Фінансово-економічний факультет
Магістерська освітньо-професійна програма
за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
1 Обсяг програми
90 кредитів ЕКТС
2 Термін навчання
1,5 роки
3 Форма навчання
Денна
4 Освітня кваліфікація, що присвоюється
Магістр з фінансів, банківська справа та страхування
5 Професійна кваліфікація, що присвоюється
Економіст з фінансової роботи
6 Вимоги до зарахування
Зарахування проводиться на загальних умовах вступу на основі освітнього ступеню
бакалавр, спеціаліст.
7 Профіль програми
Магістерська програма «Фінанси, банківська справа та страхування» логічно
продовжує професійну підготовку фінансистів на якісно новому рівні, здатних розв’язувати
нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати
оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, креативно мислити та діяти.
Програма передбачає підготовку фахівців, які матимуть глибоку теоретичну й
практичну базу з питань фінансового менеджменту, вмітимуть застосовувати сучасні
економіко-математичні методи для фундаментальних та прикладних наукових досліджень у
галузі фінансів. Пріоритетом у роботі є поєднання наукових досліджень з навчальним
процесом, впровадження новітніх технологій навчання.
Випускники магістерської програми отримують компетенції, які повністю
відповідають сучасним вимогам роботодавців: державних фінансових і фіскальних органів,
фондів та інвестиційних компаній, фінансово-кредитних установ, а також інших суб’єктів
фінансової інфраструктури.
Обсяг навчальної програми (90 кредитів ЄКТС) складається з циклу дисциплін
загальної підготовки – 17 кредитів; циклу дисциплін професійної підготовки – 43 кредитів;
дослідницької компоненти (науково-дослідницька практика, підготовка випускної
кваліфікаційної роботи) – 30 кредитів. При цьому обсяг навчальних дисциплін за вільним
вибором студента становить 24 кредитів.
Випускники програми отримують диплом магістра державного зразка.
8 Ключові результати навчання
8.1 Знання з предметної області
управління формуванням, використанням грошових потоків від операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності підприємств;
управління формуванням, розподілом та використанням прибутку, обґрунтування
дивідендної політики;
управління активами підприємства;
визначення вартості капіталу, обґрунтування джерел нарощення капіталу та
оптимізація його структури;
сучасні математичні методи і моделі оцінки фінансових інструментів, що є
фундаментом фінансової теорії та практики;

концептуальні підходи до управління фінансовими ризиками та їх мінімізації –
диверсифікація, страхування, хеджування тощо;
оцінка фінансових ризиків та застосування інструментів антикризового управління
підприємством;
сучасна теорія корпоративних фінансів, її взаємозв’язок з практикою бізнесу та
використання у прийнятті рішень;
методи оцінки бізнесу з метою прийняття стратегічних рішень та рішень з
інвестування, а також визначення політики управління інвестиційним портфелем на підставі
інвестиційних цілей та регуляторних обмежень;
аналіз інформації про стан фінансових ринків, його сегментів, інвестиційні
властивості та характеристики фінансових інструментів;
фінансовий менеджмент банків та страхових компаній, бюджетних установ;
управління процесами формування та виконання бюджетів різних рівнів;
наукові дослідження у сфері удосконалення фінансового менеджменту
підприємницьких структур та бюджетних установ, державного регулювання фінансової
політики України та світу.
8.2 Когнітивні уміння та навички з предметної області
здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з
фундаментальних дисциплін в процесах управління фінансами підприємств, банків,
страхових компаній тощо;
здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання якісних та кількісних
задач;
уміння доцільно застосовувати програмне забезпечення та інформаційні технології
в науково-фінансовій роботі;
володіння методологічними прийомами наукових досліджень, вміння
застосовувати прикладні методики аналізу фінансових процесів, використовувати сучасні
методи системного наукового аналізу;
навички письмової та усної презентації результатів власної роботи, наукового та
практичного матеріалу;
навички роботи в команді над вирішенням завдань, пов’язаних з реальними
випадками з управління фінансами підприємств, інвестиційних компаній тощо.
8.3 Практичні навички з предметної області
навички прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання
прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, застосування інструментів
антикризового управління підприємством, підвищення добробуту його працівників і
власників;
навички оцінки бізнесу та підготовки, аналізу і прийняття інвестиційних рішень у
компанії;
навички аналізу, кількісної оцінки та моделювання ринкових фінансових ризиків;
навички проведення операцій з виконання бюджету держави та ефективного
використання сучасних методів бюджетування на макрорівні;
навички дослідження державних фінансів як бази інформаційно-аналітичного
забезпечення державного фінансового менеджменту;
навички застосування науково-обґрунтованих методів аналізу та прогнозування
соціально-економічного розвитку України;
уміння підготувати пропозиції щодо удосконалення фінансово-економічної
діяльності України.
