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ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ / FIRST (BACHELOR) 

 

Освітньо-професійна програма 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» /«Finance, banking and insurance» 

Освітній ступінь – бакалавр/first (bachelor) 
 

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1 Іноземна мова за професійним спрямуванням/Foreign language for 

specific purposes 

Метою вивчення дисципліни є формування і розвиток необхідної комунікативної 

компетенції у сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок 

практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі 

тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою 

інформацією через іноземні джерела. 

 
2. Вища та прикладна математика/ Higher and Applied Mathematics  
Семестр  1, 2 

Кількість кредитів (годин) 12 (360) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Дрінь Ірина Ігорівна, к.фіз.-мат.наук., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни – надання студентам базової математичної освіти і 

формування у них систематичного уявлення про фундаментальні математичні конструкції, 

необхідні менеджеру для ефективного використання економіко-математичних моделей, 

аналізу експериментальних даних. Основним завдання вивчення дисципліни є навчити 

основ математичного апарату, розвинути алгоритмічне і логічне мислення та виробити 

вміння сформулювати реальну прикладну задачу і побудувати її математичну модель. А 

також формування теоретичних знань та практичних навичок з основ математичного 

апарату лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального 

числення функції, диференціальних рівнянь, числових та функціональних рядів, теорії 

ймовірностей та математичної статистики. 

 

 

 

 

Семестр  1, 2, 3, 4 

Кількість кредитів (годин) 24 (720) 

Мова викладання Англійська  
Форма контролю  Екзамен (4) 

Лектор Максим’юк Наталія Василівна, к.філол.н., старший 

викладач кафедри менеджменту, міжнародної економіки 

та туризму. 
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3. Правознавство/Jurisprudence 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів необхідних правових 

знань; вивченні загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування 

держави і права, системи основних понять юриспруденції, а також набуття уявлень про 

структуру, форми та механізми діяльності держави і права, співвідношення правових 

систем, сучасні політико-правові доктрини тощо. 

 

4 Філософія/Philosophy 
Семестр  1 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Ореховський Вадим Олегович, д.і.н., професор кафедри 

технології та організації готельно- ресторанного бізнесу. 

Метою вивчення дисципліни «Філософія» є формування у студентів цілісного 

уявлення про світ як ціле і людину як цілісність, про роль філософії у ствердженні сенсу 

людського буття, розуміння сучасного стану філософії та передбачення перспектив її 

розвитку. 

5 Економічна теорія/Economic Theory 
Семестр  2 
Кількість кредитів (годин) 6 (180) 
Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен 
Лектор Урсакій Юлія Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту, міжнародної економіки та туризму. 

Метою вивчення дисципліни є формування  системи знань про економічний вибір 

суб’єктів економіки за умов обмежених виробничих ресурсів і безмежних потреб у різних 

соціально-економічних системах. Переваги вивчення дисципліни полягають у набутті 

ринково-економічного мислення студентів, з’ясуванні ролі економічної теорії у формуванні 

економічної політики та економічному регулюванні, засвоєнні методології економічних 

досліджень для розуміння тих ринкових перетворень, що відбуваються у національній 

економіці та вироблення вміння здійснювати економічний аналіз та практичні висновки. 

 

6. Статистика/Statistics 
Семестр  2 
Кількість кредитів (годин) 6 (180) 
Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен 
Лектор Багрій Конон Леонідович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування.   

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів теоретичних знань і 

практичних навичок збирання, систематизації та аналізу інформації, виявлення і 

оцінювання закономірностей формування, розвитку та взаємодії складних соціально-

Семестр  1 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен) 

Лектор Селезньова Ольга Миколаївна, д.ю.н., доцент кафедри 

обліку і оподаткування.   
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економічних явищ і процесів. Набуття студентами знань з теоретичних основ 

статистичного спостереження як способу формування інформаційної бази для 

дослідження та прийняття рішень; методичних підходів до узагальнення та оброблення 

статистичних даних; методології і методик екстенсивного та інтенсивного статистичного 

аналізу соціально-економічних явищ і процесів; методик прогнозування та статистичного 

моделювання соціально-економічних параметрів, а також вміння студентами 

застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних 

даних для статистичного дослідження; здійснювати оброблення первинних даних з метою 

одержання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, 

показників варіації тощо; виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням 

комп`ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження, наявною 

вихідною статистичною інформацією; здійснювати статистичний аналіз фінансово-

господарської діяльності, рівня соціально-економічного розвитку регіону, економічну 

інтерпретацію отриманих результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні 

розрахунки. 

 

7. Інформаційні технології в професійній діяльності / Information 

technology in the specific activity 
Семестр  3 
Кількість кредитів (годин) 6 (180) 
Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен 
Лектор Дрінь Ірина Ігорівна, к.фіз.-мат.наук., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни –  формування у майбутніх фахівців сучасного рівня 

інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній 

комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення 

різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом. А також оволодіти засобами, 

методами та способами використання пакету прикладних програм MS Office для обробки 

економічної інформації, а також  для якісних  та кількісних методів оцінки фінансової та 

виробничої діяльності підприємства за умов застосування сучасних інформаційних 

технологій та інформаційних систем.   

 

8. Фінанси, гроші та кредит   / Finance, money and credit  
Семестр  3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Табенська Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань та 

набуття практичних навичок щодо закономірностей у сфері державних і міжнародних 

фінансів, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів населення, грошово-кредитних 

відносин, розкриття шляхів використання цих відносин в практиці господарювання, 

засвоєння сукупності заходів грошово-кредитної політики держави, що використовуються 

для регулювання та стабілізації грошово-кредитної системи країни. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є вивчення теоретичних основ і форм функціонування фінансів, 

оволодіння основними прийомами та методами, що використовуються для ефективного 
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управління фінансовими ресурсами суспільства; висвітлення теоретичних основ 

функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій як гроші, кредит, 

грошовий, фінансовий та валютний ринок, а також визначення на цій основі методологічних 

засад формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової, валютної та 

кредитної систем країни; опанування інструментами та методами використання фінансових 

та кредитних закономірностей у практиці господарювання та державотворення; формування 

навичок аналізу реальних грошових, фінансових та кредитних процесів і використання його 

результатів для розробки та прийняття фінансових рішень; отримання необхідних знань про 

суть і структуру грошової системи та її місце в ринковій економіці; розгляд механізму 

функціонування кредитних важелів; дослідження ролі ринку цінних паперів в економічній 

перебудові суспільства; визначення засад проведення валютної політики. 

9. Менеджмент /Management 

Мета вивчення дисципліни – засвоєння студентами теоретико-методологічних основ 

в галузі менеджменту з урахуванням особливостей управлінської праці, формування у 

сучасних фахівців навиків щодо прийняття та обґрунтування управлінських рішень, а також 

застосовувати методи й інструменти планування реалізації стратегії; застосовувати 

елементи мотиваційних теорій в розробці заходів мотивації на практиці; надавати 

характеристику та розробляти систему ефективного контролю; використовувати соціальну 

та юридичну відповідальність у менеджменті, адаптуватися до нових ситуацій у діяльності 

організації та виконувати професійну діяльність відповідно до стандартів якості;  

забезпечувати етичну поведінку у менеджменті. 

 

10. Бухгалтерський облік/ Accounting 
Семестр  4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 
Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен 
Лектор Багрій Конон Леонідович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування.   

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системи знань щодо методології і 

організації бухгалтерського обліку та здобуття навичок практичного характеру для 

формування системи знань, яка дозволяє розуміти маркетингову діяльність підприємства, 

здійснювані господарські процеси та їх відображення в обліку. Набуття студентами знань з 

сутності бухгалтерського обліку, та його характерних особливостей; елементів методу 

бухгалтерського обліку, класифікації рахунків і загальної характеристики Плану рахунків; 

особливостей обліку окремих господарських процесів та їх результатів; організаційних форм 

бухгалтерського обліку, сутності облікової політики, а також вміння студентами 

класифікувати господарські засоби підприємства та джерела їх утворення; застосовувати 

елементи методу бухгалтерського обліку; здійснювати синтетичний та аналітичний облік; 

узагальнювати дані поточного бухгалтерського обліку, складати баланс; обліковувати основні 

господарські процеси. 

