
Міністерство освіти і науки України 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
072 «Інвестиційні компанії і фонди» 

для магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпропетровськ 
НГУ 
2016 

  



 
 
 
 
 
 

Програма нормативної навчальної дисципліни 072 «Інвестиційні компанії і фонди» для 
бакалаврів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» [Електронний 
ресурс] / ____________________ ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 
2016. – 21 с. 
 
 
 

Рекомендовано до видання редакційною радою ДВНЗ «НГУ» (протокол № ______ 
від ___.___.2015 за поданням методичної комісії за спеціальністю 072 «Фінанси, банків-
ська справа та страхування» (протокол № ___ від ____.____.2016). 
 
 

  



ЗМІСТ 
 

Розділ Стор. 

1. Загальна характеристика  

2. Галузь використання  

3. Нормативні посилання  

4. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти 

 

5. Результати навчання з дисципліни «Інвестиційні компанії і фонди "  

5.1.Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення навчальної 

дисципліни  «Корпоративне фінансове управління» 

 

 5.2  Нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти в процесі вивчен-

ня дисципліни «Інвестиційні компанії і фонди», сформульований  у термінах ре-

зультатів навчання 

 

6. Форма підсумкового контролю  

6. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності  

7. Вимоги до індивідуальних завдань  

8. Завдання для самостійної роботи здобувача  

9. Вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних 

досягнень 

 

10. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної ди-

сципліни 

 

11.  Рекомендована література  

Додаток А Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей де-

скрипторам НРК 

 

Додаток Б Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання 

з дисципліни «Інвестиційні компанії і фонди» та компетентностей 

 

 
  



Загальна характеристика 
 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти (освітній 
ступінь) 

Бакалавр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження 
щодо форм 
навчання 

Немає 

Освітня 
кваліфікація 

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування 

Кваліфікація в 

дипломі 

Бакалавр зі  спеціальності «Фінанси,  банківська справа та 

страхування» (спеціалізація зазначається за наявністю) 

Опис  

предметної 
області 

 Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи й механіз-

ми функціонування, розвиток управління інвестицйними ком-

паніями і фондами. 

 Цілі навчання: здобуття знань і умінь у сфері фінансів інвес-
тиційних компаній і фондів, на макро- і мікрорівнях, що надасть 
можливість самостійно здійснювати дослідження фінансових 
систем, розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські 
завдання, наукові і прикладні проблеми при впровадженні 
інновацій в професійну діяльність у динамічному середовищі. 

 Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на теоріях 
і концепціях фінансової науки, які визначають тенденції і за-
кономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської 
справи та страхування. 

 Методи, методики та технології: методи, методики та техно-
логії управління інвестиційними компаніями і фондами і практи-
ки. 

 Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти  та 
системи. 

Академічні 

права 

випускників 

Отримання освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти та 

підвищення кваліфікації. 



 
2. Галузь використання 

 
Програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання навчальної ди-

сципліни наказом ректора.  
 
Програма призначена для:  

 розробки робочої програми дисципліни; 

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури, зміс-
ту дисципліни та засобів діагностики; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагности-
ки; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 
 
 
Програма встановлює: 

 перелік дисциплінарних компетентностей (умінь і знань), що забез-
печують набуття професійних компетенцій; 

 рівень складності дисциплінарних компетентностей для даної спеці-
альності; 

 вимоги до структури і змісту курсового проекту; 

 форми діагностики рівня сформованості компетенцій; 

 вимоги до засобів діагностики;  

 вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни; 

 критерії оцінювання навчальних досягнень студентів; 

 вимоги до структури робочої програми дисципліни 
 
 

3. Нормативні посилання 
 

Робоча програма дисципліни «Інвестиційні компанії і фонди» розроблена на основі 

таких нормативних документів: 

1. Освітня програма підготовки магістра за спеціальністю галузі знань 07 Управлін-

ня  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 підготовки бакалаврів спеціальності Стандарт  вищої  

освіти  першого  рівня  (бакалавр)  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 вищо-

го навчального закладу «Національний гірничий університет» / М-во освіти і науки Украї-

ни, 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 кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

Обсяг освітньої програми становить 3 кредитів ЄКТС (90 навчальних годин). 

Не менше 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпе-

чення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, 

визначених стандартом вищої освіти. 

