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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна  
дисципліна 

ФВД11   Державні фінанси 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінанси та банківська справа» 

2. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

5. Статус дисципліни Вибіркова  

6.  
Мета вивчення 
дисципліни 

здобуття знань та практичних навичок з організації та функціонування бюджетної 
системи і проведення бюджетної політики, соціального страхування з 
урахуванням специфіки на сучасному етапі розвитку економіки України 

7. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД1. Здатен демонструвати знання теоретичних засад формування і 
використання бюджету держави, принципи побудови бюджетної системи та 
бюджетного устрою, основні методологічні прийоми розрахунку основних 
бюджетних показників та потреби у бюджетних ресурсах, програмно-цільового 
методу складання бюджету і бюджетних програм. 
РНД2. Здатен демонструвати знання теоретичних засад побудови системи 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України та окремих 
зарубіжних країн, законодавчу та нормативну базу соціального страхування 
різних видів, види соціальних гарантій населенню та особливості їх надання, 
організацію функціонування органів управління державними цільовими 
фондами соціального страхування, напрями подальшого реформування 
соціального страхування в Україні. 
РНД3. Здатен демонструвати знання та практичні навички  аналізу нормативно-
правових документів, які регулюють бюджетний процес, а також напрямів 
бюджетної політики,  шляхів оптимізації бюджетної системи, основних 
показників державного, місцевих і зведеного бюджету. 
РНД4. Демонструє знання і здатність користуватися методами бюджетного 
планування та прогнозування, розрахунків міжбюджетних трансфертів, 
визначення  фінансових нормативів бюджетного забезпечення та складових 
доходів і видатків бюджетів. 
РНД5.Здатен демонструвати знання та практичні навички щодо управління 
діяльністю фондів соціального страхування та надання  рекомендацій з 
удосконалення руху й ефективності використання фінансових ресурсів. 
РНД6. Здатен вирішувати практичні кейси і завдання щодо призначення різних 
видів соціальних виплат  з тимчасової втрати працездатності, нещасного випадку 
на виробництві та професійних захворювань, на випадок безробіття, страхових 
випадків у добровільному медичному страхуванні.  
РНД7. Здатен вирішувати практичні кейси і завдання щодо 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в пенсійній системі 
України.  

8. 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Змістовий модуль 1- Бюджетна система: Тема 1 - Сутність, призначення і роль 
бюджету держави. Тема 2 -Бюджет як основний фінансовий план держави. Тема 
3 - Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. Тема 4 - Бюджетний устрій 
та побудова бюджетної системи України. Тема 5 - Міжбюджетні відносини і 
система бюджетного вирівнювання. Тема 6 - Система доходів бюджету. Тема 7 - 
Система видатків бюджету. Тема 8 - Видатки бюджету на економічну діяльність 
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держави та науку. Тема 9 - Видатки бюджету на соціальний захист населення і 
соціальну сферу. Тема 10 - Видатки бюджету на оборону та управління. Тема 11 - 
Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.  
Змістовий модуль 2 - Соціальне страхування: Тема 12 - Сутність, принципи й роль 
соціального страхування в системі соціального захисту населення. Тема 13 - 
Зарубіжний досвід організації соціального страхування. Тема 14 - Державне 
регулювання соціального страхування. Тема 15 - Збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тема 16 - Пенсійне 
страхування. Тема 17 - Соціальне страхування тимчасової втрати працездатності. 
Тема 18 - Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та від 
професійних захворювань. Тема 19 - Страхування на випадок безробіття. Тема 20 
- Медичне страхування. 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Денна форма навчання: 
За результатами поточного контролю:  50 балів 
Підсумкова контрольна робота: 50 балів 

10. Мова навчання Українська 

11. Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
в спільній РНП не 
вказується, а 
зазначається в 
кожному описі 
відповідно до 
наявних 
особливостей за 
даним зразком) 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів Поточний контроль: 

Перевірка виконання практичних завдань 20*1 бал = 20 балів 

Контрольна робота (тестування) 20*1 бал = 20 балів 

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

до 10 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Письмовий екзамен  50 

Всього 100 
 

12.  Викладач / 
викладачі 

Сословський В.Г., к.е.н., доцент  

13. 

