
1. Назва модуля: Управління активами
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.09_8
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 8
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3); аудиторні

години – 36 (лекції - 18 год., практичні - 18 год.)
6. Лектор: Бондарук Таїсія Григорінва – доктор економічних наук, професор 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: сутність,  об'єкт,  суб'єкт,  функції  і  завдання  управління  активами;

особливості фінансового і організаційного менеджменту фінансових установ; основи
професійної етики на фінансовому ринку; сутність процесу аналізу цінних паперів;
основні  показники  прибутковості  діяльності  з  управління  активами;  4  сутність
основних  видів  ризиків  на  фінансовому  ринку;  системи  та  методи  управління
ризиками; сутність операцій з деривативами; методи обчислення вартості бізнесу та
вартості  капіталу;  методи  залучення  фінансових  ресурсів;  економічний  зміст
безризикової  ставки;  особливості  управління  залученими  коштами;  методи
формування портфеля активів, в т.ч. портфеля цінних паперів; сутність інвестиційної
політики фінансової установи; методи управління ризиком портфеля активів; методи
управління грошовими потокам; сутність управління валютним ризиком;

уміти: формувати  стратегію  управління  активами;  визначати  доходність  та
ризики  цінних  паперів;  приймати  рішення  щодо  вибору  об’єктів  інвестування;
визначати  вплив  зовнішніх  факторів  на  фінансові  результати  від  управління
активами;  оцінювати  теперішню  вартість  бізнесу;  розробляти  стратегію  залучення
капіталу  та  формувати  пакет  необхідних  документів;  формувати  портфель  цінних
паперів  різного  типу  інвесторів,  у  т.ч.  з  фіксованою  доходністю;  застосовувати
механізми  хеджування  ризику  через  фондові  деривативи;  управляти  ліквідною
позицією інвестиційного портфеля.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: фінансовий аналіз
10. Зміст модуля: 
Система  міжнародних  фінансів.  Глобалізація  світового  фінансового

середовища. Світові фінансові кризи. Заборгованість у системі міжнародних фінансів.
Світова  валютно-фінансова  система  та  етапи  її  еволюції.  Фінансова  і  монетарна
політика Європейського валютного союзу. Міжнародні розрахунки та їхні організаційні
засади.  Платіжний баланс країн світу.  Світовий фінансовий ринок і його структура.
Валютні ринки і валютні операції. Міжнародний фондовий ринок. Міжнародний ринок
банківських кредитів.  Міжнародний ринок дорогоцінних металів.  Міжнародний ринок
похідних  цінних  паперів  (деривативів).  Україна  у  світовому  фінансовому  ринку.
Фінанси транснаціональних компаній. Короткострокові активи міжнародних компаній і
управління  ними.  Міжнародне  короткострокове  кредитування  транснаціональної
компанії.

11. Рекомендована література:
1. Калініна О.М. Управління активами промислового підприємства: необоротні

активи [Текст]  :  навч. посіб. /  О. М. Калініна, Ю. Б. Кракос, О.  В. Каширіна ;  Нац.
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 2012. - 51 с.

2. Фондовий  ринок  України. Спеціальний  курс  "Управління  активами
інституційних інвесторів" [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Мозговий О. М. та ін.] ; за заг.
ред. Мозгового О. М. та Тевелєва Д. М. - К. : ДУ "АРІФРУ", 2012. - 235 с.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


3. Управління активами промислового підприємства: оборотні активи [Текст] :
навч. посіб. / О. М. Калініна [та ін.] ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк.
авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 2013. - 51 с. 

4. Фондовий  ринок  України. Спеціальний  курс  "Управління  активами
інституційних інвесторів" [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Мозговий О. М. та ін.] ; за заг.
ред.  Мозгового  О.  М.  та  Тевелєва  Д.  М.  ;  Держ.  установа  "Агентство  з  розвитку
інфраструктури фонд. ринку України".  -  Вид.  2-ге,  переробл. та допов. -  Київ :  ДУ
"АРІФРУ", 2013. - 143 с.

12. Форми  та  методи  навчання: лекції,  семінарські  заняття,  самостійна
робота

13. Методи і критерії оцінювання:
 Поточний  контроль (70%)- усне  опитування,  тестування,  індивідуальне

навчально-дослідне завдання.
 Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові

завдання).
14. Мова навчання: українська.


