
1. Назва модуля: Кількісні методи фінансового управління
2. Код модуля: ФОЕБ_8_ВВ1.2.11_6
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 6
5. Обсяг  модуля:  загальна  кількість  годин  –  90  (кредитів  ЄКТС  –  3);

аудиторні години – 44 (лекції – 20, практичні заняття – 24)
6. Лектор: Білошкурський Микола Васильович - к. е. н., доцент
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: типи  фінансових  операцій  і  розрахунків;  механізми  операцій

нарощення  та  дисконтування;  методи  розрахунку  простих  та  складних  процентів
(відсотків);  механізми  розрахунку  нарощених  сум  в  умовах  інфляції;  поняття
еквівалентності  процентних  (відсоткових)  ставок;  методи  визначення  параметрів
фінансових  рент;  механізми  погашення  довгострокових  кредитів;  показники
економічного  аналізу  ефективності  інвестицій;  методи  оцінювання  ефективності
окремих інструментів фондового ринку; інформаційні технології та програмні засоби,
що використовуються в управлінні фінансовими операціями;

вміти:  розраховувати  нарощені  суми  на  основі  простих  та  складних
процентних  ставок;  здійснювати  операції  математичного  та  банківського
дисконтування; визначати еквівалентні процентні ставки для різних типів фінансових
операцій; здійснювати розрахунок параметрів фінансових рент; визначати параметри
фінансових  рент  за  умов  зміни  окремих  параметрів;  здійснювати  консолідацію
фінансових рент;  формувати фонди погашення  довгострокових кредитів  за  різних
умов;  проводити  оцінювання  ефективності  фінансових  операцій;  розраховувати
показники  ефективності  окремих  інструментів  фондового  ринку;  використовувати
сучасні  інформаційні  технології  та програмні засоби для розрахунку параметрів та
управління фінансовими операціями.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: менеджмент
кореквізити: фінансовий аналіз 
10. Зміст модуля:
Логіка сучасних фінансових операцій. Фінансова еквівалентність зобов’язань.

Рентні  платежі  та  їх  аналіз.  Кредитні  розрахунки  в  сучасних  економічних  умовах.
Аналіз ефективності фінансових операцій. Аналіз ефективності інвестицій в облігації
та акції. Аналіз ефективності реальних інвестицій. 

11. Рекомендована література:
1. Євтух  О.  Т.,  Євтух  О.  О.  Фінансовий менеджмент  для  магістрів  і  не  тільки

[Текст] : навч. посібник : рек. МОН України для студ. ВНЗ / [рец. О. В. Дзюблюк,
М. М. Єрмошенко, В. В. Корнєєв [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. –
407, [1] с. : іл., табл.+ 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). 

2. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз : [підручник] / Ю.С. Цал-Цалко. – К. : Центр
учбової літератури, 2008. – 566 с.
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання:

 Поточний  контроль (80%): усне  опитування,  тестування,  індивідуальне
навчально-дослідне завдання

 Підсумковий  контроль  (20%,  екзамен):  теоретичні  питання,  задачі,  тестові
завдання

14. Мова навчання: українська


