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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Навчальна 
дисципліна 

ФВД11    Фінансова стабільність  суб’єктів господарювання 
 

1 Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінансові технології та банківський менеджмент» 

2 спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

3 Освітній ступінь другий (магістерський) 

4 Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредити 

5 Статус дисципліни вибіркова  

6 Мета вивчення 
дисципліни 

Надання знань про сутність фінансової стабільності суб’єктів 
господарювання, особливості застосування основних положень 
антикризового управління, методи управління нематеріальними активами та 
діловою репутацією суб’єктів господарювання, управління та регулювання 
логістичними процесами суб’єктів господарювання, ознайомлення студентів 
із змістом і найголовнішими напрямами впровадження системи 
збалансованих показників в систему управління діяльності суб’єктів 
господарювання, необхідності застосування аутсорсингу та аутстафінгу; 
формування системи теоретичних і практичних знань з основ організації та 
функціонування бюджетного планування та контролю діяльності суб’єктів 
господарювання. 

7 Очікувані результати 
навчання 

РНД1. Здатен демонструвати знання основ фінансової стабільності суб’єктів 
господарювання, використовувати ключові індикатори фінансової 
стабільності для проведення аналізу. 
РНД2.  Здатен демонструвати знання та практичні навички  щодо 
дослідження кризових явищ в діяльності суб’єктів господарювання; здатен 
розуміти зміст застосування антикризового консалтингу в загальній системі 
управління суб’єктів господарювання. 
РНД3. Здатен показати розуміння специфіки управління нематеріальними 
активами та діловою репутацією суб’єктів господарювання; здатен 
демонструвати уміння управляти та регулювати логістичні процеси в 
діяльності суб’єктів господарювання. 
РНД4. Здатен розуміти зміст розробки та впровадження в практичну 
діяльність системи збалансованих показників як інструменту бізнес-
регулювання; демонструвати знання та практичні навички  формування 
фінансової стратегії суб’єктів господарювання. 
РНД5. Здатен демонструвати знання та практичні навички щодо 
особливостей становлення аутсорсингу в практиці сучасного бізнесу, форм 
організації аутстаффінгу. 
РНД6. Здатен демонструвати знання та практичні навички  щодо мети 
використання, елементів внутрішньофірмового бюджетування; 
демонструвати знання та практичні навички щодо складання та 
взаємоузгодження бюджетів. 
РНД7.  Здатен обґрунтовувати рекомендації щодо відповідальності та 
мотивації в бюджетуванні; демонструвати знання та практичні навички щодо 
контролю виконання бюджетів та аналізу відхилень. 

8 Зміст навчальної 
дисципліни за 

Тема 1. Теоретичні основи фінансової стабільності суб’єктів господарювання 
Тема 2. Сутність та методологія дослідження кризових явищ в діяльності 
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темами суб’єктів господарювання  
Тема 3. Антикризовий консалтинг в загальній системі управління суб’єктів 
господарювання 
Тема 4. Управління нематеріальними активами та діловою репутацією 
суб’єктів господарювання 
Тема 5. Управління та регулювання логістичних процесів суб’єктів 
господарювання 
Тема 6. Система збалансованих показників як інструмент бізнес-
регулювання 
Тема 7. Формування фінансової стратегії суб’єктів господарювання 
Тема 8. Аутсорсинг та аутстафінг 
Тема 9. Сутнiсть, становлення та розвиток бюджетування в діяльності 
суб’єктів господарювання  
Тема 10. Фінансова модель бюджетування 
Тема 11. Етапи постановки та впровадження бюджетування в діяльність 
суб’єктів господарювання  
Тема 12. Складання та взаємоузгодження операційних бюджетів 
Тема 13. Складання та взаємоузгодження фінансових бюджетів 
Тема 14. Відповідальність та мотивація в бюджетуванні 
Тема 15. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень 

9 Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

За результатами поточного контролю:  75 балів 
Підсумкова контрольна робота: 25 балів 
Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Фінансова 
стабільність суб’єктів господарювання» - залік. 