 

 

Семестр  3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен) 

Лектор Чичун Валентина Андріївна, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту, міжнародної економіки та туризму.   
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11. Маркетинг / Marketing 
Семестр  4 
Кількість кредитів (годин) 6 (180) 
Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен 
Лектор Лошенюк Ірина Романівна, к.т.н., доцент кафедри 

маркетингу, цифрової економіки та підприємництва. 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів сучасного наукового світогляду 

та системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вироблення вмінь та 

навичок впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх 

особливостей, оцінки ризиків маркетингової діяльності; розуміння концепції та процес 

управління маркетингом, варіанти побудови структури апарату управління підприємством 

із запровадженням маркетингу та формування маркетингової служби; вивчення складових 

маркетингового середовища, які контролюються, і які не контролюються підприємством; 

розуміння основних поняття із сфери конкуренції та місце конкурентної боротьби у 

маркетинговій діяльності, а також сутності сегменту ринку, кінцеву мету здійснення 

сегментації, переваги та можливі недоліки в результаті її проведення, маркетингової 

стратегії продукту та складові цієї стратегії; визначення місця ціни у маркетинговій 

діяльності підприємства та можливість застосування цінового методу конкурентної 

боротьби на ринку. 

 

12. Фінансовий ринок /  Financial Market 
Семестр  4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Табенська Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного економічного 

мислення, систем спеціальних знань та практичних навичок у галузі діяльності на 

фінансовому ринку. Основним завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична 

підготовка студентів з таких питань: сутність, основні функції, принципи функціонування 

та сегментація фінансового ринку; склад та види діяльності учасників фінансового ринку; 

механізм регулювання фінансового ринку; основні та похідні інструменти фінансового 

ринку; організаційні засади функціонування фінансового ринку; операції основних 

учасників фінансового ринку. 

 

13. Податкова система / Тax System 
Семестр  5 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Томнюк Тетяна Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань з основ оподаткування та 

функціонування податкової системи держави, набуття практики розрахунків діючих 

податків та зборів, враховуючи особливості платників податків та вимоги законодавства. 

Основні завдання вивчення дисципліни полягають у наданні студентам знань, які 

розкривають: сутність податків, їх функції та значення в соціально-економічній сфері 

держави; теоретичні та організаційні основи оподаткування, побудови податкової системи 
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та реалізації податкової політики держави;  законодавчу базу податкових відносини в 

Україні; особливості методики розрахунків  і порядку сплати податків, зборів та 

обов’язкових платежів в Україні; навички використання теоретичних знань щодо 

оподаткування у практичній діяльності. 

 

14. Економіка і фінанси підприємства / Economics and finance of an 

enterprises 
Семестр  5 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Гут Любов Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного економічного 

мислення й системи спеціальних знань про базові поняття щодо економічно-фінансової 

діяльності підприємств, змісту окремих напрямів їхньої діяльності та взаємозв’язку, 

системи показників, що їх характеризують.  Основним завданням вивчення дисципліни є 

теоретична й практична підготовка студентів  щодо планування діяльності підприємства; 

формування програми виробництва продукції та її реалізації, визначення виробничої 

потужності підприємства, складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхів його 

ефективного використання; формування та використання трудових ресурсів підприємства 

та системи їх матеріального стимулювання; обґрунтування потреби у формуванні 

майнових ресурсів (активів), фінансових ресурсів підприємства та забезпечення 

ефективності їх використання; механізму формування економічних результатів 

господарсько-фінансової діяльності  підприємства, оцінка ефективності господарської 

діяльності та пошуку шляхів її підвищення; оцінки фінансово-майнового стану 

підприємства, його складових та методів оцінювання; застосування методів оцінювання 

конкурентоспроможності підприємства; запобігання кризових явищ та банкрутства; 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 

15. Бюджетна система/ Budget system  

Семестр  5 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рошило Віолетта Іванівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань, 

професійних компетентностей щодо теоретико-методологічних засад організації та 

функціонування бюджетної системи на основі вивчення сутності бюджетних відносин, 

характеру їх впливу на суспільство і опанування студентами практичних розрахункових 

методів бюджетного планування у сфері державних фінансів. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є: засвоєння концептуальних основ формування і принципів побудови 

бюджетної системи; дослідження методів і джерел формування доходів, напрямків та форм 

фінансування видатків бюджетів різних рівнів; опанування методики програмно-цільового 

бюджетування, в тому числі середньострокового бюджетного планування та прогнозування 

обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; оволодіння 

знаннями щодо механізму складання, затвердження та виконання державного та місцевих 

бюджетів; вивчення процесу формування та розподілу офіційних трансфертів між 

бюджетами різних рівнів; опанування системи фінансового забезпечення бюджетних 
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установ; розуміння методології планування і порядку фінансування видатків на економічну 

діяльність держави, науку, оборону й управління; вивчення механізму касового виконання 

державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування за доходами та видатками. 

 

16. Бухгалтерський облік у державному секторі/ Accounting in the public 

sector 

Семестр  5 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Мустеца Ірина Василівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування 

Метою вивчення дисципліни є набуття здобувачами ступеня вищої освіти необхідних 

теоретичних знань і практичних навичок з бухгалтерського обліку у державному секторі для 

виконання ними своїх професійних обов’язків згідно з кваліфікаційними характеристиками 

спеціальностей, формування у майбутніх спеціалістів уміння роботи із законодавчими та 

нормативними документами, практичних навичок у складанні первинних документів, 

регістрів аналітичного і синтетичного обліку та різних форм звітності. Завданнями вивчення 

дисципліни «Бухгалтерський облік в державному секторі» є: надання здобувачам освітнього 

ступеня необхідних теоретичних знань і практичних навичок з бухгалтерського обліку у 

бюджетних установах для виконання ними своїх професійних обов’язків згідно з 

кваліфікаційною характеристикою спеціальностей; ознайомлення з особливостями 

діяльності  суб’єктів державного сектору та організації в них системи бухгалтерського 

обліку;  аналіз законодавчої та нормативної бази, яка регламентує бухгалтерський облік у 

бюджетних установах; порядок документального забезпечення та особливостей 

відображення господарських операцій в обліку бюджетних установ;  засвоєння основ 

базових знань з професії, що створить підстави для використання відповідних принципів 

організації та ведення бухгалтерського обліку у суб’єктів державного сектору; поглиблення 

загального професійного та інтелектуального рівня здобувачів освітнього ступеня. 

 

17. Страхування / Insurance  
Семестр  6 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Каспрук Антоніна Юріївна, старший викладач кафедри фінансів 

та банківської справи 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань 

та  набуття практичних фахових компетентностей щодо забезпечення потреб юридичних 

осіб і громадян у страховому захисті, а також змісту та організації роботи страховиків. 

Завданнями вивчення дисципліни є: розуміння об'єктивної необхідності, сутності та ролі 

страхування в умовах розвитку ринкової економіки; висвітлення структури, стану та 

шляхів розвитку страхового ринку і державного регулювання страхової діяльності; 

опанування практичних навичок по оцінці структури, складу доходів, видатків і динаміки 

показників фінансової стійкості та ліквідності страхової компанії. 
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18. Банківська система / Banking system 
Семестр  6 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Табенська Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни  є дослідження основних ланок банківської діяльності, 

теоретико-методичних та організаційно-правових засад функціонування банківської 

системи, її ролі в економічному розвитку країни. Основними завданнями є надання 

студентам знань щодо структури банківської системи України, функцій і задач 

Національного банку України та комерційних банків; процесу становлення банківської 

системи України; порядку створення, реєстрації та ліцензування комерційних банків; 

напрямів забезпечення стабільності банківської системи та державного регулювання 

банківської системи, а також вмінь розраховувати та аналізувати економічні нормативи та 

оціночні показники, які регулюють діяльність комерційних банків; вибирати 

найраціональніші рішення при отриманні банківських послуг та розраховувати 

ефективність різних їх варіантів; прогнозувати фінансову стратегію банку та його 

партнерів; користуватись законодавчими і нормативними документами, які регулюють 

діяльність банківської системи; управляти фінансовими потоками на рівні банківської 

установи, що є одним із найбільш складних і одночасно важливих процесів. 

 

19. Соціальне страхування/  Social insurance 

Мета вивчення дисципліни – послідовне формування у студентів поглибленого 

знання основних положень теорії та практики фінансового механізму соціального 

страхування. Основними завданнями дисципліни є: опанування теоретичних засад, сутності 

та принципів соціального страхування; ознайомлення з умовами та фінансовим механізмом 

здійснення основних видів соціального страхування – пенсійного, на випадок безробіття, з 

тимчасової втрати працездатності, від нещасного випадку на виробництві; ознайомлення з 

механізмом управління фондами державного соціального страхування.. 

 

20. Державні фінанси / State finance 
Семестр  7, 8 

Кількість кредитів (годин) 9 (270) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Чорновол Алла Олегівна, д.е.н., професор кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни  є поглиблення теоретичних знань щодо сукупності 

фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового 

внутрішнього продукту на макрорівні, а також оволодіння практичними навичками щодо 

управління діяльністю державних фінансових органів та установ із застосуванням сучасних 

методологічних підходів і положень чинного законодавства України. Основними 

Семестр 6 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Ковалевич Дарія Адамівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи. 
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завданнями є надання студентам знань, які розкривають засвоєння теоретичних основ 

причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей функціонування системи фінансових 

відносин на макроекономічному рівні; поглиблення теоретичних і практичних знань щодо 

методів і джерел фінансування діяльності органів державної влади на центральному та 

місцевому рівнях управління; розуміння засад управління державними фінансами, зокрема 

особливостей дії сучасних механізмів планування, оперативного управління та контролю за 

формуванням і використанням державних фінансових ресурсів; оволодіння методикою 

програмно-цільового бюджетування, в тому числі середньострокового бюджетного 

планування та прогнозування; виявлення та обґрунтування можливостей активізації 

процесів економічного зростання за рахунок використання фінансового потенціалу 

держави; засвоєння теоретичних і практичних аспектів фінансового забезпечення 

функціонування державного сектору національної економіки. 

