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  ФІНАНСОВЕ БРОКЕРСТВО 
«Я випереджаю зміни. Я шукаю знаки, які 
сигналізують, що тенденція, можливо, 
вже пішла на спад. Тут я відриваюсь від 
натовпу і шукаю нову інвестиційну тезу»  

Джордж Сорос  
 

Фінансовий брокер – це фаховий консультант в безкрайому просторі 
фінансових послуг, який допомагає клієнту зорієнтуватися в 
різноманітних пропозиціях фінансових установ та обрати 
найефективніше фінансове рішення для кожного з них. 
 
Спеціаліст з фінансового брокерства – це фахівець, який може 
працювати в брокерських, страхових, консалтингових компаніях, 
колекторських агентствах, кредитних спілках, компаніях з управління 
активами, на фондових біржах, а також самостійно займатися 
професійною діяльністю брокера на валютному, фондовому ринку, 
незалежно від інших учасників. Студенти отримують необхідний обсяг 
знань і практичних навичок для опанування професій кредитного 
брокера, валютного брокера, фондового брокера та страхового брокера. 
 
Де навчитись технологіям фінансового брокерства? Тільки в 
КНТЕУ, на факультеті фінансів та банківської справи: 
 
 

Освітня програма 
«Фінансове брокерство» 

Магістр 
(денна форма навчання) 

 
  



Основні роботодавці, партнери та інформаційні спонсори  
освітньої програми «Фінансове брокерство» 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
  

 
  

http://www.nettrader.ru/


 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
А Ціль освітньої програми  

Програма розроблена для підготовки магістрів із фінансів, 
банківської справи та страхування спеціалізації «Фінансове брокерство», 
здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, 
що виникають при наданні посередницьких послуг на фінансовому ринку. 
Програма передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та 
практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології професійної 
діяльності, які достатні для ефективного виконання завдань інноваційного 
характеру 

В Характеристика програми  
Предметна 
область 
(галузь 
знань) 

07 «Управління та адміністрування» 

Основний 
фокус 
програми та 
спеціалізації  

 спеціалізація на рівні освітнього ступеня магістра  

Орієнтація 
програми  

Професійна, прикладна 

Особливості 
та 
відмінності  

Можливість вибору мови навчання: українською чи 
англійською  

C Придатність до працевлаштування та подальшого навчання  
Придатність 
до праце-
влаштування  

Місця роботи випускників:  інвестиційна компанія, 
банк, страхова компанія, фінансова компанія, компанія з 
управління активами, брокерська компанія, фондова біржа, 
консультаційна компанія тощо. 

Основні посади: Кредитний брокер, Фондовий 
брокер, Страховий брокер, Валютний брокер  

Подальше 
навчання  

Можливість подовження навчання в аспірантурі 

D Стиль викладання  
Підходи до 
викладання 
та навчання  

− студентоцентроване навчання, де центром є студент, 
який має за допомогою набутих компетентностей знайти 
місце на ринку праці; 

− самонавчання – самостійна навчально-пізнавальна 
діяльність студента в органічному зв’язку з навчальним 
процесом, що дозволяє  
 



ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
 отримувати навички самостійного здобуття знань у 

професійному житті для підвищення рівня професійних 
компетентностей та удосконалення фахової майстерності; 

− проблемно-орієнтоване навчання, що формує у студента 
здатність розв’язувати складні спеціальні задачі та 
практичні проблеми у діяльності фінансово-кредитних 
установ 

Методи 
оцінювання  

Модульні контролі, заліки, письмові екзамени, есе, 
презентації, проектні роботи, захист випускної 
кваліфікаційної роботи 

E Програмні компетентності  
Загальні 
компетент-
ності  
 

Здатність до: оцінки та аналізу соціально-
економічних процесів і явищ на глобальному (мега-), макро-, 
мезо- і макрорівнях, здійснювати комунікаційну діяльність, 
виконувати професійну діяльність у відповідності до 
стандартів якості, навчання та формування нових ідей 
(креативність), адаптації до нових ситуацій у професійній 
діяльності. 

