
Вибіркові дисципліни 

 

Назва дисципліни Кількість 

навчальних 

годин/кредитів 

Форма контролю 

Цикл загальної підготовки 

Християнська етика в українській 

культурі 

30/1 Залік  

Суспільно-політичні студії 60/2 Залік  

Менеджмент 60/2 Залік  

Цикл професійної підготовки 

Соціальне страхування 120/4 Залік 

Державні та міжнародні фінанси 120/4 Залік 

Економічний та фінансовий аналіз 120/4 Залік 

ІІ. Навчальні дисципліни за вибором студента 

Банківська система 90/3 Залік 

Бюджетна система 90/3 Залік 

Всього  600/20 - 

 

Анотація змісту циклу загальної підготовки 

 

Християнська етика в українській культурі 

Мета дисципліни: сприяти духовно-моральному розвитку студентів і прищеплення 

їм любові до Бога, до ближнього, до України, через ознайомлення з національним 

культурним надбанням, кращими зразками вітчизняної культури; сприяння вихованню 

моральних цінностей. 

Завдання дисципліни:  

 ознайомити студентів із основами християнської моралі як фундаменту 

загальнолюдських цінностей; 

 ознайомити студентів із християнськими моральними цінностями: істини, 

благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов’язку, совісті, честі; 

 формувати свідомість та відповідальність особистості студента на основі 

християнських духовних, моральних та культурних цінностей; 

 створити належні морально-етичні умови для самопізнання, самореалізації. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність навчальної дисципліни. Витоки християнства. 

2. Категорії християнської етики в історії етичної думки античного світу та 

середньовіччя. 

3. Категорії християнської етики в історії етичної Думки епохи Відродження. 

4. Розвиток християнської етики у філософсько-етичній думці Нового часу та 

сучасної доби. 

5. Християнство у контексті історії і культури українського народу. 

6. Нові релігійні течії та організації України. 

7. Основні течії християнської релігії. 

8. Моральна аксіологія дохристиянських етичних поглядів праукраїнців. 

Християнсько-моральні основи Київської Русі. 

9. Християнська етика періоду українського Відродження та сучасності. 

10. Релігійні конфесії в сучасній Україні. 

11. Християнські свята. 

12. Таїнство хрещення. Таїнство вінчання.  

13. Ідея безсмертя в християнстві.  

14. Благодать Божа і її значення у справі відродження людини. 



Соціально - політичні студії 

Мета дисципліни: вивчення  теоретико-методологічних підвалин соціально-

політичного дискурсу; категорій, понять й закономірностей політичної науки; теоретико-

концептуальної структури сучасної політологічної доктрини в розмаїтті зарубіжних і 

вітчизняної наукових шкіл; сутність найважливіших політичних феноменів: політики, 

політичної влади, лідерства, політичної системи і режиму, держави, ідеології, політичної 

культури та поведінки, політичних технологій тощо; системи соціальних та політичних 

інститутів сучасності, що складають структурно-функціональний формат політичного 

буття; структури і реального впливу сучасних політичних суб’єктів: політичних партій, 

рухів та їх лідерів, політичної еліти та істеблішменту, політико-правових інституцій 

держави; природу, форми й динаміку різноманітних соціально-політичних процесів, їх 

типологію, масштаби й наслідки; міжнародну політику і глобальні проблеми сучасності.  

Завдання дисципліни:  

 застосовувати базові політичні цінності та норми політичної поведінки для 

формування активної громадянської позиції: використовувати методи аналізу, діагностики 

і прогнозування політичних явищ, процесів і подій в контексті досягнень сучасної 

соціально-політичної науки; аналізувати, раціонально та критично оцінювати історико-

політичні події та явища для формування власного свідомого відношення до соціально-

політичного буття; аналізувати феномен влади як субстанції політики й засобу управління 

суспільно-політичними процесами. 