 

21. Місцеві фінанси / Local finance 
Семестр  7 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Чорновол Алла Олегівна, д.е.н., професор кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навиків аналізу забезпеченості органів місцевої влади та місцевого 

самоврядування необхідними фінансовими ресурсами для реалізації функцій та задач в 

регіонах України. Основними завданнями є надання студентам знань, які розкривають суті і 

значення місцевих фінансів; засади функціонування місцевих фінансів як одного з дійових 

важелів економічної політики місцевих органів влади та місцевого самоврядування; 

джерела формування доходів та управління видатками місцевого рівня; основ організації 

бюджетного процесу, бюджетного планування, бюджетного регулювання на місцевому 

рівні; основ механізмом управління місцевими фінансами та проведенням фінансового 

контролю на місцевому рівні; шляхи раціонального використання бюджетних коштів, 

економії видатків бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, ефективного 

застосування матеріальних фінансових ресурсів місцевих бюджетів та бюджетних установ. 

 

22. Казначейська система обслуговування бюджетів/ Treasury system of 

budget service  
Семестр 7 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Ковалевич Дарія Адамівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни – є забезпечення глибоких професійних знань студентів 

щодо теорії, організації та методики застосування прийомів казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, формування та розвиток практичних навичок використання набутих 

теоретичних знань в організації і методиці казначейського обслуговування державного та 

місцевих бюджетів за доходами й видатками, порядку обліку доходів і видатків бюджету, 

складання фінансової та бюджетної звітності, контролю за виконанням бюджету. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Казначейська система обслуговування 

бюджетів» є: опанування знаннями щодо структури, сутності та призначення Державної 

казначейської служби України; ознайомлення з принципами  організації діяльності 

Казначейства України; оволодіння теоретичними знаннями щодо проведення операцій з 
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бюджетними коштами; вивчення питань казначейського обслуговування бюджетів; набуття 

студентами знань щодо облікової політики Державної казначейської служби України ; 

оволодіння методами та прийомами  складання звітності та здійснення контролю органами 

Державної казначейської служби України 

 

23. Державний фінансовий контроль / State financial control 
Семестр  8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Табенська Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни  є сприяння оволодінню студентами теоретичними 

знаннями та практичними навичками щодо управління контрольною діяльністю 

державних фінансових органів та установ із застосуванням сучасних підходів та чинного 

законодавства України. Основними завданнями є засвоєння історичних аспектів та 

хронології розвитку державного фінансового контролю; поглиблення теоретичних і 

практичних знань щодо функціонування фінансового контролю в системі державного 

управління в напрямі імплементації міжнародних стандартів COSO; розуміння 

організаційних засад здійснення фінансового контролю, зокрема принципів організації, 

способів та методичних прийомів реалізації фінансового контролю; дослідження 

особливостей організації фінансового контролю контролюючими органами: Рахунковою 

палатою України, Міністерством фінансів України, Державною аудиторською службою 

України, Державною казначейською службою України, Державною фіскальною службою 

України та органами місцевого самоврядування; моніторинг  фінансового контролю 

виконання державних цільових та бюджетних програм з використанням нормативного, 

результативного, цільового та системного підходів оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів; дослідження виникнення міжнародних інститутів та організацій 

державного фінансового контролю як складової процесу глобалізації;  засвоєння 

перспективних напрямів вдосконалення та розвитку системи державного фінансового 

контролю в Україні. Не менш важливим є також вивчення студентами положень 

нормативних актів, які регламентують функціонування сфери державного фінансового 

контролю в Україні. 

 

ПРАКТИКА 

Практична підготовка /Industrial practice 
 Практична підготовка №1  Практична підготовка 

№2 

Семестр/тижні  6/4 8/4 

Кількість кредитів (годин) 3 (90)  6(180) 

Мова викладання Українська  

Форма контролю  Захист практики 

Керівник Згідно навчального навантаження 

Основна мета проходження практичної підготовки за освітньою програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування» – закріплення набутих теоретичних знань 

практичними навичками роботи в установах та організаціях фінансової системи держави. 

Під час проходження виробничої практики здобувач вищої освіти опановує сучасні методи 

та форми організації праці у сфері їх майбутньої професіональної діяльності, формування 
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професійних вмінь та навичок, які допоможуть у прийнятті самостійних рішень при 

проходженні практики та під час самостійної роботи в сучасних умовах. 

 

АТЕСТАЦІЯ 
Підготовка до атестаційного екзамену та атестація/ Preparation for 

certification exam and certification 
Семестр                                              8  

Кількість кредитів (годин)              3 (90) 

Мова викладання                              Українська 

Форма контролю                              Кваліфікаційний екзамен 

Атестація на здобуття кваліфікації бакалавра за освітньо-професійною програмою 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у ЧТЕІ КНТЕУ проводиться у формі 

кваліфікаційного екзамену, що має на меті комплексну перевірку досягнення результатів 

навчання, визначених стандартом вищої освіти та освітньо-професійною програмою. 
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Вибір навчальних дисциплін відбувається у межах, передбачених відповідною освітньою програмою. При цьому здобувачі певного рівня 

вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з 

начальником навчального відділу та гарантом освітньої програми 

 

1. Безпека життя/ Life safety 
Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Канут Наталія Стефанівна, старший викладач кафедри 

технології та організації готельно-ресторанного бізнесу 

Метою вивчення дисципліни «Безпека життя» є формування у майбутніх фахівців 

умінь та компетентностей для забезпечення ефективного управління охороною праці і 

безпекою життєдіяльності та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-

технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності. 

 

2. Безпека інформаційних систем та мереж / Security of information 

systems and networks 
Семестр  7-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Готинчан Ірина Зіновіївна, к.ф.-м.н., доцент кафедри 

маркетингу, цифрової економіки та підприємництва. 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами комплексом знань в області захисту 

інформації, системами й методами визначення захищеності програмних продуктів, пристроїв, 

комп’ютерних мереж, їх складових та набуття на основі цих знань практичних навичок, необхідних 
для творчого підходу в питанні сучасного та в майбутньому оперативного захисту комп’ютерної 

техніки й інформації. А також оволодіння студентами алгоритмами створення сучасних програм 

захисту; алгоритмами кодування; комп’ютерними програмними, технічними засобами в області 



 13 

захисту: операційних систем, текстових редакторів, табличних процесорів, систем управління 

базами даних, конфіденціальної інформації.  

 

3. Господарське право/ Commercial law 
Семестр  3-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Селезньова Ольга Миколаївна, д.ю.н., доцент кафедри 

обліку і оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретично і емпірично 

обґрунтованих знань господарського законодавства України, правових основ здійснення 

господарської діяльності, правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання, 

господарських зобов’язань та договорів, відповідальності суб’єктів правовідносин, 

правове регулювання різних видів господарської діяльності, а також формування знань 

про об’єктивні закономірності розвитку господарських відносин в Україні.  

 

4. Гроші і кредит /Money and credit 
Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рошило Віолетта Іванівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань щодо дії 

об’єктивних законів грошового обороту та механізму державного регулювання сфери 

грошово-кредитних відносин. Основними завданнями вивчення дисципліни є отримання 

знань щодо сутності грошей як економічної категорії, їх впливу на процес суспільного 

відтворення; основних економічних категорій та законів функціонування грошей і 

кредиту; законів, які регулюють грошову, кредитну та банківську діяльність; основних 

характерних рис сучасної грошової системи України, її структури, цілей, функцій та 

принципів функціонування її окремих ланок; економічного змісту та механізмів 

здійснення базових банківських операцій та надання банківських послуг; стану, проблем 

та перспектив розвитку грошової, кредитної та банківської систем України.  
 

5. Державна фіскальна політика / State Fiscal Policy 
Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Томнюк Тетяна Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань щодо теоретичних і 

практичних аспектів фіскальної політики. Основні завдання вивчення дисципліни 

полягають у вивченні теоретико-методологічних основ фіскальної політики; ознайомленні 

з науковою полемікою щодо змісту та напрямків проведення фіскальної політики; 

формуванні системи знань про процес акумулювання та витрачання фінансових ресурсів 

держави; засвоєнні навиків практичної роботи у сфері реалізації фіскальної політики; 

застосовуванні сучасних інструментів і методів фіскальної політики та фіскальної 
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консолідації у контексті усього комплексу сучасних знань щодо функціонування 

фінансових систем. 