9 Професійні профілі випускників з прикладами:
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями
(відповідно до ДК 003:2010):
Керівники:
•
керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання;
•
керівники
фінансових,
бухгалтерських,
економічних,
юридичних
та
адміністративних підрозділів та інші керівники;
•
керівники проектів та програм;

керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному
обслуговуванні;
•
менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва;
•
менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу;
•
менеджери (управителі) у сфері надання кредитів;
•
менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень;
•
менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування;
•
менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів;
•
менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування.
Професіонали:
•
викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
•
викладачі середніх навчальних закладів;
•
наукові співробітники (біржові операції);
•
професіонали у сфері біржової діяльності;
•
наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та
організацій);
•
професіонали з фінансово-економічної безпеки;
•
наукові співробітники (економіка);
•
економісти;
•
наукові співробітники (соціальний захист населення);
•
наукові співробітники (проекти та програми);
•
професіонали з управління проектами та програмами.
Фахівець може займати такі первинні посади:
•
завідувач бази навчально-наукової;
•
завідувач лабораторії (освіта);
•
завідувач практики (виробничої, навчальної);
•
керівник виробничої практики;
•
начальник навчального пункту;
•
начальник планово-економічного бюро цеху;
•
начальник планово-економічного відділу;
•
керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального)
виробництва;
•
керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності;
•
директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.);
•
керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.);
•
менеджер (управитель) із грошового посередництва;
•
менеджер (управитель) із фінансового лізингу;
•
менеджер (управитель) із надання кредитів;
•
менеджер (управитель) із страхування;
•
менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування;
•
менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів;
•
менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування;
•
менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб;
•
асистент;
•
викладач вищого навчального закладу;
•
викладач професійно-технічного навчального закладу;
•
молодший науковий співробітник (біржові операції);
•
науковий співробітник (біржові операції);
•
науковий співробітник-консультант (біржові операції);
•
професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
•
професіонал з депозитарної діяльності;
•
професіонал з корпоративного управління;
•
професіонал з торгівлі цінними паперами;
•
професіонал з управління активами;
•
професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів;
•

молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств,
установ та організацій);
•
науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та
організацій);
•
науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств,
установ та організацій);
•
аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
•
професіонал з фінансово-економічної безпеки;
•
молодший науковий співробітник (економіка);
•
науковий співробітник (економіка);
•
науковий співробітник-консультант (економіка);
•
аналітик з інвестицій;
•
аналітик з кредитування;
•
економіст;
•
економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
•
економіст з договірних та претензійних робіт;
•
економіст з планування;
•
економіст з податків і зборів;
•
економіст з фінансової роботи;
•
економіст із ціноутворення;
•
економічний радник;
•
консультант з економічних питань;
•
молодший науковий співробітник (соціальний захист населення);
•
науковий співробітник (соціальний захист населення);
•
науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення);
•
молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та
нематеріального виробництва);
•
науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та
нематеріального виробництва);
•
науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального
та нематеріального виробництва);
•
фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального
(нематеріального) виробництва.
•

10 Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист випускної
кваліфікаційної магістерської роботи.
11 Доступ до подальшого навчання
Магістр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» може
продовжити навчання в університеті в аспірантурі.
12 Керівник магістерської програми
Доктор економічних наук, професор Ільчук Валерій Петрович

Фінансово-економічний факультет
Магістерська освітньо-професійна програма
за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
Дисципліни, що пропонуються для вивчення
1-ий навчальний рік
072-Мп-1
072-Мп-2
072-Мп-3
072-Мп-4
072-Мп-5
072-Мп-6
072-Мп-7
072-Мп-1
072-Мп-8
072-Мп-9
072-Мп-10
072-Мп-11
072-Мп-12
072-Мп-13
072-Мп-14

Осінній семестр
Іноземна мова наукового спілкування
Глобальна економіка
Банківський менеджмент
Страховий менеджмент
Податковий менеджмент
Фінансовий менеджмент / Стратегічне управління
Управління фінансовою санацією підприємства / Біржова діяльність
Весняний семестр
Іноземна мова наукового спілкування
Інноваційний розвиток підприємства
Інвестиційний менеджмент
Бюджетний менеджмент
Місцеві фінанси / Державні фінанси
Соціальне страхування / Страховий механізм соціального захисту
Фінансове посередництво / Кредитування та контроль
Основи наукових досліджень / Інноваційна політика і фінансове
забезпечення

2-ий навчальний рік

072-Мп-15

Осінній семестр
Переддипломна практика

Фінансово-економічний факультет
Магістерська освітньо-професійна програма
за спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 072-Мп-1
Назва дисципліни: Іноземна мова наукового спілкування
Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін загальної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній, весняний
Кількість кредитів: 6 (загальна кількість годин – 180 год.; аудиторні години – 60 год.;
самостійна робота – 120 год.)
• Форма контролю: диференційований залік
• Викладач: Литвин С.В., к.п.н., доц.
• Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни магістр повинен вміти розуміти
довготривале академічне мовлення; розуміти спеціалізовані статті та довгі технічні
інструкції; формулювати думки й висловлювати свою точку зору та доносити свої
погляди у повному обсязі до інших співрозмовників; представляти чіткі, детальні
висловлювання на складні наукові теми, розвиваючи окремі точки зору та доходячи
логічного висновку; писати професійні тексти і документи англійською мовою з низки
галузевих питань; перекладати англомовні професійні тексти на рідну мову,
користуючись двомовними та одномовними термінологічними словниками,
електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування.
• Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
• Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Іноземна мова».
• Зміст дисципліни: Презентація наукової проблеми з фаху. Використання таблиць, графіків
та наочності в науковій доповіді. Висновки та пропозиції щодо вирішення проблеми.
Відповіді на питання, пов’язані з науковою доповіддю.
• Рекомендована література: Marion Grussendorf. English for Presentations. - Oxford
University Press, 2011. – 80 p.; Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge University
Press, 1998. – 350 p.; Swan M. & Walter K. How English Works. A grammar practice book. –
Oxford University Press, 1997. – 360с.; A.Ashley. A Handbook of Commercial
Correspondence. Oxford University Press, 2000. – 215 p.; Horner D., Strutt R Words at Work.
Vocabulary development for Business English. - Cambridge University Press, 1996. – 308 p.;
Norman S. We are in Business. – England: Longman, 1990. – 154 p.
• Форми і методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.
• Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований залік).
• Мова навчання: англійська.
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Код дисципліни: 072-Мп-2
Назва дисципліни: Глобальна економіка
Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін загальної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 30 год.;
лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота - 90 год.)
Форма контролю: іспит
Викладачі: Гонта О.І., д.е.н., проф., Холявко Н.І., к.е.н., доц.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати сутність
поняття економічної глобалізації, концепції дослідження глобалізації, існуючі теорії
економічної інтеграції, форми та механізми економічної та валютної інтеграції, зміст
процесу глобалізації, сутність глобальних проблем людства, особливості формування
глобальних ринків (товарів, послуг, технологій, капіталу, тощо), систему основних
суб’єктів глобалізації, інституціональний устрій глобальної економіки, особливості
моделей економічної інтеграції у різних регіонах світу, існуючий стан економічного
співробітництва з країнами різних регіонів світу та перспектив інтеграції до світового
господарства. У процесі вивчення дисципліни студенти повинні сформувати навички
щодо аналізу форм та етапів глобалізації та економічної інтеграції, визначення критеріїв
ефективності функціонування інтеграційних угруповань, дослідження особливостей
впливу глобалізації на розвиток різних країн світу, аналіз ефективності та виявлення
закономірностей розвитку, аналізу економічних чинників глобалізації та глобальних
проблем людства, обґрунтування пріоритетності напрямів та можливих форм
регіональної інтеграції України.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Основи економічної
теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», «Міжнародні
економічні відносини».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на формування у студентів системи знань щодо
теоретичних засад глобалізації та економічної інтеграції, поведінки економічних
суб’єктів в умовах глобалізації, досвіду впровадження різних форм економічної інтеграції
на практиці, особливостей формування глобальних ринків; надання універсального
інструментарію для обґрунтування економічних явищ, які відбуваються у світовій
економіці.
Рекомендована література: Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір :
монографія / [О. О. Любівцева та ін.]. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 160 с.; Філіпенко А.С.,
Будкін В.С., Рогач О.І. Світова економіка. - Київ: Либідь, 2007. - 640 с.; Буряк П. Ю.,
Гупало О. Г. Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності: Навчальний
посібник. - 2-е видання, доповнене. - К.: «Хай-Тек Прес», 2008. - 352 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-3
Назва дисципліни: Банківський менеджмент
Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 24 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладачі: Жарій Я.В., к.т.н., доц.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен ознайомитися
зі змістом та завданнями банківського менеджменту в діяльності банку, з міжнародним
досвідом організації та управління банківською діяльністю, з основними стратегіями і
методами управління банківським бізнесом для прийняття на практиці коректних
управлінських рішень з питань залучення та розміщення банківських ресурсів,
управління ліквідністю, прибутковістю та ризиками банку у складних економічних
умовах.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Гроші та кредит»,
«Фінанси підприємств», «Банківська система», «Фінансовий ринок», «Страхування»,
«Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Банківські операції», «Фінансовий
аналіз», «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий менеджмент».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань щодо: типової
організаційно-управлінської структури та системи забезпечення ризик-менеджменту в
банку; методів управління капіталом, зобов’язаннями, кредитним та інвестиційним
портфелем, ліквідністю та прибутковістю банку; сфер прояву та методів управління
банківськими ризиками; процесів прийняття рішень, пов’язаних з діяльністю банку на
ринку банківських послуг.
Рекомендована література: Банківський менеджмент: Підручник / За ред. Кириченка
О.А., Міщенка В.І. – К.: Знання, 2006. – 831с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункова робота); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-4
Назва дисципліни: Страховий менеджмент
Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 24 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: Панченко О.І., к.е.н., доц.