 усвідомлювати систему соціальних та політичних інститутів сучасності, які 

складають структурно-функціональний формат політичного буття: усвідомлювати 

реальний вплив сучасних політичних суб’єктів на функціонування й трансформацію 

соціально-політичного буття; визначати основні характеристики функціонування 

політичної системи сучасної України та обґрунтування необхідності її стабільності для 

ефективного суспільно-політичного розвитку; усвідомлювати закони функціонування 

держави, специфіку організації державних органів у структурі політичних інститутів.  

 свідомо формувати та удосконалювати власну політичну культуру, залучатися до 

демократичних цінностей та застосовувати їх у особистісному та професійному розвитку: 

опанувати різноманітні форми участі у політичному житті сучасної України для 

формування активної громадянської позиції; робити усвідомлений політичний вибір в 

умовах сучасного політичного плюралізму; орієнтуватися в міжнародних політичних 

процесах, оцінювати світові геополітичні проблеми, місце і роль України на міжнародній 

арені.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Соціально-політичні студії як навчальна дисципліна. Основні етапи розвитку 

політичної думки. 

2. Соціальні і політичні інститути суспільства. 

3. Влада як суспільно-політичний феномен. 

4. Держава як політичний інститут. 

5. Соціальні групи як суб’єкти політики. 

6. Особистість і політика. Політичне лідерство. 

7. Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи. Вибори та виборчі 

системи. 

8. Політична свідомість та політична культура. 

9. Соціальні відхилення та конфлікти. 

10. Світова політика. 

 

 

 

 

 



Менеджмент 

Мета дисципліни: формування системи фундаментальних знань з менеджменту, 

способів, механізмів і основного інструментарію системного управління організаціє 

Завдання дисципліни:  

 вивчення сутності, основних понять і категорій управління;  

 складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв’язків 

функцій управління; процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень;  

 набуття вмінь використовувати базові інструменти управління організацією 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття і сутність менеджменту;  

2. Розвиток науки управління;  

3. Основи теорії прийняття управлінських рішень;  

4. Методи обґрунтування управлінських рішень;  

5. Планування в організації; 

6. Організація як функція управління;  

7. Мотивація;  

8. Управлінський контроль;  

9. Лідерство;  

10. Комунікації в управлінні. 

 

 

Анотація змісту циклу професійної підготовки 

 

Соціальне страхування 

Мета дисципліни:  набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок 

з організації соціального страхування, управління діяльністю фондів соціального 

страхування, розробка умов здійснення різних видів соціального страхування з 

урахуванням їх специфіки на сучасному етапі розвитку економіки України.  

Завдання дисципліни:  
● опанування студентами теоретичних основ, сутності та принципів організації 

соціального страхування;  

● дослідження економічної сутності соціального страхування та визначення його 

місця у системі соціального захисту населення України в умовах трансформаційних 

перетворень суспільства;  

● окреслення механізму державного регулювання соціального страхування, його 

позитивні моменти та наслідки;  

● ознайомлення з методологією розробки та впровадження умов здійснення 

основних видів соціального страхування – пенсійного, на випадок тимчасової 

непрацездатності, від безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійного 

захворювання, медичного;  

● формування уміння управляти діяльністю фондів соціального страхування та 

надавати рекомендації з удосконалення руху й ефективності використання фінансових 

ресурсів; 

●набуття уміння розробляти та формувати основі напрями розвитку соціального 

страхування.  

● дослідження економічної сутності соціального страхування та визначення його 

місця у системі соціального захисту населення України в умовах трансформаційних 

перетворень суспільства;  

● висвітлення принципів й умов здійснення окремих видів страхування, а також 

характеристика соціальних виплат та послуг, що надаються за рахунок коштів страхових 

фондів;  

● набуття навичок щодо управління соціальними страховими фондами;  



● ознайомлення із механізмами соціального страхування держав з розвинутою 

ринковою економікою з метою можливого його використання в Україні за умов 

максимального врахування національних особливостей;  

● розробка напрямів удосконалення системи соціального страхування на основі 

одержаних теоретичних знань та вміння вирішувати практичні завдання. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність та елементи соціального страхування  
2. Державне регулювання соціального страхування 

