Мета програми
У сучасних умовах зростання нестабільності фінансових ринків, кризових
явищ в економіці України виникають нові складні завдання у сфері підготовки
фахівців фінансового профілю. Стійке функціонування і розвиток вітчизняної
банківської системи, кредитної кооперації, страхового, фондового та валютного
ринків і сфери бюджетних відносин може бути забезпечене при наявності
високої кваліфікації, знань, умінь та навичок фахівців-фінансистів.
Кваліфікація менеджерів фінансової сфери, рівень їх компетентності, уміння
передбачувати та оцінювати фінансові ризики, вчасно приймати управлінські
рішення та забезпечувати їх практичну реалізацію має непересічне значення
для забезпечення поступального соціально-економічного розвитку країни,
зростання добробуту населення, а відтак – підвищення ефективності
економічних процесів в Україні.
Тому виникає потреба підготовки принципово нової формації
висококваліфікованих кадрів, які повинні стати універсальними фахівцями у
галузі фінансів, спроможними об’єктивно оцінювати фінансово-економічні
процеси, що відбуваються у суспільстві, розуміти суть тенденцій розвитку
ринкових відносин та використовувати новітні технології управління
фінансовими потоками різних форм інституцій. Адже саме фінансові відносини
лежать в основі організації будь-якої економічної системи.
За цих обставин випускники напряму підготовки «Фінанси і кредит», які
покликані використовувати знання сучасного фінансового менеджменту з
метою підвищення ефективності роботи підприємницьких структур, а також
бюджетного менеджменту в системі територіальних органів влади, вельми
потрібні у сучасному українському суспільстві.
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС
Нормативний термін навчання
1 рік 4 місяці
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за
програмою, і вимоги до професійного відбору вступників.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра конкурсний бал
обчислюється за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + СБ + Д,
де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 1 до 10
балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 1 до 30
балів), СБ – середній бал документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 1 до
60 балів), Д – додатковий бал, який нараховується за наукові (творчі) здобутки.

Результати навчання (компетентності), якими має володіти здобувач
вищої освіти.
Важливим елементом освітньо-професійної програми підготовки магістра
зі спеціалізації «Фінанси і кредит» досягнення запланованих результатів
навчання шляхом засвоєння відповідних модулів (навчальних дисциплін та
практик).
Формулювання програмних результатів навчання здійснюється
відповідно до ключових загальних та професійних (предметних)
компетентностей.
Процес вивчення навчальних дисциплін спрямований на формування
таких компетентностей:
ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ЗК):
– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі
логічних аргументів та перевірених фактів (ЗК-1);
– знання та розуміння предметної області та розуміння професії; основних
компетентностей, базових понять системного аналізу (ЗК-2);
– здатність спілкуватися державною мовою, вміння правильно, логічно,
ясно будувати своє усне й писемне мовлення (ЗК-3);
– здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність до самоосвіти,
постійного підвищення кваліфікації (ЗК-4);
– здатність у процесі навчання та при самостійній підготовці до пошуку,
оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність використовувати
інформаційні та комунікаційні технології (ЗК-5);
– здатність визначати, формулювати та розв’язувати проблеми, приймати
обґрунтовані рішення (ЗК-6);
– здатність працювати в команді, виконувати дослідження в групі під
керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до
врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом (ЗК-7);
– вміння спілкуватися із нефахівцями, володіти навичками викладання
(ЗК-8);
– здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-9);
– здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-10).
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ПК):
 знання фундаментальних проблем теорії та практики в сфері фінансів,
грошового обігу, кредитування і розрахунків, окремих галузей, зокрема
фінансів підприємств, бюджетної системи, податкової системи, фінансового
ринку, страхової справи (ПК-1);
 володіння сучасними методами аналізу для оцінки об’єктивного стану і
тенденцій в економічному розвитку фінансових, бюджетних, банківських,
страхових та господарських організацій (ПК-2);