10 Мова навчання Українська 

11 Критерії оцінювання 
результатів навчання 
 Форми контролю 

Максимальна кількість 
балів 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Участь у обговоренні питань, які виносяться 
на аудиторні заняття 

до 15 балів 
до 15 
балів 

Тестові завдання до 15 балів 
до 15 
балів 

Ситуаційні завдання до 15 балів 
до 15 
балів 

Презентація та захист індивідуальних 
(дослідницько-аналітичних) робіт 

до 15 балів 
до 15 
балів 

Представлення результатів науково-
дослідних робіт на студентських конкурсах, 
конференціях, олімпіадах тощо 

до 15 балів 
до 15 
балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 

75 75 

Підсумкова контрольна робота:  25 25 

Всього 100 100 
 

12 Викладач/   викладачі Головко Олена Григорівна, кандидат економічних наук, доцент 

13 Забезпечення  Moodle, Youtube. 

 

 
 
 

  
ДВНЗ «Університет банківської справи» 
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Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Навчальна 
дисципліна 

ФВД12    Фінансовий менеджмент ІІ (АССА) 
 

1 Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінансові технології та банківський менеджмент» 

2 спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

3 Освітній ступінь Магістр  

4 Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредити 

5 Статус дисципліни вибіркова  

6 Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців з поглибленими знаннями із питань фінансового 
управління підприємствами різних організаційно-правових форм та 
різних форм власності в умовах ринкової економіки, формування 
теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння 
сучасними методиками стратегічного та оперативно-тактичного 
фінансового менеджменту, а також опанування основних підходів щодо 
вибору, обґрунтування та реалізації найбільш ефективних фінансових 
рішень у процесі управління. 

7 Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Здобувач застосовує методичні підходи та інструментарій 
фінансового менеджменту в процесі управління підприємством; 

РНД 2 Здобувач формує та ефективно використовує систему 
інформаційного забезпечення для прийняття рішень у процесі управління 
фінансами підприємства; 

РНД 3 Здобувач  розробляє оптимальну стратегічну та оперативно-
тактичну фінансову політику на підприємствах різних організаційно-
правових форм та різних форм власності з урахуванням їх фінансового 
становища та кон'юнктури ринку; 

РНД 4 Здобувач розробляє етапи політики управління прибутком 
підприємства; розробляє основні напрямки політики управління 
необоротними та оборотними активами підприємства, використовує 
оптимізаційні моделі для визначення оптимального розміру товарно-
матеріальних запасів, готової продукції, дебіторської заборгованості та 
грошових коштів підприємства 

РНД 5 Здобувач визначає поелементну вартість капіталу підприємства, 
його середньозважену вартість, граничну вартість та оцінювати вплив 
структури капіталу на його вартість; самостійно визначає оптимальні 
шляхи інвестиційної діяльності, застосовує методи визначення дохідності 
реальних та фінансових інвестицій; застосовує методичні підходи при 
розробленні фінансових планів та прогнозів подальшого розвитку з 
метою досягнення як стратегічних, так і оперативно - тактичних цілей 

РНД 6 Здобувач застосовує зовнішні та внутрішні механізми фінансової 
стабілізації підприємства з метою запобігання кризового фінансового 
становища на підприємстві 

8 Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Функції фінансового менеджменту 
Тема 2. Середа фінансового менеджменту 
Тема 3. Управління робочим капіталом 
Тема 4. Оцінка інвестицій 
Тема 5. Бізнес-фінанси 
Тема 6. Бізнес-оцінка 
Тема 7. Управління ризиками 
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9 Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

10 Мова навчання українська  

11 Критерії оцінювання 
результатів навчання 
 Форми контролю 

Максимальна кількість 
балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Бізнес-кейс  
2 х 10 балів = 

20 балів 

Тестування 30 х 0,5 балів = 15 балів 

Презентація та захист індивідуальної 
(дослідницько-аналітичної) роботи 

до 15 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

12 Викладач/   викладачі Біломістний Олексій Миколайович, к.е.н., доцент 

13 Забезпечення 1.Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 
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ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