3. Зарубіжний досвід організації соціального страхування 

4. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні 

5. Пенсійне страхування 

6. Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та інші збори до Пенсійного фонду України 

7. Фонд соціального страхування України 

8. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності 

9. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного 

захворювання 

10. Медичне страхування 

11. Страхування на випадок безробіття 

12. Недержавне соціальне страхування  

 

Державні та міжнародні фінанси 

Мета дисципліни: вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають 

розподіл та перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макрорівні, 

закріпленні та поглибленні теоретичних знань студентів стосовно системи державних 

фінансів в Україні; вивчення особливостей функціонування фінансових ринків у світі, 

вивчення теоретичних основ функціонування світових фінансових установ, вивчення 

організації та принципів функціонування банківських та небанківських фінансових 

установ в різних країнах. 

Завдання дисципліни:  

 вільне володіння системою основних понять державних та міжнародних фінансів; 

 вивчення теоретичних основ формування і використання  державних фондів 

фінансових ресурсів, бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи, 

методів і джерел формування доходів бюджету, напрямів і форм фінансування видатків;  

 вивчення завдань, державного кредиту та управління державним боргом;  

 визначення порядку формування та використання коштів цільових фондів 

фінансових ресурсів;  

 набуття знань фінансових аспектів зовнішньоекономічної діяльності держави; 

 формування системних знань про: трансформацію ролі міжнародних фінансів в 

умовах глобалізації економіки; зміст валютних відносин в системі міжнародних фінансів;  

 ознайомлення з закономірностями, структурою і принципами функціонування 

національної, регіональної і світової валютних систем; механізмом формування валютного 

курсу; з учасниками валютного ринку;  

 ознайомлення з основними видами і особливостями валютних операцій; з 

формами міжнародних розрахунків; з сутністю, функціями, роллю і видами міжнародного 

кредиту;  

 визначити основи побудови і регулювання платіжного балансу; роль міжнародних 

валютних кредитних і фінансових організацій в міжнародній фінансовій системі.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Система державних фінансів та державна фінансова політика 

2. Бюджет і бюджетна система 



3. Сутність та  роль Державного бюджету, характеристика його доходів та видатків  

4. Державний кредит та державний борг 

5. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

6. Модель та структура міжнародних фінансів. 

7. Світовий фінансовий ринок та його структура. 

8. міжнародні розрахунки та платіжний баланс. 

9. міжнародні валютні ринки та валютні операції. 

10. Міжнародний кредитний ринок 

11. Міжнародний ринок цінних паперів. 

12. Місце України в міжнародній фінансовій системі. 

 

Економічний та фінансовий аналіз 

Мета дисципліни: набуття спеціальних знань з фінансово-економічного аналізу 

господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності галузей національної 

економіки, оволодіння організацією і методологією економічного аналізу, формування 

уміння використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, виходячи з 

концептуальних основ розвитку ринкової економіки Формування у студентів практичних 

навиків з аналізу фінансової діяльності та узагальнення його результатів. 

Завдання дисципліни: підготовка фахівців, здатних розуміти теорію, 

практику і методологію фінансово-економічного аналізу і використовувати 

результати економічного дослідження, управлінської інформації та звітності з 

метою виконання однієї з основних функцій менеджменту – контроль процесів 

господарювання та управління на підприємствах, в установах і в організаціях 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1.Теоретичні засади організації економічного аналізу діяльності підприємства 

2. Аналіз показників обсягу виробництва і реалізації продукції 

3. Аналіз собівартості продукції та її впливу на рентабельність роботи 

підприємства 

4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства 

5. Аналіз ефективності використання матеріальних факторів виробництва 

6. Оцінка рентабельності роботи підприємства 

7. Концептуальні засади проведення фінансового аналізу на підприємстві 

8. Методика проведення фінансового аналізу за напрямками фінансової діяльності 

підприємства  

9. Стратегічний та тактичний фінансовий аналіз  

 

