
Фінансово-економічний факультет 

Кафедра інвестиційної діяльності 



   формування знань з  

теоретичних, методологічних та 

практичних засад фінансового 

інвестування,  

методів й підходів аналізу інвестиційного 

портфеля  

   та практичне застосування цих знань у 

роботі в процесі управління фінансовими 

інвестиціями 

 



 ознайомити студентів із сутністю та теоретичними основами 

фінансового інвестування;  

 навчити студентів застосовувати інструментарій щодо 

організації процесу управління фінансовими інвестиціями;  

 надати майбутнім фінансовим фахівцям знання сутності 

інвестиційного портфеля, сучасних теорій щодо 

портфельного управління;  

 сформувати у студентів теоретичну і методологічну базу, 

необхідну для подальшого оволодіння практикою управління 

фінансовими інвестиціями комерційних банків, страхових 

компаній, пенсійних фондів, інститутів спільного 

інвестування, підприємств, домогосподарств тощо;  

 виробити у студентів уміння працювати та аналізувати 

доцільність здійснення фінансових інвестицій в умовах 

невизначеності. 

 



1. Методологічні засади фінансового інвестування 

2. Оцінювання інструментів власності 

3. Аналіз боргових фінансових інструментів 

4. Управління інструментами іпотечного ринку 

5. Використання деривативів в управлінні інвестиціями  

6. Управління портфелем фінансових інвестицій 

7. Модель оцінювання капітальних активів і теорія ринку 

капіталу 

8. Фінансові інвестиції підприємств 

9. Управління банківськими фінансовими інвестиціями 

10. Діяльність страхових компаній у сфері інвестицій 

11. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів 

12. Інвестиційна діяльність індивідуальних інвесторів  на 

фінансовому ринку 



Студенти вмітимуть: 

 Аналізувати: 

 інвестиційні якості цінних паперів за допомогою 
фундаментального і технічного аналізу, індекси 
фондового ринку; 

 рейтингові системи оцінювання облігацій; 

 очікувану дохідність та ризик портфеля; 

 модель оцінювання капітальних активів; 

 розміщення активів у портфелі; 

 банківський інвестиційний портфель; 

 інвестиційну діяльність недержавних пенсійних фондів; 

 інвестиційну політику інститутів спільного інвестування. 

 



Студенти вмітимуть: 

Розробляти: 

 інвестиційну політику і стратегію; 

 підходи щодо оцінювання інвестиційних 
якостей фінансових інструментів та 
формування інвестиційного портфеля; 

 моделі оптимізації розміщення ресурсів; 

 прогнози змін кон’юнктури фінансового ринку 

Організовувати: 

 взаємодію індивідуальних та інституційних 
інвесторів в процесі фінансового інвестування 
 



Фінансовим та інвестиційним аналітикам 

Трейдерам 

Працівникам фінансово-кредитних установ 

Керівникам компаній 

Засновникам власного бізнесу 

Фахівцям у сфері будівництва і нерухомості 

Менеджерам проектів 
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Інтелект-карти 

Тренінги 

Ділові ігри 

Вікторини 





СМІРНОВА Ольга Олегівна – 

к.е.н, доцент  

КРАСНОЖОН Світлана Володимирівна - 

к.е.н, доцент  

ЮРКЕВИЧ Оксана Миколаївна – 

к.е.н, доцент  
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