
за короткостроковою програмою  

“СУЧАСНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

ФІНАНСИСТА” 
Цільова аудиторія: педагогічні і науково-педагогічні працівники закла-
дів освіти, за  напрямом “Фінанси, банківська справа та страхування”, в 
обсязі 1 кредит (30 годин)   
Орієнтований період проведення: з 09.12.2020 р. по 18.12.2020 р. 

Місце проведення: м. Харків (дистанційно за допомогою платформи 

Zoom) 

Умови участі: для участі у 
програмі підвищення 
кваліфікації необхідно до 
04.12.2020 року зареєструватися 
найбільш зручним для вас 
способом: 
1. за QR– кодом 
2. заповнивши 
електронну заявку за 
посиланням: 

https://forms.gle/9mc4ssBGn3pYVkSt5 

Тематичний план: 
1. Значення і інформаційне забезпечення аналітичної діяльності 

для обгрунтування прийняття управлінських рішень на підприєм-
стві 

2. Аналіз майнового стану підприємства 
3. Аналіз джерел фінансування підприємства 
4. Аналіз фінансового стану підприємства 
5. Аналіз фінансових результатів діяльності 

6. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства 

Вартість навчання - 550 грн.  

 

 

      Лектор:  Берест Марина Миколаївна,  к.е.н., доц. кафедри фінансів 

Модуль 2. Сучасні технології фінансової діагностики 

(1 кредит) 

Харківський національний 

економічний університет 

імені Семена Кузнеця  

Умови участі: для участі у 
програмі підвищення кваліфікації 
необхідно до 04.12.2020 року 
зареєструватися найбільш 
зручним для вас 
способом: 
1. за QR– кодом 
2. заповнивши 
електронну заявку за 
посиланням: 
https://forms.gle/KRCjmZ3xmrJ7WHxJ9 

Тематичний план: 
1. Бюджетне законодавство України: сучасний стан та  
перспективи змін 
2. Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів 
3. Бюджетний дефіцит та боргове фінансування 
4. Бюджетні, фінансово-кредитні та грантові інструменти  
підтримки місцевих бюджетів 
5. Резерви зростання доходів місцевих бюджетів 
6. Державні цільові фонди та фінансове забезпечення  
соціальних гарантій населення 
7. Пенсійна система України: проблеми та перспективи  
реформування 
8. Податковий менеджмент в системі управління суб’єктом 
господарювання 

 

Вартість навчання - 550 грн.  

 

 

      Лектор:  Юшко Сергій Васильович,  к.е.н., доц. кафедри фінансів 

Модуль 1.  Стратегія реформування управління  

публічними фінансами (1 кредит) 



Умови участі: для участі у 
програмі підвищення 
кваліфікації необхідно до 
04.12.2020 року зареєструватися 
найбільш зручним для вас 
способом: 
1. за QR– кодом 
2. заповнивши 
електронну заявку за 
посиланням: 

https://forms.gle/dT2tscGY17kzwZfa6 

Тематичний план: 
1. Сучасні проблеми фінансового менеджменту 
2. Технологія прийняття рішень щодо управління грошовими 

потоками  
3. Методичні основи підготовки управлінських рішень щодо 

управління фінансовими результатами 
4. Обґрунтування управлінських рішень щодо інвестиційних 

проектів та оцінювання їх ефективності  
5. Прогнозування та прийняття управлінських рішень щодо фі-

нансових ризиків 
6. Сучасні проблеми антикризового фінансового менеджменту 
7. Інструментарій розроблення і реалізації фінансової стратегії 

 

Вартість навчання - 750 грн.  

Умови участі: для участі у 
програмі підвищення 
кваліфікації необхідно до 
04.12.2020 року зареєструватися 
найбільш зручним для вас 
способом: 
1. за QR– кодом 
2. заповнивши електронну 
заявку за посиланням: 
https://forms.gle/3QD32cAZUM6BhC938 

Тематичний план: 
1. Методичний інструментарій оцінювання вартості бізнесу  
2. Компетентності з управління вартістю капіталу за критерієм 

максимізації ринкової вартості підприємства 
3. Методичне забезпечення вартісно-орієнтованого  управління, 

як складової сучасного фінансового менеджменту 
 

Вартість навчання - 550 грн. 

Умови участі: для участі у 
програмі підвищення 
кваліфікації необхідно до 
04.12.2020 року зареєструватися 
найбільш зручним для вас 
способом: 
1. за QR– кодом 
2. заповнивши 
електронну заявку за 
посиланням: 
 
https://forms.gle/h4CZi6UViytMgueFA 

 

 

Лектор: Хвостенко Владислав Сергійович, к.е.н., доц. кафедри фінансів 

Модуль 5. Фінансовий інжиніринг (1 кредит) 

Тематичний план: 
1. Механізм функціонування фондової біржі і біржових операції 
2. Інструменти фінансового інжинірингу 
3. Гібридні, синтетичні та екзотичні фінансові інструменти. 
4. Стратегії ризик менеджменту на фондовому ринку. 
5. Технології фінансового інжинірингу 

 

Вартість навчання - 550 грн.  

 

 

      Лектор:  Журавльова Ірина Вікторівна,  д.е.н., проф. кафедри фінансів 

Модуль 3. Сучасні технології фінансового 

менеджменту (1 кредит) 

 

 

      Лектор: Полтініна Ольга Павлівна, к.е.н., доц. кафедри фінансів 

Модуль 4. Методичне забезпечення оцінки вартості 

бізнесу (1 кредит) 



Умови участі: для участі у 
програмі підвищення 
кваліфікації необхідно до 
04.12.2020 року зареєструватися 
найбільш зручним для вас 
способом: 
1. за QR– кодом 
2. заповнивши електронну заявку 
за посиланням: 
https://forms.gle/fCArhxHcdQVWsM278 

Тематичний план: 
1. Інструментарій електронних таблиць 
2. Корпоративні інформаційні системи (на прикладі 1С) 
3. Системи підтримки фінансових рішень 

 

Вартість навчання - 550 грн.  

 

 

      Лектор: Лелюк Світлана Валеріївна, к.е.н., доц. кафедри фінансів 

Модуль 6. Сучасні ІТ-компетентності  фінансиста      

(1 кредит) 

 Програми будуть проходити у режимі відеоконференції.   

 По закінченню навчання слухачі отримають документ 

про підвищення кваліфікації. 

 З будь-яких питань:  

 kpk@hneu.net , тел:(057)702-18-33  

Інформація 