Спеціальні 
компетент-
ності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здатність до освіти та навчання впродовж життя та 
формування нових ідей у здійсненні посередницьких послуг 
на фінансовому ринку, оцінювання тенденцій розвитку 
ринку фінансових послуг, здійснення кредитного аналізу, 
правового регулювання ринків фінансових послуг, 
проведення аналізу звітності емітента, володіння навичками 
ділового спілкування, здійснення валютного дилінгу, 
операцій з цінними паперами, надання страхових послуг, 
оволодіння технологією збуту фінансових послуг, 
забезпечення ефективної організації біржової торгівлі, 
управління відносинами з інвесторами, корпоративного 
управління, ведення ділових переговорів, прогнозування 
поведінки ринку (грошового, фінансового), зміну вартості 
цінних паперів з огляду на фактори впливу на ринок, 
застосування інноваційних методів  фінансування бізнесу та 
портфельного інвестування, розуміння правових аспектів 
договірних відносин, інвестиційних проектів, оцінки 
кредитоспроможності позичальника, підбору для клієнта 
оптимальних умов кредитування, роботи з банківськими та 
небанківськими фінансово-кредитними установами щодо 
забезпечення оптимальних умов фінансових послуг для 
клієнта. 



ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
F Програмні результати навчання  

Знання і розуміння організації посередницької діяльності на ринках 
фінансових послуг, методології аналізу фінансових ринків, кредитного аналізу, 
особливостей  ведення обліку і складання фінансової звітності за міжнародними 
стандартами, інструментарію аналізу звітності емітента, організації валютного 
дилінгу; проведення операцій з цінними паперами; надання страхових послуг,  
технології збуту фінансових послуг, біржової торгівлі, управління відносинами з 
інвесторами, корпоративного управління, статистичних методів прогнозування. 

Вміння здійснювати аналіз фінансових ринків, кредитний аналіз, аналіз 
звітності емітента, операції з цінними паперами, надавати страхові послуги, 
забезпечувати збут фінансових послуг, ефективно управляти відносинами з 
інвесторами, ефективно вести ділові переговори, проектувати та адмініструвати 
бази даних в економіці. 

 
Особливістю освітньої програми є практичне спрямування підготовки, 

формування знань та навичок роботи на фінансовому ринку. 
 

Особливість 
освітньої програми 

Практична спрямованість 
Партнерська підтримка компаній – професійних учасників 
фондового ринку 

Обов'язкові 
дисципліни 

Організація брокерської діяльності 
Кредитний аналіз 
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 
Інвестиційне кредитування 
Фінансова біржова діяльність  
Валютний дилінг 
Страхові послуги 

Дисципліни, 
які студент обирає 

самостійно 

Ділові переговори 
Операції з цінними паперами 
Підприємницьке право 
Правове регулювання ринків фінансових послуг 
Психологія ділового спілкування 
Управління проектами 
Фінансові технології (FinTech) 
Бізнес-планування 
Портфельне інвестування 
Технологія збуту фінансових послуг 
Управління персоналом 
Аналіз звітності емітента 
Договірне право 
Статистичні методи прогнозування 
Управління відносинами з інвесторами 



ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
 
 
 
Вивчення дисципліни передбачає опанування теоретичних та практичних засад 
щодо організації брокерської діяльності на ринку цінних паперів, страховому, 
кредитному та валютному ринках; набуття навичок прийняття управлінських 
рішень щодо організації та здійснення брокерської діяльності; оволодіння різними 
методами управління ризиками, що виникають при здійсненні брокерської 
діяльності. 
   
 Зміст 

Теоретичні основи брокерської діяльності. Механізм діяльності брокерської 
контори та брокерського обслуговування. Брокерська діяльність на ринку цінних 
паперів. Брокерська діяльність на ринку страхових послуг. Брокерська діяльність 
на кредитному ринку (кредитний брокеридж). Брокерська діяльність на валютному 
ринку. Ефективність брокерської діяльності.  

