
Анотації вибіркових дисциплін  
 

Банківська справа – дисципліна формує теоретичні знання і практичні 

навички розв’язання завдань у галузі банківської справи, вивчає роль та 

значення банку як інституту сучасної фінансової системи, принци роботи 

банку та сучасні технології банківської діяльності. 
 
Біржова справа – формує систему знань з організації і функціонування 

біржового ринку як складового елемента інфраструктури ринку, технології 

здійснення біржових операцій. Студент отримує знання основних 

нормативних та законодавчих документів, що регулюють проведення 

біржової діяльності; основних принципи організації та здійснення біржових 

торгів на товарній і фондовій біржі; функцій і завдання посередників на 

біржах; технологій формування ланцюга руху замовлення від покупця до 

продавця на біржі; основи ф’ючерсної торгівлі. 
 
Бухгалтерський облік – дисципліна спрямована на формування сучасної 

системи знань про концептуальні засади бухгалтерського обліку, основи 

методології обліку господарської діяльності, основи техніки бухгалтерського 

обліку, підходи до організації обліку на підприємстві та засади управління 
бухгалтерським обліком в Україні. 
 
Бюджетне планування і прогнозування – дисципліна дозволяє поглибити 

знання та отримати навички щодо здатності використовувати 

фундаментальні закономірності розвитку фінансової сфери у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності з 

бюджетного планування і прогнозування. 
 
Грошово-кредитна система зарубіжних країн – передбачає вивчення 

особливостей еволюції та сучасних тенденцій розвитку грошових і кредитних 

систем країн із розвинутою ринковою економікою за допомогою вивчення 

принципів побудови, форми організації грошових і кредитних систем країн в 

умовах існування розвинутих фінансових ринків та розгалуженої мережі 

кредитно-фінансових інститутів. У результаті вивчення дисципліни студенти 

усвідомлюють систему економічних відносин, яка виникає в процесі 

еволюції сучасних грошових та кредитних систем окремих країн світу. 
 
Децентралізація та фінанси регіону – дисципліна спрямована на вивчення 

системи фінансових взаємозв'язків підприємств, установ і організацій 

територіального господарського комплексу, функцій органів державної влади 

і місцевого самоврядування з фінансового забезпечення соціально-
економічного розвитку регіону. Формує знання щодо теоретичних і 

практичних засад територіальної організації фінансів, оцінки поточного 

стану та визначення напрямів фінансового розвитку регіонів України. 



 
Етика ділового спілкування – формування системи наукових уявлень щодо 

психології ділового спілкування, компетентність в спілкуванні, параметри 

ділового спілкування, розвиток професійної компетентності завдяки 

засвоєнню знань в галузі психології ділового спілкування.  
 
Інвестування – дисципліна вивчає закономірності та механізми 
інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб, дозволяє 

набутти вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, 

визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів 

економічної політики держави. 
 
Інноваційний розвиток підприємства – зміст дисципліни полягає у 

вивченні сучасних організаційних форм інноваційної діяльності, її основних 
етапів та принципів ефективної взаємодії учасників; методичні положення та 

інструментарій оцінювання інноваційного розвитку національних економік; 

світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх 

державного регулювання; стратегії виходу підприємств з кризового стану на 

основі впровадження інновацій; інструментарій залучення інвестицій в 

інновації та методичні засади оцінювання результативності інвестування. 
 
Корпоративні фінанси – дисципліна дозволяє з’ясовується сутність та 

необхідність корпоративних фінансів; особливості їхньої організації та 

функціонування; вивчити механізми формування та оцінка ефективності 

використання капіталу і активів корпорації; організаційно-правові основи 

корпоративного управління. 
 
Кредитні відносини у західних країнах – формування комплексного 

уявлення щодо світового фінансового середовища та міжнародних кредитних 

відносинах. Дисципліна формує знання і розуміння глибинних процесів, що 

відбуваються в сфері міжнародних кредитних відносин, а також пошуку 

вітчизняних та зарубіжних джерел економічної інформації. 
 
Макрофінансове бюджетування - вивчення засад організації державних 

фінансів, їх складу та основ управління виходячи із розмежування функцій і 

повноважень державних та місцевих органів влади і управління, поглиблення 

знань щодо макроекономічної сфери фінансової системи – державних 

фінансів. Дисципліна формує теоретичні знань та практичні навички у сфері 

формування та використання бюджетних коштів держави; оптимального 

розподілу ресурсів між бюджетами. 
 