 

6.  Державне регулювання економіки / State regulation of Economy 

Семестр  1-4 

Кількість кредитів 
(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Вудвуд Вікторія Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи 

Мета вивчення дисципліни -  формування у студентів додаткових компетентностей, 

що надають такі можливості та переваги на ринку праці як знання методології, методики 

та організаційних основ державного регулювання економіки в ринкових і перехідних 

соціально-економічних системах. Основні завдання вивчення дисципліни полягають у 

вивченні сутності, цілей і завдань державного регулювання економіки  ринкового і 

перехідного типів, теоретичних основ формування та реалізації стратегії соціально-

економічної політики держави, методів впливу держави на соціально-економічні процеси, 

методології соціально-економічного прогнозування та програмування економічного і 

соціального розвитку, методики вибору й обґрунтування конкретних важелів впливу 

(економічних та адміністративних) на умови господарювання економічних суб’єктів у 

ринкових і перехідних економічних системах; формування у студентів аналітичного 

мислення та проведення аналізу стану економіки країни та заходів щодо нарощування 

економічного потенціалу країни та стимулювання економічного зростання тощо 

7. Державне управління та місцеве самоврядування /Public administration 

and local self-government 
Семестр  1-4 

Кількість кредитів 
(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Чорновол Алла Олегівна, д.е.н., професор кафедри фінансів 

та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних та практичних 

знань про державне управління та місцеве самоврядування, як суспільне явище, як 

функцію, як систему з притаманною їй організаційною та функціональною структурою, як 

складний процес до якого залучаються державні і громадські інституції, оволодіти 

вмінням реалізувати завдання та функції професійної діяльності на основі базових 

принципів державного управління та управлінських технологій. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є надання студентам знань, які розкривають теоретичні основи 

державного управління як складової публічного управління; основні теорії та школи 

державного управління та місцевого самоврядування; технології прийняття управлінських 

рішень; функціональну структуру державного управління та місцевого самоврядування; 

конституційні засади побудови структур державного управління та місцевого 

самоврядування в Україні; підходи до формування організаційної та функціональної 

структури державного управління на національному та регіональному рівні; 

відслідковувати і оцінювати тенденції в державному управлінні та місцевому 

самоврядуванні; аналізувати і впорядковувати взаємозв’язки між органами державної 

влади, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, органами 

державної влади, місцевого самоврядування і громадськими організаціями; виробляти 
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пропозиції щодо вдосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері державного 

управління і місцевого самоврядування. 

 

8. Економіка України / Economic of Ukraine 
Семестр  1-4 

Кількість кредитів 

(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Чорновол Алла Олегівна, д.е.н., професор кафедри фінансів 

та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і 

практичних навичок з ефективного управління економікою держави у нових умовах 

господарювання, розвиток сучасних підходів мислення до функціонування національної 

економіки, формування теоретико-методологічних засад та методико-практичного 

інструментарію аналізу основних структурних елементів національним господарством. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування навичок комплексного підходу 

щодо структури та системи економіки України; проведення поглибленого аналізу 

економічного потенціалу економіки України та особливості його використання; 

прогнозування та програмування національної економіки. 

 

9. Економіко-математичне моделювання/ Economic and mathematical 

modelling 
Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Дрінь Ірина Ігорівна, к.фіз.-мат..наук., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни - формування у студентів системи знань, вмінь та 

навичок у галузі побудови та використання економіко-математичних моделей, що є 

інструментами оцінки, аналізу та прогнозування складних соціально-економічних систем, 

які функціонують в умовах високого рівня невизначеності та ризику ринкової економіки. 

Основним завданням є ознайомлення з можливостями і проблемами економіко-

математичного моделювання, оволодіння основами математичного моделювання 

економічних та управлінських процесів, засвоєння типових економіко-математичних 

методів і моделей, що використовуються в економічному аналізі, плануванні і прийнятті 

управлінських рішень та набуття навичок творчого підходу до використання економіко-

математичного моделювання і комп’ютерних технологій при розв’язуванні практичних 

задач та оцінки адекватності побудованих моделей. 

 

10. Економічний аналіз / Economic analysis 
Семестр  1-4 

Кількість кредитів 

(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рилєєв Сергій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри обліку 

іоподаткування. 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок з організації та методики економічного аналізу в системі 
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інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень у 

підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності. Набуття студентами знань з теоретичних 

основ та методичного інструментарію економічного аналізу; складових організаційно-

інформаційної моделі економічного аналізу; методичних засад аналізу виробництва та 

реалізації продукції, ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання; організаційно-

методичних аспектів аналізу фінансового стану, результатів та ефективності фінансово-

господарської діяльності підприємства, а також вміння студентами використовувати сучасні 

методи та моделі економічного аналізу для вивчення виробничо-фінансової діяльності 

підприємств; проводити аналіз фінансово-господарської діяльності та фінансового стану 

підприємства; формувати та використовувати аналітичну інформацію в системі розробки та 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

 

11. Електронний документообіг/Electronic document flow 
Семестр  2-4 

Кількість кредитів 
(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Валецька Тетяна Михайлівна, ст. викладач кафедри 

маркетингу, цифрової економіки та підприємництва. 

Метою вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок 

побудови тінформаційної моделі організації на основі дослідження її організаційної 

структури документопотоків та побудови інформаційних зв’язків як основи впровадження 

систем електронного документообігу на підприємстві а також принципів побудови та 

функціонування систем електронного документообігу для спеціалістів центральних органів 

виконавчої влади, підприємств,установ, організацій. 

 

12. Захист прав споживачів фінансових послуг /Protection of rights of 

financial services consumers 
Семестр  5-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Каспрук Антоніна Юріївна, старший викладач кафедри фінансів 
та банківської справи 

Метою вивчення дисципліни «Захист прав споживачів фінансових послуг» є 

набуття теоретичних знань та формування практичних навичок з основ захисту прав 

(інтересів) споживачів фінансових послуг як складової фінансової безпеки економіки у 

відповідності до законодавства України.  Завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння 

принципів, алгоритмів та засобів захисту прав (інтересів) споживачів фінансових послуг;  

набуття практичних навичок щодо оцінки рівня ризиків чи своїх майбутніх фінансових 

зобов’язань під час вибору фінансових послуг; вміння порівняти умови, що пропонуються 

різними компаніями на ринку з метою отримання бажаних фінансових результатів.  

 

13. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства/ Foreign economic 

activity of the enterprise 
Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Гут Любов Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 
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та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів теоретичних знань, 

методичних підходів та практичних навичок стосовно аналізу, оцінки і прийняття 

управлінських рішень щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами 

господарювання. Основні завдання вивчення дисципліни полягають у вивченні теоретико-

методологічних основ зовнішньоекономічної політики; вивчення нормативно-правової 

бази регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; формування теоретичних 

знань щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності; аналіз та оцінка основних 

економічних процесів у міжнародній економічній системі; наукове обґрунтовування 

напрямів розвитку інтеграційних процесів на макро- та макрорівні для забезпечення 

конкурентоздатності вітчизняних підприємств на світовому ринку; дослідження 

позитивних та негативних чинників розвитку зовнішньоекономічної діяльності, оцінка 

рівня їх впливу на функціонування підприємства на макро- та макрорівні; кількісне 

вимірювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства за різними 

напрямами інтеграційних об'єднань. 

 

14. Інвестування/Investing  

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного економічного 

мислення, щодо суті та механізмів функціонування такої категорії, як інвестування; 

формування теоретичної та методологічної бази, яка необхідна для вільного оволодіння 

практикою використання інвестиційних ресурсів підприємств; вироблення вміння 

оцінювати й аналізувати інвестиційну політику, що проводиться в країні, а також 

оцінювати інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти, а також ознайомлення студентів 

із сутністю та теоретичними засадами інвестиційної діяльності; вивченню застосування 

методичного інвестиційного інструментарію; формування теоретичної та методологічної 

бази, необхідної для подальшого оволодіння практикою фінансового, реального, 

інноваційного та іноземного інвестування. 

 

15. Інтелектуальна власність/Intellectual property 
Семестр  2-4 

Кількість кредитів 

(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Селезньова Ольга Миколаївна, д.ю.н., доцент кафедри обліку  

оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів зі специфікою інтелектуальної 

власності як результату інтелектуальної творчої праці людини у цифровій сфері економічної 

та іншої діяльності; забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості 

шляхом засвоєння нею правових та економічних аспектів проблем інтелектуальної 

власності; виховання майбутнього фахівця у дусі поваги до результатів інтелектуальної 

творчої праці людини. 