Банківська система 

Мета дисципліни: є формування базових знань з питань функціонування 

банківської системи України її впливу на грошово-кредитну політику держави, засвоєння 

закономірностей дії елементів банківської системи пов’язаною із формуванням та 

розподілом фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях 

Завдання дисципліни: дати майбутнім фахівцям з економіки знання щодо 

сутності та механізму функціонування таких категорій як банківська система, банк, види 

банківських операцій і прищепити вміння, навички виконувати конкретну роботу, 

пов’язану з основними напрямками банківської діяльності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1.  Історичні аспекти виникнення та розвитку банківських систем  

2.  Банківська система: суть, типи, принципи та функції  

3.  Структурні компоненти банківської системи України 

4.  Повноваження і операції НБУ та основи грошово-кредитної політики   

5. Основні засади державного регулювання банківської системи України  

6. Реєстрація, ліцензування та організація діяльності банку 



7. Банківські ресурси як основа функціонування банку  

8.  Особливості проведення активних операцій банку 

9.  Банківське обслуговування зовнішньо-економічної діяльності  

10. Функціонування банківської системи на етапі глобалізації фінансових 

відносин  

 

Бюджетна система 

Мета дисципліни: є надання студентам теоретичних та практичних знань з 

організації та функціонування бюджетної системи і бюджетної політики. 

Завдання дисципліни:  

 вивчення теоретичних основ формування і використання бюджету держави, 

бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи;  

 вивчення місця та ролі бюджету в фінансовій системі;  

 засвоєння теоретичних основ формування і використання бюджету держави;  

 засвоєння теоретичних та практичних знань щодо організації виконання дохідної 

та видаткової частин бюджету;  

 оволодіння знаннями щодо механізму складання, затвердження та виконання 

бюджету;  

 формування знань з питань державного кредиту та управління державним 

боргом;  

 вивчення процесу формування та розподілу міжбюджетних трансфертів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1. Економічний зміст та складові бюджетної системи 

2. Основні напрями видатків Державного бюджету 

3. Складові державного бюджету України 

 



Розподіл змісту освітньої програми (варіативна складова) за 

циклами підготовки, дисциплінами та перелік сформованих 

компетенцій 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

Здатність застосовувати базові 

політичні цінності та норми 

політичної поведінки для 

формування активної 

громадянської позиції: 

використовувати методи аналізу, 

діагностики і прогнозування 

політичних явищ, процесів і подій 

в контексті досягнень сучасної 

соціально-політичної науки; 

аналізувати, раціонально та 

критично оцінювати історико-

політичні події та явища для 

формування власного свідомого 

відношення до соціально-

політичного буття; аналізувати 

феномен влади як субстанції 

політики й засобу управління 

суспільно-політичними процесами. 

Усвідомлювати систему 

соціальних та політичних 

інститутів сучасності, які 

складають структурно-

функціональний формат 

політичного буття: усвідомлювати 

реальний вплив сучасних 

політичних суб’єктів на 

функціонування й трансформацію 

соціально-політичного буття; 

визначати основні характеристики 

функціонування політичної 

системи сучасної України та 

обґрунтування необхідності її 

стабільності для ефективного 

суспільно-політичного розвитку; 

усвідомлювати закони 

функціонування держави, 

специфіку організації державних 

органів у структурі політичних 

інститутів.  