 
 
 



Маркетинг - дисципліна формує знання щодо сучасного управлінського 

мислення та системи спеціальних знань у галузі маркетингу, формування 

розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, 

прийняття адекватних управлінських рішень; просування товарів на ринку з 

урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної 

діяльності підприємства. 
 
Митна справа – формує основні знання щодо митної справи в Україні, її 

організацію на сучасному етапі, засвоєння правових та фінансових основ 

управління митною справою, правове регулювання митного контролю і 

здійснення митного оформлення, що сприятиме усвідомленню необхідності й 

правомірності сплати мита та інших обов’язкових платежів, специфіки їх дії, 

та використанню набутих знань у майбутній практичній діяльності. 
 
Міжнародні фінанси та валютно-кредитні розрахунки - дисципліна 

сприяє засвоєнню студентами понять і термінів міжнародних розрахунків і 

платежів; формуванню системних уявлень про управління міжнародними 

розрахунками під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності; розвитку 

здібностей прийняття обґрунтованих рішень щодо вибору інструментів 

міжнародних розрахунків та розробки схем фінансування 

зовнішньоекономічних угод з використанням розрахунково-платіжних 

операцій. 
 
Місцеві фінанси – дисципліни дозволяє поглибити поглибленні теоретичні 

та практичні знання студентів з питань управління місцевими фінансами, 

формування та виконання місцевих бюджетів, складу, структури, джерел 

формування, призначення та ролі місцевих фінансів у забезпеченні 

виконання власних і делегованих державою функцій місцевих органів влади.  
 
Муніципальний менеджмент - пеердбачає формування у студентів 

теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування 

інструментарію муніципального менеджменту. Дисципліна зорієнтована на 

формування стратегічного підходу до управління муніципальними 

утвореннями з урахуванням особливостей діяльності органів місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації. 
 
Оподаткування підприємств – дозволяє вивчити сутність оподаткування як 

складової частини державного регулювання економіки; об’єкти 

оподаткування загальнодержавних та місцевих податків і зборів та порядок їх 

визначення; порядок проведення податкових розрахунків, строки подання 

звітності та сплати до бюджету основних податків і зборів; теоретичні, 

методичні та практичні положення контрольного процесу, розробляти та 

оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання; 

законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування суб’єктів 

господарювання. 



 
Оцінка майна і бізнесу – дисципліна формує теоретичні знання та практичні 

навички організації та здійснення експертного оцінювання майна та бізнесу 

підприємства, створює умови для оволодіння студентами предметно-
спеціалізованими компетенціями, які сприяють їх соціальній мобільності і 

стійкості на ринку праці.  
 
Пенсійна система – сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців для 

установ, що входять до структури пенсійного забезпечення України. 

Знайомить студентів із базовими принципами, категоріями і поняттями 

системи пенсійного страхування, розкриває соціально-економічну природу, 

становлення пенсійного страхування у світі, теоретичні та методологічні 

аспекти сучасного стану справ у пенсійній сфері України. 
 
Поведінкові фінанси – дисципліна спрямована на засвоєнні специфічних 

особливостей прийняття фінансових рішень, на основі поєднання 

теоретичних основ психології, а також економічної і фінансової теорії. 
 
Податкова система - дисципліна орієнтована на поглиблене засвоєння 

студентами знань з теоретичних та методологічних основ формування 

податкової системи, які сформовані фіскальною наукою. Курс охоплює 

методологічні основи оподаткування, порядок нарахування та сплати всіх 

видів податків та зборів (обов’язкових платежів), які справляються в державі, 

функції та завдання органів контролюючих органів у сфері оподаткування 

тощо.  
 
Програмно-цільове бюджетування – дисципліна визначає основні 

принципи застосування програмно-цільового методу складання і виконання 

бюджетів, що дозволить студентам у майбутньому практично застосовувати 

прийоми та методи в бюджетному процесі в Україні.  
 
Проектне фінансування –дисципліна дозволяє отримати теоретичні знання 
та практичні навики організації та формуванню механізму проектного 

фінансування. 
 