 

16. Інформаційне право/Information law 

Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен) 

Лектор Верстяк Оксана Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту, міжнародної економіки та туризму.   
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Семестр  3-7 

Кількість кредитів 
(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Селезньова Ольга Миколаївна, д.ю.н., доцент кафедри обліку  

оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань щодо здійснення 

правового регулювання інформаційної сфери в Україні, засвоєння основних положень 

правового регулювання інформаційних відносин, з’ясування основних прав та обов’язків  

учасників інформаційних відносин, принципів інформаційного права, усвідомлення 

значення норм права, що регулюють пошук, одержання, виробництво та поширення 

інформації, нерозривний зв’язок норм права з їх практичним застосуванням відповідними 

органами. 

 

 

17. Інформаційні системи та технології у фінансових установах / 

Information technologies  in financial institutions 
Семестр  7-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Табенська Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є здобуття теоретичних знань і набуття практичних 

навичок з основ створення та функціонування інформаційних систем фінансового обліку і 

менеджменту, їх використання в управлінні діяльністю різних фінансових установ. 

Основними завданнями є вивчення структури, компонентів, інформаційного, 

математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення, а також етапів побудови 

інформаційних систем у фінансах; набуття навичок та вмінь проектувати та розробляти 

програмні продукти окремих фінансових задач на основі типового базового програмного 

забезпечення; аналізувати, адаптувати та використовувати інформаційні системи, 

інформаційні засоби і технології фахового спрямування. 

 

18. Кофліктологія та психологія ділового спілкування 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 
Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен 
Лектор Вдовічена Ольга Геннадіївна, к.е.н., доцент кафедри 

маркетингу, цифрової економіки та підприємництва. 

Мета вивчення дисципліни – надання фундаментальних теоретичних знань і набуття 

практичних навичок ефективного ділового спілкування та оволодіння техніками 

запобігання та розв’язання конфліктів. Дисципліна покликана сформувати у студентів 

розуміння основних психологічних особливостей ділового спілкування, виникнення і 

розвитку конфліктів, причин і чинників виникнення конфліктних ситуацій, оволодіння 

студентів технологіями організації ефективної комунікації та управління конфліктами. 

 

19.  Культурна спадщина України / Cultural heritage of Ukraine 
Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 
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Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Гищук Роман Миколайович, к.г.н., доцент кафедри 

менеджменту, міжнародної економіки та туризму.   

Мета вивчення дисципліни – формування знань та власного світогляду стосовно 

рівня збереженості та управління охороною історико-культурними пам’ятками України та 

світу, охорони природної спадщини в системному взаємопов’язаному та цілісному його 

вигляді як основи культурно-пізнавальної діяльності людини зокрема та суспільства 

загалом; отримання майбутніми фахівцями сфери послуг професійних знань у галузі теорії 

і методології організації діяльності з використання ресурсів культурного і пізнавального 

середовища, формування базового світогляду щодо територіальної організації та умов 

розвитку похідних спеціалізованих культурно-пізнавальних видів туризму в регіонах та 

країнах світу.    

 

20. Міжнародна економічна діяльність України/ International economic 

activity of Ukraine 

Мета вивчення дисципліни - формування знань про об'єктивні закономірності, 

реальні процеси та специфічні особливості міжнародної економічної діяльності, а також 

оволодіння навичками налагодження міжнародного економічного співробітництва та 

здійснення комерційних, інвестиційних та фінансових операцій у міжнародній сфері.  

 

21. Міжнародні економічні відносини/International economic relation  

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з міжнародних економічних 

відносин, умов, форм, методів й основного інструментарію міжнародної економічної 

діяльності, також набуття студентами широких знань про соціально-економічні проблеми 

світового господарства, про закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв’язків,  

вивчення теоретичних основ світової економіки, специфіки формування, особливостей та 

тенденцій сучасного її розвитку. 

 

22. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції / International 

credit settlement and currency transactions 
Семестр  7-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Семестр  1-4 

Кількість кредитів 
(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен) 

Лектор Верстяк Оксана Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту, міжнародної економіки та туризму.   

Семестр  1-4 

Кількість кредитів 

(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен) 

Лектор Верстяк Оксана Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту, міжнародної економіки та туризму.   
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Лектор Табенська Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навиків у сфері міжнародних розрахунків, кредитних та валютних операцій. 

Основним завданням є надання студентам знань, які розкривають роль та значення 

комерційних банків у сфері обслуговування міжнародного бізнесу; особливості 

документообороту в міжнародній торгівлі; форми та особливості здійснення розрахунків в 

міжнародній торгівлі (документарні, недокументарні); кредитування зовнішньоекономічної 

діяльності; сутність банківських гарантій та їх значення в міжнародних розрахунках; 

сутність і механізм функціонування валютних систем та валютних ринків; механізм 

здійснення банками валютних операцій; методи мінімізації валютних ризиків. 

 

23. Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці/ National 

interests in world geopolitics and geoeconomics 

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення здобувачів з теоретичними та 

практичними засадами геополітики та геоекономіки, сутності геополітичних та 

геоекономічних інтересів держав на світовій арені, головних напрямів геостратегії України 

на міжнародній арені, вміти розрізняти традиційну геополітику, нову геополітику 

(геоекономіку) і новітню геополітику, дослідження прямих і зворотних зв'язків між 

властивостями території і балансом (суперництвом або співпрацею) світових силових полів. 

 

24. Просторова економіка/Spatial economy 
Семестр  2-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Гут Любов Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів теоретичних знань, а також 

набуття ними необхідних практичних навичок в сфері економічних знань, які синтезують 

уявлення про просторові аспекти економічної діяльності. Основні завдання вивчення 

дисципліни полягають у наданні студентам знань, які розкривають: мету і завдання 

просторової економіки; рівні просторової організації економічного життя;основи 

функціонування просторової економіки; види просторових чинників в управлінні 

економічними системами; основні підходи і концепції просторової організації економічної 

діяльності; принципи і фактори розміщення продуктивних сил; теоретичні концепції 

розвитку макрорегіонів; ідентифікувати проблеми просторового розвитку різного рівня 

застосовувати регресійний аналіз для оцінки компонентів економічного простору, моделі 

просторового розвитку для оцінки тенденцій і закономірностей розвитку національної 

економіки. 

 

25. Психологія/Psychology 
Семестр  1-3 

Семестр  1-4 

Кількість кредитів 

(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен) 

Лектор Верстяк Оксана Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту, міжнародної економіки та туризму.   
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Кількість кредитів (годин) 6 (180) 
Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен 
Лектор Вдовічена Ольга Геннадіївна, к.е.н., доцент кафедри 

маркетингу, цифрової економіки та підприємництва. 

Мета вивчення дисципліни – розширити пізнавальну сферу студентів, набуття ними 

знань в галузі загальної психології, формування уявлень про розвиток людської психіки та 

свідомості, про психічні процеси та індивідуально-психологічні властивості особистості, 

про особливості поведінки особистості у діяльності та спілкуванні, а також формування 

уявлень про вікові етапи розвитку людини, про типи темпераментів, особливості поняття 

«характер», про емоціонально-вольові якості особистості, їх проявлення у діяльності та 

спілкуванні. 

 

26. Світова культура / World culture 
Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Ореховський Вадим Олегович, д.і.н., професор кафедри 

технології та організації готельно- ресторанного бізнесу. 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів уявлення про специфіку 

вивчення релігієзнавством світоглядних культур, основних сфер дослідження релігії та 

вільнодумства, значення релігієзнавчих знань для формування духовної культури  

суспільства та особи. 

 

27. Теорія ймовірності та математична статистика /Theory of 

Probability and Mathematical Statistics 
Семестр 3-8 

Кількість кредитів 
(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Дрінь Ірина Ігорівна, к.фіз.-мат.наук., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни - формування системи теоретичних знань і практичних 

навичок з основ імовірнісно-статистичного апарату, вмінь працювати з основними 

ймовірносними моделями, опанування основними методами математичної статистики. А 

також вивчення основних принципів та інструментарію імовірнісно-статистичного 

апарату, опрацювання та застосування отриманих знань до прикладних задач, які 

потребують ймовірносно-статистичного аналізу. 

 

28. Фінанси /Finance 
Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рошило Віолетта Іванівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни - формування  у студентів системи теоретичних знань  

щодо закономірностей функціонування фінансів на мезо- макро- і мікрорівнях як 
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теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансових систем та набуття 

практичних навичок щодо визначення, моніторингу, контролю показників формування, 

розподілу, використання централізованих та децентралізованих фондів фінансових 

ресурсів держави. Завдання вивчення дисципліни: опанування теоретичних основ 

функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації 

фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, структури та 

особливостей функціонування фінансового механізму у процесі формування фінансових 

ресурсів суспільного призначення. 

