменту. 

 
 
 
 

 
5.2  Нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти в процесі 

вивчення дисципліни « Інвестиційний менеджмент »,  сформульований  у 
термінах результатів навчання 

 
 

1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень методів управління 
інвестиц ійною діяльн істю  суб’єктів господарювання. 

2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї щодо удосконалення методів  
управління інвестиційною діяльн істю  суб’єктів господарювання, 
здійснювати  інноваційну діяльність. 

3. Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести 
відповідальність за стратегічний розвиток команди. 

4. Позитивно сприймати необхідність діяти на  основі  професійних етичних 
міркувань (мотивів). 

5. Оцінювати сучасний стан процесів формування і впровадження інвестиційної 
політики, розробляти і  приймати обґрунтовані управлінські рішення. 
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6. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за 
особистий професійний розвиток. 

7. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних  стандартів  та 
нормативів в професійній діяльності у сфері інвестиційного менеджменту. 

8. Розробляти проекти щодо удосконалення методів управління інвестиційною 
діяльністю суб’єктів господарювання та управляти ними. 

9. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку інвестиційного 
менеджменту у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 
здійснення професійної та наукової діяльності. 

10. Вміти аналізувати інвестиційну політику суб’єктів господарювання та 
обґрунтовувати напрями її удосконалення. 

11. Здійснювати діагностику і моделювання інвестиційної діяльності суб’єктів 
господарювання. 

12. Демонструвати управлінські навички у сфері інвестиційного менеджменту. 
13. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері інвестиційного менеджменту та 

оцінювати їх ефективність. 
14. Застосовувати поглиблені знання у сфері  інвестиційного менеджменту для 

прийняття рішень. 
15. Адаптовувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання 

професійних та наукових задач у сфері інвестиційного менеджменту. 
16. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері інвестиційного 

менеджменту і обирати методи для їх розв’язання. 
17. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та 

наукових завдань в сфері інвестиційного менеджменту. 
18. Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його результати з  вмінням 

виокремлювати особистий внесок. 
19. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у сфері 

інвестиційного менеджменту. 
 

 
 

6. Форма підсумкового контролю 
 

Диференційований залік за результатами поточного контролю та виконання 
комплексної контрольної роботи . 

 
 
 

7. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 
 

Види, тематика навчальних занять, шифри 
дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1. Математичний інструментарій інвестиційного 
менеджменту. Методи оцінки інвестицій. Динамічні 
методи фінансової оцінки інвестиційних проектів. 

8 10 18 

2. Проблемні питання при виборі критеріїв оцінки 
ефективності інвестиційних проектів : 
обґрунтування вибору ставки дисконтування, 

тривалості прогнозного періоду. 
 

8 8 16 
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Види, тематика навчальних занять, шифри 
дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

3.Управління портфелем фінансових інвестицій. 

Поняття та типи інвестиційного портфеля. Методи 
оцінки вартості фінансових інструментів. 
Портфельні ризики, взаємозалежність ризику і 
доходу. 

8 10 18 

4. Удосконалення управління інноваційно-
інвестиційним розвитком  промислових підприємств  
України 

8 10 18 

5. Вибір оптимальних джерел фінансування 
інвестиційної діяльності підприємства 

8 10 

 

18 

РАЗОМ 42 48 90 
Практичні заняття 40 48 88 

Контрольні заходи 2  2 

 
 

8. Вимоги до індивідуальних завдань 
 
8.1. Індивідуальне завдання «Вибір оптимального варіанту інвестиційного розвитку 

підприємства» 
Мета індивідуального завдання: 
1) узагальнення компетентностей, набутих за час навчання, шляхом комплексного 

виконання конкретного фахового завдання. 
2) розвиток здатності до застосування знань, засвоєних при вивченні дисципліни 

«Інвестиційний менеджмент», для розробки конкретних проектних рішень щодо вибору 
оптимального варіанту інвестиційного розвитку підприємства; 

3) набуття навичок виконання аналітичних розрахунків щодо визначення доходності,  
ефективності і доцільності інвестицій. 

З огляду на визначенні в завданні належить здійснити такі операції: 
1) зібрати необхідну інформацію для проведення аналізу  інвестиційних проектів, які 

готові для впровадження на   підприємстві; 
2) визначити ефективність інвестиційних проектів за різними критеріями; 
3) вибрати оптимальний варіант інвестиційного розвитку підприємства з 

урахуванням існуючих обмежень щодо різного роду ресурсів, тощо. 
Окрім виконання перелічених робіт, студент без використання джерел інформації 

має продемонструвати компетентність в таких питаннях: 
 складання фінансової звітності, аналіз та інтерпретація фінансової, статистичної 

та пов’язаної інформації; 
 застосовування сучасного інформаційного та програмного забезпечення,

 володіння інформаційними технологіями у сфері інвестування; 
 аналіз та оцінювання ключових характеристик реальних і фінансових інвестицій. 

 
 

9. Завдання для самостійної роботи здобувача 
 
Основні завдання для самостійної роботи: 
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожним модулем 

(темою); 
2) підготовка до поточного контролю - розв’язання завдань самоконтролю за 

кожною темою; 

3) виконання тематики науково-дослідної роботи;; 
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4) підготовка до підсумкового контролю.  
 