 

5. Результати навчання з дисципліни «Інвестиційні компанії і фонди» та їх відпо-
відність компетентностям 

 
5.1.Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 
компетент-
ність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 
проблеми у галузі інвестиційних компаній фондів в ході професійної 
діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування ок-
ремих методів і положень фінансової науки та характеризується не-
визначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійс-
нення професійної і навчальної діяльності. 

Загальні 
компетентнос-
ті 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
2. Здатність планувати та управляти часом. 
3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність 

до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
6. Здатність спілкуватися державною та  іноземними мовами як усно, 

так і письмово. 
7. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
8. Навички використання інформаційних та комунікаційних  техно-

логій. 
9. Здатність бути критичним і самокритичним. 
10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та 

діяти у новій ситуації. 
11. Здатність працювати як у команді, так і автономно. 
12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності). 

13. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально- 
відповідально та громадянсько-свідомо. 



Спеціальні 

(фахові, 
предметні) 
компетентно-
сті 

1. Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних 
основ економічної теорії, які стосуються інвестиційних компаній і 
фондів й узагальнюють засади і закономірності функціонування та 
розвитку фінансових систем. 

2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо сучас-
ного стану і тенденцій розвитку управління інвестиційними компа-
ніями і фондами. 

3. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструмента-
рій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової 
та інших наук для діагностики стану фондової галузі. 

4. Здатність  використовувати базові знання і практичні навички у 
сфері регулювання інвестиційного сектору фінансового ринку. 

5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне за-
безпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері уп-
равління інвестиційними компаніями і фондами. 

6. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпрету-
вати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформа-
цію. 

7. Здатність виконувати контрольні функції у сфері управління інвес-
тиційними компаніями і фондами. 

8. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері управ-
ління інвестиційними компаніями і фондами. 

9. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 
управління інвестиційними компаніями і фондами та брати відпо-
відальність за них. 

10. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підви-
щувати свою професійну підготовку у сфері управління інвестицій-
ними компаніями і фондами. 

 
 

5.2 Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти в процесі ви-
вчення дисципліни «Корпоративне фінансове управління», сформульований у 
термінах результатів навчання 

 

1. Планувати та управляти часом у професійній діяльності. 
2. Підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 
підготовку у сфері корпоративних фінансів підприємств та фінансового ринку. 
3. Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 
4. Проводити дослідження фінансової діяльності підприємств різних галузей і форм 
господарювання на рівні бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, обробляти та аналі-
зувати інформацію з різних джерел. 
5. Демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації 
державною та іноземними мовами. 
6. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань, бути критичним і самокритичним. 
7. Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації. 
8. Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера. 
9. Вміти пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід 
фахівцям і нефахівцям у фінансовій області. 
10. Дотримуватися професійних етичних стандартів. 
11. Діяти  соціально-відповідально  та  громадянсько-свідомо  на  основі  етичних  
міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності. 



12. Застосовувати емпатію, вербальні та невербальні інструменти у міжособистісному 
спілкуванні і демонстрації власних результатів 
13. Вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії й фінансо-
вої науки, які стосуються фінансів підприємств, узагальнюють засади й закономірності 
функціонування й удосконалення фінансової діяльності підприємств та організації 
управління інвестиційними компаніями і фондами. 
14. Показати належний рівень знань у сфері фінансів підприємств, розуміння прин-
ципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансової системи та фінансо-
вої діяльності підприємств різних галузей народного господарства, фінансової терміно-
логії. 
15. Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансової діяльності та фінан-
сового стану підприємств, оцінювати їх взаємозв’язки в межах національної та світової 
економіки. 
16. Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у 
сфері регулювання фінансової діяльності підприємств різних галузей і форм господа-
рювання. 
17. Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових 
відносин підприємств.  
18. Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти ін-
формаційними технологіями у сфері управління інвестиційними компаніями і фондами а 
також діяльностю підприємств різних галузей і форм господарювання  
19. Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати показ-
ники фінансової діяльності та фінансового стану підприємств, обґрунтовувати фінан-
сові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів.  
20. Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні методи для 
управління інвестиційними компаніями і фондами, прогнозування та оптимізації діяль-
ності підприємств. 
21. Демонструвати навички складання фінансової звітності, фінансового аналізу та 
інтерпретації фінансової, статистичної та пов’язаної інформації. 
22. Виконувати контрольні функції у сфері у сфері фінансів підприємств та управлінні 
інвестиційними компаніями і фондами.  
23. Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів підприємств.  
24. Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері 
фінансів підприємств та організації управління інвестиційними компаніями і фондами. 
25. Виконувати професійні функції у сфері фінансів підприємств та управління інвести-
ційними компаніями і фондами. 
 
