
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ВВ 

2. Назва: Управління фінансами та прийняття інвестиційних рішень; 
3. Тип:  вільного вибору; 

4. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

5. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Кондрацька Н.М.,  к.е.н., 

доцент 

6. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- формувати ціни на різні види фінансових активів; 

- складання та оптимізації особистого бюжету; 

- використовувати сучасні банківські продукти та кредитні картки; 

- інвестувати у різні види фінансвих активів; 

- планувати пенсійні накопичення: 

-вибитарати страхові компанії та страхові продукти: 

- формувати стратегії управління ризиками. 

7. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота; 
8. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: „Статистика”, 

„Фінанси” 

9. Зміст курсу: 
1. Вступ до управління фінансами 

2. Фінансова математика 

3. Бюджетування та прийняття фінансових рішень 

4. Особистий банкінг та використання кредитних карток 

5. Основи фінансових ринків та інвестицій 

6. Пенсійні заощадження 

7. Як працює страхування 

8. Управління фінансовими ризиками 

10. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Посібник для початківців з фінансової готовності. Національний фонд фінансової 

освіти, 2017, 57 с. 

2. Френк Дж. Фабоцці, Памела Петерсон Дрейк. Основи фінансів: знайомство з 

фінансовими ринками, бізнес-фінансами та управлінням портфелем, John Wiley & Sons, 

Inc. США. 2010. 665 с. 

3. Сара Пеннеллс. Гроші та заощадження: Ознайомчий посібник. Rough Guides, липень 

2015 р., 56 с. 

4. Томас С. Ю. Хо, Сан Бін Лі. Оксфордський посібник з фінансового моделювання: 

застосування для ринків капіталу, корпоративних фінансів, управління ризиками та 

фінансових установ. Oxford University Press; 1-е видання (15 січня 2004 р.). 735 с. 

11. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, впровадження кейс-методів, 

використання мультимедійних засобів, вебінари. 

12. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування та виконання самостійної 

роботи 

13. Мова викладання: англійська. 

 
 
Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, д.е.н., професор 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  
1. Code: FC; 

2. Title: Managing finances and investment decision making; 

3. Type: selective; 

4. Number of established ECTS credits: 3; 

5. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kondraska N.M., Ph.D.,, 

Associate Professor  

6. Results of studies: after studying this discipline student should be able to: 

- valuate different financial assets; 

- orgenasing and optimization of personal budget; 

- use modern banking products and credit cards; 

- invest in various types of financial assets; 

- plan pension savings; 

-select insurance companies and insurance products: 

- form risk management strategies. 

7. Forms of organizing classes: lectures, training classes, independent work 
8. Disciplines preceding the study of the specified discipline: „Statistics”, „Finance”; 

9. Course contents:  
1. An introduction to managing finance 

2. The math of finance 

3. Budgeting and financial decision-making 

4. Personl banking and useing credit cards  

5. Basics of financial markets and investments 

6. Retirement planning 

7. How insurance works 

 8. Financial risk management 

 10. Recommended educational editions: 
1. A Beginner’s Guide to Financial Readiness. National Endowment for Financial Education, 2017, 

57 p. 

2. Frank J. Fabozzi, Pamela Peterson Drake. The basics of finance : an introduction to financial 

markets, business finance, and portfolio management, John Wiley & Sons, Inc. USA. 2010. 665 p. 

3. Sarah Pennells The Rough Guide Money & Savings. Rough Guides, July 2015, 56 p. 

4. Thomas S. Y. Ho, Sang Bin Lee. The Oxford Guide to FINANCIAL MODELING: Applications for 

Capital Markets, Corporate Finance, Risk Management, and Financial Institutions. Oxford 

University Press; 1st edition (January 15, 2004).   735 p. 

11. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 16 hours, practical training – 14 hours, independent work – 60 hours.  

Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing 

business and role games,  implementing case method, individual tasks of scientific research, group tasks of 

scientific research, using multimedia tools. 

12. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale: 

Final control :  test in the form of testing at the end of the semester.  

Current control (100 points): testing, questioning, problem solving, implementation of independent work, 

modular control. 

13. Language of teaching:  English. 

 
 

Head of the department                                          L.V. Melnik, Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