Свідомо формувати та 

удосконалювати власну політичну 

культуру, залучатися до 

демократичних цінностей та 

застосовувати їх у особистісному 

Знати: теоретико-методологічні 

підвалини соціально-політичного 

дискурсу; володіти категоріями, 

поняттями й закономірностями 

політичної науки; історичну 

традицію розвитку світової 

політичної думки; особливості 

генезису національних 

політологічних шкіл; теоретико-

концептуальну структуру сучасної 

політологічної доктрини в 

розмаїтті зарубіжних і вітчизняної 

наукових шкіл; сутність 

найважливіших політичних 

феноменів: політики, політичної 

влади, лідерства, політичної 

системи і режиму, держави, 

ідеології, політичної культури та 

поведінки, політичних технологій 

тощо; систему соціальних та 

політичних інститутів сучасності, 

що складають структурно-

функціональний формат 

політичного буття; структуру і 

реальний вплив сучасних 

політичних суб’єктів: політичних 

партій, рухів та їх лідерів, 

політичної еліти та істеблішменту, 

політико-правових інституцій 

держави; природу, форми й 

динаміку різноманітних соціально-

політичних процесів, їх типологію, 

масштаби й наслідки; міжнародну 

політику і глобальні проблеми 

сучасності.  

Вміти: володіти методами аналізу, 

діагностики і прогнозування 

соціально-політичних явищ, 

процесів та подій в контексті 

досягнень сучасної політичної 

науки; визначати теоретичні, 

духовні, прикладні та 

інструментальні компоненти 

соціально-політичного знання, їх 

роль і функції в підготовці 

Суспільно-

політичні студії  



та професійному розвитку: 

опанувати різноманітні форми 

участі у політичному житті 

сучасної України для формування 

активної громадянської позиції; 

робити усвідомлений політичний 

вибір в умовах сучасного 

політичного плюралізму; 

орієнтуватися в міжнародних 

політичних процесах, оцінювати 

світові геополітичні проблеми, 

місце і роль України на 

міжнародній арені. 

політичних рішень; аналізувати 

владу як субстанцію політики й 

засіб управління соціальними 

процесами; орієнтуватися в 

проблемах легітимності, 

горизонтального й вертикального 

розподілу влади; характеризувати 

сутність держави, соціально-

політичного життя, розрізняти 

політичні відносини і процеси, 

суб’єкти і об’єкти політики; 

класифікувати політичні системи і 

режими, партійні та виборчі 

системи; аналізувати міжнародні 

політичні процеси, оцінювати 

світові геополітичні проблеми, 

місце і роль України на 

міжнародній арені; опанувати 

навички політичної культури, 

вміння застосовувати політичні 

знання у професійній і громадській 

діяльності. 

Здатність використовувати 

духовно-виховні та 

культурологічні аспекти 

християнської етики у професійній 

діяльності. 

Знати: основні терміни та 

визначення щодо християнської 

етики в українській культурі; 

сутність понять “Етика”, 

Християнська етика”, “Етикет”, 

“Релігієзнавство”, їх спорідненості 

та відмінності; дохристиянські 

політеїстичні релігії, загальні 

ознаки дохристиянських релігій; 

історичні корені виникнення та 

розвитку християнства в Україні як 

монотеїстичної релігії; моральне 

вчення та сутність християнства; 

місце і роль релігії в українській 

культурі; юрисдикцію і 

юриспруденцію принципу 

відокремлення школи від Церкви, а 

Церкви і релігійні організації від 

держави; духовно-виховні та 

культурологічні аспекти 

християнської етики; християнські 

обряди та народні звичаї як осердя 

української культури; 

християнську етику людських 

взаємин; найбільші   релігійні 

свята; сутність народного 

святкового календаря, основні 

щомісячні народні свята та їх 

змістовні характеристики; 

християнський етикет, норми 

Християнська 

етика в українській 

культурі 



поведінки і правила ввічливості в 

християнстві; принципи 

використання потенціалу 

української традиційної культури у 

навчально-виховному процесі 

вищих та загальноосвітніх 

навчальних закладів; головні 

чинники морально-естетичного 

самооздоровлення, збереження і 

розвитку національної свідомості 

та духовності народу; принципи 

утвердження християнської моралі 

засобами літературних творів, 

митців літературного слова; 

духовну спадщину класиків 

української літератури, поетів,  

художників, композиторів, митців. 

