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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Анотація дисципліни: Економічною основою фінансових відносин є рух 

вартості у її грошовій формі, в процесі якого формуються і використовуються 

грошові фонди і фінансові ресурси. Фінансові відносини виникають на макро- і 

мікрорівнях.  

На макрорівні фінансові відносини пов’язані з розподілом частини 

вартості ВВП і національного доходу та створенням загальнодержавних 

(централізованих) фондів грошових коштів для виконання державою своїх 

функцій.  

Мета курсу (компетентності) Здобуття знань і умінь у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування на макро- і мікро рівнях, що надають 

можливість розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та /або 

інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та / або професійної практики   зі спеціальності  

Мета курсу (компетентності)- здатність виявляти та вирішувати 

проблеми, генерувати нові наукові ідеї на межі предметних галузей і 

здійснювати власні дослідження; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність до мотивації та досягнення спільної мети; 

- здатність працювати автономно та відповідати за навчання інших; 

- здатність ініціювати і розробляти інноваційні проекти та управляти 

ними; 

- здатність піклуватися у професійному середовищі та з представниками 

інших професійних груп у національному та міжнародному контексті; 

- здатність формувати науковий світогляд у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування; 

- здатність до формулювання наукових задач та розробки стратегій їх 

розв’язання з можливістю інтеграції знань з різних наукових сфер та 

застосуванням системного підходу; 

- здатність обирати методи, необхідні для досягнення поставленої мети 

дослідження; 

- здатність до виконання наукових досліджень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування на відповідному фаховому рівні, досягнення 



наукових результатів, що створюють нові знання, для розв’язання актуальних 

проблем; 

- здатність до впровадження результатів власних досліджень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування; 

- здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та 

адміністрування. 

Програмні результати навчання: 

- демонструвати системний креативний науковий світогляд дослідника, 

розуміння філософських засад, сучасних тенденцій, напрямів і закономірностей 

розвитку науки в умовах глобалізації; 

- презентувати та обговорювати результати наукової роботи іноземною 

мовою в усній та письмовій формі, здійснювати наукові комунікації, 

міжнародне співробітництво та відстоювати власні наукові погляди в 

іншомовному середовищі; 

- досконало володіти загальною та спеціальною методологією наукового 

пізнання, застосовувати її у науковій та педагогічній діяльності; 

- самостійно здійснювати пошук, обробку, систематизацію, класифікацію 

та аналіз наукової інформації з різноманітних джерел; 

- володіти формами та методами організації й проведення навчально-

методичної роботи, вдосконалювати педагогічну майстерність, демонструвати 

професійні вміння викладача економічних дисциплін. 

ПРН6. Виконувати наукові дослідження та представляти їх результати, 

керуючись етичними міркуваннями, академічною доброчесністю та захистом 

прав інтелектуальної власності. 

ПРН7. Здійснювати аналіз, формувати оцінку та порівнювати 

різноманітні теорії, концепції та підходи з предметної сфери наукового 

дослідження. 

ПРН8. Застосовувати  теоретико-концептуальні основи, фундаментальні 

методологічні засади, науково-дослідний апарат основних наукових напрямів 

світової економічної теорії для самостійного формування концепцій сучасних 

економічних систем. 

ПРН9. Розраховувати прогнози та моделювати явища й процеси у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН10. Розробляти та реалізувати наукові проекти з використанням 

новітніх методів пошуку, обробки, аналізу та використання інформації, 

переосмислювати наявне та створити нове цілісне знання в досліджуваній сфері 

економіки. 

ПРН11. Здійснювати теоретико-методичне обґрунтування заходів 

протидії негативного впливу глобальних корпорацій на функціонування 

національної економіки та застосування пакету формальних інструментів 

захисту національних інтересів країни-учасниці міжнародних організацій. 

ПРН12. Розпізнавати головні ознаки та напрями впливу глобальної 

фінансової, міграційної, продовольчої та енергетичної проблеми на національну 

економіку, пропонувати заходи відповідної стабілізаційної політики. 

Предметом дисципліни в теоретичному аспекті є відношення з приводу 

розподілу і перерозподілу податковим методом вартості створеного в 



суспільстві ВВП, а в практичному – порядок обчислення і сплати податків, 

ведення податкового обліку і контролю. 

