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№ НАЗВА 
ПОКАЗНИКІВ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 2 3 
1. Ідентифікація «ЧИННИКИ УСПІШНОГО 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА ФАХОМ» 
2. 
1 
 

 Опис.  
Змістові модулі 
дисципліни 

 
1.1 Характеристика сучасного ринку праці; 
1.2 Процес працевлаштування як необхідний елемент 

самореалізації фахівця; 
1.3 Пошук роботи за допомогою засобів масової 

інформації, використання резюме, супровідного 
листа; 

1.4 Пошук роботи за допомогою державних центрів 
зайнятості та ресурсів кадрових агентств; 

1.5 Співбесіда з роботодавцем та правила підготовки 
до неї. 

3. Рівень: 
А. Попередні 
умови, які 
необхідні для 
опанування курсу 

 

 Б. Мета та 
завдання 

Мета: формування у студентів практичних навичок 
працевлаштування. 
Завдання вивчення дисципліни:  

- засвоєння методів збирання, обробки та аналізу 
інформації щодо техніки пошуку роботи, формування 
активності та здатності долати невдачі на цьому етапі; 
вміння використовувати загальні, випробувальні 
методи пошуку роботи;   

- розвиток самостійного мислення і набування 
вмінь щодо активізації власних зусиль людини у 
пошуку роботи;  

- формування впевненості в особистісних 
здібностях і можливостях, подолання комунікативних 



та інших психологічних бар’єрів;  
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  - набуття навичок написання резюме, оголошень 

про пошук роботи, співбесід з роботодавцями; 
- усвідомлення закономірностей професійного 

становлення та особистісного зростання майбутніх 
фахівців; 

- сприяння професійному самовизначенню, 
розвитку таких якостей особистості, що мають для 
майбутнього фахівця професійне значення. 

 Б. Бібліографія 

  

1. Конституція України. – К.: Преса України, 1996 р. – 
52 с. 
2. Закон України «Про зайнятість населення» // 
Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991. - № 14. – 170 с. 
3. Закон України «Про організації роботодавців» // 
Офіційний вісник України, 2001. - № 25. – 1097 с. 
4. Кодекс законів про працю України, затверджено 
Законом № 322-VIII (322а-08) від 10.12.71. // Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 1971. - № 50. – 375 с. 
5. Конвенція про сприяння зайнятості й захист від 
безробіття № 168 (1988 р.); Конвенції та рекомендації, 
ухвалені Міжнародною організацією праці 1965 – 1999, 
Том ІІ, Міжнародне бюро праці, Женева. 
6. Постанова КМУ від 08.09.2010 р. № 831 «Про 
затвердження Основних напрямів реалізації державної 
політики зайнятості на 2010-2011 роки». 
7. Наказ Мінпраці № 307, 20.11.2000 «Про 
затвердження порядку надання допомоги по 
безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для 
організації безробітними підприємницької діяльності». 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 
грудня 2000 р. за № 915/5136. 
8. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами: 
Навчальний посібник / Г.В. Осовська. – К.: ЦУЛ, 2008. 
– 224 с. 
9. Волкова О.В. Ринок праці: Навчальний посібник / 
О.В. Волкова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 
642 с.  



10. Орбан-Лембрик, Л. Е. Психологія управління: 
навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик, 
Психологія управління. – Київ: «Академвидав», 2010. – 
541 с. 
11. Васильченко В.С. Державне регулювання 
зайнятості: Навчальний посібник / В.С. Васильченко. – 
К.: КНЕУ, 2005. – 252 с. 

4. Обов'язкова або за 
вибором 

Вибіркова 

5. Викладацький 
склад 

Петренко Наталія Володимирівна, к.пед.н., ст. викл. 

6. Тривалість 36 годин; кредитів ECTS 1, семестр - 2; 2 години на 
тиждень 

7. Методика 
викладання та 
методи навчання 

Модульне навчання у комплексі з рейтинговою 
оцінкою знань: 
а) лекції; 
б) практичні заняття (тренінги); 
в) індивідуальні консультації;  
г) самостійна робота студентів 

8. Оцінювання а) поточний контроль: оцінювання правильності 
виконання завдань; 
б) проміжний контроль: оцінювання знань на основі 
тестування за окремими темами; 
б) оцінювання індивідуального завдання; 
в) залік за результатами поточного оцінювання 

9. Мова Українська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 
ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

                        
 

№ НАЗВА 
ПОКАЗНИКІВ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 2 3 
1 Ідентифікація «БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

2 Опис. 
Змістові модулі 
дисципліни 

1. Управління бюджетним процесом в 
Україні. 

Сутність та складові бюджетного менеджменту. 
Бюджет держави як об’єкт управління. Органи 
оперативного управління бюджетним процесом. 
Бюджетний процес та організація бюджетного 
планування в Україні. 

2. Організація виконання бюджету. 
Організація виконання дохідної частини 

бюджету. Організація, методи та види бюджетного 
фінансування. Регулювання міжбюджетних потоків. 
Облік виконання бюджету. Звітність про виконання 
бюджету. Контроль за виконанням бюджету. 

3 Рівень:  
А. Попередні 
умови, які 
необхідні для 
опанування курсу 

У викладанні дисципліни враховуються знання 
студентів, що отримані під час вивчення низки 
дисциплін з гуманітарної та професійної підготовки, 
що викладаються на попередніх курсах.  

Методичною основою вивчення дисципліни є 
«Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова 
система», «Макроекономіка», «Менеджмент», що 
дозволяє засвоїти теоретичні положення дисципліни 
і дає можливість одержати практичні навички, 
допомогає більш ефективно підготовити фахівців, 
суттєво розширяє науково-теоретичну основу 
курсів, що оговорені раніше. 

 
 
 

Галузь знань                                                 0305   Економіка і підприємництво 
Напрям підготовки        6.030508 «Фінанси і кредит» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки                                     бакалавр 
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 Б. Мета та 

завдання 
Вивчення функцій, прийомів і методів 

фінансових органів, органів законодавчої та 
виконавчої влади, які використовують ці органи в 
процесі управління бюджетними ресурсами і 
відносинами, що виникають в процесі руху 
бюджетних потоків. 

 Завданням дисципліни  є формування 
правильного розуміння закономірностей управління 
бюджетними відносинами, механізму їх 
функціонування і впливу на відтворювальні 
процеси, ролі бюджетних відносин у ринковій 
економіці, використання бюджетних інструментів як 
основних важелів економічної політики в 
державному регулюванні економіки. 

На виконання цього спрямовано знайомство 
студентів з бюджетним менеджментом, розгляд 
актуальних питань щодо стабілізації та 
удосконалення бюджетного механізму в ринкових 
умовах. 

 В. Бібліографія 1. Бюджетний менеджмент : підручник /              
В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. [заг. ред. 
В. Федосова]. – К. : КНЕУ, 2004. –  864 с. 