Вміти: характеризувати 

дохристиянські політеїстичні 

релігії, загальні їх ознаки; 

пояснювати історичні витоки та 

сутність християнства як 

монотеїстичної релігії; трактувати 

принцип відокремлення школи від 

Церкви, а Церкви і релігійної 

організації від держави; давати 

пояснення щодо християнських 

настанов, обрядів та народних 

звичаїв; обґрунтовувати 

важливість християнської етики і 

етикету людських взаємин в 

українському суспільстві та 

українській культурі; давати 

коментар найбільшим релігійним 

святам християнства, їх 

особливостям та основному змісту; 

тлумачити сутність і змістовну 

характеристику християнських 

народних свят та їх вплив на 

українську культуру; пояснювати 

сутність християнського етикету, 

норми поведінки і правила 

ввічливості в християнстві. 

поглиблення спеціальних знань з 

аналізу господарської діяльності 

суб'єктів підприємницької 

діяльності галузей національної 

економіки, оволодіння 

організацією і методологією 

економічного аналізу, формування 

уміння використовувати 

теоретичні знання у практичній 

Знати: теоретичні і методологічні 

аспекти аналізу фінансово-

господарської діяльності 

підприємства; основні категорії 

економічного аналізу (фактори, 

причини, резерви); основні 

завдання економічного (фінансо-

вого) аналізу та стадії його 

проведення; взаємозв'язок еко-

Економічний та 

фінансовий аналіз 



діяльності, виходячи з 

концептуальних основ розвитку 

ринкової економіки 

контроль за раціональністю 

формування та використання 

капіталу підприємством; здатність 

визначати ключові напрями 

підвищення інвестиційної 

привабливості підприємства; 

управління підприємством на 

основі прогнозування фінансового 

стану підприємства; визначення 

основних напрямів запобігання 

банкрутству та зниження 

фінансового ризику. 

номічного (фінансового) аналізу з 

основними функціями управління; 

роль  аналізу на різних стадіях 

циклів управління; сутність 

аналітичних процедур обробки 

інформації; комплекс показників 

для різнобічного аналізу 

фінансового стану підприємства; 

методику та методи економічного 

аналізу, схему побудови 

аналітичного процесу, взаємо-

зв’язок його етапів і напрямків, 

джерела інформації для проведення 

економічного (фінансового)  

аналізу. 

Вміти: аналізувати економічні 

ситуації; користуватися 

різноманітними методами та 

прийомами аналізу та робити 

висновки; забезпечити вміння 

оцінювати причини відхилень в 

системі господарської та 

управлінської інформації, а також 

розробляти рекомендації щодо 

ефективних заходів; оперувати 

методологією аналітичних 

досліджень в практичній роботі 

менеджерів компанії та 

співробітників підрозділів 

підприємства відповідно до всіх 

напрямів діяльності компанії; 

проводити оцінку фінансової 

стійкості підприємства; 

використовувати отримані 

аналітичні результати для потреб 

планування, бюджетування й 

прогнозування ймовірних дій в 

контексті врахування впливу 

можливих змін на стан діяльності 

компанії; самостійно проводити 

необхідні підрахунки; 

аргументовано доводити власну 

думку; використовувати здобуті 

знання у процесі вивчення 

прикладних економічних 

дисциплін та у практичній 

діяльності. 

Здатність використовувати 

способи прийняття управлінських 

рішень, адекватних вимогам 

туристського ринку, формувати 

організаційні структури та 

Знати: зміст і основні поняття 

менеджменту, рівні менеджменту; 

історію розвитку управлінської 

думки; поняття організації і 

особливості організаційних 

Менеджмент 



здійснювати поточне і стратегічне 

планування туристичного сервісу. 

 

 

процесів; класифікацію 

підприємств, особливості 

технологічних процесів; 

управлінські повноваження, їх 

види; типи організаційних структур 

управління; значення комунікацій в 

менеджменті, комунікаційні стилі і 

мережі; особливості прийняття 

управлінських рішень; особливості 

розробки стратегії і планів 

організації;зміст та форми 

мотивації до праці;особливості і 

види управлінського контролю; 

особливості функціонування груп в 

менеджменті;групові процеси; 

природу влади і способи її 

реалізації;особливості управління, 

його стилі;природу конфліктів та 

управління ними; основи 

нормування і планування робочого 

часу. 