 володіння
фінансовими
методами
стимулювання
суспільного
виробництва з урахуванням міжнародної практики, принципи і порядок
фінансування підприємств, організацій та установ, діяльність органів
фінансово-кредитної системи, страхових організацій (ПК-3);
 знання механізму функціонування бюджетної системи держави,
взаємного руху фінансових потоків між державним та місцевими бюджетами,
принципів розмежування дохідних джерел та видатків між рівнями бюджетної
системи (ПК-4);
 знання системи оподаткування підприємств, організацій та громадян,
системи соціального та пенсійного забезпечення громадян та методики
розрахунку їх величин (ПК-5);
 знання наукових засад управління, методів прийняття управлінських
рішень (ПК-6);
 здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й
навички в галузі фундаментальних розділів економіки для дослідження
економічних явищ та процесів (ПК-7);
 уміння розробляти оптимальну для економічних умов стратегію
банківської діяльності в залежності від спеціалізації банку, його фінансового
стану, місця на ринку, конкурентного середовища (ПК-8);
 володіння навиками визначення місії корпоративного бачення банку,
здійснення ситуаційного аналізу (ПК-9);
 здатність аналізувати стан монетарного сектору економіки, оцінювати
ефективність грошово-кредитної політики в цілому, в тому числі, грошовокредитної політики НБУ (ПК-10);
 вміння організовувати маркетингові дослідження, аналізувати стан і
динаміку попиту на банківські послуги, формувати попит та стимулювати
надання нових банківських послуг, вести рекламну та консультаційну роботу
(ПК-11);
 здатність готувати звітність та аналізувати фінансовий стан установ
грошово-кредитної системи (ПК-12);
 уміння здійснювати пошукову діяльність, вивчати, узагальнювати і
впроваджувати в навчальний процес педагогічні інновації, активні форми і
методи навчання, інтерактивні технології (ПК-13);
 здатність здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію інформації
в ході педагогічної діяльності з використанням сучасних інформаційних
технологій (ПК-14);
 здатність аналізувати фінансові звіти, організовувати прогнозування та
планування розвитку грошово-кредитних установ (ПК-15);
 здатність застосовувати інструменти антикризового управління у
фінансово-кредитній сфері (ПК-16);
 здатність інтерпретувати та аналізувати економічну інформацію для
обґрунтування та розробки управлінських рішень (ПК-17);
 здатність здійснювати викладання економічних дисциплін у навчальних
закладах (ПК-18);
 здатність здійснювати проведення наукових досліджень (ПК-19).

Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик)
наведений у додатку 1.
Система атестації здобувачів вищої освіти.
Атестація здобувачів другого рівня вищої освіти щодо встановлення
фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОНП здійснюється
Екзаменаційною комісією із зазначеної спеціальності після виконання
студентами у повному обсязі навчального плану.
Атестація студентів, які навчалися за програмою підготовки магістра
здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок випускників у
формі захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи та кваліфікованого
державного екзамену.

Предметні

Назва навчальної
дисципліни

Формування
компетентностей

Загальні

Шифр

Кількість
кредитів

1. Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик)

Очікувані результати

1.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

ННД 1.1.01

Методологія наукових
досліджень у
фінансовокредитній сфері

3

ЗК1
ЗК5
ЗК6
ЗК10

ПК1
ПК2
ПК6
ПК12
ПК14
ПК18

За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: як організовується процес дослідження; основні методи дослідження в
економічних науках; процедуру та етапи підготовки магістерської роботи,
дисертації; документи, що регламентують функціонування і розвиток
наукової діяльності в Україні.
вміти: формулювати актуальність, предмет і об’єкт наукового дослідження,
мету і завдання, його гіпотезу; орієнтуватися у виборі інформації для
конкретного дослідження; застосовувати різні наукові методи досліджень для
підвищення доказуємості положень наукової роботи; грамотно формулювати
висновки наукового дослідження; викладати дослідження у вигляді різних
видів наукових робіт; правильно структурувати наукову роботу і оформляти її
у відповідності до вимог; грамотно і ефектно презентувати результати
наукового дослідження.