 
 

6. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 

 

Види, тематика навчальних занять 
Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Інвестиційні компанії. Типи інвестиційних 
компаній 

2 7 9 

Тема 2. Основи функціонування інвестиційних фо-
ндів 

2 7 9 

Тема 3. Вітчизняні інститути спільного інвестуван-
ня 

2 7 9 



Види, тематика навчальних занять 
Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

Тема 4. Страхові компанії. Діяльність страхових 
компаній в Україні 

2 7 9 

Тема 5. Ощадні банки та ощадно-кредитні асоціа-
ції 

2 7 9 

Тема 6. Кредитні спілки 2 7 9 

Тема 7. Інвестиційні банківські фірми 2 7 9 

Тема 8. Пенсійні фонди 2 7 9 

Тема 9. Довірчі товариства 2 5 7 

Тема 10. Інститути спільного інвестування 2 7 9 

Модульний контроль – лекційна контрольна робо-
та 

2  2 

Разом 22 68 90 

 
 

7. Форма підсумкового контролю,  
вимоги до засобів діагностики та критеріїв оцінювання 

 
7.1. Форма підсумкового контролю – екзамен за результатами поточного контролю 

та виконання комплексної контрольної роботи (за необхідності). 
 
7.2. Вимоги до засобів діагностики 
Інформаційною базою для формування засобів діагностики (тестів відкритого чи 

закритого типу) має бути система компетентностей, що передбачена даною програмою.  
Еталонами виконання завдань можуть бути фрагменти навчальної, науково-

технічної літератури та інші джерела. У цьому випадку необхідно подати перелік точних 
посилань на відповідні джерела (бібліографічний опис видання, координати еталону – 
посилання на сторінку, абзац). 

Для надання прозорості змісту засобів діагностики узагальнені завдання повинні 
бути доступними студентам протягом усього періоду навчання. 

 
 

8. Завдання для самостійної роботи здобувача 
 
Основні завдання для самостійної роботи: 
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожним модулем (те-

мою); 
2) підготовка до поточного контролю - розв’язання завдань самоконтролю за кож-

ною темою; 
3) виконання індивідуального розрахункового завдання; 
4) підготовка до захисту індивідуального завдання; 
5) підготовка до підсумкового контролю.  

 
 

9. 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 до-

сягнень 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 трансфе-

рно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого навчально-

го закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 25 с. 

 
 
10. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 

 
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути розташова-

ний на сайті кафедри економічного аналізу і фінансів 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: 

5. завдання для комплексної контрольної роботи; 

6. завдання для післяатестаційного моніторингу рівня сформованості дисципліна-

рних компетентностей. 

 
11. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 

 
 

1. Відмінності між відкритими та закритими фондами 

2. Чим відрізняються і що спільного між акціями відкритих, закритих фондів та акціями 

корпорацій? 

3. Основні обмеження на вкладення коштів інвестиційних фондів і чим вони обумов-

лені? 

4. Які стратегії щодо розміщення та викупу своїх акцій реалізують фонди з наванта-

женням та фонди без навантаження? 

5. У чому полягає специфіка обігу на ринку акцій закритих фондів? 

6. Чим можуть бути викликані зміни в портфелі цінних паперів ІК і як вони впливають 

на вартість чистих активів, що припадає на одну акцію? 

7. У чому полягає специфіка функціонування інвестиційного трасту? 

8. Чим відрізняються трасти від інших інститутів спільного інвестування? 

9. Які існують основні напрями діяльності інвестиційних компаній? 

10. Охарактеризувати  вітчизняні інститути спільного інвестування. Чим обумовлені їх 

поява та розвиток? 

11. У чому полягають відмінності в механізмах функціонування вітчизняних та інозем-

них інститутів спільного інвестування? 

12. Обмеження на формування активів та фінансових ресурсів вітчизняних інвестицій-

них фондів  

13. У чому полягає суть інвестиційних програм, що пропонуються страховими ком-

паніями? 

14. Які функції виконують страхові агенти та страхові брокери? 