Забезпечення 

1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери. 
4. Дистанційний курс 
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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 

ФВД12 Економіка праці й соціально-трудові відносини 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінанси та банківська справа 

2. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

3. Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

4.  Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

5. Статус дисципліни Вибіркова  

6.  
Мета вивчення 
дисципліни 

Полягає у формуванні у студентів міцних знань, умінь і практичних навичок та 
вивчення теоретико-методологічні та соціально-економічні питання трудових 
відносин у суспільстві; розвиток творчого мислення, умінь і навичок практичного 
застосування отриманих знань у подальшому навчанні і праці 

7. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1. Здатен демонструвати знання про трудовий потенціал суспільства, 
взаємозв’язок між зайнятістю, безробіттям, доходами і часом роботи, основні 
функції держави в сфері  соціальної політики 
РНД2. Здатен орієнтуватися в системі управління і відтворення трудових ресурсів, 
організації служби зайнятості. 
РНД3. Здатен демонструвати розуміння  нормативної бази управління 
трудовими ресурсами 
РНД4. Здатен оцінювати стан ринку праці,  зайнятість і доходи населення. 
РНД5. Здатен застосовувати  принципи формування заробітної плати та її 
регулювання. 
РНД6. Здатен орієнтуватися в системах соціального захисту і партнерства,  
вирішення трудових конфліктів. 
РНД7. Здатен застосовувати принципи регулювання робочого часу, організації 
праці та планування трудових показників.  

8. 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Об'єкт, предмет і завдання дисципліни 
Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 
Тема 3. Соціально-трудові відносини як система 
Тема 4. Соціальне партнерство 
Тема 5. Ринок праці та його регулювання 
Тема 6.  Соціально-трудові відносини зайнятості 
Тема 7. Організація і нормування праці 
Тема 8. Продуктивність і ефективність праці 
Тема 9. Політика доходів і оплата праці 
Тема 10. Планування праці 
Тема 6.  Соціально-трудові відносини зайнятості 
Тема 7. Організація праці 
Тема 8. Нормування праці 
Тема 9. Продуктивність і ефективність праці 
Тема 10. Політика доходів і оплата праці 
Тема 11. Планування праці 
Тема 12. Аналіз, звітність у сфері праці 
Тема 13. Аудит у сфері праці 
Тема 14. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й 
удосконалення соціально-трудових відносин 
Тема 15. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-
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трудових відносин 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Денна форма навчання: 
За результатами поточного контролю:  70 балів 
Підсумкова контрольна робота: 30 балів 

10. Мова навчання Українська 

11. Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
в спільній РНП не 
вказується, а 
зазначається в 
кожному описі 
відповідно до 
наявних 
особливостей за 
даним зразком) 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів Поточний контроль: 

Усна доповідь,  доповнення  5*3 бали = 15 балів 

Перевірка виконання практичних 
завдань 

5*3 бали = 15 балів 

Контрольна робота (тестування) 6*5 бали = 30 балів 

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

до 10 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 

70 

Підсумкова контрольна робота:  30 

Всього 100 
 

12.  Викладач / 
викладачі 

Біломістний О.М., к.е.н., доцент 
 

13. 
Забезпечення 

1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Компьютери. 
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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   Інвестування (рівень В - Проектне фінансування) 