Результат навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен ознайомитись з
основними положеннями законодавчої бази фінансів страхових організацій, аналізом
фінансової звітності страхових організацій, методами розрахунку фінансових показників
страхових організацій, а також набути навичок складання фінансового плану страхових
організацій та практичних рішень щодо фінансової діяльності страхових організацій.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Фінанси»,
«Страхування», «Страхові послуги», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств»,
«Страхування фінансових ризиків»
Зміст дисципліни: Курс спрямований на послідовне формування системи знань з
основних положень теорії і практики зі страхового менеджменту в умовах ринку, а також
на узагальнення положень законодавчих і нормативних документів з регулювання
діяльності страхових компаній та оволодіння методами та прийомами організації, аналізу,
планування фінансів страхових організацій та управління ними.
Рекомендована література: Страховий менеджмент: підручник / [Осадець С.С.,
Мурашко О.В., Фурман В.М., Баранов А.Л., Баранова О.В., Залєтов О.М., Нечипоренко
В.І.]; за ред. д-ра економ. наук, проф. С. С. Осадця. – К.: КНЕУ, 2011. – 333 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальной системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-5
Назва дисципліни: Податковий менеджмент
Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 30 год.;
лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 90 год.)
Форма контролю: іспит
Викладачі: Лисенко І.В., к.е.н., доц.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти
аналізувати фінансово-господарську діяльність платника податку, податкову звітність,
стан обов’язкових платежів до бюджету, причини податкової заборгованості платників,
типові порушення чинного законодавства з питань оподаткування;
визначати достовірність об'єкта оподаткування;
оформлювати результати здійснення перевірок;
застосовувати фінансові санкції щодо виявлених порушень чинного законодавства;
застосовувати наукові методи для вирішення проблемних питань чинного законодавства,
що регламентує податкову діяльність;
здійснювати моніторинг податкових надходжень, податкових ризиків, податкового боргу,
причини порушень податкового законодавства;
контролювати своєчасність подання податкової звітності до податкових органів,
правильність заповнення податкових декларацій та розрахунків і вірогідність поданих у
них даних, стан активів платника, що перебувають у податковій заставі;
моделювати податкові платежі підприємства, схеми оптимізації податкових платежів;
перевіряти обґрунтованість надання пільг з оподаткування;
проводити перевірки правильності відображення в бухгалтерському та податковому
обліку господарських операцій платника податків;
проводити перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету
податків та обов'язкових платежів;
розраховувати суми податків та обов’язкових платежів, що підлягають сплаті до
бюджету, суми пені та фінансових санкцій;
розробляти пропозиції щодо вдосконалення податкового контролю;
розробляти методики проведення перевірок, критерії оцінювання та показники
ефективності податкового контролю.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Макроекономіка»,
«Мікроекономіка», «Менеджмент», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз»,
«Фінансовий ринок», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Податкова
система України», «Безпека адміністрування податків» та ін.
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам базових знань з питань
податкової діяльності, необхідних майбутнім спеціалістам для управління у сфері
оподаткування. Вивчення дисципліни спрямоване на підготовку майбутніх фахівців до
практичної діяльності у підприємницьких структурах з нарахування та сплати податків,
фахівців - робітників контролюючих органів до практичної діяльності з адміністрування
процесу управління податками.
Рекомендована література: Податковий кодекс України, Митний кодекс України.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська.

Код дисципліни: 072-Мп-6
Назва дисципліни: Фінансовий менеджмент
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 24 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 110 год.)
• Форма контролю: іспит
• Викладачі: Кальченко О.М., к.е.н., доц.
• Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен ознайомитися
із системою фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, методами оцінки
ефективності функціонування фірми, ознайомитись з основами управління фінансовим
положенням і прибутковістю підприємства, кредитними взаємовідносинами,
ефективністю використання капіталу, фінансовою гнучкістю і стійкістю, з основними
методами визначення вартості підприємства та капіталу, ефективним використанням
ресурсів і розвитком підприємства в довгостроковій перспективі.
• Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
• Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Гроші та кредит»,
«Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Економіка підприємства», «Фінансова
діяльність суб’єктів господарювання».
• Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань і навичок з
організації, методів, засобів і способів фінансового менеджменту, теоретикометодологічних основ управління фінансами підприємств, формування практичних
навичок впровадження рішень з фінансового менеджменту.
• Рекомендована література: Фінансовий менеджмент: підручник /Кер. кол. авт. і наук.
ред. А.М. Поддєрьогін.- К.: КНЕУ, 2005. - 535с.
• Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
• Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
• Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-6
Назва дисципліни: Стратегічне управління
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 24 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладачі: Савченко В.Ф., д.е.н., проф.
Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен ознайомитися
із передумовами та закономірностями еволюції світової думки щодо різних ситуацій у
певні хронологічні періоди, основними дослідженнями і іх окремими складовими
видатних вчених – економістів, теоретичними і методологічними підходами у
дослідження проблем стратегічного управління, перевагами і проблемами розвитку науки
і практики стратегічного управління підприємством на етапі розбудови незалежної
держави.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Теорія організації»,
«Організаційна поведінка», «Маркетинг», «Основи менеджменту», «Фінанси
підприємства».