 

29. Фінанси страхових організацій /Finance of insurance companies 
Семестр  5-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Каспрук Антоніна Юріївна, старший викладач кафедри фінансів 

та банківської справи 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи спеціальних знань 

щодо базових понять у галузі фінансів та фінансового механізму страхових організацій, 

змісту окремих напрямів їх фінансової діяльності, особливостей формування фінансових 

ресурсів та здійснення оцінки фінансових результатів та фінансового стану страхових 

компаній. Завданнями вивчення дисципліни є: розуміння особливостей та засад 

організації фінансового забезпечення функціонування страховика у процесі його 

господарської діяльності; засвоєння порядку формування і використання фінансових 

ресурсів страховика; забезпечення платоспроможності страхової компанії та 

безперервності страхового циклу; набуття практичних навичок щодо підвищення рівня 

фінансової надійності страхової організації та вдосконалення її інвестиційної діяльності.  

 

30.Фінансова безпека держави /Financial security of the state  
Семестр  7-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рошило Віолетта Іванівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань, 

професійних компетентностей щодо теоретико-методичних основ оцінки та аналізу стану 

фінансової безпеки держави як складової економічної і національної безпеки, а також  її 

функціональних елементів з метою формування навичок розробки практичних 

рекомендацій щодо зміцнення безпеки та покращення розвитку фінансово-економічної 

системи держави в умовах глобальних трансформацій. Завданням вивчення дисципліни є: 

опанування теоретико-методичних та концептуальних основ фінансової безпеки держави; 

виявлення причинно-наслідкових зв’язків, джерел та механізму виникнення загроз 

фінансовій безпеці; вивчення інституційно-правових засади забезпечення управління 

фінансовою безпекою; засвоєння сутності, критеріїв та індикаторів оцінки бюджетної 

безпеки держави, визначення особливостей та проблем забезпечення боргової безпеки 

держави, окреслення механізму регулювання боргової безпеки держави; оцінка ризиків та 

ймовірності банкрутства підприємства, моніторинг стану його економічної безпеки та 

розробка антикризових заходів; виявлення актуальних загроз грошово-кредитній безпеці 

України, визначення напрямів мінімізації загроз фінансовій безпеці з урахуванням 

стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави. 
 



 23 

31. Фінансова математика / Financial  mathematics 
Семестр  3-8 

Кількість кредитів 
(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Дрінь Ірина Ігорівна, к.фіз.-мат.наук., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни - опанувати знання, уміння та навички, необхідні для 

розв’язування задач прикладного фінансового аналізу та ознайомити з принципами, 

можливостями та особливостями сучасних та класичних постановок задач прикладного 

фінансового аналізу, методами розв’язування математичних задач фінансового 

менеджменту з використанням комп’ютерних засобів математичного та чисельного 

моделювання. А також поглибити знання з важливих напрямів прикладної математики, 

зокрема задач підвищеної складності з математичного аналізу, теорії ймовірностей та 

математичної статистики з використанням комп’ютерного моделювання, методів 

оптимізації та інших дисциплін. 

32. Фінансове право / Finance Law 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів системи 

спеціальних знань у сфері мобілізації, розподілу та використання централізованих і 

децентралізованих фінансових ресурсів держави; опанування механізму виникнення, зміни та 

припинення фінансово-правових відносин, здобуття глибоких системних знань норм права, 

які регулюють публічну фінансову діяльність та фінансово-правові відносини, що 

виникають в її процесі, а також засвоєння студентами особливостей їх прояву у різних 

сферах цієї діяльності, та розуміння шляхів та методів розв’язання складних фінансово-

правових проблем. 

 

33. Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн /  Financial and 

credit systems of foreign countries 
Семестр 3-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Ковалевич Дарія Адамівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни – ознайомити з принципами побудови, основними      

тенденціями становлення і розвитку фінансових  та  кредитних систем зарубіжних країн.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: сформувати в студентів широке і 

правильне розуміння актуальних проблем і перспектив розвитку фінансових та  кредитних 

систем зарубіжних країн в умовах світової глобалізації; навчити студентів давати 

характеристику окремим складовим фінансових систем зарубіжних країн , порівнювати 

їхній розвиток з процесом становлення фінансової системи України. 

 

Семестр  2-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 
Форма контролю  Екзамен) 

Лектор Селезньова Ольга Миколаївна, д.ю.н., доцент кафедри 

обліку і оподаткування.   
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34. Цифрова економіка України (маркетинг)/ Digital economy 

Семестр  7-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Готинчан Ірина Зіновіївна, к.ф.-м.н., доцент кафедри 

маркетингу, цифрової економіки та підприємництва. 

Метою вивчення дисципліни є  формування у студентів фундаментальних 

теоретичних знань про цифрову економіку, її роль у повсякденному житті, тенденції та 

вплив на різні аспекти суспільного життя; ознайомлення з ключовими технологіями 4-ї 

технологічної революції та цифровими трендами, набуття практичних навичок, умінь щодо 

аналізу загальних тенденцій цифровізації економіки та її впливу на державний устрій, 

бізнес, фінанси, суспільство, його добробут та окремо особистість, розвиток ключових 

цифрових компетенцій та навичок щодо роботи з цифровою інформацією, її 

структурування, захист, застосування кількісних, ігрових методів для формування у 

студентів системного, критичного мислення.  

 

35. Web-дизайн і Web-програмування/Web-design and Web programming 
Семестр  2-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Готинчан Ірина Зіновіївна, к.ф.-м.н., доцент кафедри 

маркетингу, цифрової економіки та підприємництва. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів фундаментальних теоретичних 

знань з основ web -технологій, web -дизайну та web -програмування; оволодіння практичними 

навичками створення статичних і динамічних web-сторінок засобами мови розмітки гіпертексту 

HTML та каскадних таблиць стилів CSS, аналізу особливостей web-макетування; побудови клієнт-

серверних web-сайтів, їхньої взаємодії з реляційними СУБД та основних понять забезпечення 

безпеки функціонування web-сайтів у відкритій мережі інтернет. 

 

 

ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ/SECOND (MASTER) 
 

Освітньо-професійна програма 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»/ /«Finance, banking and insurance»  

 Освітній ступінь – магістр/second (master) 

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Бюджетне планування і прогнозування 
Семестр  1 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рошило Віолетта Іванівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 
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Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань, 

практичних навичок та професійних компетентностей щодо бюджетного планування і 

прогнозування у діяльності державних, місцевих фінансових органів та установ із 

застосуванням сучасних методичних підходів та вимог чинного бюджетного законодавства 

України. Завданням вивчення дисципліни є: засвоєння теоретичних та практичних засад 

бюджетного планування як інструменту впливу на економічний та соціальний розвиток 

країни; вивчення методів та інструментарій бюджетного прогнозування; опанування 

методології формування доходів бюджетів різних рівнів в системі бюджетного планування; 

розгляд порядку планування видатків бюджету в системі фінансово-економічного 

регулювання; засвоєння системи фінансового забезпечення бюджетних установ; 

узагальнення та систематизація досвіду бюджетного планування і прогнозування у країнах з 

розвинутою економікою. 

 

2. Управління державним боргом/ Public debt management 
Семестр  1 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Ковалевич Дарія Адамівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є опанування теоретичних основ сутності державного 

боргу та практичного досвіду управління державним боргом в Україні й світі. Завданнями 

вивчення дисципліни є: вивчення сутності, видів та специфічних особливостей державного 

боргу; з’ясування особливостей державного боргу як інструмента макроекономічної 

політики; вивчення організації державних запозичень на внутрішньому ринку України; 

з’ясування особливостей здійснення зовнішніх державних запозичень; опанування 

методологією обслуговування, погашення та регулювання внутрішнього і зовнішнього 

державного боргу України; вивчення ризиків державного боргу, з’ясування сутності та 

індикаторів боргової безпеки та механізмів і методів врегулювання боргової кризи. 

 

3. Управління публічними фінансами / Public finance management 
Семестр  1 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Чорновол Алла Олегівна, д.е.н., професор кафедри фінансів 

та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навиків з аналізу публічної політики, публічних фінансів та управління, 

створення потужної спільноти фахівців зі спільними цінностями та переконаннями, що 

цілеспрямовано та динамічно розвиватиме нашу країну. Оволодіння знаннями про 

принципи реалізації бюджетної та податкової реформ та децентралізацію публічних 

фінансів, розвиток економічних, правових, управлінських компетенцій щодо управління 

публічними фінансами, формування і виконання бюджетів та функціональної 

компетентності щодо бюджетно-фінансової діяльності із застосуванням методів 

стратегічного планування. Основними завданнями є надання студентам знань, які 

розкривають наступні напрями: аналіз публічної політики; моніторинг та оцінювання 

політики; кількісні та якісні методи аналізу даних; гендерно-орієнтоване бюджетування; 

бюджетний процес та застосування у ньому програмно-цільового методу; міжнародні 

аспекти оподаткування; етика в публічній сфері. 
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4. Макроекономічний аналіз /Makroeconomic analysis 
Семестр  2 

Кількість кредитів (годин) 7,5 (225) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Урсакій Юлія Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту, міжнародної економіки та туризму. 