Офіційна назва 
освітньої програми 

 «Фінанси та банківська справа» 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Сформувати у здобувачів освітнього рівня «бакалавр» базові знання, вміння, поглибити 
фахові компетенції з методології та інструментарію організації проектного фінансування 
для ефективного їх застосування у сфері своєї фахової діяльності. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД1. Демонструє знання сутності теоретичних засад форм і видів проектного 
фінансування, його ознак та складових організації, етапів та напрямів 
передінвестиційних досліджень, методів і форм фінансування проектів, методик 
оцінювання ефективності,  інструментів і методів управління та складових фінансового 
забезпечення інвестиційних і венчурних проектів. 
РНД2. Демонструє вміння аналізувати інвестиційний ринок та обирати перспективні 
інвестиційні напрями, розробляти бізнес-план і бюджет інвестиційного проекту. 
РНД3. Демонструє вміння аналізувати бізнес-плани інвестиційних проектів та портфелі 
цінних паперів і реальних інвестиційних проектів,  
РНД4. Демонструє вміння визначати  порядок організації проектного фінансування,  
оптимальну структуру капіталу проекту та його портфеля цінних паперів, 
використовувати механізм бюджетування інвестиційного проекту. 
РНД5. Демонструє вміння розробляти сіткові моделі проектів, аналізувати з їх 
допомогою  часові та вартісні, а також ймовірнісні  характеристики проектів, як  з 
допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, так і без нього (уручну). 
РНД6. Демонструє вміння  розробляти  організаційну структур управління проектом, 
визначати об’єкти проектного фінансування та оптимальну структуру джерел 
фінансування проектів,а також здатність організовувати фінансування проектів. 
РНД7. Демонструє здатність організовувати фінансування проектів, координувати 
діяльність структурних підрозділів щодо формування портфеля цінних паперів проектної 
компанії. 
 РНД8. Демонструє здатність  оцінювати можливості участі банку у фінансуванні 
інвестиційних проектів, залучення різних фінансових інструментів для реалізації проекту, 
оцінювати  інвестиційну кредитоспроможність позичальника, його майно та майнові 
права, ризики проектного фінансування та інструменти управління ними. 
 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Теоретичні засади проектного фінансування 
Тема 2. Організація проектного фінансування 
Тема 3. Передінвестиційні дослідження проектів 
Тема 4. Заходи та інструменти управління ризиками проектного фінансування 
Тема 5. Управління реалізацією інвестиційних проектів 
Тема 6. Фінансове забезпечення інвестиційного проекту 
Тема 7. Методи проектного фінансування 
Тема 8. Участь фінансових установ у проектному фінансуванні 
Тема 9. Оцінювання майна суб'єктів проектного фінансування 
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Тема 10. Фінансування інноваційних проектів 
Тема 11. Фінансування проектів за участю іноземного капіталу 

Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

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

Мова навчання українська  

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
 

Форми контролю 

Максимальна кількість 
балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Практичні роботи, кейси 7 х 5 балів =30 балів 

Тести 10х 2 бали = 20 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 
Підсумковий контроль: екзамен 50 
Всього 100 

 

Викладач/   
викладачі 

Сословський В.Г, к.е.н., доцент, доцент  кафедри фінансів, банківської справи і 
страхування. 

Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук;  
2. Електронна дошка;  
3. Комп’ютери, ноутбукі з MS Office; 
4. Спеціалізовані програмні комплекси з управління проектами MS Project, Spider 

Project   
5. Дистанційний курс «Проектне фінансування 

  



Варіативна компонента "Фінанси" 
 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Харківський навчально-науковий інститут 

Факультет управління та фінансових технологій 
Кафедра обліку та  оподаткування 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна 
дисципліна 

ФВД14  Економічний аналіз (рівень В - Фінансовий аналіз) 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Офіційна назва 
освітньої програми 

"Фінанси та банківська справа" 

Фокус освітньої 
програми 

Варіативні компоненти  "Фінанси" 

Освітній ступінь Бакалавр  

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус дисципліни вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати практичні завдання з фінансового і 
проектного аналізу в системі прийняття управлінських рішень 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Демонструє знання економічних категорій, законів, причинно-наслідкових та 
функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами в процесі здійснення 
фінансового і проектного аналізу 
РНД 2 Розуміє місце і значення аналітичної та контрольної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації, а також організаційно-
економічний механізм управління підприємством у вирішенні проблем фінансового і 
проектного аналізу в системі прийняття  ефективних управлінських рішень  
 РНД 3 Володіє методичним інструментарієм та розуміє особливості практики 
здійснення фінансового і проектного аналізу діяльності підприємств різних форм 
власності, організаційно-правових форм господарювання та видів.   
РНД 4 Визначає сутність об’єктів фінансового і проектного аналізу та розуміє їх роль і 
місце в системі прийняття управлінських рішень суб’єкта господарювання. 
РНД 5 Формує та аналізує фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 
підприємств та правильно інтерпретує отриману інформацію для прийняття 
стратегічних  управлінських рішень. 
РНД 6 Вміє застосовувати економіко-математичні методи та моделі, комп’ютерні 
технології в процесі здійснення фінансового і проектного аналізу суб’єктів 
господарювання 
РНД 7  Володіє загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 
фінансового стану підприємства, а також аналізу і оцінки інвестиційних проектів з 
урахуванням невизначеності та ризику. 
РНД 8 Усвідомлює особливості функціонування підприємств у сучасних умовах госпо-
дарювання та демонструє розуміння їх ринкового позиціонування.  