 
 

  

«ОРГАНІЗАЦІЯ БРОКЕРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ» 

«Краще бути впевненим у хорошому 
результаті, ніж сподіватися на відмінний»  

Воррен Баффет 

«КРЕДИТНИЙ АНАЛІЗ» 

«Довіряючи, ми звертаємо увагу на їх 
(позичальників) чесність – вона переконує нас 
в тому, що ми не будемо обдурені, на їх 
майстерність – вона дає нам надію, що вони 
не помиляються в розрахунках, на рід занять 
– цим визначається надія на відсоток, який 
ми очікуємо» 

Джон Ло 

 



ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Формування системи знань і навичок проведення кредитного аналізу, методології 
оцінювання кредитоспроможності позичальників, аналізу платежів по кредиту 
та вибору оптимального варіанту кредитування, а також взаємозв’язку між 
кредитором, позичальником та кредитним брокером. 

 
Зміст 

Основні засади здійснення кредитного аналізу. Інформаційне забезпечення 
кредитного аналізу. Методичні підходи кредитного аналізу. Кредитний скоринг. 
Аналіз кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб. Аналіз 
кредитоспроможності позичальників – юридичних осіб. Аналіз кредитної заявки. 
Аналіз забезпечення по кредиту. Аналіз вартості кредитування. Галузевий 
кредитний аналіз.  

 
 

«ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ» 
 
 
 
 
 
 

 
 
Здобуття знань з теорії та практики ведення обліку та формування показників 
фінансової звітності за міжнародними стандартами для подальшого їх 
використання у практичній діяльності, що сприятиме підвищенню рівня 
кваліфікації та конкурентоспроможності як фахівця у сфері обліку та аудиту 
міжнародного рівня. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 

«…універсальна мова спілкування 
бізнесменів... бухгалтерський облік і фінансова 
звітність»  

Д. Кеннеді  



ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 

Формування системи знань та практичних навичок прийняття 
управлінських рішень щодо реалізації механізму інвестиційного кредитування. 

Зміст 
Теоретичні основи інвестиційного кредитування. Банківське інвестиційне 
кредитування. Інвестиційне кредитування під заставу нерухомості. Лізинг як 
спосіб інвестиційного кредитування. Державне інвестиційне кредитування. 
Міжнародне інвестиційне кредитування.  
 

«ФІНАНСОВА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

 

 

 

 

 

Знання специфіки та принципів роботи на фінансових біржах; технології 
здійснення біржових операцій та прийняття рішень, управління ризиком. Уміти 
«читати» фінансову інформацію та розуміти наслідки випадкових та 
непередбачуваних новин для фінансових ринків; успішно використовувати 
біржову інформацію у своїй діяльності; формувати та приймати ефективні 
рішення для мінімізації ризиків спекулятивних операцій.  

Зміст 
Світові фінансові ринки. Сутність та організація біржової діяльності. Біржові 
індекси та їх аналіз. Біржові угоди та організація біржової торгівлі. Маржинальна 
торгівля. Основи торгівлі валютними парами та формування торгових стратегій. 
Основи фундаментального аналізу міжнародного валютного ринку. Графічний та 
комп’ютерний аналіз біржової діяльності. Хвильова теорія Еліота.

«ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ» 

 
«Мене зробили багатим не гроші, а 
інвестування часу й інвестування грошей, коли у 
мене було дуже мало грошей» 

Роберт Кіосакі 

«Саме біржа є продуктом складної 
економічної та фінансової діяльності країни. 
Як чутливий гальванометр відображає 
найслабший струм, так вона відчуває 
найменші коливання політичного життя» 

А. Васильєв 



ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 
Торгівля ф’ючерсними контрактами та опціонами на біржі. Психологія біржової 
торгівлі. 

 

«ВАЛЮТНИЙ ДИЛІНГ» 
. 
 
 
 
 
 

Студент буде вміти: аналізувати та прогнозувати зміни на валютному ринку, 
складати та оформлювати угоди по валютним операціям, розробляти та 
здійснювати стратегію валютного та процентного арбітражу, 
використовувати дані технічного аналізу з урахуванням фундаментальних та 
несподіваних факторів. 

Зміст 
Валютний ринок як об’єкт аналізу, Сутність та організація валютного дилінгу, 
Валютний курс та котирування, Поточні операції на валютному ринку, Техніка 
проведення дилінгових угод, Технічний та фундаментальний аналіз на валютному 
ринку. Специфічні методи аналізу. 
 