ННД 1.1.02

ННД 1.1.03

Інноваційний
розвиток
підприємства

Соціальна
відповідальність

4

4

ЗК1
ЗК2
ЗК5
ЗК10

ЗК1
ЗК2
ЗК4
ЗК6
ЗК7
ЗК8

ПК5
ПК10
ПК12
ПК16

ПК1
ПК2
ПК6
ПК7
ПК8

За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: сучасні організаційні форми інноваційного розвитку підприємства, його
основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників даного процесу;
стратегії виходу підприємств із кризового стану на основі впровадження
інновацій; інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні
засади оцінювання результативності інвестування.
уміти: обґрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку
підприємства з урахуванням потреб та особливостей національної економіки;
оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного
потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрями його
нарощування; економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав
інтелектуальної власності підприємства.
За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні
соціальної відповідальності; особливості соціальної відповідальності різних
суб’єктів суспільного розвитку; місце соціальної відповідальності в діяльності
підприємства;
нормативно-правові
засади
розвитку
соціальної
відповідальності; моделі корпоративної соціальної відповідальності і
становлення різних типів корпоративної культури; критерії, показники та
методику оцінювання соціальної відповідальності; особливості вияву
соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях; сутність соціальних
інвестицій як форми вияву корпоративної відповідальності роботодавців;
сутність, складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної політики
стосовно співпрацівників підприємства; екологічні аспекти соціальної
відповідальності та їх нормативно-правове регулювання; сутність, структуру,
вимоги та особливості міжнародних стандартів соціальної звітності.
вміти: формувати механізм управління соціальною відповідальністю;
формувати ефективну взаємодію роботодавців зі співробітниками на засадах
соціальної відповідальності; формувати відносини підприємства із зовнішніми
організаціями на засадах корпоративної соціальної відповідальності;
визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної
відповідальності;
посилювати
соціальну
відповідальність
суб’єктів
суспільного розвитку через соціальне партнерство; здійснювати моніторинг
соціальної відповідальності; оцінювати ефективність корпоративної соціальної
відповідальності.

ННД 1.1.04

Глобальна економіка

4

ЗК1
ЗК2
ЗК4
ЗК5

ПК3
ПК6

За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: тенденції глобалізації економічного розвитку; закономірності
глобальної корпоратизації бізнесу та генезис глобальної економічної
інтеграції; характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної
економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку; форми та механізми
соціалізації глобальної економіки; напрями інтеграції України в глобальний
економічний простір.
вміти: надавати характеристику сутності чинників глобалізації, форм прояву
глобалізації; формулювати особливості глобальної економіки; аналізувати
ключові глобальні проблеми економічного розвитку; розробляти стратегічні
заходи; усвідомлювати дію конкурентних механізмів глобального ринку.

