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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна «Фінансові студії» забезпечує оволодіння теоретичними знаннями стосовно 

концепцій державних фінансів у фундаментальних економічних теоріях та отримання практичних 

навичок щодо розвитку та функціонування складових фінансової системи на національному та 

світовому рівнях.  

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабо

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння 

1 семестр 
Тема 1.  

Концепції державних 

фінансів попередників 

школи англійської 

класичної політекономії 

 
 

 

2/2 
Знати основні теоретичні 

положення меркантилізму та 

школи фізіократів.  

Розуміти фінансову політику 

названих напрямків та їх 

відмінності 

Вміти аналізувати праці 

попередників  англійської 

класичної політекономії та їх 

вклад у фінансові теорії 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації 

або реферату. 

6 

Тема 2.  

Фінансові концепції 

англійської класичної 

політекономії 

2/2 Знати фінансові концепції 

фундаментальної  класичної 

теорії та засади теорії 

державних фінансів 

Розуміти основні напрями в 

класичній фінансовій теорії 

Вміти на основі дослідження 

класиків англійської 

політекономії аналізувати 

фінансові відносини на макро- 

та мікрорівнях 

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Підготовка 

презентації, 

або реферату 

 

6 
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Тема 3.  

Фінансові теорії 

німецької  школи 

2/2 Знати основні фінансові 

концепції розвитку історичної 

школи Німеччини та її 

представників 

Розуміти фінансову теорію А. 

Вагнера та концепцію 

державного боргу К. Дітцеля 

Вміти розпізнавати та 

аналізувати відмінності 

фінансових концепцій німецької 

школи від попередників 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації. 

6 

Тема 4.  

Маржиналізм і 

кейнсіанство їх вплив 

на розвиток фінансової 

науки 

2/2 Знати предмет та сутність 

маржиналізму, підґрунтя його 

виникнення  

Розуміти маржиналістський 

метод аналізу фінансів та 

сутність системи прогресивного 

оподаткування А. Стюарта та 

осовні положення фінансової 

концепції Дж. Кейнса  

Вміти аналізувати державні 

фінанси в концепціях 

ортодоксального кейнсіанства 

та в неокейнсіанських 

концепціях 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації, 

або реферату 

6 

Тема 5.  

Монетаризм та 

Неолібералізм. 

Фінансові пріоритети 

2/4 Знати основні концепції  

монетаризму та неолібералізму 

Розуміти сутність досліджень 

М. Фрідмена, принципові 

відмінності неолібералізму та 

кейнсіанства 

Вміти аналізувати фінансові 

концепції нової парадигми 

«асиметричної інформації» 

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації 

або реферату. 

Виконання 

тестів. 

8 

Тема 6.  

Фінансова політика та її 

вплив на соціально-

економічний розвиток 

держави 

2/4 Знати сутність, необхідність та 

етапи розробки державно 

фінансової політики  

Розуміти концептуальні засади 

розвитку державної фінансової 

політики соціального 

спрямування в Україні 

Вміти досліджувати вплив 

фінансової політики на 

соціально-економічний 

розвиток держави 

 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Відповіді на 

питання. 

Підготовка 

презентації. 

8 

Тема 7.  

Бюджетна система в 

умовах демократизації 

суспільства 

2/4 Знати правовий аспект 

бюджету, його вертикальна та 

горизонтальна структура 

Розуміти принципи побудови 

бюджетно системи та  

демократичні процедури 

прийняття бюджетів на 

загальнодержавному і 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Задачі. 

Підготовка 

презентації. 

8 



муніципальному рівнях у 

капіталістичних країнах та в 

Україні 

Вміти аналізувати міжбюджетні 

відносини в системі 

бюджетного регулювання та 

збалансування бюджетів 

Тема 8.  

Поведінкові фінанси в 

системі сучасних 

фінансових відносин 

2/4 Знати етапи еволюції та 

розвитку вчення про 

поведінкові фінанси. 

Розуміти теорії поведінкових 

фінансів.  

Вміти застосовувати теорії 

поведінкових фінансів при 

прийнятті фінансових рішень. 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Ситуаційні 

завдання. 

Підготовка 

презентації. 

8 

Тема 9.  
Страхова система та 

соціальне страхування 

2/4 Знати особливості, структуру та  

функціонування сучасної 

страхової системи  

Розуміти процес організації 

соціального страхування, 

управління діяльністю фондами 

соціального страхування, 

розробки умов здійснення 

різних видів соціального 

страхування з урахуванням 

специфіки їх здійснення 

Вміти аналізувати джерела 

формування фондів державного 

соціального страхування та 

недержавного страхування 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Задачі.  

Підготовка 

презентації. 

8 

Тема 10.  
Банківська система у 

глобальному 

фінансовому 

середовищі 

2/4 Знати моделі банківських 

систем та властивості, 

притаманні всім банківським 

системам. 

Розуміти сутність та види 

проведення банківських 

операцій на національному та 

міжнародному рівнях 

Вміти аналізують проблеми, 

пов’язані з процесами 

глобалізації та інтеграції 

банківської системи країни у 

світову економіку 

Виконання 

тестового 

контролю. 

Ситуаційні 

завдання. 

Підготовка 

презентації. 

 

Всього за семестр 70 

Екзамен 30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання тестового контролю 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  



Політика щодо академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати, презентації  та 

наукові доповіді повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Рейтинг здобувача вищої 

освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