 

«СТРАХОВІ ПОСЛУГИ» 
. 

 

 

 

 

 

 

Формування знань щодо сутності та особливостей страхових послуг, що 
надаються страховими компаніями на сучасному страховому ринку України. 

Зміст 

Страхові послуги та особливості їх реалізації. Порядок укладання та ведення 
страхового договору. Страхування життя та пенсій. Страхування від нещасних 
випадків та медичне страхування. Страхування майна та відповідальності 
підприємств. Страхування кредитних та фінансових ризиків. Транспортне 
страхування. Страхування майна і відповідальності громадян. 

  

«Всі спірні питання, особливо грошові, 
треба вирішити до старту»  

Во́рен Е́двард Ба́фіт 
 

 

«Страхові послуги — це кінцевий результат 
діяльності страхової компанії, щодо задоволення 
потреб клієнтів, пов'язаних із захистом їх майнових 
та особистих інтересів» 

Клапків Ю.М 
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«ДІЛОВІ ПЕРЕГОВОРИ» 

  
 
 
 
 
 
 

Формування теоретичних основ організації та проведення ділових переговорів, 
оволодіння прийомами та умовами їх використання для отримання переваг у 
реалізації стратегій та вирішення спірних проблем у переговірному процесі; 
правилами професійної поведінки спеціаліста під час ділових переговорів; знання 
специфіки переговірного процесу у сфері послуг.  

Зміст 

Сутність та значення ділових переговорів у діяльності підприємств. Порядок 
організації ділових переговорів. Процес проведення ділових переговорів. Вербальні 
комунікації під час переговорів. Невербальні комунікації під час переговорів. 
Технологічні досягнення в методах роботи з партнерами. Особливості здійснення 
переговорів з партнерами із зарубіжних країн. 
 

 
«ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ» 

 

 

 

 

 
 

 
Студент навчиться: використовувати на практиці технологію торгівлі цінними 
паперами, біржової та депозитарної діяльності, яка ведеться ліцензованими 
професійними учасниками фондового ринку; оцінювати та прогнозувати 
інвестиційні характеристики цінних паперів; робити професійні аналітичні 
огляди та презентувати їх потенційним інвесторам, тримати увагу аудиторії, 
вести дискусію та бути переконливим.  
А головне – отримати від цього задоволення! 

Зміст 
Сутність та класифікація операцій з цінними паперами. Операції на первинному 
ринку цінних паперів. Операції на вторинному ринку цінних паперів. Особливості  

«Яке мені діло до звітності компанії, коли я 
знаю, що її активи коштують дорожче, ніж 
продаються? Треба купувати не акції, а 
бізнес, який стоїть за ними!»   

Уоррен Баффет 
 

 

«Якщо співрозмовник погоджується з 
кожним вашим словом, він або дурень, або 
має намір обдерти вас до нитки» 

Фрэнк Хаббард 
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операцій з цінними паперами, що проводять торговці цінними паперами. Аналіз 
ринку цінних паперів та особливості оцінки вартості акцій, облігацій та 
деривативів. Державне регулювання та ліцензування діяльності на ринку цінних 
паперів. Оподаткування операцій з цінними паперами. Світовий досвід розвитку 
фондових ринків. 
 

«ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Формування вміння правильно тлумачити зміст правових норм національного та 
міжнародного законодавства з цих питань. Опанування теоретичного і 
нормативного матеріалу, що надасть можливість майбутнім фахівцям успішно 
розв’язувати юридичні задачі та ситуації, що сприятиме у майбутньому їх 
грамотному та компетентному захисту порушених прав.  

Зміст 

Правове регулювання підприємницької діяльності. Правовий статус суб’єктів 
підприємницької діяльності. Організація підприємницької діяльності. 
Припинення суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні положення про 
договори в підприємницькій діяльності. Правова характеристика окремих видів 
господарських договорів. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності. Відповідальність за правопорушення у сфері 
підприємницької діяльності. 
 