2. Бюджетний   менеджмент   :   практикум   /   
В. Федоров,  С. Кондратюк, Л. Сафонова та ін. [заг. 
ред. В. Федосова]. – К. : КНЕУ, 2005. –  420 с. 

3. Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент : 
навч.-метод посібник. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. 
– 280 с. 

4. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент : 
навчальний посібник. – К. : Центр учбової 
літератури, 2007. – 640 с. 

5. Панкевич Л. В., Зварич М. А. Бюджетний 
менеджмент : навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 293 с. 

6. Сафонова Л. Д. Бюджетний менеджмент : 
навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К. : 
КНЕУ. – 2001. – 186 с. 

4. Обов'язкова або 
за вибором 

Обов'язкова 

5. Викладацький доцент кафедри фінансів Шевчук І.Л. 



склад 
6. Тривалість 108 годин; кредитів ЕСТS – 3; семестр – 9; тижневих 

годин – 3 
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7. Методика 

викладання та 
методи 
навчання 

Модульне навчання у комплексі з рейтинговою 
оцінкою знань: 
а) лекції; 
б) семінари та практичні заняття; 
в) індивідуальні консультації; 
г) самостійна робота студентів; 
д) індивідуальна робота студентів 

8. Оцінювання а) оцінювання на кожному семінарі чи практичному 
занятті впродовж семестру; 
б) оцінювання індивідуального завдання; 
в) залік, за результатами поточного оцінювання; 
г) тестування під час складання іспиту 

9. Мова Українська 

 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ  
"Інформаційні технології в наукових дослідженнях в галузі економіки" 

 
Галузь знань                 0305 Економіка та підприємництво 
Професійне спрямування                      8.03050801 " Фінанси і кредит" 
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки   магістр 

 
№  НАЗВА 

ПОКАЗНИКІВ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
1 2 3 
1 Ідентифікація "Інформаційні технології в наукових дослідженнях  в галузі 

економіки" 
2 Опис. 

Змістові модулі 
дисципліни 

1. Використання інформаційних технологій у наукових 
дослідженнях 

Вплив новітніх інформаційних технологій на підвищення 
ефективності наукових досліджень (НД). 

Сучасні інформаційні системи збору та обробки наукової 
інформації. 

Технологія ефективного пошуку інформації у глобальній 
мережі INTERNET та її використання в НД..  

Аналітичні технології обробки результатів НД.  
Фінансові системи підтримки прийняття рішень. Аналіз 

фінансового стану і результатів діяльності підприємства 
засобами комп'ютерних систем. 

Підготовка наукової роботи до опублікування з 
використанням інформаційних комп'ютерних технологій.  

Техніка та прийоми обговорення результатів наукових 
досліджень. Презентація як засіб представлення результатів 
наукової роботи.  

Рівень: 
А. Попередні умови, 

які необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивченні професійно-орієнтованих дисциплін 
напряму підготовки "Фінанси і кредит" освітньо-
кваліфікаційного рівня  підготовки бакалавр "Вища 
математика", "Інформатика", "Діловодство з використанням 
комп'ютерної техніки", "Основи наукових досліджень в 
економіці", "Менеджмент", "Маркетинг", а також дисциплін 
фахового спрямування спеціальності "Фінанси і кредит" 

3 

Б. Мета та 
завдання 

Набуття теоретичних знань про: 
 сучасні системи обробки наукової інформації; 
 основи роботи з професійними пакетами прикладних 

програм, інформаційними комп'ютерними системами, що 
використовуються в сучасних організаціях для проведення 
наукових досліджень. 

Практичних навичок: 
 обирати необхідні методи проведення наукових 

досліджень;  
 визначати технології збору, обробки та аналізу наукової 

інформації, здійснювати її пошук у всесвітній інформаційній 
мережі Internet; 
 створювати інформаційну базу наукових досліджень; 
 приймати обґрунтовані рішення щодо предмету 
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наукових досліджень;  
 оформляти результати своєї роботи та представляти їх 

засобами комп'ютерної техніки та мультимедіа. 
Набуті знання та вміння у подальшому використовуються 

у дипломному проектуванні та у наукових дослідженнях 
аспірантів 

В. Бібліографія 1. Державний стандарт України 3008-95. Документація. Звіти 
у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. 
– К.: Держстандарт України, 1996. 

2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: 
Вища шк., 1997. – 271 с.: іл. 

3. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: 
Основные аналитические технологии в поддержке 
принятия решений / Учеб. пособие. – СПб: Издательство 
„ДиаСофтЮП”, 2008. – 368 с. 

4. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи 
бухгалтерського обліку: Підручник для студентів ВНЗ. – 
Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с. 

5. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация аудита. – М.: 
Аудит, ЮНИТИ, 1999. 

6. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика 
та комп'ютерна техніка: Навч. посібник / За заг. ред. д-ра 
екон. наук, проф. М.В. Макарової. – 3-тє вид., перероб. і 
доп. – Суми: ВДТ "Університетська книга", 2008. – 665 с. 

4. Обов'язкова або за 
вибором  

За вибором 

5. Викладацький склад Кухарьонок О.К., доц. 
Невечеря С.М., ст. викладач 

6. Тривалість 54 години; кредитів ECTS 1,5; курс – 5; семестр – 9;  
годин на тиждень – 2  

7. Методика 
викладання та 

методи навчання 

Модульне навчання у комплексі з рейтинговою оцінкою 
знань: 
а) лекції; 
б) лабораторні заняття; 
в) індивідуальні консультації; 
г) самостійна робота студентів 

8. Оцінювання а) оцінювання на кожному лабораторному занятті впродовж 
семестру; 
б) залік,  за результатами поточного оцінювання. 

9. Мова Українська 
 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 
ДИСЦИПЛІНИ „ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ” 

Напрям підготовки     030508 "Фінанси та кредит", 
030509 "Облік і аудит 

Професійне спрямування      Облік і аудит 
          Фінанси 
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки   спеціаліст 
          магістр 
 
№ НАЗВА ПОКАЗНИКІВ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1 2 3 
1 Ідентифікація „ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ” 
2 Опис. 

Змістові модулі 
дисципліни 

Вступ 
Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. 
Міжнародна система інтелектуальної власності. 
Система законодавства України про 
інтелектуальну власність. Об’єкти та суб’єкти 
права інтелектуальної власності 
1. Промислова власність 
Поняття, предмет і система права промислової 
власності. Міжнародна система охорони 
промислової власності. Охорона прав на винаходи і 
корисні моделі. Охорона прав на промисловий 
зразок та географічне зазначення. Охорона прав на 
торговельну марку. Патентно-інформаційні органи та 
ресурси.. Система класифікацій. Патентно-
інформаційна діяльність.  
2. Авторське право та суміжні права 
Виникнення та розвиток авторського права. Поняття, 
основні задачі та функції, принципи та джерела 
авторського права. Система правової охорони 
авторського права і суміжних прав в Україні, її 
становлення та розвиток. Об’єкти та суб’єкти 
авторського права. Мета і принцип правової 
охорони. Розпорядження авторськими правами. 

