Цикл А
Бюджетний менеджмент
Мета навчальної дисципліни: надання студентам знань та навичок з організації та
управління бюджетним процесом. Завдання навчальної дисципліни: дослідження
теоретичних основ бюджетного менеджменту, сутності функцій та структури
органів оперативного управління бюджетом; особливостей організації виконання
дохідної та видаткової частин бюджету; здійснення ведення обліку виконання
бюджету у фінансових органах, складання бюджетної звітності, контролю за
виконанням бюджету.
Кредитний менеджмент
Предметомвивченнянавчальноїдисципліниєпроцесорганізаціїкредитноїдіяльностіб
анківськихустанов, атакожсукупністьвідносин,
щовиникаютьміжбанкамитаїхконтрагентамиупроцесіздійсненнякредитнихоперацій
. Завданнядисципліни: надатинеобхіднізнання,
щозабезпечатьумінняорганізаціїтамоніторингупроцесівкредитуванняубанківськиху
становах, атакожзалученнябанківськихкредитівдляфінансуваннядіяльностібізнесструктуртаекономічнихагентіврізнихформивласностітагалузейекономіки.
Соціальне страхування
Яквибірковаскладова,
вивченнядисциплінидозволитьстудентусформуватиіндивідуальнуосвітнютраєкторі
ю. Підчасвивченняданоїдисциплінистудентиотримуютьзнаннятанавички,
зокремапоєднуватинабутітеоретичнізнаннязпрактичнимздійсненнямсоціальногост
рахування; обчислюватистажроботидляпризначеннятрудовихпенсій;
розраховуватирозмірпенсій, допомогиузв’язкузтимчасовоюнепрацездатністю,
безробіттям, нещаснимвипадкомнавиробництвітапрофесійнимзахворюванням;
проводитирозрахункизісплативнесківдофондівсоціальногострахування.
Податковийменеджмент
Навчальнадисципліна «Податковийменеджмент»
розглядаєпитанняорганізаціїтамеханізмфункціонуванняподатковогоменеджментуп
рипереходіекономікиУкраїнидоринковихумовгосподарювання.
Податковийменеджментспрямованийнапоєднаннясуб’єктивнихнамірівплатниківпо

датківіосіб, щовідповідаютьзасправлянняподатків,
ізреальнимиобставинамитаорганізаційноюефективністюподатковоїсистеми,
сполученняідеальнобажаногозреальноможливимзаіснуючихумов. Податковий
менеджмент, на відміну від управління оподаткуванням спрямований не лише на
організацію оподаткування, а й на вдосконалення всієї податкової системи.
Стратегічнеуправлінняпідприємством
Наданнястудентамнеобхіднихтеоретичнихоснов,
методичнихпідходівіпрактичнихнавичокщодопринципівпобудовисистемирозробки
іреалізаціїекономічноїстратегіїпідприємства,
особливостейстратегічногоаналізузовнішньогосередовища,
визначеннязагальноїіконкурентноїстратегії.

Фінансовийконтролінг
Навчальнадисциплінаспрямовананаформуваннятеоретичнихзнаньтапрактичнихнав
ичокізуправлінськихтасервіснихфункційконтролінгу, об’єктів,
інструментівтаметодівконтролінгу, тайогоролівсистеміуправлінняпідприємством.
Предметомвивченнянавчальноїдисципліниєспособиіприйомипостійногоспостереж
енняіконтролюзаінформаційними,
фінансовимитаматеріальнимипотокаминапідприємствахізметоюпідтримкипроцесу
прийняттяуправлінськихрішеньтаефективногоуправління.
Управління фінансовими ризиками
Метоюдисципліниє: знайомствозтеоретичнимиосновамиризикменеджменту,
оволодінняпрактикоюзастосуванняметодівкількісноїоцінкиризикувумовахринкови
хвідносинтаприйняттяефективнихуправлінськихрішеньвситуаціяхневизначеностіта
ризику.
Управління корпоративними фінансами
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високоінтегрований корпоративний капітал у змозі надати потужний імпульс
динамічному розвитку економіки, оволодінню результатами науково-технічного
прогресу, зростанню добробуту населення і вирішенню соціальних проблем
суспільства.
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корпоративних фінансів.
Дисципліна повинна дати достатні фундаментальні та прикладні знання для
ефективного управління фінансами акціонерних товариств та інших підприємств
корпоративного типу.

