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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 

ФВД31   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 

ФВД32 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 
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Тема 15. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-
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 менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна  
дисципліна 

ФВД 33    Логістичний менеджмент організацій 

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 

формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння 
концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку логістичного 
менеджменту та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння 
навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та 
іншими потоками в сучасних умовах 

7. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 . Продемонструвати здатність застосовувати теоретичні основи 
системного управління логістичною діяльністю підприємства та теоретичні 
засади організації виробничого процесу для вирішення нових практичних 
ситуацій 

РНД 2. Аналізувати передумови створення та особливості функціонування 
логістичних систем 

РНД 3. Організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства по 
ефективному просуванню продукції в ланцюгу "закупки сировини - виробництво 
продукції - розподіл - збут - споживання" на основі інтеграції і координації 
операцій і функцій 

РНД 4. Володіти методами раціональної організації, планування та контролю 
функціонування логістичних систем різних видів 

РНД 5. Застосовувати практичні навички щодо здійснення техніко-економічних 
розрахунків, пов’язаних з аналізом та обґрунтуванням рішень щодо створення 
логістичної системи, підтримки усталеного режиму її функціонування та 
перетворень 

РНД 6. Продемонструвати здатність управляти інформаційними та фінансовими 
потоками, узгоджувати їх з матеріальними та потоками послуг 

РНД 7. Організувати створення логістичної системи та визначати оптимальні 
параметри її функціонування 

РНД 8.  Здійснювати вибір постачальника та умов поставки, транспортних засобів 
та шляхів доставки, координувати процеси поставки з виробничими процесами, 
визначати раціональні рівні запасів та умови їх зберігання 

8. 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Логістичний менеджмент як інструмент сучасної економіки 
Тема 2. Різноманітність форм логістичного менеджменту на підприємстві 
Тема 3. Характеристика елементів логістики 
Тема 4. Технологічні процеси управління матеріальними потоками 
Тема 5. Фактори формування логістичних систем 
Тема 6. Управління матеріальними потоками в логістичних системах 
Тема 7. Логістичний менеджмент закупівельної діяльності 
Тема 8. Менеджмент розподільчої логістики 
Тема 9. Менеджмент внутрішньовиробничої логістики 
Тема 10. Логістичний менеджмент посередництва 
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Тема 11. Логістика складування 
Тема 12. Транспортна логістика 
Тема 13. Менеджмент транспортно-експедіційних логістичних послуг 
Тема 14. Глобалізація процесів логістики 
Тема.15. Міжнародний логістичний менеджмент 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 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 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Науково-дослідна робота та публікація тез 
доповіді на конференції 

50 балів 

або  

 Тези та виступ на конференції з науковою 
доповіддю 

10 балів 

Презентації, тестування, усні опитування, доповіді, 
складання та вирішення тематичних кроссвордів 

20 балів 

Бізнес-кейс «Ринок логістичних послуг України» 
або виконання аналітично-дослідного завдання 
«Дослідження закордонного ринку логістичних 
послуг» (країни визначаються викладачем) 

20 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

12.  Викладач / 
викладачі 

Христофорова О.М. 

13. Забезпечення Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка;3.Компьютери. 

 

 
 

  



Варіативна компонента "Бізнес-планування" 
 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ФВД34   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 "Бізнес-планування" 
 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ФВД 35   Антикризовий менеджмент 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: 
формування системи спеціальних знань і практичних навичок з розробки комплексу та 

реалізації заходів антикризового управління. 
 

2. Заплановані результати навчання 
Знання: причин виникнення кризових явищ в економіці та в системі управління; 

економічних механізмів виникнення кризового стану на підприємстві; методики діагностики 
кризових ситуацій на підприємстві; основних ознак готовності підприємства, його менеджерів і 
персоналу до попередження, подолання або мінімізації наслідків кризових явищ; розробки 
стратегій і підходів до розвитку підприємства з урахуванням потенційних кризових явищ; сучасних 
методів та інструментарій управління у кризових умовах. 

вміння: провести експрес-діагностику стану підприємства з метою виявлення потенційних 
(латентних) кризових ситуацій та явищ; скласти прогноз перспективи виникнення та розвитку 
кризових ситуацій на підставі експрес-аналізу; визначити основні напрями запобігання, подолання 
та мінімізації наслідків кризових явищ на підприємстві. 

 
3. Форми та методи контролю: 
Поточний рейтинговий контроль знань: усна перевірка (опитування, розв’язання 

проблемних ситуацій тощо) на семінарах; виконання тематичних та підсумкової контрольної 
роботи. Підсумковий контроль: екзамен. 

 
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

- теоретична частина – 20 балів; 
- самостійні, тематичні контрольні та підсумкова контрольна роботи – 30 балів; 
- екзаменаційна робота – 50 балів; 
- підсумок – 100 балів 

 

5. Викладач дисципліни: кандидат економічних наук, доцент 

  



Варіативна компонента "Бізнес-планування" 
 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ФВД36     Менеджмент ЗЕД 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: полягає у 
формуванні у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань і практичних навичок щодо 
прийняття і виконання управлінських рішень у сфері ЗЕД. 

