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Метою ОПП «Інвестиційний менеджмент» є підготовка фахівців, які володіють сучасним 

економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками з фінансів, банківської 

справи та страхування, здатних вирішувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у 

сфері інвестиційного менеджменту. 

Особливості програми «Інвестиційний менеджмент» 

ОПП «Інвестиційний менеджмент» - нова унікальна освітня програма, яка спрямована на 

підготовку інвестиційних менеджерів для бізнесу, фінансово-кредитних установ, підприємств і 

організацій державного сектору. Програма надає змогу амбітній молоді розкрити свій підприємницький 

потенціал, отримати якісну фінансову освіту і збудувати успішну кар’єру. Вона забезпечує професійну 

підготовки фахівців у сфері інвестування з урахуванням специфічних особливостей діяльності суб’єктів 

бізнесу (виробничо-торгівельного, банківського, страхового, консалтингового). 

Освітня програма «Інвестиційний менеджмент» була розроблена експертами та викладачами, які 

мають досвід реалізації міжнародних освітніх проектів, викладання і стажування у провідних вузах 

Франції, Польщі, Німеччини, США. Це дало можливість імплементувати найкращі зарубіжні практики у 

процес навчання. Необхідність започаткування програми зумовлена гострою потребою фахівців з 

інвестиційного менеджменту на ринку праці. 

ОПП «Інвестиційний менеджмент» передбачає широкі можливості зовнішньої мобільності (навчання 

закордоном). Оскільки студенти можуть навчатися на умовах включеного навчання в університетах-

партнерах (викладання англійською або німецькою мовами):  Philipps-University of Marburg та Georg-

August-University of Göttingen (Germany). Навчальні програми профільних дисциплін адаптовані до 

стандартів зарубіжних університетів-партнерів. Крім того, на умовах внутрішньої мобільності студенти 

мають можливість протягом одного семестру навчатися в Одеському національному економічному 

університеті на відповідній спеціальності 
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В рамках освітньої програми студенти вивчають сертифіковані дисципліни (Дью-Ділідженс, 
торгівля цінними паперами та інші), які реалізуються спільно із міжнародними аудиторськими 
компаніями й представниками бізнесу. 

Конкурентною перевагою освітньої програми «Інвестиційний менеджмент» є її 
міждисциплінарність. Так, студенти поряд із фаховими можуть також вивчати інші дисципліни, які 
сприяють професійному зростанню (зокрема фахова іноземна мова, бухгалтерський облік, міжнародні 
фінанси, інвестиційне право). 

Програма забезпечує поглиблене вивчення фахової іноземної мови, профільні дисципліни 
програми викладаються за бажанням студента українською або англійською мовами.  

Окрім фахових компетенцій програма передбачає формування та розвиток у студентів навичок, 
які визначені як перспективні за версією Світового економічного форуму: аналітичне мислення та 
інновації, активне навчання та навчальні стратегії, креативність, оригінальність та ініціативність, 
технологічний дизайн та програмування, критичне мислення та аналіз, комплексне вирішення проблем, 
лідерство та соціальний вплив, емоційний інтелект, системний аналіз та оцінка. 

 
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,  

ЯКІ ВИВЧАЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ 4-Х РОКІВ 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

1 2 3 

Обов’язкові для вивчення 

1.  Іноземна мова 10 

2.  Фізичне виховання 0 

3.  Українознавство 5 

4.  Психологія та педагогіка 4 

5.  Прикладна інформатика 4 

6.  Тренінг-курс «Вступ до інвестиційного менеджменту» 5 

7.  Мікроекономіка  5 

8.  Вища математика 10 

9.  Макроекономіка  5 

10.  Філософія 4 

11.  Економетрика 5 

12.  Право 4 

13.  Підприємництво 5 

14.  Менеджмент 5 

15.  Фінанси (викл. укр. мовою)/ (викл. англ.  мовою; викл. франц. мовою) 5 

16.  Фінанси підприємств: базовий курс (викл.  

17.  Статистика 5 

18.  Маркетинг 5 

19.  Інвестування  5 

20.  Гроші та кредит 5 

21.  Менеджмент персоналу  5 

22.  Бухгалтерський облік  5 

23.  Інвестиційний аналіз 4 

24.  Міжнародна економіка 5 

25.  Корпоративні фінанси 5 

26.  Фінансові інвестиції 4 

27.  Інвестиційне кредитування 4 

28.  Податкова система (викл. укр. м)/ (викл. англ.м) 5 



29.  Страхування 5 

30.  Дослідницький дизайн інвестиційного менеджменту 4 

31.  Менеджмент інвестиційних проектів 7 

32.  Девелопмент 4 

33.  Світовий фондовий ринок 4 

Вибіркові для вивчення 

34.  Іноземна мова з поглибленим вивченням* 8 

35.  Друга іноземна мова (німецька, французська, польська, англійська)** 8 

36.  Фахова іноземна мова 4 

37.  Бізнес-інформатика 4 

38.  Фінансове моделювання в бізнесі (виклад. укр. мовою) / (виклад. англ. 

