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Ступінь вищої освіти 

Галузь знань 
Спеціальність 
Спеціалізація 

«бакалавр» 
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                            КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ                                 

ПІДПРИЄМСТВА 

 
 
 

 афедра економіки та фінансів підприємства 

створена в 1966 р. і до    1993 р. мала назву кафедра 

економіки торгівлі. З перших років існування 

стала однією з провідних кафедр Київського 

торговельно-економічного інституту. Згодом з її 

складу виокремилася кафедра управління 

торгівлею (нині - кафедра менеджменту) та 

кафедра організації торгівлі (нині - кафедра 

маркетингу), а пізніше - кафедра 

зовнішньоекономічної діяльності (нині - кафедра 

міжнародної економіки). З 2012 року кафедра має 

назву економіки та фінансів підприємства    

Науковий та викладацький потенціал: 

професорсько-викладацький склад кафедри 

становить 30 викладачів, з яких 26 мають 

науковий ступінь, у тому числі  шість докторів 

наук, професорів. Завідувач кафедри: докт. екон. 

наук, професор Блакита Ганна Владиславівна. 

Пріоритетні завдання кафедри: підготовка 

високопрофесійних фахівців в області економіки та 

фінансів підприємства, формування спеціальних 

 МАЗАРАКІ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ 

Ректор, доктор економічних наук, професор, 

академік Національної академії педагогічних наук 

України, заслужений діяч науки і техніки України, 

лауреат Державної премії України в галузі науки і 

техніки, кавалер ордена князя Ярослава 

Мудрого, лауреат Премії Кабінету Міністрів 

України за розроблення і впровадження 

інноваційних технологій, голова наукової секції 

”Економіка” МОН України, голова редколегій 

журналів ”Вісник КНТЕУ”, ”Товари та ринки”, 

"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право", 

член редколегії журналу ”Економіка України”. 

К 



 

поглиблених теоретичних знань, практичних 

навичок та вмінь у сфері економічної і фінансової 

діяльності та економічної безпеки підприємства; 

підготовка до успішного засвоєння програм вищих 

ступенів освіти (PhD), до викладацької діяльності, 

наукового консультування у бізнес-структурах. 

Науковці кафедри мають значний обсяг 

навчально-методичних та наукових публікацій, у 

тому числі у  виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних. Викладачі кафедри 

залучаються до участі в роботі журі ІІ етапу 

Всеукраїнських предметних олімпіад та олімпіад 

зі спеціальності «Економіка», Галузевих 

конкурсних комісіях ІІ етапу Всеукраїнських 

конкурсів студентських наукових робіт та 

випускних кваліфікаційних робіт. Викладачі 

кафедри в рамках Програми Еразмус+ «Навчальна 

(академічна) мобільність» викладали в бізнес-

школі «Ауденсія» (м. Нант, Франція), Університеті 

Гренобль Альпи.  

Провідні науковці кафедри беруть активну участь 

у, є виконавцями науково-дослідних робіт. 

законотворчій діяльності, у наукових та 

громадських радах, комісіях, програмах, є 

виконавцями науково-дослідних робіт. 



 

 

 
 
 
 

 

 

Управляти – значить вести 
підприємство  до його мети, 

витягуючи максимум 
можливостей  і наявних 

ресурсів  

                                              Анрі Файоль 

 
 
 

Ви прагнете стати висококваліфікованим 

конкурентоспроможним фахівцем у сфері фінасів? 

Ви прагнете розвивати свої можливості та примножити 

знання? 

Ви хочете бути успішним і затребуваним на ринку праці? 

Тоді дана освітня програма для Вас! 

 
Дана освітня програма для  тих хто прагне стати фахівцем 

здатним вирішувати спеціалізовані професійні завдання  при 

здійсненні корпоративної діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає проведення теоретико-прикладних досліджень 

із застосуванням інноваційних технологій та новітніх 

програмних продуктів, забезпечити майбутній 

інтелектуальний розвиток та професійне зростання! 
Навчання за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент» 
орієнтується на підготовку фахівців, які володіють сучасним 
економічним мисленням, теоретичними знаннями і 
прикладними навичками, які дозволяють розв’язувати 
складні завдання і проблеми у галузі фінансового 
управління підприємством та виконувати функції з 
управління фінансами на підприємстві самостійно, що 
передбачає проведення теоретико-прикладних досліджень 
із застосуванням інноваційних технологій та новітніх 
програмних продуктів. 
 