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань про механізм 

функціонування та розвитку національної економіки на основі макроекономічних теорій,  

моделей та концепцій. Даний курс спрямований на вивчення теоретичних засад та 

інструментарію макроекономічного аналізу (аналізу стану національної економіки та її 

зовнішніх зв’язків), теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем, здобутті 

навичок побудови та аналізу макроекономічних моделей, формуванні комплексних знань 

щодо формування ефективного механізму макроекономічної політики, а також виробленні 

вміння застосувати отримані знання в практичній діяльності. 

 

5. Фінансові технології /Financial technologies 
Семестр  2 

Кількість кредитів (годин) 7,5 (225) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Табенська Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань у сфері 

інституційних трансформацій ринків фінансових послуг, фінансів суб’єктів господарювання 

та державних фінансів на основі застосування інструментів фінансових технологій. Основні 

завдання полягають у здійсненні теоретичної та практичної підготовки студентів, яка 

надасть змогу: зрозуміти причини виникнення фінансових технологій; з’ясувати можливості 

на наслідки застосування інструментів фінансових технологій при наданні різних 

фінансових послуг; виявити можливості інструментів фінансових технологій в підвищенні 

ефективності функціонування фінансів суб’єктів господарювання та державних фінансів. 

 

6. Державна фінансова стратегія / State financial strategy 
Семестр  1 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Чорновол Алла Олегівна, д.е.н., професор кафедри фінансів 

та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навиків щодо особливостей формування стратегії розвитку податкової, 

бюджетної та грошово-кредитної систем за умов динамічних інституційних перетворень 

економіки. Основними завданнями є надання студентам знань щодо сутності фінансової 

стратегії та визначенні її ролі у системі забезпечення економічного розвитку держави; 

загальних засад та принципів формування фінансової стратегії держави; методів та 

аналітичного інструментарію середньо- та довгострокового прогнозування 

макроекономічних показників; методологічних засад формування фінансової стратегії у 

країнах з розвинутою і трансформаційною економікою; ролі податкової стратегії у системі 

економічного регулювання; ролі бюджетної стратегії у системі регулювання соціально-
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економічного розвитку держави; принципів формування грошово-кредитної стратегії; ролі 

інвестиційної стратегії в забезпеченні економічного зростання. 

 

7. Податковий менеджмент 
Семестр  3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Томнюк Тетяна Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти знань з основ 

податкової роботи та податкової політики, сутності діяльності держави у сфері управління 

податками та оптимізації податкових платежів підприємств. Основні завдання вивчення 

дисципліни полягають у наданні студентам знань, які розкривають: сутність, завдання та 

рівні податкового менеджменту; склад податкових органів України, їх функції та організацію 

роботи; особливості податкових перевірок щодо визначення об’єктів оподаткування, 

правильності нарахування податків та інших обов’язкових платежів; сутність податкових 

порушень та види відповідальності платників податків, посадових осіб суб’єктів 

господарювання; аналіз, планування податкових платежів підприємств, методи 

оптимізації податкового навантаження. 

 

ПРАКТИКА 

 Практична підготовка/Practical training 
Семестр  2/6 

Кількість кредитів (годин) 9 (270) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Керівник Згідно навчального навантаження 

Практична підготовка є складовою навчального процесу та проводиться перед 

виконанням випускної кваліфікаційної роботи, забезпечуючи формування цілісного 

підходу до підготовки сучасного фахівця – магістра з державних фінансів. Метою є 

поглиблення та застосування на практиці теоретичних і практичних знань, які набули 

магістранти в процесі навчання в інституті, оволодіння сучасними формами та методами 

фінансової роботи, формування відповідальності при прийнятті управлінського рішення, 

вміння орієнтуватися в сучасних умовах трансформації фінансової системи України. У 

процесі практики студенти оволодівають сучасними формами і методами інформаційно-

аналітичної, проектно-дослідницької, інноваційної діяльності для розв’язання прикладних 

проблем управління фінансовими ресурсами в сучасних умовах. На базі одержаних у 

вищому навчальному закладі знань у студентів формуються професійні вміння та навички 

для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і 

виробничих умовах, виникає потреба творчо застосовувати їх у подальшій практичній 

діяльності. 

 

АТЕСТАЦІЯ  

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та захист/Preparation 

and defense of final qualification work 
Семестр  4 

Кількість кредитів (годин) 12 (360) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Захист кваліфікаційної роботи 
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Атестація магістрів з державних фінансів здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного 

спеціалізованого завдання або проблеми у сфері державних фінансів, що передбачають 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризуються невизначеністю умов 

і вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, у тому числі 

некоректних текстових запозичень, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має 

бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти, його підрозділу або розміщена в 

його репозитарії. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим 

доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства. Атестація 

здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Вибір навчальних дисциплін відбувається у межах, передбачених відповідною освітньою програмою. При цьому здобувачі певного рівня 

вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з 

начальником навчального відділу та гарантом освітньої програми 

 

1. Аналіз державної політики/ Public policy analysis 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Табенська Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів сучасного мислення та 

спеціальних знань для вироблення рекомендацій органам влади щодо застосування 

державної політики загалом, або окремих її складових,  а також,  щодо питань оцінювання, 

моніторингу та виконання окремих державних рішень. Основними завданнями є 

формування у майбутніх фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхвання 

теоретичних знань та вироблення в них практичних навиків опрацьовувати й 

обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються особливостей здійснення аналізу 

державної політики, ознайомлення їх з основними поняттями дисципліни, поглиблене 

вивчення наукових засад та практичних механізмів фінансової системи. 

 

2. Аналіз фінансових ринків / Analysis of financial markets 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Табенська Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни  є формування комплексного розуміння системи 

взаємозв’язків у фінансовій сфері щодо оцінки явищ та процесів, що відбуваються у 

кредитно-фінансовій сфері, у нерозривному зв’язку з їх кількісними та якісними 

характеристиками, та виявлення основної тенденції та закономірності їх розвитку. 

Основними завданнями є надання студентам знань, які розкривають сутність 

функціонування фінансових ринків і основні механізми його забезпечення; інструменти, 

що використовуються для здійснення фінансових операцій; механізми і способи 

здійснення фінансових операцій і забезпечення їх надійності; основні законодавчі акти, 

що регулюють функціонування фінансових ринків і взагалі всієї фінансової системи в 
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Україні; методологію альтернативного аналізу; основні види фінансових операцій на 

міжнародних ринках і механізми їх здійснення. 

 

3. Антикорупційний аудит / Anticorruption audit 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Ковалевич Дарія Адамівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни –поглиблене вивчення нормативного регулювання 

системи заходів запобігання корупції у діяльності юридичних осіб та вміння здійснювати 

перевірку  дотримання  компанією антикорупційного законодавства та антикорупційної 

політики. Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчити систему 

антикорупційного законодавства України; поняття і ознаки корупції і корупційних 

правопорушень; особливості потенційного і реального конфлікту інтересів у діяльності 

юридичних осіб; знати особливості заходів запобігання корупції у діяльності юридичних 

осіб; навчити здійснювати контроль над дотриманням антикорупційних обмежень, 

виконання антикорупційних заходів в компаніях, органах державної влади, місцевого 

самоврядування; вміти оцінювати економічну надійність контрагентів  на основі 

аналітичних досліджень.   

 

4. Внутрішній аудит / Internal audit 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Томнюк Тетяна Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни – оволодіння здобувачем базовими теоретичними 

знаннями та набуття практичних навичок з питань організації та методології внутрішнього 

аудиту як різновиду економічного контролю, професійної діяльності та науки; організації і 

функціонування внутрішнього аудиту у світовій та вітчизняній практиці. Основні завдання 

вивчення дисципліни полягають у розкритті найважливіших концептуальних аспектів 

методології внутрішнього аудиту, ознайомленні з основними засадами і формами 

здійснення аудиту системи внутрішнього контролю підприємства; вивченні міжнародного  

досвіду внутрішнього аудиту, узагальнення міжнародного і національного досвіду розвитку 

внутрішнього аудиту; засвоєнні правових та організаційних методів та прийомів 

внутрішнього аудиту, оцінці його сучасного стану в Україні та висвітлені перспективи 

розвитку; набутті практичних навичок організації, планування та виконання внутрішнього 

аудиту; набутті практичних навичок перевірки фінансової звітності під час внутрішнього 

аудиту системи управління підприємства; вивченні особливостей проведення внутрішнього 

аудиту в умовах електронного зберігання і обробки інформації; вивченні особливостей 

узагальнення результатів та реалізації матеріалів внутрішнього аудиту. 