Поряд із теоретичним висвітленням проблем оподаткування особлива 

увага приділяється аналізу правового забезпечення та практичного 

використання чинного законодавства України, інструктивних матеріалів, 

методичного забезпечення, безпосередньо пов’язаного з процесом 

оподаткування як юридичних, так і фізичних осіб. 

Загальний обсяг навчального часу для курсу „ Податкова система ” 

складає 58 год., з яких 30 год. відведено на лекції, 28– на практичні. Під час 

вивчення курсу аспіранти зобов’язані провести дослідження, результатом якого 

є написання статей у фахових виданнях. По закінченню вивчення курсу 

аспіранти  складають іспит. 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні заняття 28 

 

Компетентності, яких набуває здобувач вченого ступеня доктора 

філософії  при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-професійної 

програми 

Загальні компетентності (ЗК) Фахові компетентності (ФК) 

ЗК 1. Здатність застосовувати 

загальнонауковий 

методологічний апарат. 

ФК 1. Інформаційно-аналітична здатність. Здатність 

застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями 

проведення банківських операцій і надання фінансових 

послуг, відповідними пакетами стандартних програм з 

формування звітності суб’єктів господарювання, 

банків та страхових компаній, здійснювати аналіз і 

оцінку їх фінансової спроможності, виявляти 

проблемні аспекти фінансової діяльності та 

пропонувати шляхи їх вирішення. 

ЗК 2. Адаптивна та 

комунікативна здатність. 

ФК 2. Організаційна здатність.. Здатність раціонально 

визначати та організовувати діяльність бізнес-одиниці, 

налагоджувати внутрішні і зовнішні комунікації, 

створювати можливості для розширення видів 

діяльності й умов постійного інноваційного розвитку. 

ЗК 3. Здатність використовувати 

знання в галузі інформатики, 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ФК 3. Здатність до планування і прогнозування. 

Здатність моделювати, прогнозувати та планувати 

фінансово-господарські аспекти діяльності 

підприємств, банків та страхових компаній, вміння 

оцінювати можливості і загрози, сильні та слабкі 

сторони їх фінансово-економічної діяльності, 

організовувати систему управління фінансами, 

обліково-аналітичним забезпеченням та операційною 

діяльністю, розробляти і реалізовувати фінансові плани 



розвитку організацій, спрямованих на досягнення 

поставлених цілей.. 

ЗК 5. Креативність, здатність до 

системного мислення. 

ФК 5. Менеджерські здатності. Здатності планувати, 

моделювати та управляти роботою персоналу та 

проводити комплексні цілеспрямовані дослідження. 

.ЗК 6. Здатність до реалізації 

особистісного потенціалу і 

саморозвитку, самостійного 

опанування нових знань. 

ФК 7. Пошукова та інтерпретаційна здатність. 

Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 

інформації для вирішення прикладних і теоретичних 

завдань у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ЗК 7. Здатність використовувати 

базові знання з управління та 

адміністрування. 

ФК 8. Дослідницька здатність. Здатність 

обґрунтовувати, презентувати та реалізовувати 

результати власних досліджень. 

ЗК 8. Здатність до врахування та 

застосування основних 

економічних і природничих 

законів. 

ФК 10. Інформаційно-комп’ютерна компетенція. 

Здатність до розуміння, функціонування та 

використання сучасних інформаційних систем 

формування та реалізації управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

 

ЗК 9. Здатність до проведення 

наукових досліджень 

 

ЗК 10. Здатність до новаторства 

та підприємництва 
 

 

ЗК 11. Здатність застосовувати 

економіко-математичний та 

природничий інструментарій. 

 

 

 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми (ПРН)  

 

ПРН1. Демонструвати належний рівень знань економічних категорій, законів, причинно-

наслідкових та функціональних зав’язків, які існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем. 

ПРН 3. Демонструвати належний рівень знань основ управління та державного 

регулювання фінансовою та грошово-кредитною системою, а також підприємствами, 

банками, страховими компаніями, іншими небанківськими фінансовими установами. 

