
Факультет аграрного менеджменту
Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту 



Запрошуємо на навчання!

Управління 
інвестиційною діяльністю

та міжнародними проектами



Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту 

Склад кафедри: 2 доктори наук та 10 кандидатів наук

Завідувач кафедри:
член-кореспондент НАН України, 

доктор економічних наук, професор 
Шинкарук Лідія Василівна

Мостенська Т.Г.

Лобунець Т.В.
Барановська І.В.

Ралко О.С.Мостенська Т.Л.

Луцков В.О.

Алексеєва К.А.

Безрозвана І.В.Орехівський В.Г.

Власенко Т.О.
Збарська А.В,



Вивчення дисциплін на третьому курсі 

Інвестиційний аналіз (укр., англ.)

Міжнародна економічна статистика (укр., англ.)

Управління активами і інвестиційним портфелем

Основи бізнес-проектування

Управління виробничими системами і процесами

Соціальний менеджмент



Студенти професійно орієнтованої групи 
з Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами

проводять тренінги, вікторини та конкурси

відвідують музеї та театри



Під час навчання  студенти розробляють проекти



лекції та тренінги європейських та українських викладачів та дослідників

Габріель Чинарро
представник Інституту менеджменту та 

адміністрування (Universit de Perpignan Via 
Domitia, Франція)

Хенк Доннерс
екс-міністр фінансів Королівства 

Нідерланди, консультант Кабінету 
Міністрів України з питань оподаткування

Лисенко Маріанна
керівник відділу по роботі з партнерами 
Brand4U, сертифікований бізнес-тренер 

IPS,  член клубу професійних 
переговірників TicketForEventUa

Під час навчання на студентів чекають:

Володимир Вовк
Генеральний директор 

благодійного фонду «Інноваційні 
технології майбутнього»

Юрій Білан
професор кафедри мікроекономіки 

Щецинського університету (Польща)



Викладачі та студенти
на засіданнях Верховної Ради України
«Купуй українське, плати українцям!» 

та «Україна: Інструменти енергозалежності та промисловий розвиток»

участь у роботі державних інституцій
Під час навчання на студентів чекає



Участь міжнародних виставках, конкурсах проектів та турнірах
Під час навчання на студентів чекає:



наукові форуми з участю міжнародних спікерів, провідних вітчизняних фахівців, 
успішних представників бізнесу

Під час навчання на студентів чекають:



Алекс Ліссітса
генеральний директор «Індустріальної 

Молочної Компанії», президент асоціації 
«Український клуб аграрного бізнесу»

Сергій Гринь
генеральний директор Української 

медової групи

Сергій Гнатюк
генеральний директор генеральний 
директор корпорації з виробництва 

свинини на промисловій основі 
«Тваринпром»

Олег Ткаченко 
голова правління 

ПАТ «Українська біржа»
Сергій Тарута 

Голова наглядової ради Інституту глобальних 
трансформацій, народний депутат України

Під час навчання на студентів чекає діалог з бізнесом

Круглий стіл «Партнерство університетів 
і бізнесу: можливості та перспективи»



стажування у європейських університетах
Під час навчання на студентів чекають



Навчаючись у магістратурі  
«Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами»

студенти мають можливість отримати подвійні дипломи:

один НУБіП України, а другий – Поморської академії – польського вищого 
державного навчального закладу з 40-річною традицією 



• project-менеджерами
• керівниками проектів
• координаторами проектів
• директорами проектів
• інвестиційними менеджерами
• інвестиційними аналітиками
• керівниками інвестиційних відділів
• бізнес-аналітиками з інвестиційної діяльності
• інвестиційними консультантами

Навчання у магістратурі 
«Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» –

• паралельного навчання у Європі
• отримання подвійних дипломів про освіту (Україна – країни ЄС)
• планування власного бізнесу
• підготовки заявок до міжнародних програм і грантів
• воркшопів (workshops) з успішними менеджерами провідних компаній
• навиків з пошуку потенційних інвесторів та проведення переговорів
• побудови фінансових моделей інвестиційних проектів

це можливість:

це можливість працювати:
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