 

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Метою даної освітньої програми є Забезпечити формування 

актуальних для ринку праці теоретичних знань, практичних умінь 

та навичок, що належать до галузі фінансового управління 

підприємством та створює можливість виконувати функції з 

управління фінансами на підприємстві самостійно.  

Навчання за освітньою програмою побудоване на концептуальних 

теоретичних засадах провідних наукових  фінансових шкіл та 

узагальненні практичного досвіду у сфері фінансової діяльності 

підприємства, орієнтує на актуальні спеціалізації у сфері бізнесу та 

управління, в рамках яких можлива подальша професійна та 

наукова кар’єра.  Відмінністю підготовки студентів спеціальності 

«Фінансовий менеджмент»  є вивчення актуальних професійно 

орієнтованих дисциплін у відповідності до затверджених 

авторських програм. 

  Випускник освітньої програми придатний до 

працевлаштування на посади наукового співробітника, викладача 

закладу вищої освіти, інших професіоналів в галузі методів 

навчання, експерта з фінансово-економічних питань, фінансового 

консультанта, фінансового аналітика,  фінансового менеджера, 

консультанта з ефективності підприємництва, радника (органи 

державної влади), аналітика з фінансово-економічної безпеки, 

економіста з фінансової роботи, фахівця з фінансового планування, 

фінансового радника, консультанта з фінансово-економічних 

питань 
 

ОСВІТНІЙ 

СТУПІНЬ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

БАКАЛАВР 051 
 ЕКОНОМІКА 

ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ 

ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ 

072  
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА 

СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ 

МАГІСТР 051  
ЕКОНОМІКА 

ЕКОНОМІКА ТА БЕЗПЕКА 

БІЗНЕСУ 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(англомовна програма) 



 

 

 

 
 

Мета дисципліни:  формування системи знань та компетентностей щодо 

обґрунтування та реалізації фінансових рішень на підприємстві.  

 

Стислий зміст: сутність, мета і функції фінансового менеджменту; 

методологічні засади формування систем забезпечення фінансового менеджменту на 

підприємстві; управління активами підприємства; управління капіталом 

підприємства; основи управління інвестиціями підприємства. управління грошовими 

потоками підприємства; основи управління фінансовими ризиками підприємства; 

основи антикризового фінансового управління. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Шукайте собі таке заняття, яке вам до душі 

 і зробіть так, щоб воно принесло вам дохід 

Х.Маккей 
 

Мета дисципліни:   формування теоретичних знань у сфері інвестиційного 

бізнесу, в тому числі: основ організації проектного фінансування, обґрунтування 

доцільності інвестицій, набуття практичних навичок аналізу та експертизи 

інвестиційних проектів, розробки проектно-кошторисної документації, управління 

ризиками інвестиційних проектів, фінансового забезпечення реалізації реальних 

інвестиційних проектів, моніторингу та управління інвестиційними програмами та 

проектами. 

Стислий зміст: сутність, методи та форми проектного фінансування. 

Міжнародні і вітчизняні фінансові інститути. Роль міжнародних фінансових інститутів у 

становленні і розвитку проектного фінансування. Структура та елементи світового 

ринку проектного фінансування. Основні пріоритети і форми проектного фінансування 

на сучасному етапі. Ризики проектної діяльності та їх основні види.  

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Фінансовий менеджмент – це є мистецтво 

 та наука управління грошима  

на підприємстві 

 
 

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ 

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEo5SEov_hAhUHtYsKHT6YBP0QjRx6BAgBEAU&url=https://m-hr.com.ua/&psig=AOvVaw1jJC15vhZwVuB6FB5rFEGG&ust=1556969507959625


 

 

 

 
 
Мета дисципліни:   формування теоретичних знань та практичних навичок створення 

бізнесу на засадах системного підходу, побудови бізнес-моделі та процесної моделі 

компанії, обґрунтування  необхідних передумов ефективного  управління бізнесом.  

