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Аспірантура 

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Забезпечує досягнення таких основних компетентностей: 

1. Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень. 

2. Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення 

інформації для проведення самостійних досліджень у сфері 

ефективності інвестицій. 

3. Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти у сфері оцінки економічної ефективності інвестицій 

та управління інвестиційною діяльністю. 

4. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема 

управління науковими проектами та/або складення пропозицій 

щодо фінансування наукових досліджень. 

5. Здатність до впровадження результатів власних досліджень у 

економічну діяльність. 

Основні очікуванні результати навчання: 

1. Описати, відтворити роль капіталу у системі факторів 

виробництва; методичний інструментарій інвестиційного 

менеджменту з урахування чинників часу, ризику, ліквідності та 

інфляції; механізм функціонування та методи аналізу 

кон’юнктури інвестиційних ринків; методи розробки 

інвестиційних проектів, оцінки їх ефективності в умовах 

невизначеності та ризику; методи управління реалізацією 

інвестиційних проектів; методи оцінки інвестиційної 

привабливості, доходності, ризикованості та ефективності 

фінансових інструментів інвестування; основи теорії 

оптимального інвестиційного портфеля; методи управління 

інвестиційним портфелем фінансових інвестицій; джерела 

формування інвестиційних ресурсів та методи управління ними. 

2. Пояснити сутність категорій "інвестиції" та "інвестиційна 

діяльність"; роль капіталу у системі факторів виробництва; зміст 

методичного інструментарію інвестиційного менеджменту з 

урахування чинників часу, ризику, ліквідності та інфляції; 

сутність, суб’єктів, механізм функціонування та зміст методів 

аналізу кон’юнктури інвестиційних ринків; методи планування 

реальних інвестицій, розробки інвестиційних проектів, оцінки їх 

ефективності в умовах невизначеності та ризику, формування 

інвестиційних програм; методи управління реалізацією 

інвестиційних проектів; методи оцінки інвестиційної 

привабливості, доходності, ризикованості та ефективності 

фінансових інструментів інвестування; зміст теорії оптимального 

інвестиційного портфеля; методи управління інвестиційним 



портфелем фінансових інвестицій; методи управління джерелами 

формування інвестиційних ресурсів. 

3. Обчислити показники економічної ефективності інвестицій в 

умовах невизначеності, ризику, з урахуванням інфляційних 

процесів; календарний план та бюджет реалізації інвестиційного 

проекту; доходність та інвестиційну вартість фінансових 

інструментів; загальну потребу у капіталі. 

4. Застосувати методи аналізу кон’юнктуру інвестиційного 

ринку, оцінки ефективність реальних інвестицій в умовах 

невизначеності, ризику, з урахуванням інфляційних процесів; 

управління часом та вартістю реалізації інвестиційного проекту; 

визначення доходності та інвестиційної вартості фінансових 

інструментів, формування портфеля фінансових інвестицій; 

визначення загальної потреби у капіталі. 

5. Планувати інвестиційний проект, інвестиційну програму, 

календарний план та бюджет реалізації інвестиційного проекту; 

портфель фінансових інвестицій; загальну потребу у капіталі та 

джерела його залучення. 

6. Оцінити економічну ефективність інвестицій в умовах 

ринкових відносин. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Є вихідною 

Основні теми дисципліни 1 Сутність та критерії економічної ефективності. 2 Методи 

фінансової математики. 3 Методичний інструментарій 

врахування ризику. 4 Інструментарій врахування інфляції та 

ліквідності. 5 Загальні відомості про інвестиційний ринок. 6 

Кон'юнктура інвестиційного ринка. 7 Політика управління 

реальними інвестиціями. 8 Оцінка ефективності реальних 

інвестиційних проектів. 9 Оцінка ризиків реального інвестування. 

10 Управління реалізацією інвестиційного проекту. 11 Політика 

управління фінансовими інвестиціями. 12 Оцінка привабливості 

фінансових інструментів. 13 Портфель фінансових інвестицій. 

14 Формування інвестиційних ресурсів 

Мова викладання Українська 
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