15. Відмінності між ощадними та комерційними банками 



16. Відмінності між кредитними спілками та іншими депозитними інститутами 

17. З якою метою створюються кредитні спілки? 

18. Які види діяльності здійснюють інвестиційні банківські фірми? 

19. Яку роль відіграють інвестиційні банківські фірми в процесах злиття та придбання 

корпорацій? 

20. Які специфічні види фінансування здійснюють інвестиційні банківські фірми? 

21. Як функціонує система недержавного пенсійного забезпечення? 

22. Які основні типи пенсійних програм реалізують недержавні пенсійні фонди? 

23. Які фінансові інститути, крім пенсійних фондів, реалізують пенсійні програми? 

24. В які види активів інвестують кошти пенсійні фонди? 

 
 

12. Рекомендована література 
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1996 р. №58. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
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ступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
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Додаток А 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипто-

рам НРК 

Класифікація компетентностей за 
НРК 

Знання Уміння Комуніка- 
ція 

Автономія та 
відповідальність 

Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 

+ 
   

Здатність планувати та  управляти 
часом. 

 
+ 

 
+ 

Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. 

   
+ 

Здатність проведення досліджень 
на відповідному рівні, здатність до 
пошуку, оброблення та аналізу ін-
формації з різних джерел. 

  
 

+ 

  

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

 
+ 

  

Здатність спілкуватися державною 
та іноземними мовами як усно, так 
і письмово. 

   
+ 

 

Здатність працювати у міжнародно-
му контексті. 

  +  

Навички використання інформацій-

них та  комунікаційних технологій. 

  
+ 

  

Здатність бути критичним і самок-
ритичним. 

 
+ 

  

Здатність виявляти ініціативу та 
підприємливість, адаптуватися та 
діяти у новій ситуації. 

  
+ 

  

Здатність працювати як у команді, 

так і автономно. 

  
+ 

 

Здатність спілкуватися з предста-

вниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з ін-

ших галузей знань/видів економі-

чної діяльності). 

   
 
 

+ 

 

Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів), соціально 

відповідально та громадянсько- 

свідомо. 

    
 

+ 

Розуміння та здатність до критич-

ного осмислення концептуальних  

основ економічної теорії, які сто-

суються корпоративного управлін-

ня й узагальнюють засади й зако-

номірності функціонування та роз-

витку фінансових систем. 

 
 

+ 

 
 

+ 

  



Здатність опановувати та усвідом-
лювати інформацію щодо сучасно-
го стану і тенденцій розвитку інве-
стиційними компаніями ы фонда-
ми. 

 
 

+ 

   

Вміння використовувати теоретич-

ний та методичний інструментарій 

фінансової, економічної, матема-

тичної, статистичної, правової та 

інших наук для діагностики стану 

галузі фінансового ринку. 

  
 
 
 

+ 

  

Здатність використовувати базові 

знання і практичні навички у сфері 

регулювання ринку інвестиційних 

компаній і фондів 

  
+ 

  

Здатність застосовувати сучасне 
інформаційне та програмне забез-
печення, володіти інформаційними 
технологіями у сфері інвестиційних 
компаній і фондів 

   
 
 

+ 

 

Здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність, інтерпретува-

ти та використовувати фінансову 

та пов’язану з нею інформацію. 

  

 

+ 

  

Здатність виконувати контрольні 

функції у сфері інвестиційних ком-

паній і фондів. 

  
+ 

  

Здатність формувати та реалізо-

вувати комунікації в сфері інвести-

ційних компаній і фондів. 

   
+ 

 

Здатність обґрунтовувати, прийма-

ти професійні рішення в сфері ін-

вестиційних компаній і фондів. та 

брати відповідальність за них. 

    
 

+ 

Здатність підтримувати належний 

рівень знань та постійно підвищу-

вати свою професійну підготовку у 

сфері нвестиційних компаній і фо-

ндів. 

    

 

+ 

 



Додаток Б 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Програмні результати 
навчання 

Інтегральна 
компетент-
ність 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Планувати та управляти 
часом у професійній дія-
льності. 

 
+ 

  
+ 

                     

Підтримувати належний 
рівень знань та постійно 
підвищувати свою про-
фесійну підготовку у 
сфері інвестиційних 
компаній і фондів. 

 
 
 

+ 

   

 
 
 

+ 

                    

 
 
 

+ 

Проводити дослідження 
на рівні магістра, зокре-
ма здійснювати пошук, 
обробляти та аналізу-
вати інформацію з різ-
них джерел. 