Стислий зміст: сутність, принципи та складові бізнес-інжинірингу; інформаційні 

системи та технології в бізнес-інжинірингу; генерування та мистецтво презентації 

бізнес-ідеї (дизайн мислення);  бізнес-модель: сутність, стилі та шаблони; поняття, 

атрибути та ресурси бізнес-процесу; зміст та концептуальні засади ідентифікації 

бізнес-процесів; створення (опис) бізнес-процесів в межах визначеної бізнес-моделі; 

управління бізнес-процесами компанії; розробка системи оціночних показників 

ефективності окремих бізнес-процесів та бізнес-моделі компанії в цілому; 

реінжиніринг бізнес-процесів. 
 
 
 
 
 
 
 

                      Головною перевіркою менеджменту слід  вважати  

економічні результати його компанії.   

                  Конкретні досягнення, а не знання слугують доказом   

професійної придатності керівника і  одночасно його метою  

                                                                                     Пітер Друкер 
 

Мета дисципліни:   формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних 

знань та практичних навичок щодо основ корпоративного управління, застосування 

інструментарію формування корпоративних стратегій та управління корпоративними 

утвореннями. 

 Стислий зміст: Теоретичні основи корпоративного управління. Інфраструктура 

корпоративного середовища. Учасники корпоративних відносин та органи 

корпоративного управління. Моделі та міжнародні стандарти корпоративного 

управління. Організаційний механізм корпоративного управління. Тактичне і 

стратегічне управління корпораціями. Управління корпоративними витратами. 

 
 

 БІЗНЕС-ІНЖИНІРИНГ 

Бізнес-інжиніринг (Business engineering) - розробка 

та реалізація бізнес-рішень,  

від бізнес-моделі до бізнес-процесів та організаційної 

структури  

до інформаційних систем та інформаційних 

технологій 
 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 



 

 

Економічний механізм корпоративного управління. Звітність та контролювання в 

системі корпоративного управління 

 

 

 
 
 
 
 

                               Наука потрібна народу.  

                                     Країна, що не розвивається, 

                                    неминуче перетворюється в колонію. 

                                                                        Ф. Жоліо-Кюрі 

Мета дисципліни:   формування та  засвоєння студентами  теоретичних знань 

щодо методології, теорії методу і процесу, методологічного забезпечення наукових 

досліджень, набуття навичок самостійного планування, виконання,  організації та 

апробації наукових досліджень магістрами  у рамках обраних напрямів з економіки, 

економічної безпеки підприємства, його фінансового управління. 

 Стислий зміст: сутність  понять і категорій методології наукових досліджень. 

Специфіки та типології наукового пізнання. Формування   та обґрунтування  проблеми 

наукового дослідження. Методи наукових досліджень: поняття,характеристики, методи 

емпіричних досліджень та аналізу. Наукове прогнозування як метод дослідження, 

планування як функція прогнозування. Інформаційне забезпечення наукового 

дослідження. Організація наукового дослідження магістрів.  

 
 
 
 
 
 
 

               Єдиною перешкодою для 

            Здійснення наших планів  

           на завтра можуть бути 

            наші сьогоднішні сумніви. 

                                                                                     Ф. Рузвельт 

 

Мета дисципліни:   формування практичних навичок та вмінь застосування 

методики викладання у закладах вищої освіти із використанням як традиційних, так й 

інноваційних освітніх технологій; формування основ педагогічної майстерності, 

розвитку комунікативних здібностей; оволодіння методикою розробки навчально-

методичних видань. 

 Стислий зміст: система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи 

розвитку. Планування та організація освітнього процесу. Психологічні основи 

навчання та педагогічна майстерність викладача. Система методів навчання у вищій 

МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 



 

 

школі та їх використання у викладанні фахових дисциплін. Науково-методичне 

забезпечення освітнього процесу. Традиційні та інноваційні освітянські технології. 