Рівень: 
А. Попередні умови, 

які необхідні для 
опанування курсу 

Базується на вивчені дисциплін „Правознавство”, 
„Фінансова діяльність суб’єктів гоосподарювання”, 
„Фінанси підприємств”, „Менеджмент”, „Маркетинг”, 
„Бухгалтерський облік”, „Бухгалтерський облік у 
галузях народного господарства”. 
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Б. Мета та завдання Метою викладання дисципліни є забезпечення 
інтелектуального і соціального розвитку 
особистості шляхом навчання основам правових 
та економічних аспектів інтелектуальної 
власності. 
Завдання вивчення дисципліни 



Завдяки вивченню дисципліни студенти повинні 
вміти визначити: 
- основні поняття системи правової охорони 

інтелектуальної власності; 
- складові міжнародної системи охорони 

інтелектуальної власності; 
- складові системи інтелектуальної власності в 

Україні; 
- інтелектуальну власність в нормах загального 

законодавства України; 
- об'єкти права інтелектуальної власності; 
- суб'єкти права інтелектуальної власності; 
- вартість права на об'єкти інтелектуальної 

власності; 
- процедуру захисту прав інтелектуальної 

власності у разі їх порушення 
В. Бібліографія 1. Інтелектуальна власність: Підручник/ 

Дейниченко Г.В., Горелков Д.В., Дуб В.В., 
Золотухіна І.В., Мазняк З.О., Терешкін О.Г./ Харк. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: 
Кроссроуд, 2010. – 356 с 
2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної 
власності: Навчальний посібник. - К.: "Ін-т інтел. 
власності і права", 2005. - 108 с. 
3. Жаров В.О. Право інтелектуальної власності в 
системі права України. Навчальний посібник. - К.: 
Ін-т інтелект, власності і права, 2004. - 105 с. 
4. Дейниченко Г.В., Дуб В.В. Патентознавство: 
Підручник/ Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. 
– Харків: ХДУХТ, 2012. 208 с.: Бібліограф. 32 назв. 

4. Обов’язкова чи за 
вибором 

За вибором університету 

5. Викладацький склад Дуб Володимир Васильович, доцент 
Горєлков Дмитро Вікторович, к.т.н., доцент 

6. Тривалість 56 годин; кредитів ЕСТS 1,5 семестр 10; 2 години на 
тиждень 

7. Методика викладання 
та методи навчання 

Модульне навчання у комплексі з рейтинговою 
оцінкою знань 

8.  Оцінювання а) оцінювання на кожному практичному занятті 
впродовж семестру; 
б) оцінювання індивідуального завдання; 
в) залік, за результатами поточного контролю 

9. Мова Українська 
 
 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ 
«МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» 
Спеціальність  8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050801 «Фінанси і кредит» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – магістр 

№ Назва 
показників Характеристика 

1 2 3 
1 Ідентифікація Міжнародний менеджмент 
2 Опис. 

Змістовні 
модулі 

дисципліни 

Вступ 
Модуль 1 Інструментарій міжнародного менеджменту 
Теоретичні основи та зміст міжнародного менеджменту. 
Стратегічне планування в міжнародних корпораціях. Прийняття 
рішень в міжнародних корпораціях.  
Модуль 2. Управління діяльністю міжнародних корпорацій. 
Управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях. 
Управління інвестиційною діяльністю в міжнародних 
компаніях. Керівництво і комунікації в міжнародних компаніях. 
Етика і соціальна відповідальність в міжнародних компаніях. 

3 Рівень А. 
Попередні 
умови, які 

необхідні для 
опанування 

курсу 

Базується на вивченні професійно-орієнтованих дисциплін 
напряму підготовки «Економіка та підприємництво» освітньо-
кваліфікаційного рівня  підготовки – бакалавр, спеціальних 
дисциплін за спеціальністю, «Менеджмент», «Психологія та 
педагогіка», «Економіка  підприємства» 

 Б. Мета та 
завдання 

Мета – формування системи теоретичних знань, умінь та 
практичних навичок щодо формування та реалізації сучасних 
принципів і тенденцій міжнародного менеджменту в 
транснаціональних корпораціях. 
Завдання:  
– вивчити сутність і тенденції розвитку міжнародного 
менеджменту та особливостей його формування в 
транснаціональних корпораціях: 
– навчитися аналізувати і оцінювати середовище міжнародного 
менеджменту, його вплив на стратегічне планування та 
прийняття рішень в міжнародних корпораціях; 
– знати концепції, фактори та рушійні сили організаційного 
розвитку й формування етики і соціальної відповідальності в 
міжнародних корпораціях; 
– вміння формувати та оцінювати якість прийняття 
управлінських рішень в системі управління людськими 
ресурсами ТНК; 
– управління транснаціональними компаніями. 

1 2 3 
 В. Бібліографія Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 

16.04.91 р. № 959-ХІІ. 



Яцун Л. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 
[Текст] : навч. посібник / Л. М. Яцун, О. В. Ольшанський, В. М. 
Селютін. – Умань : Видавець «Сочинський», 2012. – 343 с. 
Ткаченко О. П. Основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / 
О. П. Ткаченко, О. В. Ольшанський. –  Х. : ХДУХТ, 2011. –  230 
с. 
Вітлінський В. В. Ризикологія в зовнішньоекономічній 
діяльності [Текст] : навч. посібник / В. В. Вітлінський, Л. Л. 
Маханець. – К. : КНЕУ, 2008. – 432 с. 
Вічевич А. М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : 
навч. посібник / А. М. Вічевич, О. В. Максимець. – К. : 
Професіонал, 2009. – 216 с. 
Торгова, Л. В. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] 
: навч. посібник / Л. В. Торгова, О. В. Хитра. – Л. : Новий світ-
2000, 2006. – 512 с. 

4 Обов’язкова 
або за вибором 

Вибіркова 

5 Викладацький 
склад 

Ольшанський О.В., к.е.н., доц. 

6 Тривалість 108 годин; кредити ECTS – 3; семестр – 9 і 10; 2 години на 
тиждень 

7 Методика 
викладання та 

методи 
навчання 

Модульне навчання у комплексі з рейтинговою оцінкою знань.  
а) лекції; 
б) практичні заняття (кейс – стадії, ділові ігри, тренінги, 
ситуаційні задачі, ігрове проектування); 
в) індивідуальні консультації; 
г) самостійна робота студентів. 

8 Оцінювання а) оцінювання на кожному практичному занятті впродовж 
семестру; 
б) оцінювання індивідуального завдання; 
в) іспит, за результатами поточного оцінювання 

9 Мова українська 
 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ  
ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Напрям підготовки                                                   030508 «Фінанси і кредит» 
Професійне спрямування                                                           Фінанси і кредит 
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки                                          магістр 

 
№  НАЗВА 

ПОКАЗНИКІВ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
1 2 3 
1 Ідентифікація «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
2 Опис. 