 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ 
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» 

 
 

«За своїм змістом право відмінне від 
обов’язку, однак за цінністю вони 
залишаються тотожними» 

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель  

«Безмежна свобода у погоні за отриманням 
прибутку руйнує чесні і справедливі економічні 
відносини. …свобода підприємницької діяльності 
вимагає встановлення меж та правил її існування як 
гарантія існування певного господарського 
правового порядку»   
       Безух О. В. 
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Формування професійних знань і практичних навичок застосування правових 
норм, що регулюють відносини між учасниками ринків фінансових послуг.  

 Зміст  
Правові засади функціонування ринків фінансових послуг. Правова природа 
фінансової послуги. Форми правового регулювання ринків фінансових послуг. 
Правове регулювання ринку кредитних послуг. Правове регулювання 
розрахункових операцій. Правове регулювання валютного ринку. Правове 
регулювання фондового ринку. Державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Правові засади боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконно одержаного 
прибутку. 

 

 
«ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО 

СПІЛКУВАННЯ» 

 
 
Теоретичні знання і компетентності щодо застосування технології стратегій і 
тактик у переговорному процесі; вміння проводити дискусії, аргументувати 
позиції, розуміти зміст засобів невербальної комунікації; проводити тренінг 
ділового спілкування; оволодіти методиками проведення вправ тренінгу; 
добирати тренінговий інструментарій; створювати програми тренінгів. 

Зміст 
Спілкування як психологічний чинник розвитку людства. Методи психологічного 
впливу та протидії під час спілкування. Встановлення психологічного контакту в 
індивідуальній бесіді. Психологія переговорного процесу. Забезпечення 
оптимальних умов психологічного механізму переговорного процесу. 
Конструктивна взаємодія з опонентами під час переговорів. Психологія ділового 
спілкування. Теорія та техніка аргументації. Невербальна комунікація у діловому 
спілкуванні. Психологія дискусії. Практичні технології проведення дискусій. 
Правила і техніки спілкування. 

 

 

«Культура спілкування — це все-таки 
спілкування культур. Люди вчаться, як 
говорити, а головна наука — як і коли 
мовчати»  

Л. Толстой 
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«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» 

 
 
Формування у майбутніх фахівців з управління бізнесом комплексу теоретичних 
знань та практичних навичок щодо застосування методів і інструментів 
управління проектами в процесі планування, організування та контролювання за 
їх реалізацією з метою підвищення ефективності діяльності організації. 

Зміст 
Загальні положення щодо управління проектами в організації Обґрунтування 
проекту. Планування проекту. Управління часом виконання проекту. Планування 
ресурсного забезпечення проекту. Контролювання виконання проекту. 
Управління ризиками проектів. Управління якістю проекту. Управління 
проектною командою. 

 

«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ (FinTech)» 

 
 

Формування знань у сфері інституційних трансформацій ринків фінансових 
послуг та державних фінансів на основі застосування інструментів фінансових 
технологій у сфері функціонування ринку фінансових послуг.  

 
Зміст  

Сутність фінансових технологій. Сутність криптовалют та криптовалютних 
операцій. Фінансові технології на ринку платіжних послуг. Фінансові технології в 
інвестиційній сфері. Фінансові технології у сфері банківської діяльності. 
Фінансові технології на страховому ринку. Фінансові технології у сфері 
державних фінансів. 

«Не важливо, наскільки хороша ваша команда 
або наскільки ефективна методологія, якщо ви не 
вирішуєте проблему правильно, то проект 
провалиться» 

Вуді Вільямс 

 

«Технології – це всього лише 
інструмент» 

Білл Гейтс 
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«БІЗНЕС – ПЛАНУВАННЯ» 

 
Формування знань та вмінь в сфері бізнес-планування. Набуття практичних 
навичок формувати цілі; вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати 
необхідну інформацію, проводити дослідження відповідного ринку та виявляти 
тенденції його розвитку; вміння розробляти бізнес-моделі ідеї, проекту, 
підприємства; розробляти бізнес-план, перевіряти реалістичність бізнес-ідеї та 
оцінювати можливості ініціатора проекту щодо реалізації бізнес-плану; вміння 
проводити аналіз ефективності бізнес-плану, застосовувати спеціалізоване 
програмне забезпечення.  

