
  
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
 

Факультет управління та фінансових технологій 
 

Кафедра обліку та оподаткування 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна 
дисципліна 

ГВД1 Оподаткування 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит»  
«Фінанси та банківська справа» 
«Менеджмент і глобальний бізнес» 
«Комп’ютерні науки» 
«Кібербезпека у фінансових технологіях» 

спеціальність 071 Облік та оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент 
122 Комп’ютерні науки 
125 Кібербезпека 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у здобувачів системи знань з теорії та практики податкового 
регулювання діяльності юридичних та фізичних осіб в Україні 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1. Здобувач демонструє знання та розуміння нормативно-правових актів з 
регулювання оподаткування в Україні 
РНД 2. Здобувач демонструє розуміння місця та значення аналітичної та 
податкової системи для забезпечення інформацією у процесі прийняття 
стратегічних та оперативних рішень розвитку 
РНД 3. Здобувач досконало визначає сутність об’єктів обліку, аналізу та 
оподаткування та розуміє їх вплив на господарську діяльність підприємств 
РНД 4. Здобувач володіє теоретичними знаннями та практичними навичками щодо 
визначення податкових зобов’язань, що виникають на підприємстві у результаті 
основних господарських процесів 
РНД 5. Здобувач розуміє необхідність дотримання етичних норм та вимог 
соціальної відповідальності при виконанні професійних обов’язків, пов’язаних із 
оподаткуванням 
РНД 6. Здобувач демонструє здатність опрацювання законодавчих та нормативно-
правових актів, навчальної літератури, досліджень вітчизняних та зарубіжних 
учених, присвячених оподаткуванню, що є основою для подальшого навчання з 
високим рівнем автономності в процесі майбутньої професійної діяльності 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1.   Сутність та види податків 
Тема 2.   Податкова політика і податкова система держави  
Тема 3.   Організація податкової служби і податкової роботи 
Тема 4.   Облік платників і надходжень податків до бюджету 
Тема 5.   Податок на додану вартість 
Тема 6.   Акцизний податок 
Тема 7.   Мито 
Тема 8.   Податок на прибуток підприємств 
Тема 9.   Податок з доходів фізичних осіб 



Тема 10. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва  
Тема 11. Екологічний податок та рентна плата 
Тема 12. Інші податки і збори 
Тема 13. Ухилення від сплати податків 

Форми 
поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів 
Підсумковий контроль – залік – 50 балів 

Мова навчання українська, англійська 

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 

Форми контролю 

Максимальна кількість 
балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Опитування, захист презентацій, розв’язання 
проблемних ситуацій та аналітичних задач, 
ситуаційних вправ 

до 20 балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 10 балів 

Поточні контрольні роботи  до 20 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 балів 

Підсумкова залікова робота до 50 балів 

Всього 100 балів 
 

Викладач/   
викладачі 

Абрамова О.С., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування  
 

Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. Комп’ютери 



ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
 

Факультет управління та фінансових технологій 
 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна 
дисципліна 

ГВД1  Фінансова безпека  

1. Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит»  
«Фінанси та банківська справа» 
«Менеджмент і глобальний бізнес» 
«Комп’ютерні науки» 
«Кібербезпека у фінансових технологіях» 

2. спеціальність 071 Облік та оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент 
122 Комп’ютерні науки 
125 Кібербезпека 

3. Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

4. Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

5. Статус 
дисципліни 

Вибіркова 

6. Мета вивчення 
дисципліни 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. 

7. Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Здатність визначати  сутність і форми прояву загроз фінансовій 
безпеці; категоріальний та понятійний апарат у сфері управління фінансовою 
безпекою; фінансову і монетарну політику 

 РНД 2 Здатність використовувати теоретичний та методичний 
інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання 

РНД 3 Здатний організовувати захист банківської і комерційної 
таємниці, визначає доступ у банку до інформації з обмеженим доступом, 
встановлювати режим секретності 

РНД 4 Застосовує інституційно-правові засади забезпечення 
управління фінансовою безпекою, засади проведення фінансової політики 
держави щодо управління фінансовою безпекою 

РНД 5 Вміє готувати ідеї, розробляти проекти, готувати пропозиції 
практичного і наукового характеру з метою забезпечення безпеки банку в 
формі тез, статей, есе тощо.    