 Змістові модулі 
дисципліни 

1. Теоретичні і методичні основи інвестиційного менеджменту 
Методологічні основи інвестиційного менеджменту 
Оцінка та прогнозування інвестиційного ринку 
Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту 
2. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств 
Управління інвестиційними ресурсами підприємства 
Управління реальними інвестиціями підприємства 
Управління фінансовими інвестиціями підприємства 
Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства 

Рівень: 
А. Попередні 

умови, які 
необхідні для 

опанування курсу 

У викладанні дисципліни враховуються знання студентів, що 
отримані під час вивчення математичних дисциплін, а також низки 
дисциплін з професійної підготовки, що викладаються на третьому 
та четвертому курсах.  
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Б. Мета та 
завдання 

Набуття теоретичних знань з: 
– основних складових інвестиційної діяльності 

підприємства; 
– основних цілей, задач, інформаційного забезпечення та 

організаційних основ інвестиційного менеджменту; 
– методичних підходів до оцінки результативності 

інвестиційної стратегії підприємства та наслідків управлінських 
рішень, що приймаються; 

– особливостей здійснення реальних інвестицій і методів 
розробки, оцінки ефективності і ризику реальних інвестиційних 
проектів; 

– особливостей здійснення фінансових інвестицій і методів 
оцінки ефективності і ризику окремих фінансових інструментів 
інвестування; 

– методів фінансового забезпечення інвестиційного 
процесу; 

– особливостей здійснення інноваційних інвестицій і 
методи оцінки їх ефективності і ризику; 
– методів оцінки і прогнозування інвестиційного ринку. 

практичних умінь: 
– розуміти сутність інвестиційних процесів, які 

здійснюються на підприємстві, їх взаємозв’язок з іншими видами 
діяльності і всіма стадіями життєвого циклу підприємства, а також 



1 2 3 
з інвестиційним ринком; 

– аналізувати і систематизувати матеріали зі спеціальної 
літератури з питань стану і перспектив  розвитку інвестиційного 
ринку в  Україні і за рубежем; 

– володіти сучасними методиками оцінки інвестиційної 
привабливості галузей економіки, окремих регіонів та підприємств 

– обґрунтовувати управлінські рішення  щодо формування 
інвестиційних ресурсів підприємства та їх ефективного 
використання; 

– володіти методикою й інструментарієм аналізу 
економічної ефективності й ризику інвестування в реальні і 
фінансові активи; 

– приймати управлінські рішення в сфері реального і 
фінансового інвестування, які б забезпечували їх високий динамізм 
і варіативність; 
– розробляти інвестиційну стратегію розвитку підприємства і 
оцінювати іі результативність. 

В. Бібліографія 1. Кащена Н.Б. Інвестиційний менеджмент. Завдання для 
поточного контролю знань за змістовними модулями для студентів 
5-го курсу спеціальності 8.003050801 - Харк. держ. ун-т харч. та 
торг. - Харків, 2012.  

2. Гаркуша Н.М. Інвестиційний менеджмент. [Текст]: навч. 
посібник / Н.М. Гаркуша, Т.О. Сідорова, Н.Б. Кащена, Г.Г. Лисак - 
Харк. держ. ун-т харч. та торг. - Харків, 2009. – 347 с. 

3. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний 
менеджмент» для студентів напряму 030508 «Фінанси і кредит» 
(укладачі Кащена Н.Б., Цуканова О.В.) - Харк. держ. ун-т харч. та 
торг. - Харків, 2009. – 147 с. 

4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный 
курс. - К.: Эльга-М, Ника-Центр, 2010.- 448 с. 

4. Обов'язкова або 
за вибором  

За вибором  

5. Викладацький 
склад 

Кащена Наталія Борисівна, к.е.н., доцент 

6. Тривалість 72 години; кредитів ECTS 2; семестр – 10, 2 години на тиждень. 
7. Методика 

викладання та 
методи навчання 

Модульне навчання у комплексі з рейтинговою оцінкою знань: 
а) лекції; 
б) практичні заняття; 
в) індивідуальні консультації; 
г) самостійна робота студентів 

8. Оцінювання а) оцінювання на кожному лабораторному занятті впродовж 
семестру; 
б) оцінювання індивідуального завдання; 
в) залік,  за результатами поточного оцінювання. 

9. Мова Українська 
 



ІНФОРМАЩЙНИЙ ПАКЕТ 
ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН» 
 

                        

№ НАЗВА 
ПОКАЗНИКІВ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 2 3 
1 Ідентифікація «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН» 
2 Опис. 

Змістові модулі 
дисципліни 

Змістовий модуль «Теорія і практика 
викладання спеціальних дисциплін. Соціально-
історичні аспекти вищої освіти. Основні положення 
теорії навчання. Традиційні методики викладання у 
вищій школі. Інтерактивні методики викладання. 
Інформаційні технології у викладанні спеціальних 
дисциплін. 

3 Рівень:  
А. Попередні 
умови, які 
необхідні для 
опанування курсу 

При викладанні дисципліни враховуються 
знання студентів, отримані під час вивчення циклів 
дисциплін гуманітарної та професійно-практичної 
підготовки.  

   Методичною основою дисципліни є знання з 
психології і педагогіки, які визначають сферу 
людини та її пізнання, поняття загального та 
індивідуального у психіці, проблеми особистості у 
різних освітянських моделях, організацію 
навчальної діяльності, а також знання з дисципліни 
«Університетська освіта», що характеризують зміст, 
системи вищої освіти, організаційні форми і методи 

 Б. Мета та 
завдання 

     Як дисципліна циклу професійної та практичної 
підготовки формує у студентів систему теоретичних 
знань та практичних навичок із застосування 
методик викладання фінансово-економічних 
дисциплін відповідно до вимог вищої школи. 
    У процесі вивчення дисципліни  вирішуються 
такі завдання: опанувати соціально-історичні 
аспекти вищої освіти;  ознайомитись з основними 
положеннями теорії навчання; визначити роль, 
місце та вимоги до особистих і професійних якостей 
викладача вузу; освоїти зміст та значення 

Галузь знань                                                 0305   Економіка і підприємництво 
Спеціальність підготовки        8.03050801 «Фінанси і кредит» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки                                     магістр 



організаційних форм вищої освіти; опанувати 
традиційні та інтерактивні методики викладання у 
вищій школі; освоїти принципи, методи та форми 
педагогічного контролю знань у вищій школі; 
опанувати методики застосування інформаційних 
технологій під час викладання економічних 
дисциплін. 

 В. Бібліографія 1. Аксьонова О.В. Методика викладання 
економічних дисциплін: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 
2006. – 708 с. 

2. Методика викладання економіки: Навч.-метод. 
посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балягіна, М. 
А. Богорад, Г. О. Ковальчук. –  К.: КНЕУ, 2003. – 341 с. 

3. Вища освіта України і Болонський процес: 
Навчальний посібник / За ред. В.Г.Кременя. – 
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с. 