Психологія 
 
Соціальна відповідальність у фінансах – формування у студентів 

фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності і 

відповідних професійних компетенцій працівників фінансової сфери. 

Студенти вивчають теоретичні положення та практику взаємодії держави, 

бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови 

стійкого розвитку суспільства.  
 



Соціальна політика – дисципліни полягає в отриманні студентами 

системних 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. 
 
Соціальне забезпечення – дисципліна сприяє отриманню знань та чіткого 

уявлення про вивчення ними основних принципів та інститутів соціального 

забезпечення, напрямків їх правового регулювання, набуття навичок роботи з 

нормативними актами, вміння вирішувати практичні питання і ситуації у 

сфері регулювання соціального захисту громадян України. 
 
Соціальне страхування - дисципліна, що вивчає теоретичні основи 

діяльності суб’єктів системи соціального страхування, а також функції, 

особливості організації та здійснення окремих видів соціального страхування 

в Україні. Студенти, у результаті вивчення дисципліни, отримають систему 

базових знань з питань соціального забезпечення громадян через механізм 

соціального страхування та опанують механізми.  
 
Управління та адміністрування у комунальному господарстві – 
дисципліна формує систему знань з питань управління фінансами державних 

та комунальних підприємств, характеризує теоретичні та організаційні 

аспекти управління фінансами державних та комунальних підприємств, 

систем його забезпечення, вивчення специфіки управління фінансами 

державних та комунальних підприємств та організації державних закупівель.  
 
Управління фінансами регіону - вивчення системи фінансових 

взаємозв'язків підприємств, установ і організацій територіального 

господарського комплексу, функцій органів державної влади і місцевого 

самоврядування з фінансового забезпечення соціально-економічного 

розвитку регіону, що дозволяє сформувати знання щодо теоретичних і 

практичних засад принципів децентралізації, територіальної організації 

фінансів, оцінки поточного стану та визначення напрямів фінансового 

розвитку регіонів України. 
 
Управління фінансовими ризиками – набуття студентами знань, умінь і 

навичок з метою якісної і кількісної оцінки фінансових ризиків та управління 

ними в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності економічних 

суб'єктів. 
 
 
 
 
 



Управління фінансовою санацією У процесі вивчення курсу Управління 

фінансовою санацією розглядаються основні аспекти управління фінансовою 

санацією, зокрема розбудова системи контролінгу, аудиту, розробка стратегії 

та складання плану оздоровлення, реструктуризація боржника, оцінка майна, 

державна санаційна підтримка господарських суб’єктів, вітчизняне 

законодавство про банкрутство, особливості фінансової санації та 

банкрутства підприємств різних форм власності та видів діяльності. 
 
Фінанси домогосподарств - дисципліна, що дозволяє послідовно 

сформувати у студентів знання щодо сутності, основних принципів та 

функцій фінансів домогосподарств та їхні взаємозв’язки із основними 

макроекономічними показниками та соціальними стандартами в державі. У 

результаті навчання студенти отримають розуміння місця та ролі 

домогосподарств у фінансовій системі, а також практичні навички щодо 

розрахунку та інтерпретації коефіцієнтів та інших показників, які 

характеризують параметри грошових потоків та фінансовий стан 

домогосподарств. 
 
Фінанси зарубіжних корпорації – допомагає розширити та поглибити 

теоретичні знання та набути практичні навички аналітичної роботи з 

використанням інструментарію оцінювання джерел утворення та напрямів 

використання фінансових ресурсів корпоративними структурами зарубіжних 

країн. 
 
Фінанси муніципального господарства – дисципліна формує теоретичні 

знання в галузі функціонування системи державних і муніципальних 

фінансів; характеризує діяльність державних органів влади та органів 

місцевого самоврядування в сфері фінансів, а також формує навички роботи з 

нормативно-правовими актами, статистичними та фактичним матеріалом, що 

відображає фінансові процеси. 
 
Фінанси установ невиробничої сфери – дисципліна надає студентам 

необхідні теоретичні та практичні навички, які можуть бути використані при 

виконанні обов’язків фінансових працівників установ і організацій 

невиробничої сфери. Вивчає зміст і організацію фінансової роботи в 

установах невиробничої сфери, порядок складання, розгляду, затвердження, 

кошторису бюджетних установ. 
 