Аудиторні форми навчання у вищих навчальних закладах: підготовка та методика 

проведення. Інтерактивні методи навчання і тактики їх застосування. Організація 

самостійної роботи студентів. Контроль та діагностика знань студентів. Організація 

практичної підготовки студентів. Планування роботи викладача та облік її виконання.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета дисципліни:   сформувати у студентів цілісну уяву про закономірності 

функціонування держави і права як соціально-економічного явища; основні 

положення міжнародного фінансового та банківського права, теоретичні та практичні 

аспекти застосування та тлумачення нормативно-правових актів в даній сфері. 

Навчити студентів: узагальнювати вітчизняний та зарубіжний досвід в сфері 

фінансового, банківського, бюджетного,податкового права; запроваджувати на практиці 

результати досліджень; здійснювати правову експертизу міжнародних та національних 

нормативних актів в сфері фінансових відносин; давати кваліфіковані юридичні 

висновки та консультації з питань регулювання міжнародного правопорядку в 

світовій фінансовій системі. 

Стислий зміст: Організаційно-правові механізми міжнародних валютно-

фінансових відносин. Розвиток міжнародних валютно-фінансових відносин. Паризька 

система золотого стандарту. Бретон-Вудська валютна система. Кінгстонська валютна 

система. Європейська валютна система та проблеми переходу до валютного союзу.  

Міжнародно-правові питання конвертованості. Класифікація валют за МВФ. 

Класифікація валют НБУ. Правове регулювання валютних обмежень. Правова 

регламентація міжнародних організацій сфери міжнародних фінансів: Організації 

системи ООН, регіональні банки розвитку, банк міжнародних розрахунків, Паризький 

клуб та Лондонський клуб. Міжнародний валютний фонд (органи управління, 

ресурси, правотворча діяльність). Група Всесвітнього банку (МБРР, МАР, МФК, 

МІГА). Валютно-кредитні та фінансові організації європейських держав (організацій 

ЄС, ЄБРР). Правове регулювання міжнародних кредитних відносин. Правове 

регулювання міжнародних розрахунків.  

 

МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

Минуле і сьогодення – наші засоби:  

        тільки майбутнє – наша ціль 

                                        Б. Паскаль 
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ДИСЦИПЛІНИ 

 

        ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЮ 

 
 

 

             

                                          ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ 

                          
                           Тільки нещасні вірять у владу долі.   

                                      Щасливі світу цього приписують 

                                               самим  собі всі успіхи, яких вони  

                                     досягають                                   

                                   Дж. Свіфт 

Мета дисципліни:   вивчення психологічних закономірностей управлінської 

діяльності, знання сукупності психічних явищ і відносин в організації, що виникають 

в процесі управління та оволодіння компетентностями щодо їх регуляції. 

Стислий зміст: теоретико-методологічні основи психології управління. 

Структура, функції та методи психології управління. Особистість в психології 

управління. Психологія управлінського спілкування. Ефективне управління 

організаційними структурами. Психологічна готовність керівника до управління. 

Психологічні основи прийняття управлінських рішень керівниками. Психологія 

стилів та типів керівництва. Психологія конфліктів в управлінні та шляхи їх 

розв'язання. 
 

 
 

КОНТРОЛЮ 

  

 

 

 

                             Кожний володіє достатньою силою,  

                             щоб виконати те, в чому він переконаний 

                                                                                       І.Гете 

Мета дисципліни:   оволодіти знаннями щодо поняття, сутності та значення 

фінансового контролю; завдання, предмета та об’єкта фінансового контролю; 

принципів фінансового контролю; класифікації видів фінансового контролю; 

відмінності аудиторського контролю від державного фінансового аудиту; 

повноважень органів, наділених правом щодо здійснення державного фінансового 

аудиту. На основі отриманих теоретичних знань студент повинен здобути практичні 

навички щодо порядку здійснення контролю у сфері фінансів уповноваженими 

органами, зокрема контролю у сфері публічних доходів, публічних видатків, 

платіжній системі та обігу коштів, банківській сфері тощо; оскарження рішень 

контролюючих органів, дій та бездіяльності їх посадових осіб, а також набути навичок 



 

ПОДАТКОВЕ ПРАВО 

щодо правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання 

невиконанню вимог законодавства у сфері фінансового контролю. 