4. Обов'язкова або 
за вибором 

За вибором студента 

5. Викладацький 
склад 

 Канд. екон.  наук, доцент кафедри фінансів Лачкова Л.І. 
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6. Тривалість 72 години; кредитів ЕСТS – 2; семестр – 10; 

тижневих годин – 2 
7. Методика 

викладання та 
методи 
навчання 

Модульне навчання у комплексі з рейтинговою 
оцінкою знань: 
а) лекції; 
б) практичні заняття; 
в) індивідуальні консультації; 
г) самостійна робота студентів; 
д) індивідуальна робота студентів 

8. Оцінювання а) оцінювання на кожному практичному занятті 
впродовж семестру; 
б) оцінювання індивідуального завдання; 
в)оцінювання самостійної роботи студентів 
г) тестування  та вирішення практичного завдання 
під час складання іспиту 

9. Мова Українська 
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1 Ідентифікація «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
2 Опис. 

 Змістові модулі 
дисципліни 

Модуль 1. Основи організації податкового менеджменту та 
адміністрування податків в Україні. 
1. Теоретичні правові та організаційні засади податкового 
менеджменту.  
1.1. Сутність податкового менеджменту. 
1.2. Система органів податкового контролю. 
1.3. Права, обов’язки й відповідальність посадових осіб органів 
державної податкової служби.  
1.4. Загальні положення адміністрування податків, зборів 
(обов’язкових платежів). 
1.5. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів ДПС. 
2. Облік платників податків.  
2.1. Організація обліку платників податків – юридичних осіб в 
органах ДПС. 
2.2. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших 
обов’язкових платежів. 
2.3. Порядок взяття на облік та зняття з обліку платників податків в 
органах ДПС. 
2.4. Облік платників ПДВ. 
3. Облік податкових надходжень. 
3.1. Значення та сутність обліку податкових платежів. 
3.2. Порядок ведення особових рахунків платників податків в 
органах ДПС. 
3.3. Нарахування податків і облік податкових надходжень. 
3.4. Порядок перевірки та закриття особових рахунків платників 
податків в органах ДПС.  
4. Порядок погашення податкового боргу платників податків. 
4.1. Джерела сплати грошових зобов’язань та погашення 
податкового боргу платників податків. 
4.2. Повноваження податкових органів щодо примусового стягнення 
податкового боргу. 
4.3. Порядок погашення грошових зобов’язань та податкового боргу 
платників податків. 
4.4. Підстави та порядок надання відстрочення та розстрочення 
грошових зобов’язань або сплати податкового боргу. 
5. Планування та організація проведення перевірок. Контроль 
діяльності податкових органів. 
5.1. Види та підстави проведення податкових перевірок.  
5.2. Програма податкової перевірки. 
5.3. Порядок узагальнення та оформлення результатів податкових 
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перевірок. 
5.4. Форми і методи податкового контролю. 
5.5. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 
5.6. Порядок оскарження дій посадових осіб органів ДПС. 
 
Модуль 2. Податковий контроль як складова система 
податкового менеджменту в Україні  
6. Контроль за правильністю нарахування і своєчасністю сплати 
податку на прибуток  
6.1.Платники податку на прибуток та об’єкт оподаткування. 
6.2. Умови визнання та склад доходів та витрат підприємства з 
метою оподаткування.  
6.3. Порядок обліку основних засобів та амортизації.  
6.4. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток 
6.5.Оподаткуванння операцій особливого виду. 
6.6. порядок подання декларації з податку на прибуток.  
7. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів 
громадян  
7.1. Контроль платників податків, визначення об’єкту та бази 
оподаткування.  
7.2. контроль застосування податкової соціальної пільги.. 
7.3. Контроль за правомірністю застосування податкової знижки та 
надання податкового кредиту. 
7.4. Контроль оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів 
нерухомого та рухомого майна. 
7.5. Особливості оподаткування окремих видів доходів. 
7.6. Контроль сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету 
та відповідальність платників. 
8. Контроль за правильністю нарахуванням ПДВ, акцизного 
податку та мита. 
8.1. Облік платників ПДВ та визначення об’єкту оподаткування. 
8.2. Контроль податкового обліку ПДВ. Порядок ведення єдиного 
реєстру податкових накладних. 
8.3. Контроль розрахунків з бюджетом за ПДВ та подання податкової 
декларації. 
8.4. Платники та об’єкти оподаткування акцизним податком. 
8.5. Контроль обчислення та сплати акцизного податку. Порядок 
подання декларацій. 
8.6. Сутність, механізм обчислення та сплати мита.  
9. Контроль екологічного оподаткування. 
9.1. Облік платників екологічного податку та визначення об’єкту 
оподаткування. 
9.2. Ставки та порядок обчислення екологічного податку 
9.3. Контроль порядку подання податкової звітності та сплати 
екологічного податку. 
10. Контроль у сфері майнового оподаткування та справляння 
ресурсних платежів. 
10.1. Контроль за нарахуванням і сплатою земельного податку. 
10.2. Контроль за нарахуванням і сплатою збору за першу 
реєстрацію транспортного засобу. 
10.3. Перевірка правильності нарахування і сплати ресурсних 
платежів. 
11. Контроль за нарахуванням і сплатою місцевих податків і 
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зборів.  
11.1. Податковий контроль за правильністю нарахування і сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 
11.2. Порядок справляння збору за місця для паркування 
транспортних засобів. 
11.3. Контроль нарахування та сплати збору за провадження деяких 
видів підприємницької діяльності. 
11.4. Перевірка правильності нарахування та сплати туристичного 
збору. 
12. Податковий контроль при спрощеній  системі 
оподаткування. 
12.1. Сутність та правила застосування спрощеної системи 
оподаткування.  
12.2. Порядок перевірки правильності визначення об’єкта 
оподаткування платників єдиного податку. 

Рівень: 
А. Попередні 

умови, які 
необхідні для 

опанування курсу 

Вивчення теоретичних основ фінансів, грошово-кредитної системи, 
податкової системи України. 
 

Б. Мета та 
завдання 

Мета викладання дисципліни: надання знань студентам з питань 
податкової діяльності необхідних майбутнім спеціалістам для 
здійснення в сфері оподаткування.  
Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 оволодіння теоретичними та організаційними основами 
податкового менеджменту; 

 поглиблено вивчити податкове законодавство; 
 оволодіти методологією оцінки податкових ризиків; 
 набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового 

законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати 
пропозиції щодо його вдосконалення; 

 вивчати складові облікової роботи податкових органів; 
 набути навиків узгодження податкових зобов’язань платника; 
 набути знань з питань контрольної роботи податкових 

органів; 
 оволодіти знаннями з питань податкового обліку на 

підприємствах та страхових компаніях; 
 набути знання із складання податкової звітності. 

3 

В. Бібліографія 1. Конституція України. – К.: Парламентське видавництво, 
1996, - 50 с. 