Зміст дисципліни: курс спрямований на надання студентам системи знань і навичок з
вивчення таких головних складових: поняття, сутність, концепція, стратегія
підприємства, її місія, цілі та мета; планування і прогнозування; стратегічний аналіз
внутрішнього та зовнішнього середовища, конкурентних переваг; стратегія бізнесу,
корпоративна стратегія підприємства; альтернативність у сучасному виборі реалізації
стратегії; загальні характеристики функціональної стратегії, її особливості і сфери
діяльності; фінансово-економічні аспекти стратегії управління; організаційне та
соціально-психологічне забезпечення
стратегічного управління; сучасний стан і
перспективи розвитку стратегічного управління в Україні.
Рекомендована література: Савченко В.Ф. Опорний конспект лекцій для студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «фінанси і кредит» (електронний
варіант). – Чернігів, 2012. – 244 с.
Форми і методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (тести і реферати, усні відповіді, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-7
Назва дисципліни: Управління фінансовою санацією підприємства
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 24 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 80 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладачі: Лисенко І.В, к.е.н.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати
теоретичні основи здійснення фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання;
методику виявлення ознак неплатоспроможності підприємства;
методику визначення санаційної спроможності підприємства;
структуру та порядок складання плану санаційних заходів;
особливості здійснення досудової санації та санації за рішенням господарського суду;
теоретичні основи банкрутства підприємства;
порядок здійснення ліквідаційних процедур;
особливості санації та банкрутства підприємств різних форм власності та видів
діяльності, а також здійснює:
вивчення сутності фінансової санації, її економічного змісту та порядку проведення;
з’ясування необхідності та змісту організації контролінгу на підприємстві;
набуття навичок складання плану санації;
оволодіння прийомами та методикою проведення санаційного аудиту;
освоєння методів, правил та умов фінансування санації;
вивчення механізмів проведення санаційної реструктуризації та реорганізації суб’єктів
господарювання;
з’ясування економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств;
оволодіння методикою оцінювання вартості майна підприємств;
ознайомлення з формами та методами державної фінансової підтримки санації суб’єктів
господарювання.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Фінанси», «Фінанси
підприємств», «Гроші та кредит», «Комплексне забезпечення фінансово-економічної
безпеки», «Інформаційні системи і технології у фінансах», «Фінансова діяльність
суб’єктів підприємництва», «Менеджмент».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на з’ясування сутності фінансової санації, її
економічного змісту та порядку проведення; вивчення форм та методів державної
фінансової підтримки санації підприємств; оволодіння методами аналітичного
забезпечення проведення фінансової санації; набуття навичок складання плану санації та
засвоєння процедур проведення санаційного аудиту; засвоєння методів проведення
реструктуризації та реорганізації підприємств у процесі санації; з’ясування економікоправових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств.
Рекомендована література: Боронос В. Г. Управління фінансовою санацією підприємств
: підручник / В. Г. Боронос, І. Й. Плікус. – Суми : Сумський державний університет, 2014.
– 457 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований залік).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-7
Назва дисципліни: Біржова діяльність
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін загальної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 24 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 80 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладачі: Панченко О.І., к.е.н., доцент
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен на основі
теоретичного та практичного аналізу біржових процесів ознайомитись з функціями та
місцем біржової торгівлі в ринковій економіці, особливостями та тенденції її розвитку в
Україні, а також набути ґрунтовних навичок щодо оволодіння технікою здійснення
біржових угод; формування знань, вмінь та навичок наукового пошуку оптимальних
рішень господарських завдань у біржовому середовищі, розвиток творчих здібностей
майбутніх операторів організованого ринку, формування професійних підходів до
біржової справи.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Гроші та кредит»,
«Фінанси підприємств», «Страхові послуги», «Фінансовий ринок», «Страхування»,
«Страхування фінансових ризиків».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на послідовне формування системи знань з
основних положень теорії і практики з біржової діяльності в умовах ринку, а також на
узагальнення положень законодавчих і нормативних документів з регулювання
діяльності бірж та оволодіння методами та прийомами організації біржової торгівлі.
Рекомендована література: Біржова справа. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України).2-е вид. Сохацька О.М. – Тернопіль: Карт-бланш, 2008. – 632 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований залік).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-8
Назва дисципліни: Інноваційний розвиток підприємства
Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін загальної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 30 год.;
лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 90 год.)
Форма контролю: іспит
Викладачі: Ільчук В.П., д.е.н., проф.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен ознайомитися
із організацією діяльності на підприємстві, з методами активізації інвестиційних
процесів, механізми управління інноваційним розвитком підприємства, ефективним
використанням інноваційного потенціалу підприємства, визначати і обґрунтовувати
напрямки інноваційних пріоритетів розвитку виробничих підприємств
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов’язки попередні моделі (навчальні дисципліни): “Економіка підприємства”,
“Інвестування”, “Економічна теорія”, “Фінанси”, “Маркетинг”, “Менеджмент”,
“Стратегія підприємства”, “Міжнародна економіка”.