Стислий зміст: поняття та принципи фінансового контролю. Види фінансового 

контролю. Методи фінансового контролю. Система та процес фінансового контролю. 

Повноваження органів загальної компетентності у сфері фінансового контролю. 

Правове регулювання валютного контролю. Правове регулювання недержавного 

фінансового контролю. Незалежний аудиторський контроль. Громадський 

фінансовий контроль. Підстави та порядок оскарження рішень контролюючих 

органів, дій та бездіяльності їх посадових осіб. 

 
 
 
 
 
 
 

                                     Хто відмовляється багато від чого, 

Той                     багато що може собі дозволити 

                                                                Ж. Шардан 

Мета дисципліни:   за наслідками вивчення дисципліни студенти повинні 

оволодіти знаннями щодо поняття, ознак, функцій податку та елементів його 

правового механізму; принципів податкової політики держави та податкової системи, 

прав та обов’язків суб’єктів податкових правовідносин.Здобуття студентами 

практичних навичок щодо порядку здійснення органами Державної фіскальної 

служби та іншими органами, які здійснюють контроль за сплатою податків, зборів 

камеральних, документальних перевірок, фактичних та інших видів перевірок та 

зустрічних звірок; оскарження рішень контролюючих органів, дій та бездіяльності їх 

посадових осіб; відповідальності за порушення податкового законодавства; порядку 

справляння загальнодержавних та місцевих податків, зборів платежів. Набуття 

студентами навичок щодо правильного застосування, неухильного дотримання та 

запобігання невиконанню вимог податкового законодавства. 

Стислий зміст: загальні положення податкового права. Правові основи 

податкової системи України. Правове становище органів, що здійснюють мобілізацію 

грошових коштів у централізовані фонди держави. Загальна характеристика 

податкових систем окремих зарубіжних країн. Правове регулювання податків з 

юридичних осіб. Правове регулювання податків із фізичних осіб. Правове 

регулювання податків, що сплачують юридичні та фізичні особи. Відповідальність за 

порушення податкового законодавства. 

 

 

 



ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
 

 

 

        Мета дисципліни:   формування у майбутніх фахівців цілісної системи 

теоретичних знань та практичних навичок з управління змінами в організаціях, 

розуміння принципів та особливостей застосування сучасного інструментарію 

реалізації змін та вироблення навичок щодо оцінювання ефективності та 

результативності управління змінами. 

 Стислий зміст: зміни як основа розвитку організації. Класифікація змін в 

організації. Моделі управління змінами в організації. Зміст та порівняльна 

характеристика категорій організаційних змін. Процес управління змінами в 

організації. Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. Поведінка 

персоналу в управлінні організаційними змінами. Технологія профілактики опору 

персоналу змінам. Стратегії управління змінами в організації.  

 

Мета дисципліни:   формування вартісного мислення, спроможність прийняття 

інвестиційних рішень, що разом із відповідною теоретичною та практичною 

підтримкою вдосконалює навички щодо управління драйверами збільшення вартості 

на підприємстві в контексті ціннісно-орієнтованого підходу. 

Стислий зміст: характеристика сутності вартості та цінності підприємства як 

об’єкта купівлі та продажу. Система драйверів вартості підприємства. Концепція 

управління вартістю підприємства. Підходи та показники оцінки ефективності 

управління вартістю підприємства. Методи оцінки вартості підприємства в рамках 

доходного підходу. Методи оцінки вартості підприємства в рамках ринкового 

(порівняльного, аналогового) та витратного (майнового) підходів. Вплив дивідендної 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 

УПРАВЛІННЯ  ВАРТІСТЮ  ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кожний володіє достатньою силою, 

 щоб виконати те, в чому він 

переконаний 

І.Гете 
 

      Будь-які зміни несуть із собою нові можливості,   

     тому реакцією організації на них повинно бути   

     не вичікування, а підвищення активності  

                                                              Дж.Уелч 
 



 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

політики на зміну вартості підприємства. Застосування фінансових інструментів та 

управлінських підходів на підприємстві для впливу на формування його ринкової 

вартості. Реструктуризація  та реорганізація в системі  формування вартості 

підприємства. Недружні злиття та поглинання підприємств в системі управління 

формуванням вартості підприємства. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Мета дисципліни:   здобуття студентами знань і набуття навичок з питань 

розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної приваб-

ливості проектів, методів оцінювання їхньої ефективності, ризиків, ліквідності, 

формування інвестиційного фінансового портфеля та програм реальних інвестицій 

підприємства. 