мовою)  
4 

39.  Соціологія 4 

40.  Візуалізація даних 4 

41.  Фахова іноземна мова 4 

42.  Блокчейн технології у фінансуванні бізнесу (виклад. укр. мовою)/ (виклад. 

англ. мовою)  
4 

43.  Емпірично-аналітичні методи в економіці 4 

44.  Інвестиційне право 4 

45.  Логістика 4 

46.  Фахова іноземна мова 4 

47.  Digital Marketing  4 

48.  Міжнародні фінанси 4 

49.  Фінтех у бізнесі 4 

50.  Публічно-приватне партнерство 4 

51.  Фахова іноземна мова 4 

52.  Фінансовий ринок 4 

53.  Вирішення господарських спорів  4 

54.  Investor relations 4 

55.  Банкінг 6 

56.  Big Data аналітика 4 

57.  Фахова іноземна мова 4 

58.  Фінансовий контроль і аудит 4 

59.  Фінанси страхових організацій 4 

60.  Дью Ділідженс (виклад. укр. мовою)/ (виклад. англ. мовою)***  4 

61.  Міжнародні стандарти фінасової звітності (виклад. укр. мовою)/ (виклад. 

англ. мовою) 
4 

62.  Маркетингові дослідження 4 

63.  Етика у фінансах та інвестиціях 4 

64.  Стартап фандрейзинг 4 

65.  Фінансовий аналіз (виклад. укр. мовою)/ (виклад. англ. мовою) 4 

ПП 1 Переддипломна практика 10 

ПП 2 Підготовка та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи 10 

*  За умови обрання студентом дисциплін "Іноземна мова з поглибленим вивченням" або "Друга іноземна 

мова" , студент обирає 2-ві вибіркові дисципліни  у 3-4-му семестрах 

** За умови обрання студентом дисциплін "Іноземна мова з поглибленим вивченням" та "Друга іноземна 

мова", студент обирає 1-ну вибіркову дисципліну  у 3-4-х семестрах 

***Сертифікована програма, яка реалізується разом з компанією KPMG 

 



Конкурсні предмети для вступу на програму за результатами ЗНО: 

Предмет Ваговий коефіцієнт 

Українська мова та література 0,35 

Математика 0,25 

Іноземна мова або Географія або Історія України або Фізика або 
Біологія або Хімія 

0,3 

Атестат 0,1 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників 

Випускники освітньої програми можуть працювати: 

- у вітчизняних та закордонних бізнес-структурах на посадах фінансових директорів, керуючих 

відділом з управління активами компанії,  фахівців фінансового відділу, керуючими агентствами 

(страховими, нерухомості тощо), інвестиційних менеджерів; 

- у фінансових установах (банках, страхових компаніях, недержавних пенсійних фондах, 

інвестиційних компаніях, лізингових організацій) на посадах інвестиційних аналітиків, 

менеджерами з фінансового лізингу, надання кредитів, фінансового посередництва, 

- у консалтингових компаніях на посадах інвестиційних та фінансових консультантів, консультантів з 

оподаткування, менеджерів у сфері операцій з нерухомістю, 

- у державних інституціях  на посадах керівників та менеджерів в департаментах економіки та 

інвестицій, на посадах фахівців з управління проектами та міжнародних інвестицій, податкового 

консультанта, економіста, працівника контрольно-ревізійного відділу. 

Програмні результати навчання 

Після закінчення програми випускники вмітимуть:  

✓ розробляти інвестиційні проекти, визначати їх інвестиційну вартість, формувати операційні і 
фінансові бюджети, оцінювати ефективність проектів на основі прогнозних грошових потоків, складати 
бізнес-план інвестиційного проекту;  
✓ формувати базу прогнозних даних по інвестиційному проекту і розраховувати на їх основі 
індикативні показники економічної ефективності реалізації проекту для надання фахових рекомендацій 
щодо доцільності реалізації;  
✓ визначати доцільність фінансування інвестиційних проектів на боргових засадах, зокрема 
обчислювати: показники комерційної ефективності реалізації інвестиційного проекту, кількісні 
показники фінансової стійкості юридичної особи – боржника за кредитом під інвестиційний проект, 
повний строк кредиту, вартість заставного майна різними методами;  
✓ збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 
фінансові показники, обґрунтовувати інвестиційні і фінансові рішення на основі використання 
необхідних інструментальних засобів; розраховувати дохідність різних сегментів девелопменту на 
основі моніторингу та аналізу ринку нерухомості;  

✓ розробляти інвестиційні стратегії розвитку бізнесу; володіти навиками використання системними 
підходів до підготовки, надання і аналізу фінансових звітів для оцінки економічних результатів 
діяльності підприємства і/або прийняття рішень з фінансування інвестиційних проектів; здійснювати 
макроекономічний аналіз, розробляти прогнозні сценарії змін перебігу подій в інвестиційному 
середовищі з визначенням ключових факторів, що впливають на розробку і реалізацію інвестиційної 
політики підприємства.  