1.2. Дисципліни професійної та практичної підготовки

ННД 1.2.01

ННД 1.2.02

Бюджетний
менеджмент

Страховий
менеджмент

4

4

ЗК1
ЗК2
ЗК4
ЗК5

ЗК1
ЗК2
ЗК5
ЗК6

ПК2
ПК4
ПК6
ПК16

ПК1
ПК2
ПК3

За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: теоретичні засади функціонування бюджетної системи, її суб’єктів і
об’єктів; теоретичні і практичні аспекти організації бюджетного процесу і
взаємодії його учасників; організаційні аспекти організації і ведення операцій
з бюджетним коштами, технології обслуговування та управління бюджетними
потоками; роль і завдання Державної казначейської служби України та інших
органів оперативного управління бюджетом; організаційні засади обліку,
звітності та контролю за бюджетними операціями, а також нормативний та
інструктивний матеріал, що регламентує ці процеси.
вміти: застосовувати методику планування основних показників кошторису
бюджетних установ; відображати надходження бюджетних коштів та їх
використання; застосовувати порядок відкриття і ведення рахунків
розпорядників бюджетних коштів
За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: основні принципи і методи теорії управління, зокрема управління
страховими організаціями та їхніми структурними підрозділами; основні
проблеми та специфіку управління страховим бізнесом; місце та роль
страхових відносин у загальній системі економічних відносин суспільства;
базисні поняття теорії та практики страхового менеджменту; основні методи
управління колективом, фінансами, бізнес-процесами в страхових компаніях;
основи управління змінами у страхових організаціях; сучасний стан, основних
учасників і основні тенденції розвитку вітчизняного та світового страхових
ринків; порядок проектування, реєстрації й ліцензування страхових

організацій, зміст державного нагляду за їхньою діяльністю; порядок
формування резервів у страхових компаніях; шляхи збільшення дохідної бази,
раціонального розміщення та витрачання коштів страховиків; умови й способи
підвищення фінансової надійності страхової компанії; умови оподаткування
доходів страхових компаній; технологію відбору ризиків на страхування і
врегулювання страхових претензій; методику опрацювання стратегічного
плану розвитку страховика.
вміти: аналізувати поточні тенденції і кон’юнктуру страхового ринку;
обґрунтувати економічну доцільність створення (реорганізації) страхової
компанії; визначати місію, цілі й стратегічні завдання страховика;
обґрунтувати раціональну структуру компанії; складати бізнес-план
страховика; забезпечити ефективність управління страховою організацією, її
структурними підрозділами; організувати процес бюджетування в страховій
організації; проводити маркетингові дослідження; здійснювати оцінку
фінансового стану страхової компанії; контролювати фінансову надійність
страхової компанії

ННД 1.2.03

ННД 1.2.04

Фінансовий
менеджмент

Податковий
менеджмент

4

ЗК1
ЗК2
ЗК5
ЗК6
ЗК10

ПК1
ПК2
ПК3
ПК7

4

ЗК1
ЗК2
ЗК5
ЗК6
ЗК10

ПК1
ПК2
ПК3
ПК5

За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: зміст та мету управління фінансовими ресурсами за умов ринкової
економіки, методи прийняття оптимальних фінансових рішень, що
забезпечують зростання прибутку і капіталу, стабілізацію діяльності
підприємства, підвищення добробуту його власників і працівників.
вміти: розраховувати операційний важіль, ефект фінансового левериджу і
середньозважену вартість капіталу, визначати грошові потоки від усіх сфер
діяльності і їх вартість у часі (дисконтування, компаудинг); оцінити
ефективність інвестиційного проекту та доцільність фінансових інвестицій;
здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та
прогнозувати банкрутство; здійснювати пофакторний аналіз отриманого
прибутку і на цій основі приймати рішення з подальшого економічного
зростання і розвитку підприємства.
За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: сутність, зміст і завдання управління податками; сутність і методи
планування та прогнозування податкових надходжень; види і джерела
податкових ризиків; методичні підходи до оцінювання податкових ризиків та
управління ними; порядок обліку платників податків та податкових
надходжень; зміст, підстави та порядок надання відстрочення та розстрочення

податкових зобов’язань; принципи податкового контролю; види перевірок
податкових органів; форми податковоі звітності платників податків;
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; здійснювати моніторинг податкових
надходжень, податкових ризиків, податкового боргу, причини порушень
податкового законодавства; розробляти методики проведення перевірок,
критерії оцінювання та показники ефективності податкового контролю;
розраховувати суми податків та обов’язкових платежів, що підлягають сплаті
до бюджету, суми пені та фінансових санкцій; формувати реєстри та особливі
справи платників податків, картки особових рахунків платників для обліку
податкових надходжень, зведені реєстри податкових надходжень.