ПРН 4. Застосовувати статистичні методи збирання та обробки економічної інформації, 

економетричні методи моделювання фінансово-економічних явищ та процесів. 

ПРН 5. Застосовувати набуті теоретичні знання економіко-математичних методів для 

розв’язання практичних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН 7. Визначати функціональні сфери організації операційної, інвестиційної та 

фінансової діяльності підприємств, банків, страхових компаній та інших фінансових 

посередників. ПРН 

8. Вміти збирати та аналізувати необхідну інформацію щодо ефективності функціонування 

фінансової, податкової, бюджетної, грошової, банківської та кредитної систем. 

ПРН 9. Застосовувати інструментарій проведення аналізу діяльності підприємств, банків та 

страхових компаній для оцінки ефективності формування і використання активів, 

зобов’язань та капіталу, доходів та витрат, забезпечення ліквідності, фінансової стійкості 



та надійності. 

ПРН 10. Демонструвати належний рівень знань у сфері функціонування грошової та 

кредитної систем, тенденцій розвитку фінансового ринку й ринку цінних паперів, 

механізму здійснення інвестиційної діяльності, організації інвестиційного процесу та 

визначення ефективності реалізації інвестиційних проектів. 

ПРН 11. Виявляти загрози, розраховувати й аналізувати індикатори фінансово-економічної 

безпеки банків, страхових компаній та суб’єктів господарювання різних організаційно-

правових форм. 

ПРН 12. Визначати функціональні характеристики діяльності регулюючих і 

регламентуючих органів державної влади та місцевого самоврядування в сфері фінансів 

ПРН 13. Демонструвати знання операційної діяльності центрального банку, його ролі і 

значення у здійсненні грошово-кредитної політики, режимів, показників та основних засад 

її реалізації.. 

ПРН 17. Визначати функціональні особливості маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта та їх взаємозв’язки із системою управління підприємницькою, банківською та 

страховою діяльністю. 

ПРН 18. Використовувати набуті знання, опановувати нові знання, вдосконалювати досвід 

з позицій використання досягнень вітчизняної та зарубіжної економічної науки, 

інформаційних технологій та передового досвіду управління у банківській, страховій та 

підприємницькій сферах. 

 

  



Дидактична карта дисципліни 

Назва і опис теми Кількість 

годин 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Змістовний модуль 1. Суспільні фінанси як  історична категорія 

Формування компетентностей :ЗК1, ЗК2, 

ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ФК2, ФК3, ФК5, ФК8 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3, ПРН1 

Рекомендовані джерела: 1-70 

8 Лекція, 

практичні  

заняття 

Змістовний модуль 2. Змістовий модуль 2  

Призначення, функції та роль суспільних фінансів у розвитку 

національного  виробництва Формування компетентностей: 

ЗК6, ЗК8,ФК1, ФК3, ФК7, ФК8, ФК10 

 Результати навчання: ПРН4, ПРН8, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 2 – 4, 7-9, 11,18,19, 36- 38, 

 46,56, 58 -62 

8 Лекція, 

практичні  

заняття 

Змістовний модуль 3. Змістовий модуль 3 

Взаємозв’язок суспільних фінансів з іншими економічними 

категоріями в процесі вартісного розподілу ВВП Формування 

компетентностей: ЗК2, ЗК6, 

ЗК8, ЗК10, ФК2, ФК3, ФК5, ФК10 

Результати навчання: ПРН1, ПРН7, ПРН9, 

ПРН10, ПРН17, ПРН18 

Рекомендовані джерела: , 4,11- 13,15, 19,25-27, 31, 32, 34, 35, 37, 

41, 42, 45-47, 49,50,51, 55-58, 59-62. 

4 Лекція, 

практичні  

заняття 

Змістовний модуль 4. Змістовий модуль 4 

Генезис і еволюція  суспільних фінансів  

Формування компетентностей: ЗК3, ЗК5, 

ЗК6, ЗК9, ЗК11, ФК1, ФК3, ФК7, ФК8, ФК10. 

Результати навчання: ПРН4, ПРН5, ПРН8, 

ПРН9, ПРН11. 

Рекомендовані джерела: 2, 3, 36-38,41,43-45, 48, 49,  

54-55. 

