
Факультет аграрного менеджменту

Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту 



Запрошуємо на навчання 

до магістратури!

НОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА!

Управління 

інвестиційною діяльністю

та міжнародними проектами



• 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:



• проектування у MS Project 

• аналіз даних у SPSS

• міжнародні програми і гранти

• бізнес-англійська мова

• управління ризиками

• управління проектами Start-Up

• управління бізнес-процесами

• напрями грантової діяльності 

міжнародних організацій 

та урядів країн

• вимоги до написання та реалізації 

міжнародних проектів

• проектувати у MS Project 

• основні вимоги до написання 

міжнародних проектів 

• правову базу здійснення 

інвестиційної діяльності

• залучати інвестиції через міжнародні 

програми та гранти 

• аналізувати міжнародні програми та 

гранти

• здійснювати оцінку ефективності 

інвестиційної діяльності та міжнародних 

проектів 

• шукати потенційних інвесторів та 

проводити переговори

• будувати фінансові моделі 

інвестиційних проектів



майстер-класи та тренінги з викладачами іноземних вищих навчальних 
закладів, представниками бізнесу, громадськими активістами

Лисенко Маріанна
сертифікований бізнес-тренер IPS,  член 

клубу професійних переговірників 
TicketForEventUa

Рольова гра «Negotiations» 
(«Перемовини»)

доктор Хенк Доннерс
професор Маастрихтського університету, 

екс-міністр фінансів Королівства 

Нідерланди

Юрій Білан,
професор кафедри мікроекономіки 
Щецинського університету (Польща) 

Габріель Чинарро,
представник Universit de 

Perpignan Via Domitia (Франція)

Семінар-тренінг «Заповнення заявок для 
розміщення в системі Enterprise Europe 

Network» за програмою COSME

Під час навчання на студентів чекають



Засідання Комітету Верховної Ради з питань промислової політики 
«Україна: Інструменти енергонезалежності та промисловий розвиток»

Засідання Комітету Верховної Ради з питань промислової політики
«Купуй українське, плати українцям!»

Під час навчання на студентів чекає

участь у роботі державних інституцій



участь у інноваційних виставках, самітах та фестивалях

Акселератор Startup 101 by MHP в інноваційному 
парку Unit.City

Саміт ресторанного бізнесуВсеукраїнський  фестиваль інновацій 

Міжнародний Форум «INNOVATION MARKET»

Під час навчання на студентів чекає



Конференція наукової молоді «Економічне майбутнє 
України» (Young Scientists Conference)

• участь у міжнародних наукових заходах
• участь у міжнародних, всеукраїнських та студентських  науково-практичних конференціях

Під час навчання на студентів чекають:

Міжнародна науково-практична конференція 
«Інклюзивний розвиток національної 

економіки: глобальні тенденції, можливості 
України та роль агропродовольчого сектора»

Всеукраїнська науково-практична конференція 
студентів, аспірантів і молодих учених 
«Роль молоді у розвитку АПК України»

71-а науково-практична студентська конференція 
«Сучасні виклики у розвитку менеджменту і 

маркетингу аграрного сектору економіки України»



Під час навчання на студентів чекає

розробка власних  інвестиційних проектів

Конкурс студентських інвестиційних проектів на кафедрі виробничого та 

інвестиційного менеджменту



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»



Студенти мають можливість паралельного навчання:

У Поморській академії 

(м.Слупськ, Польща)

В Університеті 

Foggia (Італія)