ННД 1.2.05

Проектне
фінансування

4

ЗК1
ЗК2
ЗК5
ЗК6
ЗК10

ПК2
ПК3
ПК6

За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: визначати цілі проекту; структурувати проект за основними елементами;
можливі джерела фінансування інвестиційних проектів; можливі ризики, що
супроводжують фінансування інвестиційних проектів і програм; розробляти
графіки реалізації інвестиційного проекту; процес виконання проекту.
вміти: застосовувати теоретичні знання для використання їх у фінансування
інвестиційних проектів; управляти ризиками проектної діяльності; складати
бізнес-плани конкретних інвестиційних проектів; укладати контракти на
реалізацію інвестиційного проекту.

Очікувані результати навчання

Предметні

Назва
навчальної
дисципліни

Формування
компетентностей

Загальні

Шифр

Кількість
кредитів

2. Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за вибором студента

2. Дисципліни вільного вибору студента
2.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

ДВС
2.1.1.01

Етика бізнесу

ДВС
2.1.1.02

Корпоративна
культура

3

ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5

ПК6
ПК7
ПК10

3

ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5

ПК6
ПК7
ПК10

За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: етичні і психологічні якості учасників ділового спілкування; моральні вимоги до
стосунків менеджерів; сучасні технологічні можливості службових нарад, інших форм
ділового спілкування; моральні принципи, норми і правила етикету.
уміти: використовувати знання з етики бізнесу на практиці; вести ділові бесіди,
переговори, наради; готувати і здійснювати публічні виступи, вірно писати ділові листи,
розмовляти по телефону.
За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: основні елементи та моделі корпоративної культури; типи корпоративної культури;
умови розвитку корпоративної культури; особливості мотивації працівників під час
формуванні і розвитку корпоративної культури; роль керівника в побудові організаційної
культури; сутність та типологію корпоративних медіа; сутність і типи корпоративних
видань; умови створення корпоративного видання; особливості створення
корпоративного телебачення і корпоративного радіо; елементи фірмового стилю;
особливості формування логотипу організації (підприємства).
вміти: використовувати типи та моделі корпоративної культури для її розвитку на
підприємстві (організації); аналізувати зміни корпоративної культури; використовувати
особливості різних субкультур при розвитку корпоративної культури; формулювати
вимоги, яким повинен відповідати керівник підприємства (організації), щоб сформувати
сильну корпоративну культуру на такому підприємстві (організації); вибирати способи
нематеріальної мотивації працівника для поліпшення корпоративної культури;

обґрунтовувати необхідність застосування внутрішньокорпоративних ЗМІ для розвитку
корпоративної культури; здійснювати аналіз сутності корпоративних видань;
досліджувати умови створення корпоративного видання на підприємстві (організації);
розробляти проект брендбуку.
2.2. Дисципліни професійної та практичної підготовки