Зміст  
Бізнес-план як інструмент управління бізнесом у ринковій системі 
господарювання. Цілі розробки бізнес-плану, методологія складання за різними 
стандартами. Комп’ютерні засоби підтримки розробки бізнес-плану. Підготовча 
стадія розроблення бізнес-плану. Вимоги до змісту та методика розробки 
аналітичного розділу бізнес-плану Маркетинговий план. Виробничий план. 
Організаційний план. Оцінка ризиків. Фінансовий план. Діагностика бізнес-плану 
та оцінка ефективності його реалізації. Презентація бізнес-плану. 

 
«ТЕХНОЛОГІЯ ЗБУТУ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ» 
 
 
 

 
Формування системи знань та практичних навичок прийняття управлінських 
рішень щодо продажу фінансових послуг. 

 Зміст 
Теоретичні основи продажу у сфері фінансових послуг. Методи та канали 
продажу фінансових послуг. Роль клієнтської політики в процесі продажу 
фінансових послуг. Методи формування потоку клієнтів в системі продажу 
фінансових послуг. Технології управління продажами фінансових послуг. Оцінка 
ефективності продажу фінансових послуг. 

«Якщо Ви вірите в щось, робота по ночах і 
вихідних не буде здаватися роботою»  

Кевін Роуз 
 

«Ніколи не намагайтеся продавати товар або 
послугу. Завжди продавайте концепцію» 

Джо Шугерман 
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«ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ» 

 
Студент оволодіє: прийомами формування інвестиційних портфелів і методами 
управління ними; інформацією, що необхідна для прийняття рішень стосовно 
формування інвестиційного портфеля, та джерелами її отримання; технологією 
аналізу об’єктів інвестування, використання технічного та фундаментального 
аналізу в портфельному інвестуванні; практичними навичками з управління 
власним портфелем цінних паперів – самостійно та шляхом ухвалення угод з 
професійними учасниками ринку – торговцем ЦП або компанією управління 
активами (КУА).  

  Зміст  
Портфельне інвестування як вид інвестиційної діяльності. Дохідність та ризик у 
портфельному інвестуванні. «Сучасна портфельна теорія» Гаррі Марковіца. 
«Модель оцінки фінансових активів» Уільяма Шарпа. Управління інвестиційним 
портфелем. Портфельне інвестування на ринку цінних паперів України. Глобальні 
стандарти результативності інвестування GIPS (The Global Investment Performance 
Standards). 

 
 

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
Формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і практичних 
навичок щодо реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального 
відбору працівників на посади та формування дієздатного трудового колективу, 
оцінювання потенціалу розвитку працівників, а також цілеспрямованого 
використання їхнього потенціалу.  
 
 

«Ваше благополуччя залежить від 
ваших власних рішень»  

Джон Д. Рокфеллер 

«Вміння організувати роботу -це мистецтво 
досягнення видатних результатів за 
допомогою звичайних співробітників»  

Кʼєлл Нордстрем і Йонас Риддерстрале 
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Зміст  
Управління персоналом як соціальна система. Структура та функції підрозділів з 
управління персоналом. Кадрова політика організації та стратегія управління 
персоналом організації. Кадрове планування в організаціях. Організація набору та 
відбору кадрів. Формування колективу організації. Оцінювання персоналу в 
організації. Управління розвитком і рухом персоналу організації. Управління 
процесами вивільнення персоналу. Соціальне партнерство в організації. 
Ефективність управління персоналом. 

 

«АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ ЕМІТЕНТА» 

 

Набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з вибору виду 
та інструментарію аналізу звітності емітента цінних паперів, інформаційного 
забезпечення та періоду, за який проводиться аналіз звітності емітента цінних 
паперів; проведення аналітичних розрахунків; інтерпретації отриманих 
результатів; складання висновків та рекомендацій стосовно інвестиційного 
аналізу емітента цінних паперів. 

Зміст 
Концептуальні основи та інформаційне забезпечення аналізу звітності емітента. 
Фінансова звітність емітента як джерело аналітичної інформації. Методи та 
моделі аналізу звітності емітента цінних паперів. Комплексний аналіз показників 
емітента цінних паперів. SWOT - аналіз функціонування емітента. Рейтингова 
оцінка інвестиційної привабливості емітента. Формування звіту з інвестиційного 
аналізу емітента та прийняття управлінських рішень. 