Вміти: обирати оптимальну форму 

організації підприємства; будувати 

ефективні комунікаційні мережі; 

визначити основні напрямки 

стратегічного розвитку організації, 

планувати заходи по їх реалізації. 

проектувати ефективні 

організаційні структури управління 

організацією виходячи з 

конкретних умов; використовувати 

владу, вплив і авторитет в 

конкретних умовах для досягнення 

цілей організації; обирати 

ефективні форми мотивації 

працівників до праці; 

використовувати основні способи 

вирішення конфліктів в 

організаціях; планувати робочий 

час підлеглих; організовувати 

ефективні системи контролю в 

організаціях;надавати допомогу в 

плануванні кар’єри підлеглим.  

Формування системних знань про: 

- трансформацію ролі 

міжнародних фінансів в умовах 

глобалізації економіки; - 

призначення і тенденції розвитку 

світового фінансового ринку; - 

зміст валютних відносин в системі 

міжнародних фінансів; - 

закономірності, структуру і 

Знати: понятійний та категорійний 

апарат щодо фінансової діяльності 

підприємств, ТНК, ТНБ на 

міжнародних ринках; сутність та 

основні види здійснення валютної 

політики країни; основні принципи 

проведення валютних операцій 

підприємствами, ТНК, ТНБ; 

основні підходи до здійснення 

Державні та 

міжнародні 

фінанси 

 



принципи функціонування 

національної, регіональної і 

світової валютних систем; - 

механізми формування валютного 

курсу; - зміст, функціональне 

призначення, види і учасників 

валютного ринку; - види і 

особливості валютних операцій; - 

форми міжнародних розрахунків, 

їх особливості та чинники, що 

впливають на їх вибір; - суть, 

функції, роль і види міжнародного 

кредиту; - основи побудови і 

регулювання платіжного балансу; - 

роль міжнародних валютних 

кредитних і фінансових 

організацій в міжнародній 

фінансовій системі. 

транснаціональних операцій ТНК, 

ТНБ; сучасні економіко-

математичні методи та моделі 

обґрунтування фінансових рішень в 

міжнародному бізнес-середовищі; 

природу виникнення 

невизначеності та фінансових 

ризиків, їх різновиди і вплив на 

якість управлінських рішень; 

напрями хеджування та методи 

зниження фінансових ризиків 

операцій на міжнародних 

ринках;Вміти: проводити 

ідентифікацію та аналіз ключових 

фінансових проблем ЗЕД 

підприємства, ТНК, ТНБ, валютних 

та фондових бірж; обґрунтовано 

визначати оптимальні форми 

кредитування, фінансування 

реалізації фінансових рішень на 

міжнародних ринках; 

застосовувати економіко-

математичні методи та моделі в 

процесі розробки та прийняття 

фінансових рішень щодо операцій 

на валютних, кредитних, фондових 

ринках; здійснювати аналіз та 

управління валютними, 

кредитними, інвестиційними 

потоками підприємств в сфері 

міжнародного бізнесу; активно 

використовувати як джерела 

інвестування міжнародні ринки 

капіталу з урахуванням 

особливості кожного ринку; 

оцінювати рівень фінансових 

ризиків у сфері міжнародного 

бізнесу, здійснювати управління 

ними з використанням економіко-

математичних методів. 