Зміст дисциплін: Курс спрямований на надання студентам системи знань і навичок з
організації та забезпечення інноваційного розвитку підприємств, з використання
результатів наукових досліджень та розробок в процесі створення нової продукції і
впровадженні високих технологій, формуванні сучасного інноваційного потенціалу,
створенні нових організаційних форм інноваційного підприємництва, комерціалізації
інновацій та трансферу технологій, мінімізація ризиків інноваційної діяльності та охороні
прав на інтелектуальну власність.
Рекомендована література: Шкарлет С.М. Інноваційний розвиток підприємства: навч.
посіб./ С.М. Шкарлет, В.П. Ільчук. – Чернігів: Черніг. нац.. технол. ун-т, 2015. – 308 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань): підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-9
Назва дисципліни: Інвестиційний менеджмент
Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години –30 год.;
лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота - 90 год.).
Форма контролю: іспит
Викладачі: Ремньова Л.М., к.е.н., проф.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен ознайомитися
із алгоритмом формування інвестиційної стратегії підприємства, принципами і методами
обґрунтування інвестиційних рішень щодо формування інвестиційної програми
підприємства, формування інвестиційного портфеля, управління обмеженими
інвестиційними ресурсами, зменшення інвестиційних ризиків.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Інвестування»,
«Економіка
підприємства»,
«Фінанси
підприємств»,
«Фінансовий
ринок»,
«Менеджмент».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань і навичок з
формування інвестиційної стратегії підприємства, управління реальними інвестиційними
проектами, обґрунтування структури інвестиційного портфелю, управління фінансовими
інвестиціями та формування портфеля цінних паперів, управління інвестиційними
ресурсами, інвестиційного ризик-менеджменту.
Рекомендована література: Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. /
Н.В. Ткаленко, Л.М. Ремньова, В.Г. Маргасова, В.В. Виговська, Ю.В. Ніколаєнко //
Видання друге, доповнене і перероблене. – К: Кондор-Видавництво, 2015. – 232 с.;
Scott B. Smart, Lawrence J. Gitman, Michael D. Joehnk Fundamentals of Investing (12th
Edition). – Prentice Hall, 2013. – 672 р.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. Поєднання
традиційних та нетрадиційних методів навчання із використанням інноваційних
технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-консультація, лекціяконференція, лекція зі заздалегідь запланованими помилками); практичні заняття
(тренінг, презентація, дискусія, комунікативний метод, імітація, симуляція, модерація,
моделювання ситуацій, «мозкова атака», тренажерні завдання, метод кейс-стаді, робота
в малих групах).
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська, англійська.
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Код дисципліни: 072-Мп-10
Назва дисципліни: Бюджетний менеджмент
Тип дисципліни: обов’язкова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 30 год.;
лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 90 год.)
Форма контролю: іспит
Викладачі: Зеленська О.О., к.е.н., доц.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен опанувати
завдання, функції та структуру органів оперативного управління бюджетом; зрозуміти
підходи до організації виконання дохідної та видаткової частин бюджету; оволодіти
механізмом обліку виконання бюджету у фінансових органах та складання бюджетної
звітності; ознайомитися з методами контрольної роботи фінансових органів щодо
виконання бюджету та з механізмом казначейської системи виконання бюджету.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Бюджетна система»,
«Фінанси», «Місцеві фінанси», «Податкова система», «Фінансова діяльність суб’єктів
господарювання».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань і навичок у
сфері бюджетного планування, бухгалтерського обліку в фінансових органах, у процесі
виконання бюджету за доходами та видатками.
Рекомендована література: Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник /
Л. Коваленко, С. Зеленський, М. Забаштанський та ін. За заг. ред. Л. Коваленко. – К.:
Видавничий Дім «Слово», 2011. – 416 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-11
Назва дисципліни: Місцеві фінанси
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 24 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 80 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладачі: Парубець О. М., к.е.н., доц.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен бути
ознайомлений: із сутністю і характерними ознаками місцевих фінансів, їх роллю і місцем
у фінансовій системі державі, засадами державної регіональної фінансової політики та
механізму її реалізації; закономірностями побудови місцевих фінансових відносин та
міжбюджетних відносин; процесом формування і використання коштів місцевих
бюджетів; системою місцевого оподаткування; розвитком комунального кредиту;
специфікою діяльності суб’єктів комунального сектору економіки. міжнародними
стандартами організацій системи місцевих фінансів.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Фінанси», «Бюджетна
система», «Інвестування», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика у
фінансах».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань щодо:
визначення сукупності заходів, що забезпечують формування системи місцевих
фінансових інститутів, місцевих бюджетів, цільових фондів органів місцевого
самоврядування, управління і контролю місцевими фінансами..
Рекомендована література: Місцеві фінанси : підручник / авт. кол. ; за ред. д.е.н., проф.