 

 

 

 

 

«Як правило, найбільшого успіху досягає 
той, хто має в своєму розпорядженні 
кращу інформацію»  

Бенджамін Дізраелі 
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«ДОГОВІРНЕ ПРАВО»  

 
Формування сукупності теоретичних знань щодо: основних понять, категорій та 
джерел договірного права, правового статусу суб’єктів господарських 
зобов’язань, природи та видів господарсько-правових зобов’язань, особливостей 
господарсько-правової відповідальності, а також практичних навичок щодо 
визначення: умов участі суб’єктів господарювання в договірних правовідносинах; 
умов притягнення суб’єктів господарювання до господарсько-правової 
відповідальності; класифікації за певними ознаками господарсько-правових 
зобов’язань, в тому числі договорів.  

Зміст  
Предмет, метод та система договірного права. Основні принципи договірного 
права. Джерела договірного права. Суб’єкти договірного права. Зобов’язання та 
договір в господарському договірному праві. Види господарських договорів за 
законодавством України. Договори, направлені на передачу майна у власність, у 
тимчасове користування щодо виконання робіт та надання послуг. 

 

«СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ 
ПРОГНОЗУВАННЯ»  

 

Набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо 
застосування статистичних методів прогнозування динамічних рядів у 
практичних задачах розробки прогнозів, інтерпретація та використання 
результатів прогнозів.  

Зміст  
Теоретичні основи прогнозування. Прогнозування на основі методів 
згладжування часових рядів.  

«Мережива договорів плетуться на 
гачках протиріч»  

Володимир Бірашевич 

 
«Впевненість у прогнозі зростає разом з 
обсягом включеної в нього інформації. Але 
точність прогнозу залишається тією ж»  

Дін Вільямс 
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Одиничні корені та структурні зміни процесів міжнародної економіки. 
Прогнозування за допомогою моделей інтегрованої авто регресії – ковзного 
середнього. Прогнозування часових рядів міжнародних процесів на основі 
динамічних моделей регресії. Моделювання довготермінових взаємозв’язків 
міжнародних процесів та їх прогнозування на основі моделей корекції помилки. 
Моделювання і прогнозування волатильності в часових рядах міжнародних 
економічних процесів. Моделі панельних даних в міжнародній економіці. 

 

«УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ З 
ІНВЕСТОРАМИ» (IR Management) 

 

 

 
Формування у студентів професійно-орієнтованих знань з питань інвестиційної 
поведінки та управління відносинами з інвесторами (йдеться про Нобелівські 
премії з економіки 2002 та 2017 років), а також особливостей діяльності 
ключової посадової особи акціонерного товариства - корпоративного секретаря 
(КС). Студенти отримають навички, що дозволять їм враховувати поведінкові 
фактори в різних аспектах аналізу ринків і роботи компаній, а також навчитися 
відстежувати механізми формування цих факторів у поведінці інвестора.  

Зміст 
Зміст дисципліни побудовано на основі Спеціалізованої програми 
«Корпоративний секретар» Професійної асоціації корпоративного управління 
(ПАКУ), Міжнародних стандартів IR менеджменту та Директиви 2004/39/ЄС 
Європейського парламенту та Ради від 21.04.2004 року «Про ринки фінансових 
інструментів». Інвестиційна поведінка та аспекти корпоративного управління. 
Поняття про інвестиційну поведінку, її сутність та види. Інвестиційна поведінка 
та аспекти управління фінансами компанії. Роль корпоративного секретаря 
акціонерного товариства в розвитку корпоративного управління. Корпоративний 
секретар акціонерного товариства, його місце та роль в структурі органів 
акціонерного товариства, процедура обрання та компетенції. Організація 
корпоративним секретарем заходів з корпоративного управління та правочинів з 
власними цінними паперами АТ. Корпоративний секретар АТ та захист прав 
акціонерів. Міжнародні стандарти IR Менеджменту. 
 

 

«Головна проблема інвестора, а також 
головний його ворог - це він сам»  

Бенджамін Грем 
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