 

10.Рекомендована тематика науково-дослідної роботи зі студентами за 
дисципліною „Інвестиційний менеджмент” 

 
1.Аналіз існуючих критеріїв визначення ефективності інвестиційних проектів. Їх 
переваги і недоліки. 
2. Визначення обмежень при виборі оптимального варіанту інвестиційного розвитку 
підприємства в умовах кризи. 
3. Проблеми і перспективи  розвитку інвестиційної діяльності підприємств в Україні. 
4. Визначення тенденцій інвестування вільних коштів населення в різні фінансові 
інструменти. 
5. Оцінка вартості підприємства. 
6. Обґрунтування інвестиційної стратегії підприємства.  
7. Удосконалення методів оцінки ефективності інвестиційних проектів.  
8. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення. 

   9. Удосконалення методичних підходів до управління інвестиційною діяльністю 
підприємства. 

 
 

11. Вимоги до засобів діагностики, критерії  
та процедури оцінювання навчальних досягнень 

 
Інформаційною базою для формування засобів діагностики (тестів відкритого чи 

закритого типу) є система компетентностей, що передбачена даною програмою.  
 Вимоги до засобів діагностики, критерії та процедури оцінювання навчальних 

досягнень формуються згідно з  Положенням про організацію атестації здобувачів вищої 

освіти Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»,  

Положенням про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 

2015. – 25 с. 

 
12. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 

 
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути 

розташований на сайті кафедри економічного аналізу і фінансів та повинен містити [2]: 
1) робочу програму дисципліни; 
2) навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій); 
3) методичне забезпечення практичних та семінарських занять;  
4. матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо: 
4.1. попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним модулем 

(темою); 
5.2) розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою 
5.3) виконання індивідуального розрахункового завдання; 
5.4) підготовки до захисту індивідуального розрахункового завдання; 
5.5) підготовки до підсумкового контролю; 
6) завдання для поточного та підсумкового контролю рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей; 
7) завдання для комплексної контрольної роботи; 
8) завдання для  післяатестаційного моніторингу рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей. 
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13. Рекомендована література 
        13.1. Основна 
1.Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2 т. / И.А. Бланк. - К.:Ника-Центр, 
2004. 
2.Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: підручник/І.0. Бланк, Н.М. Гуляєва.- К.: Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2003. 
3.Виленский П.И. Оценка зффективности инвестиционных проектов/ П.И.Виленский. -  
М.: Альпина-Бизнес, 2004. 
4.Лахметкина Н.П. Ивестиционная стратегия предприятия: учеб. пособие/Н.П. 
Лахметкина. - М.: КноРус, 2006. 
5.Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных 
проектов. – Учебное пособие. – К.: Абсолют-В, Эльга,1999. – 304с. 
6.Костюкевич Р.М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. — Рівне: НУВГП, 
2011. — 270 с. 

 
13.2 Нормативно-правові акти  

1. Про підприємництво : Закон України від 7 лютого 1991 року (чинний) [Електронний 
ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. –Режим доступу: 
http://portаl.rаdа.gov.uа/. 
2.Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року No1560-ХІІ(із 
змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. -1991. - No47. - Ст.646. 
3.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати” // 
Бібліотека “Все про бухгалтерський облік. Нормативні документи”, № 1, С. 13-16. 
4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 “Звіт про рух грошових коштів” // 
Бібліотека “Все про бухгалтерський облік. Нормативні документи”, № 1, С. 16-19. 
 
 13.3. Допоміжна 
1.Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.Інвестиційний аналіз: Навч.-метод. 
посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 134 с. 
2.Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ 
отчётности. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 512 с. 
3.Інвестування: підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденюк, Д.В. 
Фірсов; за ред. Л.О. Омелянович. — К.: Знання, 2012. — 278 с. 
4.Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. — К.: Центр учбової 
літератури, 2012. — 400 с. 
5.Польшаков Ю.І., Ткаленко П.В. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. — 
Рівне: НУВГП, 2011. — 270 с. 

 

http://portаl.rаdа.gov.uа/
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Додаток А 
 

Таблиця А1 
 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам 
НРК 

 
 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Здатність організовувати й проводити 
дослідження та генерувати нові ідеї щодо 
удосконалення методів управління 
інвестиційною діяльністю суб’єктів 
господарювання 

 +   

Здатність проявляти лідерські навички у 
процесі пошуку шляхів удосконалення 
методів управління інвестиційною 
діяльністю суб’єктів господарювання 

   + 

Здатність діяти на основі етичних 
міркувань (мотивів) у процесі 
обґрунтування рішень удосконалення 
процесів і механізмів управління 
інвестиційною діяльністю суб’єктів 
господарювання 

   + 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 
щодо удосконалення управління 
інвестиційною діяльністю суб’єктів 
господарювання 

   + 

Здатність працювати автономно у процесі 
розробки та обґрунтування управлінських 
рішень щодо  удосконалення методів 
управління інвестиційною діяльністю 
суб’єктів господарювання 

   + 

Здатність працювати у міжнародному 
просторі у процесі управління 
інвестиційною діяльністю суб’єктів 
господарювання 

  +  

Здатність розробляти проекти щодо 
управління інвестиційною діяльністю 
суб’єктів господарювання та управляти 
ними. 