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. значення і теоретичні основи фінансового аналізу 
Тема 2. інформаційне забезпечення фінансового аналізу 
Тема 3. аналіз майна підприємства 
Тема 4. аналіз оборотних активів 
Тема 5. аналіз джерел формування капіталу підприємства 
Тема 6. аналіз грошових потоків 
Тема 7. аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 
Тема 8. аналіз фінансової стійкості підприємства 
Тема 9. аналіз кредитоспроможності підприємства 
Тема 10. аналіз ділової активності підприємства 
Тема 11. аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 
Тема 12. аналіз інвестиційної діяльності підприємства 
 

Тема 13. комплексний аналіз фінансового стану підприємства 

Форми поточного Поточний контроль – 100 балів. 



Варіативна компонента "Фінанси" 
 

та підсумкового 
контролю 

Підсумковий контроль – залік 

Мова навчання українська  

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  
Опитування або розв’язання проблемних ситуацій на 
семінарах 

до 10 балів 

Практична перевірка (розв’язання аналітичних задач, 
ситуаційних вправ) 

до 15 балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 20 балів 

Захист презентацій або  дослідно-аналітичних робіт  до 25 балів 

Підсумкова контрольна робота до 30 балів 
Всього за результатами поточного контролю: 100 
Всього 100 

 

Викладач/   
викладачі 

Піскунов Р.О., к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування  

Забезпечення  1.Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. Комп’ютери. 
 

  



Варіативна компонента "Фінанси" 
 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ФВД 15   Бізнес фінанси (рівень А - Цінова політика та управління 

витратами) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та банківська справа» 

Сертифікаційний пакет «Бізнес-фінанси» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: надання студентам 
ґрунтовних знань щодо системи економічних знань, умінь і навичок, необхідних для 
визначення витрат підприємства за видами, центрами відповідальності та носіями, мінімізації 
їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень; формування у студентів 
теоретичних знань і практичних навичок з питань формування цін та розробки цінової 
політики. 

2. Заплановані результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен знати: теоретичні основи управління витратами; основі складові, принципи і функції 
управління витратами та їх взаємодію; склад і характеристику витрат і напрямки їх 
формування; різновиди та характеристику центрів відповідальності витрат; поняття, види та 
методику калькулювання витрат; сутність та структуру планування витрат та методику його 
розрахунку; практичне значення обліку та аналізу витрат на підприємстві; методологію 
розрахунку собівартості продукції (послуг); розрізняти напрямки контролю в управлінні 
витратами та їх специфіку; технологію прийняття господарських рішень в системі управління 
витратами; сутність ціноутворення, його значення в сучасних умовах економіки України та 
світового ринку; вплив попиту і пропозиції на формування ринкових цін; вплив конкуренції та 
факторів, що її визначають, на формування та динаміку цін; функції цін, їх економічну сутність 
та взаємозв’язок; склад та структура ціни; методи ринкового ціноутворення; цінова стратегія 
підприємства та її види; особливості ціноутворення у зовнішньоекономічній сфері; система 
державного контролю за цінами в Україні. .  

3. Форми і методи контролю: 
– Усне та письмове опитування. 
– Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття. 
– Вирішення практичних завдань. 
– Тестування. 
– Написання  контрольних робіт. 
– Виконання творчих науково-дослідницьких проектів. 
– Залік. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти: 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів здійснюється на основі результатів поточного і 
підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на 
семінарських та практичних заняттях і оцінюється сумою набраних 100 балів.  

5. Хто викладає дисципліну:  Головко О.Г., кандидат економічних наук, доцент 



Варіативна компонента "Фінанси" 
 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ФВД16  Бізнес-фінанси (рівень В - Фінансова діяльність 

суб’єктів підприємництва та фінансовий контролінг) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та банківська справа» 

Сертифікаційний пакет «Бізнес-фінанси» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: формування базових 

знань з теорії здійснення фінансової діяльності суб’єктів підприємництва, засвоєння 

закономірностей функціонування суб’єктів підприємництва на макро- і мікрорівнях. 