2. Митний кодекс України від 28 листопада 2002 року № 291-
IV, із змінами та доповненнями. 

3. Бюджетний кодекс України від 7 жовтня 2010 року №2592-
VI. 

4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010року № 2755-
VІ. 

5. Про державну податкову службу в Україні: Закон України 
від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ. 

6. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 
року № 2098-XII. 

7. Про Митний тариф України: Закон України від 5 квітня 2001 
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року № 54-93. 

8. Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску 
через державний кордон України: Закон України від 12 липня 2001 
року № 2659-III. 

9. Про Положення про Державну податкову службу України”: 
від 12 травня 2011 року №584/2011/ Президент України, Указ. 

10. Про державне мито: від 30 квітня 1993 року № 43-93 / 
Кабінет Міністрів України, Декрет. 

11. Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, 
продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв 
і тютюнових виробів: від 27 грудня 2010 року № 1251 / Кабінет 
Міністрів України, Постанова. 

12. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру 
податкових накладних: від 29 грудня 2010р. №1246 / Кабінет 
Міністрів України, Постанова. 

13. Про затвердження Порядку подання документів для 
застосування податкової соціальної пільги: від 29 грудня 2010 року 
№ 1227 / Кабінет Міністрів України, Постанова. 

14. Про затвердження Порядку взаємодії органів державної 
податкової служби та органів державної казначейської служби в 
процесі відшкодування податку на додану вартість: від 17 січня 2011 
року № 39 / Кабінет Міністрів України, Постанова.  

15. Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку 
доходів і витрат та порядків їх ведення: від 15 грудня 2011 року № 
1637/ Міністерство фінансів України, Наказ. 

16. Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного 
податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання 
заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми 
розрахунку доходу за попередній календарний рік: від 20 грудня 
2011 року № 1675/ Міністерство фінансів України, Наказ. 

17. Про затвердження форм податкових декларацій платника 
єдиного податку: від 21 грудня 2011 року № 1688/ Міністерство 
фінансів України, Наказ. 

18. Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку 
її заповнення: від 21 грудня 2010 року № 969/Державна податкова 
адміністрація України, Наказ. 

19. Положення про реєстрацію платників податку на додану 
вартість: від 22 грудня 2010 року № 978/Державна податкова 
адміністрація  України, Наказ. 

20. Про затвердження Порядку обліку платників податків і 
зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної 
податкової адміністрації України: від 22 грудня 2010 року № 
979/Державна податкова адміністрація  України, Наказ. 

21. Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу 
реєстрацію транспортних засобів: від 23 грудня 2010 року 
№994/Державна податкова адміністрація  України, Наказ. 

22. Про затвердження форм повідомлень про зареєстровані та 
зняті з обліку транспортні засоби, що надаються органами, які 
здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів: від 23 
грудня 2010 року № 995/Державна податкова адміністрація України, 
Наказ. 

23. Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих 
податкових накладних та Порядку його ведення: від 24 грудня 2010 
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року № 1002/Державна податкова адміністрація України, Наказ. 

24. Про затвердження форми Податкової декларації 
екологічного податку: від 24 грудня 2010 року № 1010/Державна 
податкова адміністрація України, Наказ. 

25. Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за 
користування надр: від 24 грудня 2010 року № 1013/Державна 
податкова адміністрація України, Наказ. 

26. Про затвердження форми Податкової декларації з плати за 
землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки 
державної або комунальної власності): від 24 грудня 2010 року № 
1015/Державна податкова адміністрація України, Наказ. 

27. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і 
сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку 
заповнення та подання податковими агентами Податкового 
розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, і сум утриманого з них податку: від 24 грудня 
2010 року № 1020/Державна податкова адміністрація України, 
Наказ. 

28. Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку 
ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену 
систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну 
професійну діяльність, та Порядку її ведення: від 24 грудня 2010 
року №1025/Державна податкова адміністрація України, Наказ. 

29. Про затвердження форми Декларації акцизного податку, 
Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку: від 
24 грудня 2010 року № 1030/Державна податкова адміністрація 
України, Наказ. 

30. Про затвердження форм та порядку заповнення і подання 
податкової звітності з податку на додану вартість: від 25 січня 2011 
року № 41/Державна податкова адміністрація України, Наказ. 

31. Про затвердження форми Податкової декларації з податку 
на доходи фізичних осіб: від 31 січня 2011 року № 58/Державна 
податкова адміністрація України, Наказ. 

32. Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових 
патентів, форми Заявки на придбання торгового патенту: від 28 
лютого 2011 року № 109/Державна податкова адміністрація України, 
Наказ. 

33. Ісаншина, Г. Ю. Податковий менеджмент [Текст] : навч. 
посіб. : (для студ. екон. спец. усіх форм навчання) / Г. Ю. Ісаншина ; 
Донбас. держ. машинобудів. акад. - Краматорськ : ДДМА, 2010. - 
123 с. 

34. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності: Навчальний 
посібник  / Л.М. Котенко,  А.С. Крутова, Т.О. Тарасова,  А. В. Янчев;           
Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 340 с.  

35. Футало Т.В. Податковий менеджмент: Навчальний посібник / Т.В. 
Футало, Р.А. Крамченко, В.М. Сокульський – Львів: Видавництво Львівської 
академії, 2011. – 300 с. 

36. Азарова М. Я. Науково-практичний коментар до 
Податкового кодексу України: в 3 т. /кол. авторів [заг. редакція, М. Я 
Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний 
університет ДПС України, 2010. – 2389 с.  

37. Вісник податкової служби України. Щомісячний науково-
практичний журнал Державної податкової адміністрації України. 
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38. Вісник Національного банку України. Щомісячний науково-

практичний журнал Національного банку України. 
39. Фінанси України. Науково-теоретичний та інформаційно-

практичний журнал Міністерства фінансів України. 
40.  Офіційний сайт сторінки Президента України [сайт http:// 

www.president.gov.ua]. 
41. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [сайт http:// 

www.kmu.gov.ua]. 
42. Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України 

[сайт http:// www.sta.gov.ua]. 
43. Офіційний сайт Державної митної служби України [сайт 

http:// www.customs.gov.ua]. 
44. Офіційний сайт Міністерства економіки України [сайт http:// 

www.me.gov.ua]. 
45. Офіційний сайт Бази українського законодавства в Інтернет 

[сайт http:// www.lawukraine.com]. 
46. Офіційний сайт Державного комітету статистики України 

[сайт http:// www.ukrstat.gov.ua]. 
4. Обов'язкова або 

за вибором  
Обов’язкова  

5. Викладацький 
склад 

Крутова А.С., зав. кафедрою фінансів д-р екон. наук. 
Андрющенко І.С., викладач кафедри фінансів. 
 

6. Тривалість 108 годин; кредитів ECTS 3; 1 семестр – 4 години на тиждень. 