   
  Факультет управління та фінансових технологій 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна  
дисципліна 

ФВД13  Інноваційні технології: 
 Модуль 1.Технології наукових досліджень 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінансові технології та банківський менеджмент» 

2. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

3. Освітній ступінь Другий (магістерський)  

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

3 кредити 

5. Статус дисципліни вибіркова 

6.  Мета вивчення 
дисципліни 

ознайомлення слухачів з методологічними засадами дослідження, 
формування навичок з організації ними наукового пошуку та оформлення 
відповідних звітів за результатами дослідження у встановленій формі (тези, 
стаття, монографія, реферат, дисертація тощо). Важливий навик, який 
формує дисципліна – представлення своїх результати на наукових 
конференціях і семінарах. 

7. Очікувані  
результати  
навчання 

РНД 1. Демонстрація вмінь щодо підходів до проведення наукового 
дослідження 
РНД 2. Визначення змісту етапів наукового дослідження 
РНД 3. Демонстрація знання з особливостей типів та видів наукових звітів 
РНД 4. Орієнтація в діючих методиках дослідження та обґрунтування 
доцільності зробленого вибору   
РНД 5. Узагальнення та обґрунтування основних фінансових термінів і 
понять, аналіз та оцінка фінансових явищ і процесів 
РНД 6. Демонстрація вмінь проводити обробку емпіричних даних та 
інтерпретацію отриманих результатів проведеного дослідження 
РНД 7. Демонстрація вміння з визначення об'єкту, предмету, мети, завдань 
та гіпотез наукового дослідження 
РНД 8. Демонстрація вміння оформлювати наукові звіти та представляти 
результати дослідження на наукових конференціях та семінарах 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за  
темами 

Тема 1. Методологія в науковому дослідженні:  
загальні засади та принципи 
Тема 2. Вибір та формулювання проблеми дослідження 
Тема 3. Пошук наукової інформації та її представлення в рефераті. Наукова 
дискусія 
Тема 4. Об'єкт і предмет наукового дослідження.  
Підбір групи досліджуваних. Вибірка 
Тема 5. Формування комплексу методик для дослідження та збір 
емпіричних даних 
Тема 6. Написання наукового звіту: тези, стаття, реферат, дисертація, 
монографія 
 

9. Форми поточного 
та підсумкового 
контролю 
 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

10. Мова навчання Українська  
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11. Критерії оцінювання 
результатів навчання 
 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль: 
Змістовний модуль «Технології наукових досліджень» 

Підбір та систематизація наукової літератури з обраного 
напрямку дослідження 

5 балів 

Написання анотацій зібраних наукових джерел 
(згідно встановленого зразка) 

5 балів 

Аналіз наукових джерел із визначенням невирішених раніше 
частин дослідження (згідно встановленого зразка) 

5 балів 

Формулювання власного бачення змісту наукового трактування 
досліджуваної категорії із подальшим визначенням його 
наукової новизни 

5 балів 

Написання чернетки «змісту» дипломного дослідження (згідно 
встановленого зразка) 

5 балів 

Складання чернетки структурно-логічної схеми дослідження 
(згідно встановленого зразка) 

5 балів 

Написання чернетки «вступу» як структурної складової 
дипломного дослідження 
(згідно рекомендацій до їх складання) 

10 балів 

Або/або: 
- написання тез доповіді для участі у науково-практичній 
конференції 
- написання тез доповіді для участі у науково-практичній 
конференції 

10 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

12.  
Викладач / викладачі 

Самородов Б.В., д.е.н., професор 
Погореленко Н.П., к.е.н. , доцент 

13. Забезпечення Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 
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ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна  
дисципліна 

ФВД13  Інноваційні технології: 
 Модуль 2. Інноваційні технології: Тренінговий бізнес-курс 

1. Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Фінансові технології та банківський менеджмент» 

2. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

3. Освітній ступінь Другий (магістерський)  

4.  Обсяг дисципліни 
в кредитах ECTS 

3 кредити 

5. Статус дисципліни вибіркова 

6.  Мета вивчення 
дисципліни 

формування вмінь і навичок управління власною віртуальною компанією на 
конкурентному ринку, якій відтворює онлайн бізнес-симуляція Virtonomica, 
шляхом мобілізації знань теорії і практики економіки, фінансів, маркетингу, 
менеджменту, економічного та фінансового аналізу, стратегічного управління  
та інших навчальних дисциплін, що формують компетенції, необхідні для 
підприємця та фахівця діючого підприємства. 