2. Заплановані результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: зміст та основні напрямки фінансової діяльності підприємств; способи і методи 

забезпечення ліквідності підприємства та його фінансової рівноваги; методи формування власного 

та позичкового капіталу підприємства; особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання 

у сфері зовнішньо-економічних відносин та організації фінансових взаємовідносин підприємств з 

державою; сутність методів фінансового контролінгу і бюджетування та вміти: обирати форми 

фінансування підприємств; користуватися методами збільшення (зменшення) власного капіталу 

підприємства; оцінювати фінансові аспекти реорганізації підприємства; розраховувати 

ефективність фінансових інвестицій підприємства; користуватися методами та прийомами 

фінансового контролінгу та бюджетування   на підприємстві. 

3. Форми і методи контролю: 

– Усне та письмове опитування. 

– Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття. 

– Тестування. 

– Написання  контрольних робіт. 

– Виконання творчих науково-дослідницьких проектів. 

– Залік. 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів здійснюється на основі результатів поточного 

контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на семінарських 

заняттях і оцінюється сумою набраних 100 балів. Максимальна сума балів, набраних на 

семінарських заняттях становить 100 балів. 

5. Хто викладає дисципліну: 

Біломістний О.М., кандидат економічних наук, доцент 

 

 



Варіативна компонента "Фінанси" 
 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ФВД17   Бізнес-фінанси (рівень С – Бізнес-планування) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та банківська справа» 

Сертифікаційний пакет «Бізнес-фінанси» 
Кількість кредитів за ECTS 6 

 
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: надання студентам 

низки знань та вмінь щодо розробки, оформлення та презентації бізнес-планів суб’єктів 

господарювання та прийняття рішень при розробці, оцінці, аналізі та впровадженні 

інноваційних проектів. 

 

2. Заплановані результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: сутність, логіку розробки бізнес-плану для суб’єктів господарювання різних 

типів; структуру бізнес-плану та його зміст; основні методики розробки бізнес-плану; 

специфічні методи розробки окремих розділів бізнес-плану; вимоги до оформлення бізнес-

плану та його презентація. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

вміти: розробляти бізнес-план виходячи із специфіки інноваційного проекту; визначати 

джерела і методи пошуку інформації, потрібної для розробки бізнес-плану; оформляти бізнес-

план; проводити ефективну презентацію бізнес-плану. 

 

3. Форми і методи контролю: 

– Усне та письмове опитування. 

– Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття. 

– Тестування. 

– Написання  контрольних робіт. 

– Залік. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на 

семінарських та практичних заняттях і оцінюється сумою набраних 100 балів.  

 

5. Хто викладає дисципліну: 

Орєхова К.В., кандидат економічних наук, доцент 

 

 



Варіативна компонента "Фінанси" 
 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ФВД 18    Бізнес фінанси (рівень D - Фінанси малого бізнесу) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та банківська справа» 

Сертифікаційний пакет «Бізнес-фінанси» 
Кількість кредитів за ECTS 6 

 
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: сформувати у 
здобувачів вищої освіти цілісну систему знань щодо особливостей організації й функціонування 
фінансів в малому бізнесі. 
 

2. Заплановані результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 
освіти  повинен знати: організаційно-правові форми малого бізнесу, принципи та умови 
здійснення підприємницької діяльності, основи державної підтримки й державного регулювання 
малого бізнесу в Україні, особливості оподаткування малого бізнесу, основні джерела фінансового 
забезпечення підприємницької діяльності, методи оцінки інвестиційних проектів, ризиків та 
обґрунтування критеріїв вибору фінансових рішень. 
 
 

3. Форми і методи контролю: 

Усне та письмове опитування. 

Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття. 

– Тестування. 

– Написання  контрольних робіт. 

– Виконання творчих науково-дослідницьких проектів, практичних завдань. 

– Залік. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок здобувача вищої освіти здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 

здійснюється на семінарських та практичних заняттях і оцінюється сумою набраних 100 балів.  

 

5. Хто викладає дисципліну: 

Біломістний О.М., кандидат економічних наук, доцент 