2. Заплановані результати навчання  
В процесі вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  

- методи управління зовнішньоекономічною діяльністю; 

- етапи організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства; 

- основну документацію, необхідну для здійснення зовнішньоекономічної діяльності. вміти: 

 - самостійно організовувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства; 

- самостійно збирати необхідну документацію для здійснення ЗЕД; 

- самостійно аналізувати та планувати ЗЕД підприємства;  

- контролювати, діагностувати та планувати ЗЕД підприємства; 

- оперувати макроекономічними категоріями; 

- визначати та аналізувати сучасні проблеми управління за спеціальністю; 

- приймати рішення щодо розв’язання актуальних проблем управління за спеціальністю. 

3. Форми та методи контролю  
1. Поточний рейтинговий контроль знань протягом семестру: усне та письмове опитування, 
тестування, самостійна робота студентів. 
2. Підсумковий семестровий контроль: залік. 

 
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  
- теоретична частина – 30 балів; 
- розв’язання задач, вправ – 10 балів; 
- виконання і захист індивідуальних навчально-дослідних завдань  – 40 балів; 
- тестовий контроль – 20 балів. 
Підсумковий контроль: залік – загальна сума балів – 100 
 
5. Хто викладає дисципліну:   Ізюмцева Н.В., к.е.н., доцент 

 

 

  



Варіативна компонента "Бізнес-планування" 
 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ФВД37   Самоменеджмент та організаційна поведінка 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: оволодіння 
теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; 
формування у здобувачів освіти індивідуальних особливостей та навичок притаманних 
майбутньому управлінцю; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю; 
формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних 
знань з організаційної поведінки і прийняття адекватних управлінських рішень. 

 

2. Заплановані результати навчання  
В процесі вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: основи самоуправління своєю життєдіяльністю і діяльністю; як будувати кар'єру; 

закони, що управляють людиною, і механізм їхньої дії; технологію стратегічного і повсякденного 

самоменеджменту; засоби реалізації функцій самоменеджменту; особливості самоменеджменту, 

де кар’єра є метою;   теоретичні основи поведінки особистості в організації; методи управління 

індивідуальною і груповою поведінкою в організації; технології дослідження впливу організаційної 

поведінки на ефективність управління людськими ресурсами в сучасних складних організаційних 

системах. 

вміти: планувати трудову діяльність; ефективно здійснювати управління; здійснювати 
стратегічне і повсякденне планування життя;  застосовувати засоби самоменеджмент під час 
розв’язання функціональних завдань; застосовувати знання і навички самоменеджменту для 
досягнення життєвих цілей;  самостійно з'ясовувати причинно-наслідкові зв'язки в 
організаціях та організаційному оточенні;  самостійно формувати модель організаційних 
змін. 
 самостійно розробляти технології прийняття та реалізації управлінських рішень в області 
управління організаційною поведінкою. 
 

3. Форми та методи контролю  
1. Поточний рейтинговий контроль знань протягом семестру: усне та письмове опитування, 
тестування, самостійна робота студентів. 
2. Підсумковий семестровий контроль: залік. 
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

- теоретична частина – 30 балів; 
- розв’язання задач, вправ – 10 балів; 
- виконання і захист індивідуальних навчально-дослідних завдань  – 40 балів; 
- тестовий контроль – 20 балів. 
Підсумковий контроль: залік – загальна сума балів – 100 

5. Хто викладає дисципліну: Швидка О.Б., к.н. з соц.ком., доцент кафедри менеджменту та 
соціально-гуманітарних дисциплін 



Варіативна компонента "Бізнес-планування" 
 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ФВД 38    Управління інноваціями 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Фінанси та  банківська справа» 
Кількість кредитів за ECTS 6 

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

у майбутніх фахівців сучасних теоретичних основ та практичних навичок організації та управління 
інноваційною діяльністю для підвищення творчого потенціалу та отримання систематизованих 
знань, що забезпечать високу ефективність і конкурентоспроможність інновацій та фінансову 
стабільність підприємства. 

 
2. Заплановані результати навчання  
В процесі вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: основні концепції, поняття, методи і підходи, що використовуються в світовій 

практиці з організації інноваційної діяльності;  основні напрямки інноваційної діяльності 
підприємств, специфічні методи та інструменти інноваційного менеджменту, вплив інновацій на 
підвищення якості та зниження собівартості продукції; критерії оцінки економічної ефективності 
інноваційного проекту; 

вміти: планувати інноваційний процес та бізнес; застосовувати сучасні методи оцінки 
ризиків та ефективності нововведень; вирішувати стратегічні і тактичні завдання, пов'язані з 
впровадженням у виробництво нових видів техніки та технології; досліджувати сучасні ринки 
інновацій та інтелектуальної власності. 

 
3. Форми та методи контролю  

1. Поточний рейтинговий контроль знань протягом семестру: усне та письмове опитування, 
розв’язання задач, вправ, виконання і захист індивідуальних навчально-дослідних завдань, 
тестування. 
2. Підсумковий семестровий контроль: залік. 

 
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  
- теоретична частина – 30 балів; 
- розв’язання задач, вправ – 10 балів; 
- виконання і захист індивідуальних навчально-дослідних завдань  – 40 балів; 
- тестовий контроль – 20 балів. 
Підсумковий контроль: залік – загальна сума балів – 100 
 
5. Хто викладає дисципліну:  
Ковальчук В.Г., доктор наук з держ. упр, доцент 
Топалова С.О., канд. ек. наук, доцент. 