ДВС
2.2.1.01

ДВС
2.2.1.02

Управління
фінансовою
безпекою

Державні фінанси

3

3

ЗК1
ЗК2
ЗК5
ЗК6

ЗК1
ЗК2
ЗК5
ЗК6

ПК2
ПК3
ПК6
ПК7
ПК8

ПК2
ПК3
ПК6
ПК7
ПК8

За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: наукові засади побудови системи національної безпеки країни, як цілісного
механізму діяльності держави та суспільства; базові терміни та поняття в галузі фінансової
безпеки; структуру фінансової безпеки та зміст її складових; методи і механізми управління
фінансовою безпекою на різних рівнях фінансових відносин; нормативно-правову базу, що
регламентує діяльність учасників системи фінансової безпеки; інструментарій вирішення
економічних та фінансових проблем, допоможе стати активним економічним суб`єктом
національної економіки.
вміти: визначати індикатори фінансової безпеки держави та суб’єктів підприємницької
діяльності; визначати рівень боргової, бюджетної, податкової, грошово-кредитної безпеки
держави; оцінювати вплив валютних, банківських, інвестиційних та інших ризиків та стан
фінансової безпеки держави; аналізувати і обґрунтовувати вплив зовнішньоекономічної
та внутрішньої політики держави та стан її фінансової безпеки; розробляти обґрунтовані
управлінські рішення щодо покращення рівня фінансової безпеки держави в цілому та
окремих її складових; розробляти систему фінансової безпеки для суб’єкта
господарювання.
За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: сутність фінансів, їх функції та роль, вплив на економіку країни через фінансову
політику і фінансовий механізм; основні показники фінансово-господарської діяльністі
підприємства; зміст роботи біржового валютного ринку; порядок встановлення й
методологію обчислення валютного курсу національної грошової одиниці України,
сучасні фактори формування світових фінансових ринків.
вміти: формувати та використовувати активи підприємства, проводити аналіз їх
структури та руху; складати звітність про результати фінансової діяльності підприємства
за встановленою формою; виконувати роботу з формування, ведення та зберігання бази
даних внутрішньогосподарської та зовнішньої фінансової інформації; визначити потребу
в коштах на фінансову діяльність підприємства; визначити розмір доходів і витрат,
надходжень і відрахувань коштів, взаємовідносини з бюджетом, податковими органами,

ДВС
Інноваційні
2.2.2.01 фінансові послуги

ДВС
2.2.2.02

ДВС
2.2.3.01

Стратегічне
управління

Міжнародні
розрахунки та
валютні операції

4

ЗК2
ЗК4
ЗК5
ЗК6

4

ЗК1
ЗК2
ЗК6
ЗК10

4

ЗК2
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК10

ПК2
ПК3
ПК10
ПК14
ПК16

ПК2
ПК4
ПК14

ПК2
ПК3
ПК14
ПК15
ПК16

банками та ін.; здійснювати контроль за виконанням фінансового плану і бюджету, плану
реалізації продукції, плану прибутків та іншими фінансовими показниками, правильними
витратами коштів за цільовим використанням; здійснювати розрахунки з
постачальниками, контролювати своєчасне надходження усіх належних підприємству
коштів.
За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: передумови формування та еволюцію інноваційних фінансових послуг, основні
канали розповсюдження фінансових електронних послуг, переваги для компаній та
споживачів новітніх фінансових продуктів, ризики пов’язані, з використанням фінансових
електронних послуг та заходи безпеки, що їх нівелюють
вміти: користуватися технічним і програмним забезпеченням фінансових систем,
класифікувати фінансові електронні послуги, обирати найбільш оптимальний канал
доставки фінансових електронних послуг.
За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: сутність стратегічного управління та його основні характеристики; основні підходи
до розуміння середовища організації з метою стратегічного управління; цілі стратегічного
управління; роль, значення і місце мети у стратегічному управлінні; основні підходи до
формування стратегій; зміст і структуру стратегічного плану.
вміти: мінімізувати негативні наслідки змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, а
також фактори “невизначеності майбутнього”; враховувати об’єктивні фактори, що
формують зміни, зосереджуватись на вивченні цих факторів; формувати необхідну
інформаційну базу для прийняття стратегічних та тактичних рішень; робити організацію
більш керованою, оскільки за наявності системи стратегічних планів є можливість
порівнювати досягнуті результати з поставленими цілями; забезпечувати реалізацію
стратегічних планів на основі відповідної системи регулювання, контролю та аналізу.
За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: основи організації міжнародних розрахунків; сутність та значення валютних
рахунків у міжнародних розрахунках; використання умов поставок і документів у
зовнішньоторговельних операціях; основні способи платежів у міжнародній торгівлі;
механізми застосування основних документарних і недокументарних форм міжнародних
розрахунків; особливості функціонування валютного ринку та реалізації валютних
операцій; депозитні валютні операції; методи мінімізації ризиків у міжнародних кредитнорозрахункових та валютних операціях.
вміти: розраховувати крос-курс, форвардний валютний курс, ціну валютного ф’ючерсу;

оцінювати вартість валютної своп-операції; нараховувати відсотки за депозитом;
розраховувати відсотки за кредитом; розраховувати вартість акредитивних операцій різних
видів, пояснити їх переваги та недоліки для клієнта та обґрунтувати вибір найбільш
доцільних варіантів; оцінювати процентні, кредитні, валютні та інші ризики, що мають
місце у банківській практиці та розробляти систему заходів, спрямованих на їх мінімізацію.