8. Зміст 
навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Основи концепції і стратегії економічної безпеки 
Тема 2. Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки 
Тема 3. Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки 
людини 
Тема 4. Фінансова безпека підприємства 
Тема 5. Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення 
Тема 6. Боргова безпека держави 



Тема 7. Інвестиційна складова фінансової безпеки 
Тема 8. Фінансова безпека банківської системи та банківської діяльності 
Тема 9. Валютна безпека 

9. Форми 
поточного та 
підсумкового 
контролю 

Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність поточної 
роботи; виконання обов’язкових завдань. Підсумкове оцінювання знань 
здійснюється підсумовуванням результатів оцінювання після контрольних 
заходів. 

10. Мова навчання Українська, російська, англійська 

11. Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 

За результатами опанування кожної теми: Усне та письмове опитування, 
участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття, 
тестування, підготовка доповідей з дисципліни (80 балів). Контрольна робота 
(20 балів)  
Разом: 100 балів 

12. Викладач/   
викладачі 

Галич Роман Володимирович, кандидат юридичних наук 

13. Забезпечення Мультимедійне обладнання, правова програма «Ліга:Закон». 

 
 



ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
 

Факультет управління та фінансових технологій 
 

Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна 
дисципліна 

ГВД1  Управління якістю та  
конкурентоспроможністю 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Бізнес-аналітика і аудит»  
«Фінанси та банківська справа» 
«Менеджмент і глобальний бізнес» 
«Комп’ютерні науки» 
«Кібербезпека у фінансових технологіях» 

2. спеціальність 071 Облік та оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент 
122 Комп’ютерні науки 
125 Кібербезпека 

3. Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

4. Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 

5. Статус дисципліни вибіркова 

6. Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у студентів системи знань з теорії та методології управління 
якістю; принципів побудови та функціонування систем управління якістю; 
вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань 
щодо управління якістю, ознайомлення з принципами, методами і 
механізмами підвищення конкурентоспроможності підприємств та 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання. 

7. Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1.     регулювання якістю та конкурентоспроможністю 
РНД 2. Здобувач розробляє конкурентні стратегії залежно від конкурентної 
позиції фірми на ринку. 
РНД 3. Здобувач визначає чинники конкурентного середовища, що 
впливають на діяльність фірми; 
РНД 4. Здобувач аналізує конкурентні переваги та  позицію фірми на ринку  
РНД 5. Здобувач визначає шляхи підвищення конкурентоспроможності 
товару, фірми, регіону. 
РНД 6. Здобувач демонструє вміння оцінювати конкурентоспроможність та 
якість товару і запропонувати заходи щодо її підвищення. 

8. Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Конкуренція та конкурентоспроможність як категорії ринкової 
економіки. 
Тема 2. Державна політика в сфері регулювання конкуренції. 
Тема 3. Конкурентне середовище фірми та його діагностика. 
Тема 4. Конкурентні переваги та конкурентний потенціал підприємства.  
Тема 5. Конкурентні стратегії підприємства. 
Тема 6. Якість та конкурентоспроможність продукції та методи їх 
оцінювання. 
Тема 7. Конкурентоспроможність підприємства та методи оцінки 
конкурентоспроможності підприємства. 
Тема 8. Управління конкурентоспроможністю підприємства.  
Тема 9. Основні поняття та категорії управління якістю 
Тема 10. Системи управління якістю та їх методологічні основи. 
Тема 11. Сертифікація систем якості. 

9. Форми поточного та Поточний контроль – 50 балів. 