О. Б. Жихор, д.е.н., проф.О. П. Кириленко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 579 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований залік).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-11
Назва дисципліни: Державні фінанси
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 24 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 80 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладачі: Парубець О. М., к.е.н., доц.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен ознайомитися
із організацією державних фінансів, їх складом та основами управління, виходячи із
розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади і управління,
з методами управління фінансами державних підприємств, операційною, інвестиційною,
фінансовою діяльністю, з тактикою фінансового забезпечення державних підприємств, з
методами управління фінансовими ризиками та застосуванням інструментів
антикризового управління грошовими потоками, прибутком, активами, методикою
визначення вартості капіталу та опанування способів оптимізації його структури.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов’язки попередні моделі (навчальні дисципліни): “Фінанси”, “Фінанси
підприємств”, “Місцеві фінанси”, “Інвестування”, “Фінансове планування”, “Аналіз
фінансових ризиків”.
Зміст дисциплін: Курс спрямований на надання студентам системи знань і навичок у
сфері формування та використання державних фінансових ресурсів, основ формування
політики у сфері державних фінансів, формування дохідної бази державних фінансів,
державних надходжень та видатків, організації фінансової діяльності державних
підприємств, специфікою управління державними фінансами, використання світового
досвіду з організації та управління державними фінансами.
Рекомендована література: Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України:
Підручник // О.Д. Василик, К.В. Павлюк – К.: ЦУЛ, 2004. – 608 с.; Опарін В.П. Фінанси
(загальна теорія) : Навч. посібник / В.М. Опарін – К.: КНЕУ, 2007. – 194 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований залік).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-12
Назва дисципліни: Соціальне страхування
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 24 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: Панченко О.І., к.е.н., доц.
Результат навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен ознайомитись з
основними положеннями законодавчої бази соціального страхування в Україні,
понятійно-термінологічного апарату з питань організації і регулювання соціального
страхового захисту та технології здійснення соціального страхування, а також умов
реалізації загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з
втратою працездатності, загальнообов’язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві, загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття та загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Фінанси»,
«Страхування», «Страхові послуги», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств»,
«Інвестування»
Зміст дисципліни: Курс спрямований на послідовне формування системи знань з
основних положень теорії і практики соціального страхування в умовах ринку, механізму
функціонування соціального страхування, складу та організації цільових фондів
соціального страхування;
Рекомендована література: Юрій С. І. і ін. Соціальне страхування: Підручник. – К.:
Кондор. – 2004. – 464 с.; Конопліна Ю. С. Соціальне страхування: Навч. посіб. – Суми:
ВТД "Університетська книга", 2008. – 224 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальной системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська, англійська.
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Код дисципліни: 072-Мп-12
Назва дисципліни: Страховий механізм соціального захисту
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 24 год.; практичні заняття – 16 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: Панченко О.І., к.е.н., доц.
Результат навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен ознайомитись з
основними положеннями законодавчої бази соціального страхування в Україні,
понятійно-термінологічного апарату з питань організації і регулювання соціального
страхового захисту та технології здійснення соціального страхування, а також умов
реалізації загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з
втратою працездатності, загальнообов’язкового державного соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві, загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття та загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Фінанси»,
«Страхування», «Страхові послуги», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств»,
«Інвестування»
Зміст дисципліни: Курс спрямований на послідовне формування системи знань з
основних положень теорії і практики соціального страхування в умовах ринку, механізму
функціонування соціального страхування, складу та організації цільових фондів
соціального страхування;
Рекомендована література: Юрій С. І. і ін. Соціальне страхування: Підручник. – К.:
Кондор. – 2004. – 464 с.; Конопліна Ю. С. Соціальне страхування: Навч. посіб. – Суми:
ВТД "Університетська книга", 2008. – 224 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальной системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Код дисципліни: 072-Мп-13
Назва дисципліни: Фінансове посередництво
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 30 год.;
лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 60 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладачі: Дубина М.В., к.е.н., доц.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати сутність
фінансового посередництва, природу фінансового посередника, історію фінансових
посередників, розуміти види фінансових посередників та специфічні риси їх
функціонування; володіти методикою оцінки фінансового стану різних видів фінансових
посередників; розуміти сутність інфраструктури фінансових посередників, її структуру та
знати основних учасників системи інфраструктурного забезпечення розвитку фінансових
посередників.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): „Гроші та кредит”,
„Банківська система”, ,,Банківські операції”, ,,Страхові послуги”, ,,Страхування”.
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань у сфері
функціонування фінансових посередників, розуміння їх ролі та закономірностей впливу
на розвиток національної економіки.
Рекомендована література: 1. Шишкіна О.В. Гроші та кредит: навч. посіб. / О.В.
Шишкіна, М.В. Дубина. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2016. – 692 с.
2. Зимовець В.В. Фінансове посередництво: [навч. посіб.] / В.В. Зимовець, С.П. Зубик. –
К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.
3. Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку / Корнєєв В.В. / Інститут
економіки та прогнозування НАН України. – К.: Основа, 2007. – 192 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований залік).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-13
Назва дисципліни: Кредитування та контроль
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 30 год.;
лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 60 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладачі: Дубина М.В., к.е.н., доц.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати
сутність кредиту, види кредитів, особливості їх надання; розуміти специфіку кредитного
процесу та вміти розраховувати відсотки за кредитами, формувати кредитні продукти,
розробляти їх базові компоненти; визначати кредитоспроможність позичальників різних
типів та приймати рішення про надання позик.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): „Гроші та кредит”,
„Банківська система”, ,,Банківські операції”, ,,Фінанси підприємств”.
