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Сертифікація 

одержують право на складання іспиту 
в НКЦПФР та отримання 

кваліфікаційного посвідчення 
«Фахівець з питань управління 

активами ІСІ» 

 «Фондовий ринок» (3 курс, 5 семестр)  
та        

 «Управління активами ІСІ» (3 курс, 6 семестр)  
 

ДИСЦИПЛІНА «ФОНДОВИЙ РИНОК» Є 
БАЗОВОЮ  ТА ОБОВ'ЯЗКОВОЮ !!! 

 «Міжнародна фінансова аналітика» (2 курс,  
       4 семестр)  
 
 «Фінанси міжнародних корпорацій»  
      (3 курс, 6 семестр)       

є необхідним для підготовки до складання 
міжнародних професійних іспитів (CFA).  

Саме сертифікат CFA надасть Вам можливість 
працювати фінансовим аналітиком в будь-якій 

точці земної кулі, і всі Ваші клієнти будуть точно 
знати, що ви – фахівець міжнародного рівня 



2 курс 
Спеціальність 

«Міжнародний бізнес»  



Міжнародна фінансова аналітика 1 

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин,  в т.ч.        
лекцій – 14 год., практичні заняття – 
28 год., самостійна робота – 93 год. 

Період навчання − 2 курс, 4 семестр 

Підсумкова форма контролю − залік 

Мета вивчення дисципліни  
надати студентам цілісне розуміння фінансової аналітики, ролі фінансового аналізу в 

управлінні компанією, здійснити теоретичну і практичну підготовку в оволодінні практичних 

навичок в розумінні фінансової звітності, проведенні фінансового аналізу і умінні 

застосовувати результати фінансового аналізу при прийнятті управлінських рішень, націлити 

студентів на застосування положень дисципліни, яка вивчається, в майбутній практичній 

діяльності керівників фірм і фахівців в сфері міжнародного фінансового менеджменту 

 Предметом вивчення 

дисципліни є 
фінансові інструменти та механізми 

реалізації комплексного оцінювання 

фінансового стану корпорації та 

виявлення резервів її розвитку з метою 

підвищення її міжнародної 

конкурентоспроможності 



 володіти методами аналітичної роботи, пов'язаними 
з фінансовими аспектами діяльності корпорацій 

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 розробляти й обґрунтовувати фінансово-економічні 

показники, які характеризують діяльність корпорацій та 
методики їх розрахунку 

 здійснювати розробку інструментів проведення 
досліджень в галузі міжнародної фінансової 
аналітики, аналіз їх результатів, підготовку даних 
для складання фінансових оглядів, звітів тощо 

 виявляти і проводити дослідження фінансово-
економічних ризиків у діяльності корпорацій для 
розробки системи управління ризиками 

 інтерпретувати результати фінансово-економічних дос-
ліджень з метою розробки фінансових аспектів перспек-
тивних напрямків інноваційного розвитку корпорацій 



Навчально-методичне, інформаційне  
та кадрове забезпечення 

Навчально-
методичне та 
інформаційне 
забезпечення 

Лекційний матеріал 

Методичні рекомендації і завдання для 
проведення практичних занять 

Методичні рекомендації і завдання для виконання 
самостійної та індивідуальної роботи  

Модульні завдання  

Робоча навчальна програма 

Кадрове забезпечення – 
к.е.н., доц. Малащук Д.М.  



3 курс 
Спеціальність 

«Міжнародний бізнес»  



Управління активами інститутів 
спільного інвестування (ІСІ) 

2 

Фінанси міжнародних корпорацій 3 

Фондовий ринок 1 



Предметом вивчення дисципліни є 

цінні папери, економіко-правове та 
інституційне середовище, в якому 

вони обертаються, та система  
регулювання фондового ринку 

Мета вивчення дисципліни  
 

формуванні у студентів теоретичних і прикладних компетенцій, що 
дозволяють їм скласти об'єктивне уявлення про загальні засади 

функціонування фондового ринку, його структуру і принципи регулювання, 
отримати системну інформацію про діяльність на фондовому ринку,  

особливості розвитку фондових ринків у різних країнах світу 

Фондовий ринок 1 

Обсяг – 5 кредитів, 
150 годин,  в т.ч.        
лекцій – 14 год., 

практичні заняття – 
28 год., самостійна 

робота – 93 год. 

Період навчання −    
3 курс, 5 семестр 

Підсумкова 
форма контролю 

− залік 



Студент повинен орієнтуватися у: 

– різновидах цінних паперів та фінансових інструментів на фондовому ринку, їх   
    характеристиках, властивостях та особливостях випуску і обігу;  
–  структурі, видах і складових фондового ринку; 
– сутності функціонування фондових ринків, формах та методах їх регулювання; 
– методах, за допомогою яких корпорації залучають необхідні фінансові ресурси на  
   фондовому ринку для своєї діяльності та розвитку; 
– принципах державного регулювання фондових ринків, особливостях і механізмах  
   саморегулювання на фондових ринках; 
– особливостях та перспективах розвитку і функціонування розвинутих фондових ринків та  
    ринків, що розвиваються, зокрема, українського. 