ДВС
2.2.3.02

Менеджмент
державних
фінансів

ДВС
2.2.4.01

Управління
фінансовими
ризиками

ДВС
2.2.4.02

Фінансова
математика

4

ЗК1
ЗК2
ЗК5
ЗК10

ПК1
ПК2
ПК4
ПК14

3

ЗК1
ЗК2
ЗК5
ЗК6
ЗК8

ПК2
ПК4
ПК6
ПК9
ПК12

ЗК1
ЗК2
ЗК5
ЗК6
ЗК8

ПК2
ПК4
ПК6
ПК9
ПК12

3

За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: механізм функціонування системи державних фінансів, теоретичні підходи щодо
управління державними доходами та видатками; принципи взаємного руху фінансових
потоків між державним та місцевими бюджетами, державними цільовими фондами;
порядок формування фінансових ресурсів наддержавних утворень (ЄС)
вміти: інтерпретувати та аналізувати фінансові показники державних фондів (державного
та місцевих бюджетів, державних цільових фондів); інтерпретувати та аналізувати
фінансову інформацію для обґрунтування та розробки управлінських рішень;
За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: основні поняття ризик-менеджменту, принципи, методи та форми управління
ризиками суб’єкта господарської діяльності.
вміти: виявляти ризики, визначити методи впливу на них, складати бізнес-план ризикменеджменту та використовувати механізми зниження ризиків.
За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: поняття фінансової математики, типи фінансових операцій і розрахунків;
механізми операцій нарощення та дисконтування; методи розрахунку простих та
складних відсотків; механізми розрахунку нарощених сум в умовах інфляції; поняття
еквівалентності відсоткових ставок; поняття та види фінансових рент; методи визначення
параметрів фінансових рент; механізми погашення довгострокових кредитів; показники
економічного аналізу ефективності інвестицій; методи оцінювання ефективності окремих
інструментів фондового ринку; інформаційні технології та програмні засоби, що
використовуються в управлінні фінансовими операціями;
вміти: розраховувати нарощені суми на основі простих та складних процентних ставок;
здійснювати операції математичного та банківського дисконтування; розраховувати
нарощені суми в умовах інфляції; визначати еквівалентні процентні ставки для різних
типів фінансових операцій; здійснювати розрахунок параметрів фінансових рент;
визначати параметри фінансових рент за умов зміни окремих параметрів; проводити
оцінювання ефективності фінансових операцій; розраховувати показники ефективності
окремих інструментів фондового ринку.