 

 
 

+ 

     
 
 

+ 

                  

Демонструвати навички 

письмової та усної за-

гальної та професійної 

комунікації державною 

та іноземними мовами. 

 
 

+ 

      

 
+ 

                 



Демонструвати навички 

самостійної роботи, гну-

чкого мислення, відкри-

тості до нових знань,  

бути критичним і самок-

ритичним. 

 
+ 

         

 
+ 

              

Проявляти ініціативу та 
підприємливість, адап-
туватися та діяти у но-
вій ситуації. 

 

+ 

          
 
+ 

             

Виконувати професійні 

функції як самостійно, 

так і в групі під керівни-

цтвом лідера. 

 
+ 

           
 
+ 

            

Вміти пояснювати інфо-

рмацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний до-

свід фахівцям і нефахі-

вцям у фінансовій об-

ласті. 

 
 
 

+ 

            
 
 
+ 

           

Дотримуватись профе-

сійних етичних стандар-

тів. 

+ 
             

+ 

          

Діяти соціально-

відповідально та грома-

дянсько-свідомо на ос-

нові етичних міркувань 

(мотивів), поваги до різ-

номаніття та міжкульту-

рності. 

 
 
 

+ 

             
 
 
 

+ 

          



Застосовувати емпатію, 

вербальні та неверба-

льні інструменти у міжо-

собистісному спілкуван-

ні і демонстрації влас-

них результатів. 

+        
+ 

               

Вміти критично осмис-

лювати концептуальні 

основи економічної тео-

рії, які стосуються інвес-

тиційних компаній і фо-

ндів.й узагальнюють за-

сади й закономірності 

функціонування та роз-

витку фінансових сис-

тем. 

 
 
 
 
 
 

+ 

              
 
 
 
 
 
 

+ 

         

Показати належний 
рівень знань у сфері 
страхування, розуміння           
принципів фінансової 
науки, особливостей 
функціонування фондо-
вої галузі, фондової те-
рмінології. 

 
 
 
 
 

+ 

               
 
 
 

 

+ 

        

Виявляти та аналізува-

ти ключові характерис-

тики системи інвести-

ційних компаній і фон-

дів., оцінювати їх взає-

мозв’язки з національ-

ною та світовою еконо-

міками. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

              

 

 

 

+ 

        



Застосовувати теорети-

чні знання та практичні 

навички для їх викорис-

тання у сфері регулю-

вання інвестиційних 

компаній і фондів.. 

 

 

 

 

+ 

                 

 

 

 

+ 

      

Визначати функціона-

льні області та взає-

мозв’язки між 

суб’єктами фінансових 

систем. 

 

 

+ 

               

 

+ 

        

Застосовувати сучасне 

інформаційне та про-

грамне забезпечення, 

володіти інформаційни-

ми технологіями у сфері 

інвестиційних компаній і 

фондів.. 

 

 

 

+ 

                  

 

 

 

+ 

     

Збирати, аналізувати та 

пояснювати необхідну 

інформацію, розрахову-

вати економічні та фі-

нансові показники, об-

ґрунтовувати  фінансові 

рішення на основі вико-

ристання необхідних ін-

струментальних засо-

бів. 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

               

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

+ 

     



Обирати та застосову-

вати економіко-

математичні та статис-

тичні методи для аналі-

зу, прогнозування та оп-

тимізації явищ і проце-

сів у системі інвестицій-

них компаній і фон-

дів.управління. 

 

 

 

+ 

                

 

 

 

+ 

       

Демонструвати навички 

складання фінансової 

звітності, аналізу та ін-

терпретації фінансової, 

статистичної та 

пов’язаної інформації. 

 

 

 

+ 

                   

 

 

+ 

    

Виконувати контрольні 

функції у сфері інвести-

ційних компаній і фон-

дів. 

 

+ 

                    

 

+ 

   

Формувати та реалізо-

вувати  комунікації в 

сфері інвестиційних 

компаній і фондів. 

+                     
+ 

  

Вміти нести відповіда-

льність за результати 

професійної діяльності 

у сфері інвестиційних 

компаній і фондів. 

 

 

 

+ 

                      

 

 

+ 

 



Виконувати професійні 

функції у сфері інвести-

ційних компаній і фон-

дів. у міжнародному 

контексті. 

 

 

+ 

       

 

+ 
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