7. Очікувані  
результати  
навчання 

РНД 1. Демонстрація здібностей до  діагностування, структурування, 
конкретизації та комплексного вирішення проблем розвитку сучасних 
економічних систем на прикладі трансформації власної компанії у велику 
корпорацію.  
РНД 2. Демонстрація здатності до  розвитку аналітичного мислення при 
оцінюванні ефективності діяльності та фінансових ризиків компанії/корпорації. 
РНД 3. Демонстрація здатності творчо вирішувати організаційні та виробничі 
ситуаційні завдання. 
РНД 4. Демонстрація вмінь щодо формування стратегічних цілей, визначення 
стратегічної позиції, генерування стратегічних альтернатив, управління 
стратегічними змінами компанії / корпорації.  
РНД 5. Демонструвати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи 
та страхування. 
РНД 6. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів, банківської справи 
та страхування та оцінювати їх ефективність. 
РНД 7. Вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших 
для досягнення спільної мети. 
РНД 8. Вміння діагностувати, структурувати та конкретизувати проблеми 
розвитку сучасних економічних систем  

8. Зміст навчальної 
дисципліни за  
темами 

Модуль 2.1. Управління фінансовими ризиками віртуальної багатопродуктової 
компанії. 
Тренінг 2.1. Створення  та налагоджування  виробництва віртуальної компанії, 
макроекономічний та регіональний аналіз ринку, формулювання цілей та 
стратегії розвитку компанії. 
Тренінг 2.1.1. Природа виникнення ризику. Види фінансових ризиків. Ризик і 
прибутковість. 
Тренінг 3.1.2.  Основи ризик-менеджменту. 
Тренінг 2.1.3. Оцінки ризиків та прийняття рішень. 
Тренінг 2.1.4.  Методи впливу на ризик. 
Модуль 2.2. Управління розвитком власного бізнесу у віртуальному ринковому 
бізнес-середовищі Virtonomica. 
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Тренінг 2.2.1. Закони і правила функціонування віртуального ринкового бізнес-
середовищі Virtonomica. 
Тренінг 2.2.2. Управління розвитком власної віртуальної багатопродуктової 
компанії у віртуальному ринковому бізнес-середовищі Virtonomica. Створення 
віртуальних корпорацій. 

9. Форми поточного 
та підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – залік - 50 балів 

10. Мова навчання Українська  

11. Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 

 
 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль: 
Змістовний модуль «Інноваційні технології» 

Виконання завдань тренінгу 2.1.1.   6 балів 

Виконання завдань тренінгу 2.1.2.   6 балів 

Виконання завдань тренінгу 2.1.3. 6 балів 

Виконання завдань тренінгу 2.1.4. 6 балів 

Виконання завдань тренінгу 2.2.1. 6 балів 

Виконання завдань тренінгу 2.2.2.   6 балів 

Презентація та захист індивідуальної  роботи 6 балів 

Підготовка тези або статті 8 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

12.  Викладач / 
викладачі 

Сословський В.Г. , к.е.н., доцент 

13. Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 
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ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

 Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Назва навчальної 
дисципліна 

ФВД 14   Ринок фінансових послу 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінансові технології та банківський менеджмент» 

2. спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

3. Освітній ступінь Другий (магістерський) 

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

5. Статус дисципліни вибіркова 

6.  Мета вивчення 
дисципліни 

надання знань щодо теоретичних основ функціонування ринку фінансових 
послуг; особливостей розвитку інфраструктури, інституціональної та 
сегментарної структури ринку фінансових послуг; механізмів державного 
регулювання ринку фінансових послуг; організаційних основ та порядку 
надання окремих видів фінансових послуг, формування практичних вмінь і 
навичок щодо управління рухом фінансових ресурсів фінансових установ на 
ринку фінансових послуг. 