ДВС
2.2.5.01

ДВС
2.2.5.02

Банківський
менеджмент

Інтелектуальна
власність

4

ЗК1
ЗК2
ЗК5
ЗК6
ЗК8
ЗК10

4

ЗК1
ЗК2
ЗК5
ЗК6
ЗК8
ЗК10

ПК2
ПК7
ПК8
ПК10
ПК12
ПК14

ПК2
ПК7
ПК8
ПК10
ПК12
ПК14

За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: сутність, зміст та завдання фінансового менеджменту у банку; зміст етапів процесу
управління фінансовими потоками банку; основні прийоми стратегічного та оперативного
планування фінансової діяльності банку; методи управління капіталом банку; особливості
управління залученими та запозиченими коштами банку; методи управління банківськими
портфелями; інструментарій інтегрованого управління активами і пасивами банку; сутність
хеджування цінових ризиків банку; проблемні питання, пов’язані з процесом управління
фінансовими потоками банку; сучасні тенденції розвитку методології та інструментарію
фінансового менеджменту у банку.
вміти: сформувати та обґрунтувати стратегію управління прибутковістю та ризиками
банку; раціонально організувати процес управління фінансовою діяльністю банку; складати
стратегічний та оперативний плани діяльності банку; обґрунтувати прийняття раціональних
управлінських рішень у банку; обирати оптимальний варіант формування ресурсної бази
банку; сформувати ефективний портфель (кредитний, цінних паперів) банку; визначати
доцільність та ефективність застосовування фінансових інструментів управління;
організувати процес управління фінансовими потоками банку; приймати самостійні
рішення у сфері управління фінансовою діяльністю банку; здійснювати наукові
дослідження в галузі банківського менеджменту.
За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: економіко-правовий зміст інтелектуальної власності; структуру інтелектуальної
власності; сутність і структуру промислової власності; сутність і специфіку авторського
права; особливості формування та реалізації суміжних прав; сутність і механізм
комерціалізації інтелектуальної власності; структуру та класифікацію ліцензійних угод;
особливості захисту прав інтелектуальної власності; міжнародні аспекти розвитку
інтелектуальної власності; роль і значення інтелектуальної власності у формуванні
національної інноваційної системи.
вміти: прогнозувати й критично оцінювати можливості підприємства щодо створення та
комерційного використання об’єктів інтелектуальної власності; розробляти заходи щодо
стимулювання інтелектуальної діяльності та втілення її результатів у виробництво;
оформляти договори на придбання, передачу прав та продаж об’єктів інтелектуальної
власності; розробляти та оформляти заявкові документи на об’єкти інтелектуальної
власності на предмет видачі охоронних документів; забезпечувати ефективну взаємодію
структурних підрозділів підприємства, задіяних в інтелектуальній діяльності; виявляти
можливості підприємства щодо створення об’єктів інтелектуальної власності.

ДВС
2.2.6.01

ДВС
2.2.6.02

Менеджмент
персоналу

Банківське право

3

ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
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ЗК10

3

ЗК2
ЗК3
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ПК1
ПК2
ПК3
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ПК1
ПК2
ПК3
ПК6

За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: основні принципи управління персоналом у сучасній системі менеджменту; сутність
системного підходу до змісту функцій з управління персоналом в організації; необхідні
кадрові документи; функції кадрової служби, у т.ч. менеджера з персоналу; сутність
позитивного соціально-психологічного клімату в колективі та пропонувати заходи з його
покращення; джерела пошуку кандидатів на вакантні посади в організацію та обирати з них
найбільш економічно доцільні; форми та методи навчання працівників та застосовувати їх
залежно від потреб організації.
вміти: організовувати практичну роботу з управління людськими ресурсами в сучасних
організаціях; здійснювати аналіз якісного складу персоналу організації; застосовувати різні
методи планування потреби підприємства в персоналі; використовувати відповідно до
ситуації методи підбору і відбору персоналу на вакантні посади, аналізувати проблеми, які
виникають при цьому; складати основні документи, які регламентують діяльність
працівників; проводити періодичну оцінку персоналу в організації; планувати професійне
навчання персоналу, визначати вплив обраної системи стимулювання на ефективність
роботи персоналу.
За умови успішного вивчення модуля студент повинен:
знати: закономірності, характер і тенденції розвитку банківського права; засвоїти основні
положення банківського законодавства;
вміти: тлумачити банківське законодавство України та вільно орієнтуватися в його
системі з метою обґрунтування і захисту своєї позиції з банківських питань; виробити
навички практичної роботи з нормативно-правовим матеріалом, зразками банківських
документів, аналізу конкретних випадків з практики застосування банківського
законодавства і змодельованих ситуацій; використовувати знання з банківського права як
підґрунтя для набуття досвіду в сфері банківської справи.

