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Профіль освітньої програми «Корпоративні фінанси»
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Тип диплому та обсяг
Вищий навчальний заклад
Акредитуюча інституція
Період акредитації
Рівень програми

Академічна кваліфікація
Професійна кваліфікація

072 Фінанси, банківська справа та страхування
Корпоративні фінанси
Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС.
Академія праці, соціальних відносин і туризму
Акредитаційна комісія України
Програма дійсна впродовж 5 років з червня 2014 року.
Національна рамка кваліфікацій України - VI рівень.
Закон України «Про вищу освіту» - перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти.
Бакалавр з фінан'сів
Фахівець в галузі корпоративних фінансів
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Мета програми
Метою цієї програми є підготовка кваліфікованих фахівців, які здатні розв’язувати
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з діяльністю,
спрямованою на управління грошовими потоками, аналіз фінансової звітності
відповідно до міжнародних стандартів, та прийняття управлінських рішень з
урахуванням інших ресурсів фірми та динамічного інформаційного середовиша,
використовуючи інструменти, які базуються на сучасних технологіях.
У представленій моделі компетенція в галузі управління інформацією виділена в
окремий блок, оскільки сучасному фінансовому менеджменті управління
інформацією має особливе значення, забезпечуючи процеси інтеграції бізнесу.
Програма відповідає науковим та професійним вимогам в галузі корпоративних
фінансів, інформаційних технологій та сучасним вимогам ринку праці.
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Вимоги до відбору студентів для навчання за програмою
Атестат про повну загальну середню освіту.
Конкурсний відбір на основі результатів ЗНО та середнього балу додатка до
атестата.
Диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).
Конкурсний відбір на основі результатів вступних випробувань та середнього бала
додатка до диплому.
Термін навчання скорочується на 1-2 роки у залежності від академічної різниці.
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Диплом бакалавра, магістра за іншою програмою.
Конкурсний відбір на основі результатів вступних випробувань та середнього бала
додатка до диплому.
Термін навчання скорочується на 1-2 роки у залежності від академічної різниці.
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Характеристика програми

Предметна
область,
напрям

Розробка проектів фінансового забезпечення інвестиційних,
інноваційних програм, бізнес-планів підприємства; контроль та
аналіз фінансової діяльності підрозділів підприємства; аналіз
виконання програм формування прибутку та фінансових зобов’язань
підприємства; складання фінансових звітів тощо.

Фокус
програми:
загальна/
спеціальна
Орієнтація
Програми

Використання сучасних фінансових інструментів в процесі
управління фінансово-господарською діяльністю підприємств.

Раціональна фінансова політика, що спрямована на отримання
максимального прибутку та підвищення ринкової вартості
підприємства

Особливості Практично орієнтована програма з фінансів та кредиту
Програми

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштув При успішному завершенні програми, випускники можуть
ання
працювати на посадах фінансового аналітика, фахівця банку,
фінансового менеджера.
Продовження Магістерські програми у галузях «Фінанси і кредит», «Інвестиційний
освіти
менеджмент».
Стиль та методика навчання

Підходи до
Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах,
викладання та
самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із
навчання
викладачами, підготовка курсових робіт.
Система
оцінювання

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, усні презентації, поточний
контроль, оп-Ипе тестування, випусковий кваліфікаційний екзамен,
захист звітів з практики.
Використовується внутрішня 100-бальна система оцінювання та
пов’язані з нею таблицею відповідності системи ЄКТС та класична
вітчизняна 4-бальна система.
Програмні результати навчання
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Загальні