7. Методика 
викладання та 

методи навчання 

Модульне навчання у комплексі з рейтинговою оцінкою знань: 
а) лекції; 
б) практичні заняття; 
в) індивідуальна робота; 
г) самостійна робота студентів 

8. Оцінювання а) оцінювання на кожній самостійній роботі; 
б) оцінювання індивідуального завдання; 
в) ПМК; 
г) тестування та виконання практичних завдань під час складання 
іспиту 

9. Мова Українська 
 
 
 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 
 

ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» 
 
галузь знань:                              0305 «Економіка та підприємництво» 

напрям підготовки:                   7.03050801, 8.03050801  «Фінанси і кредит» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки:  «Спеціаліст», «Магістр» 

 
№  НАЗВА 

ПОКАЗНИКІВ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
1 2 3 
1 Ідентифікація «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» 
2 Опис. 

 Змістові модулі 
дисципліни 

Вступ  
Змістовий модуль 1  
Економічна сутність, роль, структура, суб’єкти та 
інструменти ринку фінансових послуг 
Тема 1.1  Ринок фінансових послуг та його роль в 
економіці 
1. Предмет, мета та завдання курсу «Ринок фінансових 
послуг». 
2. Сутність ринку фінансових послуг, його роль та функції у 
фінансовій системі.  
3. Поняття «фінансової послуги» та умови надання 
фінансових послуг. 
Тема 1.2  Суб’єкти та інструменти ринку фінансових 
послуг 
1. Суб’єкти ринку фінансових послуг та їх класифікація.  
2. Функції суб’єктів (учасників) ринку фінансових послуг. 
3. Інститути інфраструктури фінансового ринку як суб’єкти 
ринку фінансових послуг.  
4. Фінансові інструменти (об’єкти ринку фінансових 
послуг), їх класифікація та характеристика. 
Тема 1.3 Інституційна та сегментарна структура ринку 
фінансових послуг   
1. Методи структуризації ринку фінансових послуг. 
2. Часова та інституційна та структура ринку фінансових 
послуг. 
3. Сегментарна структура ринку фінансових послуг. 
Тема 1.4  Поняття і класифікація фінансового 
посередництва   
1. Загальне поняття фінансового посередництва. 
2. Класифікація фінансових посередників.  
3. Банківська система: принципи побудови, цілі, механізм 
функціонування, функції та операції банків. 
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4. Спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні установи, 
їх класифікація та характеристика. 
Тема 1.5 Державне регулювання та саморегулювання 
ринку  фінансових послуг   
1. Мета і форми державного регулювання та 
саморегулювання діяльності на ринку фінансових послуг в 
Україні.   
2. Органи державного регулювання ринку фінансових 
послуг в Україні. 
3. Регулювання та саморегулювання діяльності окремих 
видів фінансових інститутів. 
 
Змістовий модуль 2  
Особливості надання фінансових послуг  
в різних сегментах ринку фінансових послуг 
 
Тема 2.1 Фінансові послуги на грошовому ринку   
1. Організація та особливості функціонування депозитного 
ринку. 
2. Послуги для здійснення грошових платежів та 
розрахунків. 
3. Операції з інструментами грошового ринку. 
4. Державні фінансові інститути на грошовому ринку. 
Тема 2.2  Фінансові послуги на валютному ринку  
1. Сутність та класифікація операцій на валютному ринку 
2. Конверсійні операції на валютному ринку: касові та 
строкові. 
3. Форвардні операції. Операції опціон і своп. 
4. Валютні ф’ючерси. Особливості валютного ф’ючерсного 
ринку. 
Тема 2.3  Фінансові послуги на ринку позичкового 
капіталу   
1. Форми та види кредиту: класифікація та характеристика. 
2. Банківський кредит, організація та порядок кредитування.  
3. Лізингові, факторингові, трастові послуги, особливості та 
порядок здійснення. 
Тема 2.4  Фінансові послуги на ринку цінних паперів 
1. Економічна роль та структура ринку цінних паперів. 
2. Поняття, класифікація та загальна характеристика цінних 
паперів. 
3. Класифікація та характеристика пайових цінних паперів. 
4. Класифікація та характеристика боргових цінних паперів. 
5. Облігації підприємств. Державні та муніципальні 
облігації. 
6. Похідні цінні папери (деривативи): класифікація та 
характеристика. 
7. Фінансова оцінка цінних паперів. 
8. Первинне розміщення та обіг цінних паперів на 
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фондовому ринку. 
9. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами. 
Тема 2.5  Фінансові послуги  з  хеджування  ризику 
1. Ризик в процесі прийняття управлінських рішень у 
фінансовій сфері. 
2. Сучасні методи та схеми хеджування ризиків на 
фінансовому ринку. 
3. Методи оцінки та управління фінансовими ризиками 
4. Техніка укладання ф’ючерсних контрактів та механізм 
хеджування. 

Рівень: 
А. Попередні 

умови, які 
необхідні для 

опанування курсу 

Базується на вивченні дисциплін природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки: «Політична економія», 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки 
та економічної думки», «Фінанси», «Гроші та кредит»,  
дисциплін професійної підготовки: «Страхування», 
«Інвестування», «Фінанси підприємств», «Фінансовий 
ринок», «Страхові послуги», «Фінансова діяльність 
суб’єктів господарювання», «Банківські операції». 

3 

Б. Мета та 
завдання 

Мета курсу: формування системи знань з теоретичних і 
практичних аспектів управління фінансами за допомогою 
фінансових посередників та аналізу фінансових послуг. 
Завдання вивчення дисципліни полягає в наступному: 
Набуття теоретичних знань з наступних питань: 
- передумови виникнення ринку фінансових послуг, 
економічна сутність та визначення фінансової послуги; 
- виникнення та етапи розвитку фінансових послуг в 
Україні; 
- правові основи діяльності з надання фінансових послуг; 
- склад та класифікація суб’єктів ринку фінансових 
послуг; 
- інституційна та сегментарна структура ринку фінансових 
послуг; 
- поняття та класифікація фінансового посередництва; 
- фінансові послуги на грошовому ринку; 
- фінансові послуги на валютному ринку; 
- фінансові послуги на ринку позичкового капіталу; 
- фінансові послуги на фондовому ринку; 
- фінансові послуги з хеджування ризику; 
- система інфраструктури  ринку фінансових послуг; 
- державне регулювання та саморегулювання ринку 
фінансових послуг. 
Набуття практичних умінь: 
- економічного обґрунтування та порівнювання 
фінансових послуг з метою вибору найбільш прийнятних 
конкретному споживачеві; 
- оцінки конкурентоспроможності фінансових послуг; 
- виконання операцій з інструментами грошового ринку та 
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ринку позичкового капіталу; 
- виконання операцій з інструментами валютного ринку; 
- виконання операцій з інструментами фондового ринку; 
-  оцінки функціонування фінансових інструментів, 
особливостей обігу різних видів фінансових інструментів;  
- фундаментального та технічного аналізу цінних паперів 
за допомогою різних методів; 
- страхування ризику у валютних, кредитних і фінансових 
операціях; 
- володіння видами, формами та методами регулювання 
діяльності окремих  інститутів ринку фінансових послуг; 
- аналізу впливу державного регулювання на ринок 
фінансових послуг в Україні. 