– аналізувати та оцінювати тенденції, явища і стан фондових ринків; 
– застосовувати здобуті знання в умовах українського фондового ринку; 
– застосовувати здобуті знання при забезпеченні виходу українських корпорацій на ринки капіталу 

–  методологією дослідження фінансових ринків; 

– методологією управління портфелями цінних паперів;  

–  сучасними методами збору, обробки та аналізу фінансових показників; 

– базовими навичками  аналізу економічної інформації; 

–  навичками підготовки та прийняття фінансових рішень короткострокового і довгострокового характеру; 

–  навичками оцінки вартості цінних паперів; 

–  навичками планування фінансових потоків інвесторів.  

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Студент повинен вміти: 

Студент повинен володіти: 



4 

1 

2 

3 

5 

Лекційний матеріал 

Навчально-методичне, інформаційне  
та кадрове забезпечення 

Методичні рекомендації і завдання 
для проведення практичних занять 

Методичні рекомендації і завдання для 
виконання самостійної та індивідуальної 

роботи  

Модульні завдання  

Робоча навчальна програма 

Кадрове забезпечення – 
д.е.н., проф. Мозговий О.М. 

ст. викладач Жила Т.В. 
асистент Коваленко М. 
асистент Рибалко Ю.С.   

Кадрове забезпечення 



Обсяг – 5 кредитів, 150 годин,     

в т.ч. лекцій – 14 год.,      

практичні заняття – 28 год., 

самостійна робота – 93 год. 

Управління активами інститутів 
спільного інвестування (ІСІ) 

2 

Період навчання − 3 курс, 6 семестр 

Підсумкова форма контролю − залік 

 Мета вивчення 

дисципліни  
сформувати у студентів знання в 

галузі управління активами ІСІ та 

навчити сучасним практичним 

методам і принципам проведення 

операцій з цінними паперами на 

фондовому ринку, умови та 

особливості здійснення цих 

операцій ІСІ, розкрити специфіку 

створення, управління та 

регулювання діяльності ІСІ в 

країнах з розвиненими 

фондовими ринками та 

фондовими ринками, що 

розвиваються 

 Предметом вивчення дисципліни є 

управління активами ІСІ як виду 

підприємницької діяльності, правові та 

інституційні засади її здійснення, система 

нагляду та контролю здійснення управління 

активами ІСІ як виду професійної діяльності на 

фондовому ринку  



ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

• здійснювати пошук інформації стосовно діяльності інституційних  
    інвесторів на фондовому ринку 

• проводити аналіз діяльності інвестиційних фондів і недержавних   
    пенсійних фондів 

• орієнтуватися в системі нормативно-правового регулювання  
    діяльності інституційних інвесторів 

• оцінювати прибутковість та ефективність фінансової  
    діяльності  інституційних інвесторів 

• оцінювати та обирати системи критеріїв  
    прийняття фінансових рішень при управлінні  
     активами інвестиційних фондів і недержавних  
     пенсійних фондів 



Навчально-методичне, інформаційне  
та кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення 

к.е.н., доц. Отченаш К. Г. 

1 Лекційний матеріал 

Методичні рекомендації і завдання            
для проведення практичних занять 

Методичні рекомендації і завдання 
для виконання самостійної та 

індивідуальної роботи  

Модульні завдання  

Робоча навчальна програма 

2 

3 

4 

5 



Обсяг – 5 кредитів, 150 годин,  в т.ч.        
лекцій – 14 год., практичні заняття – 
28 год., самостійна робота – 93 год. 

Період навчання − 3 курс, 6 семестр 

 Мета вивчення 

дисципліни  
 

формування у студентів 

теоретичних і прикладних 

компетенцій, необхідних для 

прийняття ефективних рішень, 

як у сфері управління, так і в 

сфері управління фінансами 

міжнародних компаній 

Фінанси міжнародних корпорацій 3 

 Предметом вивчення дисципліни є 
юридично оформлені грошові відносини між корпорацією та іншими 

агентами ринку з приводу формування капіталу корпорації та його розподілу 

з метою підвищення добробуту акціонерів 

Підсумкова форма контролю − залік 



ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

аналізувати фінансові звіти 
з метою прийняття 

ефективних управлінських 
рішень 

оцінювати ризики, 
прибутковість та 

ефективність фінансових 
рішень 

проводити оцінку 
вартості корпорації з 

використанням різних 
методичних підходів 

здійснювати оцінку фінансових 
інвестицій для прийняття 

рішення щодо доцільності 
інвестування коштів  

аналізувати, оцінювати та 
обґрунтовувати вибір 

оптимальної дивідендної 
політики 

Студенти     
повинні вміти: 

здійснювати розрахунки 
майбутньої та 

теперішньої  вартості 
грошей 

систематизувати та проводити 
дослідження об’єктивних і 
суб’єктивних  факторів, що 

впливають на фінансову 
діяльність міжнародних 

корпорацій 

 аналізувати можливі шляхи та 

оцінювати доцільність реорганізації  

  фінансової діяльності міжнародних 

корпорацій 



Навчально-методичне, інформаційне  
та кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення – 
д.е.н., проф. Фролова Т. О.,  
ст. викладач Ананьєв М.Ю. 

Робочий зошит з методичними 
рекомендаціями і завданнями для 

проведення практичних занять  

Методичні рекомендації і завдання для 
виконання самостійної та індивідуальної 

роботи  

Лекційний матеріал дисципліни 
забезпечено мультимедійними 

презентаціями в Power Point 

Модульне онлайн-тестування  

Робоча навчальна програма 