вивчення сутності та ролі 

соціального страхування; 

управління діяльністю фондів 

соціального страхування; умов 

страхування на випадок втрати 

працездатності та безробіття, 

медичного та пенсійного 

страхування, страхування від 

нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань; 

набуття вмінь розрахунків 

матеріального забезпечення та 

Знати: основи побудови системи 

загальнообов'язкового державного 

соціального страхування України 

та організацію систем соціального 

страхування окремих зарубіжних 

країн; законодавчу нормативну 

базу соціального страхування з 

різних видів соціального 

забезпечення в залежності від 

страхового випадку; формування 

системи соціальних гарантій 

населення: соціальні нормативи та 

Соціальне 

страхування 



фінансування соціальних послуг. джерела фінансування соціальних 

гарантій; форми й методи 

планування у державних цільових 

фондах (ДЦФ) соціального 

страхування; етапи реформування 

системи соціального страхування; 

організацію функціонування 

органів управління ДЦФ 

страхового захисту; напрями 

вдосконалення соціального 

страхування в Україні. Вміти: 

виконувати необхідні розрахунки з 

визначенням внесків у ДЦФ 

відповідно до встановлених 

соціальних нормативів; 

розраховувати пенсійні внески та 

рівень пенсійного забезпечення 

згідно із розміром середньої 

заробітної плати в Україні; 

знаходити резерви додаткових 

надходжень до ДЦФ; складати 

проекти кошторисів витрат фондів 

соціального страхування на 

випадок безробіття відповідно до 

соціальних програм забезпечення 

зайнятості населення; складати 

проекти кошторисів на медичне 

обслуговування за кошти фондів 

соціального страхування; 

використовувати набуті в процесі 

навчання теоретичні знання для 

вирішення проблем фінансового 

управління ДЦФ; аналізувати 

наукові та статистичні джерела, 

бухгалтерську та фінансову 

звітність; будувати прогнозні 

моделі розвитку соціального 

страхування 

формування базових знань з 

питань функціонування 

банківської системи України її 

впливу на грошово-кредитну 

політику держави, засвоєння 

закономірностей дії елементів 

банківської системи пов’язаною із 

формуванням та розподілом 

фінансових ресурсів на макро- і 

мікрорівнях. 

Знати: загальні питання створення 

та функціонування банківської 

системи України; функції 

центрального банку країни; 

нормативно-правові засади 

грошово-кредитної політики 

Національного банку України; 

суб’єкти та об’єкти банківської 

системи України; операції та 

функції банківських установ, їх 

роль у ринковій економіці; 

закономірності впливу діяльності 

банківських установ на грошово-

кредитну політику держави; 

Банківська система 



теоретичні основи формування та 

розподілу фінансових ресурсів 

установ банків; заходи контролю 

центрального банку держави за 

діяльністю банківських установ; 

Вміти: визначати доходи і витрати 

центрального банку держави; 

розраховувати та оцінювати 

ліквідність банківської системи 

країни; відокремлювати джерела 

формування та засоби їх розподілу 

в банківських установах; читати і 

тлумачити основні фінансові звіти 

банківських установ; 

розраховувати основні показники 

фінансової діяльності банківської 

установи та її ефективність; 

визначати нормативи дотримання 

основних вимог НБУ до діяльності 

банківських установ 

формування теоретичних та 

практичних знань з організації та 

функціонування бюджетної 

системи і бюджетної політики. 

Знати: сутність, функції, 

структуру бюджету держави, 

історію формування бюджетних 

відносин, будову бюджетної 

системи України, принципи 

бюджетного устрою, етапи 

бюджетного процесу (складання, 

розгляд, затвердження, виконання), 

функції органів управління 

бюджетним процесом, процес 

формування доходної та видаткової 

частин державного та місцевих 

бюджетів, сутність міжбюджетних 

відносин; 

Вміти: вирізняти роль бюджету в 

системі відтворення та розподілу 

фінансових ресурсів держави, 

аналізувати сучасні бюджетні 

відносини та виявляти їх недоліки, 

моделювати нормальну та кризову 

фінансові ситуації, будувати моделі 

фінансових відносин, виявляти 

фактори впливу на бюджетний 

дефіцит та шляхи його покриття, 

будувати структурно-логічні схеми 

основних податків, аналізувати 

можливості і необхідність 

залучення зовнішніх ресурсів для 

виконання функцій держави, 

будувати моделі повернення 

державного боргу (внутрішнього та 

зовнішнього). 

Бюджетна система 

 



 