Цикл Б
Управління фінансовою санацією підприємства
Метоюдисципліниєформуваннясистемизнаньзметодологіїтапрактичногоздійснення
фінансовоїсанації, банкрутствапідприємств,
фінансовогозабезпеченняліквідаційнихпроцедур.
Економічне управління підприємством
Динамічнетамінливесередовищефункціонуваннявимагаєвідпідприємстврозробкита
впровадженняудосконалених, сучаснихметодівуправління,
якіздатнізабезпечитистійкийекономічнийстаніконкурентоспроможнийрозвиток.
Ефективнефункціонуванняпідприємстваоцінюєтьсячерездинамічнезростанняйогоо
сновнихіндикаторів: прибутковість, платоспроможність,
конкурентоздатністьіцьогодосягтиможначерезрозумноорганізованусистемууправлі
ння,
шляхомформуваннявдалоїсистемиекономічногоуправліннясуб’єктамигосподарюва
ння.
Банківське регулювання та нагляд
Досліджуютьсяпитаннясутностібанківськогорегулювання, банківськогонагляду,
державногорегулюваннябанківськоїдіяльностітаїхзастосуваннявтеоретичному i
практичномуаспектах, атакожвисвітлюютьсяпитаннябанківськогорегулювання i
банківськогонаглядуякскладовихсистемидержавногорегулюваннябанківськоїдіяль
ності.
Оподаткування суб’єктів господарювання
"Оподаткуваннясуб’єктівгосподарювання" – навчальнадисципліна,
щовивчаєособливостітамеханізмивідображенняуподатковомуоблікуокремихгоспод

арськихопераційсуб’єктівгосподарюванняОб'єктомнавчальноїдисципліниєсистема
фінансово-економічнихправовідносин,
щовиникаютьвпроцесіоподаткуванняокремихвидівопераційсуб’єктівгосподарюван
няПредметомнавчальноїдисципліниєтеоретичнітапрактичніособливостіоподаткува
ннясуб’єктівгосподарюваннязагалузевимпідходом
Фінансове посередництво
Поняття і класифікація фінансового посередництва. Місце фінансових
посередників на ринку фінансових інвестицій. Інституційно-правові засади
діяльності фінансових посередників. Організація інвестиційного менеджменту та
вибір інвестиційної політики. Формування інвестиційного портфеля та його
перегляд. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати
діяльності фінансових посередників.
Фінансовий менеджмент у маломубізнесі
Метоювивченнядисциплінинаданнястудентаммагістрамнеобхіднихтеоретичнихосн
ов,
методичнихпідходівіпрактичнихнавичокщодопобудовисистемифінансовихмеханіз
мівформуванняівикористанняфінансовихресурсівумаломубізнесі,
виходячизпритаманнихйомуособливостей.
Проектне фінансування
Мета:
формуваннясистемитеоретичнихіпрактичнихзнаньугалузіуправлінняфінансами,
оволодіннястратегієюітактикоюфінансовогозабезпеченняпроектноїдіяльності,
знаходженняоптимальнихфінансовихтаінвестиційнихрішень. Завдання:
засвоєнняметодів, способів,
механізмівтаінструментівфінансовихресурсівдляфінансуваннярізнихпроектівзрізни
хможливихджерел;
ознайомленнязметодамиіспособамиоцінюванняпроектівіпрограмзметоюїхфінансув
ання;
опануванняметодівпроектногоаналізуіоцінюваннякредитоспроможностіпозичальн
икапроектнихкоштів;
опануванняметодівіспособіваналізуальтернативнихджерелпроектногофінансування
іприйняттярішеньщодоїхвибору;

ознайомленнязроллюміжнароднихфінансовихустановупроектномуфінансуваннітао
пануванняметодівзалученняфінансовихресурсівчерезміжнародніринки;
формуваннянавичокоцінкифінансовихринківівизначенняпроектнихризиків,
якісупроводжуютьпроектнефінансування, атакожметодівіспособівїхстрахування.
Предметдисципліни: сукупністьфінансово-економічнихвідносини,
яківиникаютьупроцесіпроектноїдіяльності.
Управління інвестиційним портфелем
Мета набуття навичок з інвестиційної діяльності, формування теоретичної та
методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання
інвестиційних інструментів; вироблення вміння оцінювати й аналізувати
інвестиційну привабливість галузей, регіонів, підприємств; інвестиційну політику,
що проводиться в країні, інвестиційний клімат країни, а також оцінювати
інвестиційні інструменти, портфелі та інвестиційні проекти.