4 Лекція, 

практичні  

заняття 

Змістовний модуль 5. Змістовий модуль 5 

Податкова система як складова  суспільних фінансів  

Формування компетентностей: ЗК1, ЗК6, 

ЗК7, ЗК8, ФК2, ФК3, ФК5. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3, 

ПРН10, ПРН12, ПРН13, ПРН18. 
Рекомендовані джерела: 7, 20-24, 28-30, 36-43, 45,  

51-54, 59, 60-62. 

6 Лекція, 

практичні  

заняття 

Змістовний модуль 6. Змістовий модуль 6 

Роль бюджетної системи в у фінансовому забезпеченні економічного 

і соціального розвитку України. 

Формування компетентностей: ЗК6, ЗК8, 

ЗК10, ФК1, ФК5, ФК7, ФК10. 

Результати навчання:  
ПРН 4,ПРН5, ПРН7, ПРН9, ПРН10, ПРН17, ПРН18. 

Рекомендовані джерела: 7, 20-24, 28-30, 36-43, 45,  
51-54, 59, 60-62. 

4 Лекція, 

практичні  

заняття 

Змістовний модуль 7. Змістовий модуль 7 Місцеві фінанси як 

складова  суспільних фінансів  

Формування компетентностей: ЗК6, ЗК8, 

6 Лекція, 

практичні  

заняття 



ЗК10, ФК1, ФК3, ФК5, ФК7, ФК10 
Результати навчання: ПРН4, ПРН5, ПРН7, 
ПРН9, ПРН10, ПРН11, ПРН17. 

Рекомендовані джерела: 8-12;36-52-62. 

Змістовий модуль 8 Фінансовий ринок в системі суспільних  

фінансів  

Формування компетентностей: ЗК6, ФК1, 
ФК5, ФК7, ФК10 

Результати навчання: 

ПРН4, ПРН7, ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН13, ПРН17, ПРН18 

Рекомендовані джерела: 7-27; 39-52. 

4 Лекція, 

практичні  

заняття 

Змістовний модуль 9. Змістовий модуль 9  

Міжнародні фінанси в системі суспільних  фінансів  

Формування компетентностей: ЗК6, ЗК7, 
ЗК8, ФК1, ФК5, ФК7, ФК8, ФК10 

Результати навчання: ПРН4, ПРН5, ПРН7, 

ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН13, ПРН17 

Рекомендовані джерела: 36-59. 

4 Лекція, 

практичні  

заняття 

Змістовий модуль 10 

Фінансова безпека держави  в системі суспільних фінансів 

Формування компетентностей: ЗК6, ФК1, 

ФК5, ФК7, ФК10 

Результати навчання: 

ПРН4, ПРН7, ПРН8, ПРН9, ПРН10, ПРН13, ПРН17, ПРН18 

Рекомендовані джерела: 7-27; 39-52. 

 

6 Лекція, 

практичні  

заняття 
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Система оцінювання та вимоги 
 

Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

стандартизовані тести; 

реферат, есе по питаннях самостійного вивчення; 

завдання розрахункового характеру; 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів доктора філософії за видами: 

Вид контролю  Вид навчальної діяльності  Оцінювання 
 

 

 

 

 

 

ПОТОЧНИЙ 

Робота на лекціях, у т.ч.: За кожне відвідування один 

бал - присутність та активність на заняттях 

(при 

пропусках занять з поважних причин 

допускається відпрацювання пройденого 

матеріалу) 

за кожне відвідування 1 бал 



КОНТРОЛЬ Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- доповідь з презентацією за тематикою 

питань 

самостійного вивчення дисципліни 

(оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, 

якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію 

максимум 2 бала 

- захист індивідуального навчально-

дослідного 

завдання (реферату) 

Максимум 10 балів 

- захист практичного завдання 

розрахункового 

характеру 

Максимум 6 балів 

- усне опитування, участь у навчальній 

дискусії, 

розв’язок практичних завдань 

За кожну правильну 

відповідь 1 бал 

- тестування по кожній темі Максимальна оцінка 2 бали 

ПІДСУМКОВИЙ  

КОНТРОЛЬ 

Екзамен проводиться у комбінованій 

формі 

(тестування та розв'язок ситуаційних 

задач) 
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