Фінансова безпека держави та бізнесу - є формування системи знань з 

питань забезпечення фінансової безпеки держави як складової економічної та 

національної безпеки, а також тих її функціональних елементів, які 

безпосередньо впливають на рівень розвитку економічної системи держави в 

умовах глобальних трансформацій. Дозволяє отримати знання у галузі 

захисту бізнесу у глобальному середовищі. 
 



Фінансова глобалізація - формування у студентів знань умов і факторів 

становлення та механізмів функціонування глобальної системи. У результаті 

вивчення дисципліни студенти визначать глибину впливу глобальних 

трансформацій національної економіки та закономірності сучасних тенденції 

глобалізації ти напрями інноваційного розвитку України в глобальному 

конкурентному середовищі. 
 
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання – надання студентам 

теоретичних знань про розробку та впровадження суб’єктами 

господарювання методів комплексного управління капіталом, фінансового 

планування за традиційними технологіями та технологією бюджетування, 

аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, що формує економічну 

стратегію підприємств різних форм власності та організаційно – правових 

форм. 
 
Фінансове забезпечення сфери послуг – дисципліна формує у студентів 

знання, пов’язані з формування та використання фінансових ресурсів 

підприємств сфери послуг, джерел фінансового забезпечення їх діяльності, 

аналізу показників ефективності функціонування сервісних підприємств, а 

також впливу держави на розвиток сфери послуг та забезпечення надання 

якісних послуг для населення.  
 
Фінансове посередництво – дисципліна формує у майбутніх фахівців 

теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку 

фінансового ринку, як підсистеми фінансових відносин, а також щодо 

значення кожної з його складових у становленні і розвитку економіки країни, 

ролі фінансових інструментів у формуванні фінансових ресурсів країни, 

механізму організації обігу фінансових активів на відповідному сегменті 

ринку. 
 
Фінансовий консалтинг - формування системи знань та практичних 

навичок щодо здійснення низки послуг для компаній, в результаті чого 

формується ефективна і надійна система фінансового управління, 

вирішуються поставлені завдання та досягаються намічені цілі. 
 
Фінансовий контролінг – дисципліна вивчає системи фінансово-
економічних відносин, які виникають у процесі організації фінансового 

контролінгу на підприємстві. Фінансовий контролінг спрямований на 

підтримку менеджменту підприємства в питаннях інформаційного 

забезпечення, координації, планування та реалізації фінансових операцій, а 

також у процесі контролю за їх здійсненням. 
 
 
 



Фінансовий менеджмент Навчальний курс «Фінансовий менеджмент» 

формує у студентів систему знань та ринкового понятійного апарату з 

управління фінансами бізнесових структур, операційною та інвестиційною 

діяльністю, вивчення стратегії й тактики фінансового забезпечення суб’єктів 

господарювання, знаходження оптимальних фінансових рішень у подоланні 

фінансових ризиків. Студенти освоюють процеси управління формуванням, 

розподілом і використанням усіх видів фінансових ресурсів, у тому числі 

грошових потоків, прибутку, інвестицій, основних та оборотних активів, 

організацію стратегічної та поточної фінансової роботи на підприємстві, 

методикою визначення вартості капіталу та з’ясування способів оптимізації 

його структури, управління фінансовими ризиками й застосування 

інструментів антикризового управління. 
 
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі – дисципліна передбачає 
вивчення законодавчо-нормативного забезпечення фінансової діяльності 

суб’єктів малого бізнесу; розуміння специфіки аналітичної та контрольної 

фінансової інформації у малому бізнесі; вивчення особливостей застосування 

методів фінансового планування та контролю для прийняття рішень у 

малому бізнесі. 
 
Фінансові системи та грошово-кредитні розрахунки зарубіжних країн - 
вивчення сутності грошово-кредитних систем; визначення закономірностей 

та основних етапів еволюції грошових та кредитних систем зарубіжних країн, 

принципів їхньої побудови та особливостей організації за умов існування 

розвинених фінансових ринків і розгалуженої системи міжнародних 

кредитно-фінансових інститутів. 
 
Цифрові фінанси – дисципліна спрямована на формування базових знань з 

теорії і практики цифровізації у фінансовій сфері, вивчення та використання 

сучасних методів, інструментів і підходів у сфері діджиталізації фінансів.  
 