Стислий зміст: сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. 

Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту. 

Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку. Інвестиційна стратегія 

підприємства. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. 

Управління реальними інвестиціями підприємства. Правила прийняття інвестиційних 

рішень. Формування програми реальних інвестицій підприємства. Особливості 

управління інноваційними інвестиціями підприємства. Управління фінансовими 

інвестиціями підприємства. Управління портфелем фінансових інвестицій 

підприємства. 

 

 
 

 

Мета дисципліни:   знання специфіки та принципів побудови аналітичної 

роботи на фінансових ринках; змісту окремих методів аналізу різноманітної 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 
Зберегти свої гроші значно  

складніше, ніж добувати їх 

М.Монтель 
 

Діяльність – це єдиний шлях до 

знання 

Б.Шоу 
 



ДИСЦИПЛІНИ 

 

інформації; знання принципів та прийомів аналітичного дослідження фінансових 

ринків. Уміння «читати» фінансову інформацію та розуміти наслідки випадкових та 

непередбачуваних новин для фінансових ринків; передбачувати тенденції за 

допомогою індикаторів та рейтингів; формувати та приймати ефективні рішення для 

мінімізації ризиків спекулятивних операцій. 

Стислий зміст: фінансовий ринок як об’єкт аналізу. Теоретична база аналізу 

фінансових ринків. Методичні засади аналізу фінансових ринків. Технічний аналіз 

фінансових ринків. Фундаментальний аналіз фінансових ринків. Специфічні методи 

аналізу фінансових ринків. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мета дисципліни:   формування теоретичних знань та набуття практичних 

навичок з основ захисту прав (інтересів) споживачів фінансових послуг як складової 

фінансової безпеки економіки у відповідності до законодавства України. 

Стислий зміст: загальні принципи захисту прав споживачів фінансових 

послуг, захист прав споживачів фінансових послуг з переходу права власності на 

фінансові активи, захист прав споживачів фінансових послуг з розміщення 

фінансових активів, захист прав споживачів фінансових послуг з використання 

фінансових активів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мета дисципліни: формування знань з теорії та практики ведення обліку та 

формування показників фінансової звітності за міжнародними стандартами для 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
 

Коли ринок падає, потрібно 

 зробити сто рухів – і один 

 з них буде успішним.  

О.Шевченко 
 

ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ 
СТАНДАРТАМИ 

 ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
 

Діяти без правил – 

найважче та  

найстомлююче 

заняття на цьому світі 

А. Мандзоні 
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подальшого їх використання у практичній діяльності, що сприятиме підвищенню 

рівня кваліфікації та конкурентоспроможності як фахівця у сфері обліку та аудиту 

міжнародного рівня. 

Стислий зміст: основні завдання міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Основні вимоги до фінансової звітності за міжнародними стандартами. Підходи до 

формування показників фінансової звітності (аналіз, оцінювання та відображення). 

Відображення інформації про активи. Відображення інформації про власний капітал, 

довгострокові та поточні зобов’язання. Витрати, доходи та фінансові результати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета дисципліни:   набуття знань і вмінь до  оцінювання фінансового стану  

корпорацій на базі фінансової звітності;  застосування прийомів аналізу фінансової 

діяльності зарубіжних корпорацій; з’ясування механізму формування акціонерного 

капіталу корпорації; засвоєння порядку емісії та обігу цінних паперів корпорації; 

набуття вмінь управління структурою капіталу корпорації з метою оптимізації  

співвідношення між власним і позиковим капіталом, різними короткостроковими і 

довгостроковими джерелами його формування; оволодіння методиками визначення 

оптимальної структури капіталу корпорації та джерел залучення додаткового 

капіталу;  знання фінансових мотивів, механізмів та світових тенденцій злиття і 

поглинання  компаній; оволодіння методами розрахунку показників, що визначають 

порядок лістингування та положення корпорації на фондовому ринку. 