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань у сфері
кредитної діяльності із поглиблення вже існуючих знань теоретичними та прикладними
положенням процесу надання кредиту, формування знань щодо кредитного процесу у
межах різних типів кредитних установ.
Рекомендована література: 1. Шишкіна О.В. Гроші та кредит: навч. посіб. / О.В.
Шишкіна, М.В. Дубина. – Чернігів: Видавець Брагинець О.В., 2016. – 692 с.
2. Вовк В.Я., Хлеменко О.В. Кредитування і контроль: Навч. посіб. К.: Знання, 2008. –
463 с.
3. Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: Навч. посіб. – К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2007. – 483 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований залік).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-14
Назва дисципліни: Основи наукових досліджень
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін загальної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 30 год.;
лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 60 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладачі: Дубина М.В., к.е.н., доц.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати зміст та
предмет науки як системи знань; класифікацію наукових досліджень; методи виділення
об'єкту та предмету дослідження; принципи організації наукової діяльності; основні
поняття методології наукового дослідження та її складові; класифікацію методів
наукового дослідження; методи економічних досліджень; загальні методи наукових
досліджень; структуру науково-дослідної роботи; техніку та прийоми обговорення
результатів наукових досліджень.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): „Менеджмент”,
„Економічна кібернетика”, ,,Філософія”, ,,Економічна теорія”, ,,Історія економічної
думки”.
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань і навичок з
методології проведення наукових досліджень та вибору ефективних методів їх
організації
Рекомендована література: Ганін В.І. Методологія соціально-економічного
дослідження: навч. посіб. / Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. – К.: Центр учбової
літератури, 2008. – 224 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований залік).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-14
Назва дисципліни: Інноваційна політика і фінансове забезпечення
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін загальної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 30 год.;
лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 60 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладачі: Дубина М.В., к.е.н., доц.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати
сутність фінансового посередництва, природу фінансового посередника, історію
фінансових посередників, розуміти види фінансових посередників та специфічні риси їх
функціонування; володіти методикою оцінки фінансового стану різних видів фінансових
посередників; розуміти сутність інфраструктури фінансових посередників, її структуру
та знати основних учасників системи інфраструктурного забезпечення розвитку
фінансових посередників.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): „Інвестування”, „Гроші та
кредит”, ,,Фінанси підприємств”, ,,Інноваційна діяльність”.
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань у сфері
розробки та впровадження інноваційної політики в державі та формування методів і
механізмів фінансового забезпечення базових концептуальних положень окресленої
політики для активізації інноваційної діяльності у межах національної економіки.
Рекомендована література: 1. Регіональне управління: інноваційний підхід /
[Бутко М.П., Зеленська О.О., Зеленський С.М. та ін.]; за заг. ред. М.П. Бутка. –
К.: Знання України, 2006. – 560 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований залік).
Мова навчання: українська.
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Код дисципліни: 072-Мп-15
Назва практики: Переддипломна практика
Рік навчання: 2
Семестр проходження: осінній (3)
Кількість кредитів: 15 (загальна кількість годин – 450 год.; самостійна робота –
450 год.)
Форма контролю: захист звіту
Викладач: Панченко О.І., к.е.н.
Результати практики: У результаті проходження переддипломної практики, необхідно
розвинути вміння використовувати на практиці набуті знання щодо методів і прийомів
здійснення фінансово-економічного аналізу та вміння здійснювати наукове дослідження
та узагальнювати його результати. Аналізуючи проблемні точки зору з досліджуваних
питань, чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми. Підготувати
письмовий звіт про проходження виробничої практики.
Спосіб навчання: самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Фінанси», «Фінанси
підприємств», «Інвестиційний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Податковий
менеджмент», «Фінансовий аналіз», «Банківські операції», «Страховий менеджмент».
Зміст практики: Практика спрямована на закріплення у студентів теоретичних знань з
фінансових дисциплін та підготовку до написання магістерської роботи, що передбачає
поглиблення й розширення теоретичних та практичних знань, пошук сучасних наукових
досягнень у сфері фінансів. Протягом проходження практики студент повинен
використовувати теоретичні положення фінансової науки для успішного розв’язання
проблем, уміти користуватись науковим апаратом.
Рекомендована література: Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. - К.:
Знання, 2006. - 439 с.; Білик М.Д. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / М.Д. Білик, О.В.
Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К. КНЕУ, 2005. – 592 с.; Фінанси:
Підручник / За ред. Юрій С.І., Федосова В.М. – К.: Знання, 2008.-611 с.; Фінансовий
менеджмент: підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ,
2008. – 536с.
Форми і методи навчання: самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
підсумковий контроль – 100 балів (захист звіту).
Мова навчання: українська