В. Бібліографія 1. Оспіщев В.І., Близнюк О.П., Тупчій В.А. Ринок 
фінансових послуг: Навчальний посібник для студентів 
спеціальності 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит», 
денної та заочної форм навчання / Харк. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. – Харків, 2007.– 255 с. 
2. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових 
послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 
2010. – 616 с. 
3. Маслова С.О., Опалов О.А. Ринок фінансових послуг: 
Навчальний посібник. – К.: «Кондор», 2006. – 192 с. 
4.  Аванесова А.І. Фінансові послуги: Навч. посіб. – К.: 
КНТЕУ, 2007. – 365 с. 
5. Близнюк О.П., Тупчій В.А. Ринок фінансових послуг: 
Практикум для проведення семінарських та практичних 
занять для студентів спеціальності 7.03050801, 8.03050801 
«Фінанси і кредит», денної та заочної форм навчання / Харк. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2008.– 96 с. 
 

4. Обов'язкова або 
за вибором  

Обов’язкова  

5. Викладацький 
склад 

Близнюк Оксана Павлівна, канд. екон. наук, професор 

6. Тривалість 108 годин; 3 кредити ECTS; 9 семестр; 3 години на тиждень. 

7. Методика 
викладання та 

методи навчання 

Модульне навчання у комплексі з рейтинговою оцінкою 
знань: 
а) лекції; 
б) семінарські та практичні заняття (усне та письмове 
опитування, тестування, написання та доповіді рефератів, 
написання економічних диктантів, контрольних робіт; 
розв’язання задач, ситуаційні задачі, тренінги); 
в) індивідуальна робота; 
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г) самостійна робота студентів 

8. Оцінювання а) оцінювання на кожному практичному занятті впродовж 
семестру; 
б) оцінювання індивідуального завдання; 
в) оцінювання самостійної роботи; 
г) складання письмового  іспиту. 
 

9. Мова Українська 
 
 
 
 



ІНФОРМАЩЙНИЙ ПАКЕТ 
ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ  

ПІДПРИЄМСТВА» 
 

                        

№ НАЗВА 
ПОКАЗНИКІВ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 2 3 
1 Ідентифікація «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ 

ПІДПРИЄМСТВА» 
2 Опис. 

Змістові модулі 
дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи 
санації підприємств. 

Необхідність виникнення інституту банкрутства. 
Економічний зміст санації, класифікація санаційних 
заходів. Характеристика основних етапів 
управління: фінансовою санацією підприємства. 
Необхідність запровадження контролінгу на 
підприємствах, які перебувають у кризі. Склад, 
обсяги та структура плану санації. Санаційний 
аудит як найважливіша складова  процедури. 
Сутність санації балансу, мета проведення. 

Змістовий модуль 2. Фінансові відносини 
суб`єктів господарювання у процесах санації та 
банкрутства. 

Внутрішні джерела фінансової санації 
підприємства. Зовнішні джерела фінансової санації 
підприємства. Санаційна реструктуризація 
підприємства. Державна фінансова підтримка 
санації підприємств. Оцінювання вартості майна 
підприємства. Економіко-правові аспекти санації, 
банкрутства та ліквідації підприємства. Санація 
суб’єктів господарювання з урахуванням сфери 
діяльності. 

3 Рівень:  
А. Попередні 
умови, які 
необхідні для 
опанування курсу 

При викладанні дисципліни враховуються 
знання студентів, отримані під час вивчення циклу 
дисциплін природничо-наукової та 
загальноекономічної, а також професійної та 
практичної підготовки, що складають зміст 
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» та «спеціаліст».   

Галузь знань                                                 0305   Економіка і підприємництво 
Спеціальність підготовки        8.03050801 «Фінанси і кредит» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки                                     магістр 
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  Методичною основою дисципліни є макро- і 

мікроекономіка, що дозволяє вивчати кризу як фазу 
циклу розвитку підприємств,  чинники кризового 
стану, а також дисципліни фінансовий  аналіз, 
інвестування, фінансовий менеджмент, теоретична 
база та інструментарій яких дозволяє провести 
діагностику фінансового стану підприємства та 
визначити напрямки його покращення.  

 Б. Мета та 
завдання 

Як дисципліна циклу професійної та 
практичної підготовки формує у студентів систему 
теоретичних знань та практичних навичок з питань 
управління фінансовою санацією, 
реструктуризацією суб’єктів господарювання, 
фінансового забезпечення ліквідації підприємств.  
Завданням дисципліни є вивчення сутності 
управління фінансовою санацією підприємства; 
ознайомлення з формами і методами державної 
фінансової підтримки санації суб`єктів 
господарювання; ознайомлення з економіко-
правовими аспектами санації, банкрутства та 
ліквідації підприємств; оволодіння методами оцінки 
вартості майна підприємства; набуття навичок 
складання плану санації підприємства; оволодіння 
прийомами та методикою проведення санаційного 
аудиту; освоєння методів, правил та умов 
фінансування санації; оволодіння методикою 
проведення санаційної реструктуризації та 
реорганізації підприємств. 

 В. Бібліографія 1. Грачов В.І., Косарева І.П., Прохорова В.В., 
Кузьменко Т.Б. Управління фінансовою санацією: 
Навч.пос. – Х.: ВД «ІНЖЕК»,2004. – 2004. – 208 с. 

2. Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б 
Управління фінансовою санацією підприємств: 
Навч.пос. – К.: ЦУЛ, 2008. – 440 с. 
3. Лігоненко Л.О. Антикризове управління 
підприємством: Підручник. -К.: КНТЕУ, 2005.– 824 с. 
4. Оспіщев В.І., Лачкова Л.І. Фінансова санація та 
банкрутство підприємств: Навчальний посібник. –
Харків: ХДУХТ, 2008. – 137 с. 

4. Обов'язкова або 
за вибором 

Обов'язкова 

5. Викладацький 
склад 

 Канд. екон.  наук, доцент кафедри фінансів Лачкова Л.І. 
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6. Тривалість 108 годин; кредитів ЕСТS – 3; семестр – 10; 

тижневих годин – 4 
7. Методика 

викладання та 
методи 
навчання 

Модульне навчання у комплексі з рейтинговою 
оцінкою знань: 
а) лекції; 
б) практичні заняття; 
в) індивідуальні консультації; 
г) самостійна робота студентів; 
д) індивідуальна робота студентів 

8. Оцінювання а) оцінювання на кожному практичному занятті 
впродовж семестру; 
б) оцінювання індивідуального завдання; 
в)оцінювання самостійної роботи студентів 
г) тестування  та вирішення практичного завдання 
під час складання іспиту 

9. Мова Українська 

 
 
 
 
 
 