 Стислий зміст: Теоретичні основи корпоративних фінансів.  Фінансова 

звітність корпорацій. Аналіз фінансової звітності корпорацій. Капітал корпорації.  

Структура капіталу корпорації.  Вартість капіталу корпорації. Ринкова  капіталізація 

корпорацій.  Емісійна політика корпорацій. Дивідендна політика корпорацій. 

Діяльність корпорації на фінансовому ринку. Інтеграційні механізми в системі 

корпоративного управління. Корпорація як платник податків. Фінансові ризики 

корпорацій. Корпоративне фінансове планування. 

ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ 
 КОРПОРАЦІЙ 

 
Діяти без правил – це 

найскладніша 

 і найважча справа на 

цьому світі 

А. Мандзоні 
 



ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Мета дисципліни:   Формування системи теоретичних знань та практичних 

навичок щодо формування та реалізації фінансової політики  із застосуванням 

сучасних теоретичних концепцій, чинного законодавства України та кращого 

зарубіжного досвіду. 

 Стислий зміст: Функції сучасної держави та їхнє фінансове забезпечення. Сфера 

державних фінансів як складова національної економіки. Фінансова політика держави 

та її складові. Фінансова політика України на сучасному етапі, її основні напрями. 

Фінансове планування. Зведений фінансовий баланс держави. Управління фінансами. 

Функції законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади та 

управління формування і реалізації фінансової політики. Правове регулювання 

фінансових відносин. Державна регіональна фінансова політика та фінансове 

вирівнювання. Особливості бюджетного регулювання в Україні. Теорія та практика 

управління державними фінансами в зарубіжних країнах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців сучасного економічного 

мислення, набуття спеціальних знань та опанування ефективних прийомів і методів у 

галузі антикризового управління підприємством, удосконалення практичних навичок 

щодо діагностики кризового стану підприємства та загрози його банкрутства, 

підготовки та реалізації антикризової програми. 

 Стислий зміст: кризи у розвитку соціально-економічних систем.  

Обґрунтування методів дослідження кризових явищ у діяльності підприємства. 

Антикризове управління підприємством: сутність та методологія. Методичні засади 

та практичний інструментарій діагностики кризового стану та загрози банкрутства 

підприємства. Діагностика потенціалу виживання підприємства.  Економічні та 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 
 

Неможливих справ немає,  

               є недостатнє фінансування  

 Михайло Гуськов  
 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Ми точно знаємо, тільки коли ми знаємо                 

мало; 

           Зі зростанням знання – зростає  сумнів                

І. Гете 
 



 

організаційно-правові засади  банкрутства і санації підприємства. Реструктуризація 

підприємства  в системі антикризового управління.  Розробка антикризової 

програми та антикризової стратегії підприємства.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мета дисципліни: результатом вивчення даної дисципліни є здобуття 

системних знань з торії та практики управління інформаційною діяльністю суб’єкта 

господарювання; опанування відповідного інструментарію для успішного управління 

інформаційними ресурсами, системами і технологіями; набуття практичних навичок з 

управління інформаційною діяльністю організацій. 

Стислий зміст: сутність, цілі, завдання та особливості інформаційного 

менеджменту. Інформаційні потреби та інформаційне забезпечення суб’єктів 

управління підприємством. Міжнародні стандарти і методології управління 

інформаційною діяльністю. Управління інформаційними ресурсами: концепції, 

технології, інструментальні засоби. Інформаційні системи як базова компонента 

інформаційного менеджменту. Архітектура інформаційної системи підприємства. 

Стратегічне планування інформаційних систем. Сервісно-орієнтований підхід до 

організації діяльності служби інформаційних систем підприємства. Організаційна 

структура служби інформаційних систем. Управління службою інформаційних 

систем. Управління взаємодією служби інформаційних систем із користувачами 

інформаційних ресурсів і технологій. Засоби автоматизації управління службою 

інформаційних систем. Управління інформаційною безпекою підприємства. 