 +   

Здатність використовувати 
фундаментальні закономірності розвитку 
інвестиційного менеджменту у поєднанні з 
дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної 
та наукової діяльності 

+    

Здатність аналізувати інвестиційну 
політику суб’єктів господарювання та 
обґрунтовувати напрями її удосконалення 

 +   

Здатність використовувати теоретичний та  
методичний інструментарій для 
діагностики і моделювання інвестиційної 
діяльності суб’єктів господарювання 

+    
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Здатність застосовувати управлінські 
навички у сфері управління інвестиційною 

діяльністю суб’єктів господарювання. 
 

  +  

Здатність оцінювати дієвість наукового, 
аналітичного і методичного інструментарію 
для обґрунтування  управлінських рішень 
у сфері формування і впровадження 
інвестиційної політики суб’єктів 
господарювання. 

 +   

Здатність демонструвати поглиблені 
знання у сфері інвестиційного 
менеджменту 

+    

Здатність використовувати положення і 
методи дослідження інших наук для 
розв’язання професійних та наукових 
задач у сфері у п р а в л і н н я  
і н в е с т и ц і й н о ю  д і я л ь н і с т ю  
суб’єктів господарювання 

 +   

Здатність формулювати наукові завдання 
у сфері інвестиційного менеджменту, 
обирати напрями і методи досліджень 

 +   

Здатність до пошуку, використання та 
інтерпретації інформації для вирішення 
професійних і наукових завдань в сфері 
інвестиційного менеджменту 

 +   

Здатність розробляти завдання для 
проектування інформаційних систем 
інвестиційного менеджменту  +   
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Таблиця  А 2  

                                 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» та 
компетентностей 

Програмні результати навчання Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Планувати та управляти часом при проведенні досліджень 
щодо удосконалення процесів і механізмів формування, 
розподілу й використання фінансових ресурсів та грошових 

потоків суб’єктів господарювання. 

+ +                 

Проводити дослідження, генерувати нові ідеї щодо 
удосконалення процесів і механізмів формування, розподілу й 
використання фінансових ресурсів та грошових потоків 
суб’єктів господарювання, здійснювати  інноваційну діяльність 

+ +                 

Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути 
лідером, нести відповідальність за стратегічний розвиток 
команди. 

 

+ 
 

 

 

+ 

               

Позитивно сприймати необхідність діяти на  основі  
професійних етичних міркувань (мотивів). 

 

+ 
  +               

Оцінювати сучасний стан процесів формування, розподілу та 
використання фінансових ресурсів й грошових потоків суб’єктів 
господарювання, розробляти і  приймати обґрунтовані 
управлінські рішення. 
 

 

+ 
   +              

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати 
автономної роботи і нести відповідальність за особистий 
професійний розвиток 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

            

Обирати методи адаптації та напрями використання 
міжнародних  стандартів  та нормативів в професійній 
діяльності у сфері фінансового менеджменту 

 

+ 
     

 

 

+ 

           

Розробляти проекти щодо формування, розподілу й 
використання фінансових ресурсів та грошових потоків 
суб’єктів господарювання та управляти ними 

 

+ 
      

 

 

+ 

          

Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 
фінансового менеджменту у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійснення професійної та 
наукової діяльності. 

 

 

 

+ 

       

 

 

+ 

 

+ 
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Вміти аналізувати фінансову політику суб’єктів 
господарювання та обґрунтовувати напрями її удосконалення. +         +         

Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання. +          +        

Демонструвати управлінські навички у сфері фінансового 
менеджменту +           +       

Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансового 
менеджменту та оцінювати їх ефективність 

+            +      

Застосовувати поглиблені знання у сфері  фінансового 
менеджменту для прийняття рішень 

+             +     

Адаптовувати положення та методи дослідження інших наук 
для розв’язання професійних та наукових задач у сфері 
фінансового менеджменту 

+              +    

Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері 
фінансового менеджменту і обирати методи для їх розв’язання +               +   

Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення 
професійних та наукових завдань в сфері фінансового 
менеджменту 

+                +  

Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його 
результати з  вмінням виокремлювати особистий внесок + +                 

Розробляти завдання для проектування інформаційних систем 
у сфері фінансового менеджменту. +                 + 

 

 

 
 

 
 
 



 
Навчальне видання  

 
 

 
Штефан Наталія Миколаївна 

 
 
 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
«Інвестиційний менеджмент » 

для магістрів галузі знань 07 «Управління і адміністрування»  
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Видано 
у Державному вищому навчальному закладі  

«Національний гірничий університет». 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК №        від        

49005, м. Дніпро, просп. Яворницького, 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оприлюднено 
на сайті Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий 

університет» за адресою 
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_centr/skl

adovi-normativnoi-bazi-v-sferi-osviti-ngu/index.php 
 

 

 

 