• Аналіз та синтез.
Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та
перевірених фактів.
Здатність до аналізу та оцінки суспільних явищ, уміння формувати
та обґрунтовувати власне ставлення до суспільних процесів, займати
активну громадську позицію, керуватись у своїй життєдіяльності
концепцією сталого розвитку.
Здатність адекватно аналізувати соціально-економічні процеси в
суспільстві на мега-, макро-, мезо- та мікрорівнях, здійснювати
керівництво малими соціальними групами на підприємствах, в
установах, організаціях. Здатність створювати підприємства.
розробляти напрямки їх діяльності, аналізувати основні показники
діяльності. Уміння обгрунтовувати управлінські рішення та
спроможність забезпечувати їх правомочність.
• Світоглядні та цивілізаційні цінності, етичні установки.
Здатність до формування світогляду на основі сучасного наукового
знання.
Здатність до формування культури мислення та поведінки.
Здатність до сприйняття культури та традицій різних національних
та етнічних груп, адаптації власної поведінки в умовах різних
цивілізаційно-культурних середовищ. Керуватися у своїй діяльності
світовими та національними цивілізаційними цінностями.
Дотримання етичних принципів як з точки зору професійної
чесності, так і з точки зору розуміння можливого впливу досягнень
науки на соціальну сферу.
• Комунікаційні компетентності.
Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні
технології загального призначення для обробки інформаційних
потоків у локальних та глобальних інформаційних просторах.
Здатність до усних та письмових комунікацій у вітчизняному та
міжнародному професійному середовищі.
Уміння спілкуватися із нефахівцями з фахової тематики.
• Самоорганізація, розвиток та спільна діяльність.
Здатність до самоорганізації.
Здатність до навчання та адаптації до нових ситуацій у професійній
діяльності.
Здатність працювати самостійно і автономно.
Здатність до креативного мислення та поведінки, розвитку
лідерських якостей.
Уміння працювати в колективі. Здатність до критики та
самокритики.
Здатність займати активну життєву позицію та діяти з позицій
соціальної відповідальності.
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Фахові

1. Знання з предметної області:
• система фінансів підприємств усіх форм власності;
• сучасні математичні методи і моделі оцінки фінансових
інструментів, що є фундаментом фінансової теорії та практики;
• сучасні методи фінансового аналізу як основа прийняття
управлінських фінансових рішень;
• основи формування власного і залученого капіталу підприємства
із врахуванням його вартості;
• фінансування бізнесу та підходи до прийняття рішень з
фінансування;
• фінансове прогнозування та планування, складання бюджетів
підприємства;
• фінансовий
контролінг
як
забезпечення
підтримки
управління витратами, вартістю, рентабельністю, фінансовими
потоками підприємства;
• планування податкових платежів підприємства;
• сучасні підходи до управління інвестиційним портфелем;
• основи управління ризиками в діяльності сучасних фінансових
інститутів;
• інструментарій аналізу, методи кількісної оцінки та
моделювання ринкових фінансових ризиків та кредитних
ризиків;
• механізми фінансового планування та прогнозування можливого
банкрутства;
• операції на фондовому ринку, інвестиції у цінні папери;
• специфіка системи фінансів банківських структур та страхових
компаній;
• основи фінансової діяльності держави та її інституцій.
2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
• здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання
фінансових задач та прийняття управлінських рішень;
• уміння використовувати необхідні комп'ютерні програмні
продукти;
• уміння застосовувати прикладні методики аналізу фінансових
процесів, використовувати сучасні методи системного
наукового аналізу;
• навички письмової та усної презентації наукового та
практичного матеріалу.
3. Практичні навички з предметної області
• навички з підготовки управлінських рішень щодо
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
• навички застосування інноваційних технологій у фінансовій
сфері, що базуються на врахуванні різноманітних варіантів
розвитку подій та прогнозуванні наслідків;
• навички розробки й обґрунтування стратегічних рішень та
організаційно-економічних
проектів
з
підвищенням
підприємницького, інноваційно-інвестиційного потенціалу
підприємства, його ефективного використання і забезпечення
конкурентоспроможності в ринковому оточенні;
• навички застосування сучасних методів аналізу інвестиційних
рішень на підприємстві;
•

навички з планування та здійснення опепатіій зі

стпяхувяння.