підсумкового 
контролю 

Підсумковий контроль – залік – 50 балів 

10. Мова навчання українська 

11. Критерії оцінювання 
результатів 
навчання 

Форми контролю 
Максимальна кількість 

балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Опитування та тестування за темами 20 балів 

Бізнес-кейс «Оцінка конкурентоспроможності 
підприємства» 
 

10 балів 

Презентація та захист індивідуальних 
(дослідницьких-аналітичних) робіт  

20 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: залікова робота 50 

Всього 100 

Форми контролю 
Максимальна кількість 

балів 
 

12. Викладачі Торяник Ж.І., кандидат економічних наук, доцент 

13. Забезпечення   1 Мультимедійний проектор, ноутбук; 
2. Мультимедійна дошка;  
3. Комп’ютери. 

 



ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
 

Факультет управління та фінансових технологій 
 

Кафедра інформаційних технологій 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна 
дисципліна 

ГВД1  Чисельні методи 

1. Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит»  
«Фінанси та банківська справа» 
«Менеджмент і глобальний бізнес» 
«Комп’ютерні науки» 
«Кібербезпека у фінансових технологіях» 

2. спеціальність 071 Облік та оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент 
122 Комп’ютерні науки 
125 Кібербезпека 

3. Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

4. Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 

5. Статус 
дисципліни 

вибіркова 

6. Мета вивчення 
дисципліни 

формування теоретичних знань з основ чисельного аналізу та дослідження 
операцій, засвоєння студентами основних чисельних методів та надбання 
навичок їх застосування для рішення математичних задач, що виникають при 
розробці інформаційних систем, при цьому велика увага приділяється 
практичній роботі студентів на персональних комп’ютерах із застосуванням 
математичних пакетів 

7. Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 проектувати, програмувати, тестувати й налагоджувати програми, що 
реалізують чисельні методи;  
РНД 2 вирішувати математичні задачі з використанням математичних пакетів; 
РНД 3 застосовувати апарат чисельних методів, основні методи кількісного 
вимірювання дії факторів, що впливають на будь-які процеси; 
РНД 4 застосовувати на практиці базові методи наближень, основні підходи в 
області апроксимації функцій, чисельного диференціювання, інтегрування та 
практичні навички використання здобутих знань при розв’язанні прикладних 
задач; 
РНД 5 застосовувати ПЕОМ для рішення прикладних задач. 

8. Зміст 
навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Прямі розв'язання систем лінійних рівнянь. 
Тема 2. Розв'язання систем лінійних рівнянь великої розмірності. 
Тема 3. Чисельні методи розв'язання нелінійних рівнянь.  
Тема 4. Чисельні методи наближення функцій. 
Тема 5.  Чисельне диференціювання та інтегрування функцій. 
Тема 6. Розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних    рівнянь. 
Тема 7. Багатокрокові методи розв'язання диференціальних рівнянь.  
Тема 8. Неявні методи розв'язання жорстких задач.  
Тема 9. Крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь. 
Тема 10. Інтегральні рівняння. 
Тема 11. Розв’язання рівнянь з частинними похідними. 
Тема 12. Різницеві методи розв’язання параболічних рівнянь. 
Тема 13. Методи розв’язання гіперболічних рівнянь. 



Тема 14. Методи інтерполяції функцій. 
Тема 15. Апроксімація функцій. 

9. Форми 
поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 100 балів. 
Підсумковий контроль – залік 

10. Мова навчання українська 

11. Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Практичні завдання 6 х 10 балів = 60 балів 

Презентація та захист індивідуальної 
(дослідницько-аналітичної) роботи 

до 10 балів 

Письмові тестові роботи 3 х 10 балів = 30 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 

100 

Підсумковий контроль: екзамен - 

Всього 100 
 

12. Викладачі Чеканова Н.М.., к.ф.-м.н. 

13. Забезпечення
   

Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3.Компьютери. 

 
 