 

5. Міжнародна фінансова система в умовах глобалізації/ International 

financial system in the context of globalization 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 
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Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Каспрук Антоніна Юріївна, старший викладач кафедри фінансів 

та банківської справи 

Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів сучасного економічного 

мислення та системи базових знань з теорії світових інтеграційних процесів у фінансовій 

сфері. Завданнями вивчення дисципліни є: розуміння сутності та особливостей міжнародної 

фінансової системи; оволодіння методами аналізу основних міжнародних фінансових 

ринків; вивчення закономірностей і механізму здійснення професійної діяльності на 

міжнародному кредитному, валютному ринку та ринку цінних паперів; з'ясування основних 

чинників та наслідків фінансової глобалізації; уміння оцінювати сучасні тенденції на 

міжнародних фінансових ринках, визначати наслідки фінансової глобалізації.  

6. Національна безпека держави/ National security of the state 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рошило Віолетта Іванівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни –  формування системи знань, навичок та вмінь у сфері  

національної безпеки. Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння 

теоретичних положень про національну безпеку; набуття навичок практичного застосування 

отриманих знань для визначення впливу факторів зовнішньополітичного середовища на 

забезпечення національної безпеки, опанування інструментів моніторингу впливу тенденцій 

розвитку геополітичного простору на національну безпеку України; уміння оцінювати 

характер та рівень загроз національним інтересам України у зовнішньополітичній сфері. 

 

7. Пенсійна система/ Pension system 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Чорновол Алла Олегівна, д.е.н., професор кафедри фінансів 

та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навиків у сфері пенсійного страхування; особливості здійснення нарахування 

пенсій, механізм здійснення перерахунку пенсій, особливості виплати пенсій. Основними 

завданнями є надання студентам знань, які розкривають особливості системи пенсійного 

страхування в Україні; особливості здійснення нарахування пенсій; механізм здійснення 

перерахунку пенсій; особливості виплати пенсій; основи суспільних відносин, що 

становлять предмет права пенсійного забезпечення; основи чинного законодавство про 

пенсійне забезпечення населення; документообіг правничого характеру з правовідносин 

пенсійного забезпечення. 

 

8. Ринок фінансових послуг / Financial services market 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 
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Лектор Рошило Віолетта Іванівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань 

щодо організаційних засад формування та функціонування ринку фінансових послуг, його 

складових та професійних навичок роботи у фінансових установах з питань організації та 

надання фінансових послуг. Завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння організаційно – 

правових засад побудови ринку фінансових послуг як цілісного механізму перерозподілу 

ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами; формування комплексного 

розуміння взаємозв’язків суб’єктів на ринку фінансових послуг та системи спеціалізованих 

фінансових інститутів; отримання практичних навичок щодо порівняльного аналізу в галузі 

фінансових послуг та у визначенні конкурентних переваг і недоліків окремих видів послуг; 

опанування практичних навичок економічно обґрунтовано порівнювати фінансові послуги 

та здійснювати відбір послуг, необхідних споживачеві в конкретній господарській ситуації; 

засвоєння знань щодо основних напрямів державної політики в галузі регулювання 

фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг. 

 

9. Соціальна політика держави/ Social policy 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Томнюк Тетяна Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань з об’єктивних 

закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей соціальної політики, а також 

набуття навичок їх практичного використання; забезпечення науково-інформаційної основи 

для формування широко освічених і соціально активних професіоналів, які усвідомлюють 

своє місце у сучасному суспільстві та здатних прогнозувати можливості щодо вирішення 

проблем соціальної політики в Україні. Основні завдання вивчення дисципліни полягають у 

формуванні гуманістично-орієнтованого професійного світогляду майбутнього спеціаліста з 

соціальної роботи; виробленні розуміння студентами основних етапів розвитку соціальної 

політики як науки, її видів і сучасних напрямків; формуванні бачення студентом соціальної 

політики як цілісної саморегулюючої системи; опануванні основних категорій та понять 

соціальної політики; формуванні розуміння особливостей аналізу основних суспільних 

процесів;  ознайомленні з методиками, нормативними документами, що визначають і 

регламентують заходи щодо соціальної політики. 

 

10. Страховий менеджмент/ Insurance management 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Каспрук Антоніна Юріївна, старший викладач кафедри фінансів 
та банківської справи 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи спеціальних знань 

щодо системи управління страховою компанією, стратегічного менеджменту страховиків, 

управління ризиками, фінансовими, інформаційними і трудовими ресурсами в страхових 

організаціях. Завданнями вивчення дисципліни є: формування у майбутніх фахівців знань 

щодо сутності, видів та підходів до управління страховими компаніями; набуття навичок 

удосконалення основних бізнес-процесів, характерних для страхової діяльності; опанування 
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практичних навичок ідентифікувати проблеми системи управління страховою компанією, а 

також результативно їх вирішувати; засвоєння знань щодо основних напрямів державної 

політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на страховому ринку.  

 

11. Страхування фінансових ризиків/ Financial risk insurance 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Каспрук Антоніна Юріївна, старший викладач кафедри фінансів 
та банківської справи 

Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів системи теоретичних знань і 

набуття практичних навичок самостійного вирішення питань, пов’язаних з оцінкою 

фінансових ризиків у сфері різноманітної фінансової діяльності, видами та механізмами 

страхування фінансових ризиків підприємств, установ, організацій та домогосподарств. 

Завданнями вивчення дисципліни є: розуміння закономірностей у сфері виникнення 

фінансових ризиків; з’ясування ролі страхування у попередженні цих ризиків та мінімізації 

їх негативних наслідків; оволодіння механізмом страхування фінансових ризиків; набуття 

практичних навичок щодо здійснення розрахунків страхового відшкодування при настанні 

певних фінансових ризиків та оцінки ефективності окремих видів страхування фінансових 

ризиків. 

 

12.  Фінансова політика держави / Financial policy of the state 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Ковалевич Дарія Адамівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є сприяння оволодінню студентами теоретичними 

знаннями та практичними навичками щодо формування та реалізації фінансової політики на 

рівні державного управління. Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення 

сутності фінансової політики держави та її впливу на  економічну політику; ознайомлення з 

основними формами державної фінансової політики та особливостями їх реалізації в умовах 

трансформації економіки; поглиблене вивчення бюджетно-податкової політики, грошово-

кредитної  політики, інвестиційної політики держави, митної політики, міжнародної  

фінансової політики, стану державного регулювання фінансового ринку та впливу 

фінансового контролю на реалізацію фінансової політики держави. 

 

 

13.  Фінансове моделювання / Financial Modeling 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Дрінь Ірина Ігорівна, к.фіз.-мат.наук., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 
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Мета вивчення дисципліни – формування систематизованих теоретичних знань та 

практичних навичок з основ створення та застосування математичних моделей в 

економічних дослідженнях; формування знань з методології, методики та інструментарію 

побудови фінансових моделей, їх аналізу та використання; формування у студентів системи 

знань з фінансово-математичних та фінансово-статистичних методів, в набутті теоретичних 

основ і практичних навичок з питань постановки, розв’язування оптимізаційних задач 

економіки та фінансів із застосуванням комп’ютерних технологій та фінансово-

математичного моделювання. 

 

14. Фінансовий менеджмент/ Ffinancial management  
Семестр  1-3 

Кількість кредитів 
(годин) 

6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Вудвуд Вікторія Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи 

Мета вивчення дисципліни –  формування у студента системи спеціальних знань та 

сучасного осмислення процесів, що відбуваються у фінансовому менеджменті, 

практичних навичок та їх застосування у різних напрямах фінансової діяльності: в 

управлінні майном та капіталом підприємства різних форм власності й організаційно-

правових форм створення в умовах ринкової економіки. Основні завдання вивчення 

дисципліни полягають у  теоретичній та практичній підготовці студентів з визначення 

сутності, мети та функцій фінансового менеджменту; розуміння методологічних засад  

організації фінансового менеджменту i його методичного інструментарію; вивчення 

процесу формування фінансової стратегії підприємства; обґрунтування стратегії 

управління  формуванням   та   ефективним   використанням активів i капіталу 

підприємств; обґрунтування стратегії управління грошовими потоками підприємства з 

метою забезпечення їx платоспроможності та фінансової рівноваги; розробки 

механізму антикризового фінансового управління підприємством, спрямованого на 

відновлення його фінансової стійкості в пpoцeci розвитку. 

 

15.  Фінансовий моніторинг / Financial monitoring 
Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Табенська Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів системи теоретичних та 

практичних знань з основ функціонування та розвитку системи фінансового моніторингу в 

Україні та світі. Основними завданнями є формування у студентів комплексу теоретичних 

знань та їх практична підготовка за наступними напрямами: економічна сутність легалізації 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму на 

міжнародному та національному рівнях;  міжнародні стандарти у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування 

тероризму на міжнародному та національному рівнях; організаційно-правовий статус 

Державної служби фінансового моніторингу України; відповідальність за порушення вимог 

законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму. 