7. Очікувані результати 
навчання 

РНД 1. Здобувач демонструє здатність аналізувати і порівнювати умови 
надання фінансових послуг. 
РНД 2. Здобувач демонструє здатність здійснювати державне регулювання 
ринку фінансових послуг, виконувати фінансовий моніторинг та запобігання 
діяльності з легалізації «брудних» коштів. 
РНД 3. Здобувач демонструє здатність організовувати та здійснювати 
переказ грошових коштів, надавати кредити та залучати депозити, 
розраховувати фінансові показники з обміну валют. 
РНД 4. Здобувач демонструє здатність визначати особливості діяльності 
кредитних спілок; аналізувати та оцінювати показники платоспроможності 
та достатності капіталу, якості активів, ліквідності та прибутковості 
кредитних спілок на основі їх фінансової звітності. 
РНД 5. Здобувач демонструє здатність визначати порядок розрахунку 
лізингових платежів, визначати умови фінансування лізингової операції, 
умови оплати і постачання активу предмету фінансового лізингу. 
РНД 6. Здобувач демонструє здатність визначати доцільність факторингу та 
умови здійснення операцій з факторингу; визначати вимоги і порядок 
розрахунку витрат за факторингом. 
РНД 7. Здобувач демонструє здатність формувати стратегії з недержавного 
пенсійного забезпечення при формуванні пенсійних накопичень; 
оцінювати основні показники діяльності недержавних пенсійних фондів; 
визначати особливості діяльності зі страхування життя. 
РНД 8. Здобувач демонструє здатність здійснювати операції з реєстрації та 
перереєстрації прав власності на власні цінні папери та цінні папери, 
оформлювати документи (договори, реєстри, акти тощо) за торгівельними 
операціями (купівлі та продажу цінних паперів на позабіржовому ринку). 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за темами 

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економічній системі 
України 
Тема 2. Економічна сутність та класифікація фінансових послуг 
Тема 3. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових 
послуг 
Тема 4. Фінансовий моніторинг та запобігання легалізації доходів, 
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одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 
Тема 5. Особливості надання лотерейних послуг 
Тема 6. Платіжні системи і переказ коштів 
Тема 7. Фінансові послуги з обміну валюти 
Тема 8. Організація та особливості надання депозитних послуг 
Тема 9. Організація та особливості надання кредитних послуг, оцінка 
кредитних ризиків 
Тема 10. Особливості діяльності кредитних спілок 
Тема 11. Особливості надання послуг з фінансового лізингу 
Тема 12. Особливості надання послуг з факторингу 
Тема 13. Особливості надання ломбардних послуг 
Тема 14. Характеристика послуг з надання поруки і гарантій 
Тема 15. Фінансові послуги у сфері страхування 
Тема 16. Фінансові послуги з недержавного пенсійного забезпечення 
Тема 17. Фінансові послуги на фондовому ринку 
Тема 18. Фінансові послуги у сфері будівництва житла та операціях з 
нерухомістю 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

10. Мова навчання Українська 

11. Критерії оцінювання 
результатів навчання 

Форми контролю 

Максимальна кількість 
балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Бізнес-кейс 1 «Теоретичні основи 
функціонування ринку фінансових послуг», 
Бізнес-кейс 2 «Інституціональна структура 
ринку фінансових послуг в сучасних умовах 
господарювання» 

2 х 5 балів =10 балів 
2 х 5 балів =10 балів 

Тестове опитування  
1 х 10 балів = 10 
балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 10 балів 

Презентація та захист індивідуальної 
(дослідницько-аналітичної) роботи 

до 10 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

 Викладач/   викладачі Орєхова Катерина Віталіївна, к.е.н., доцент 

 Забезпечення Мультимедійний проектор, ноутбук;  
Електронна дошка; Комп’ютери. 

 
 
 
 