Економічна ефективність інформаційного управління. 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В 

УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Передбачати значить 

управляти 

Б. Паскаль 
 

КОНТРОЛІНГ 

 

                    Якою б досконалою не була теорія, 

вона є лише наближенням до 

істини 

А. Бутлеров 
 

https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN49Tnov_hAhVosYsKHadDDywQjRx6BAgBEAU&url=https://hub.kyivstar.ua/trening-investicionnye-proekty-fondy-es-odessa&psig=AOvVaw2TjMt2gVygzcV-ptFF7FGl&ust=1556969686067720


ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни: формування у студентів сучасного економічного мислення, 

теоретичних знань та практичних навичок щодо визначення змісту контролінгу, його 

місця у системі управління підприємствами та сукупності методів, способів та 

інструментів, які використовуються на практиці у процесі створення та забезпечення 

функціонування системи контролінгу на підприємстві, практичних навичок щодо 

використання інструментарію контролінгу у діяльності суб’єктів підприємницької 

діяльності, у тому числі з використання сучасних ІТ-продуктів, оцінки ефективності 

впровадження та функціонування системи контролінг у на підприємстві. 

Стислий зміст: теоретичні основи контролінгу. Інструменти контролінгу. 

Організаційне забезпечення контролінгу. Системи планування, бюджетного та 

безбюджетного управління підприємством. Інформаційне забезпечення та 

автоматизація процесів контролінгу. 

 

 

 

 

 

 

 

Мета дисципліни: формування знань про: стан і перспективи розвитку 

інформаційних систем управління бізнесом; архітектуру корпоративних 

інформаційних систем; базисну технологію в КІРС; реалізацію промислової логістики 

в КІРС; управління персоналом у КІРС; телекомунікаційні процеси в КІРС; 

використання сучасних програмних комплексів в управлінні корпоративними бізнес-

процесами. Після вивчення дисципліни студент повинен вміти: виконувати поставлені 

завдання реалізації управління складними інформаційними системами сучасними 

інструментальними засобами; використовувати сучасні програмні комплекси 

управління корпоративними бізнес-процесами. 

         Стислий зміст: стан та перспективи розвитку інформаційних систем управління 

бізнесом. Архітектура корпоративних інформаційних систем. Методи побудови 

розподілених баз даних. Методи побудови розподілених інформаційних систем. 

Інструменти управління в КІРС. Управління персоналом в КІРС. Телекомунікаційні 

процеси в КІРС.  Використання сучасних програмних комплексів в управлінні 

корпоративними бізнес-процесами. 

 

 

 

 

 

КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РОЗПОДІЛЕНІ 

СИСТЕМИ 

        Розмірковуйте неквапливо,  

                           але дійте рішуче 

Ч. Колтон 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мета дисципліни: формування компетентностей: вміння визначати ризики, 

притаманні підприємницькій діяльності; вміння ідентифікувати ризики в 

підприємницькій діяльності, в тому числі суб’єкта господарювання; вміння оцінювати 

ступінь ризику, визначати допустимий ризик підприємницької діяльності та рівень 

допустимого відхилення; вміння розрахувати рівень ризику, застосовуючи методи 

кількісної та якісної оцінки ризику підприємницької діяльності; вміння розробити 

стратегію і тактику мінімізації негативного впливу ризиків у підприємницькій 

діяльності; вміння коректно обрати методи управління ризиками (запобігання, 

оптимізація, перенесення та збереження ризику інноваційними проектами), оцінити 

доцільність їх реалізації; вміння побудувати систему ризик-контролінгу на 

підприємстві. 

 Стислий зміст: сутність та класифікація ризику. Концептуальні основи 

управління ризиками підприємства. Ідентифікація ризиків підприємства. Методичний 

інструментарій кількісного оцінювання ризиків в діяльності підприємства. 

Оцінювання значимості ризиків в діяльності підприємства. Способи впливу на  ризик.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Найбільший ризик – не приймати 

будь-які ризиковані рішення …  

У світі, який змінюється дуже 

швидко, 

 єдина стратегія, яка гарантовано 

 потерпить невдачу – не ризикувати  

Марк Цукерберг 
 



 

 


