
БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА 

 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»  

 

 кваліфікація, що присвоюється 

Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування. 

 тривалість програми 

4 роки. 

 кількість кредитів 

240 кредитів ЄКТС. 

 рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій 

та Європейської рамки кваліфікацій 

Бакалавр (перший цикл вищої освіти). 

 галузь навчання  

072 "Фінанси, банківська справа та страхування". 

 конкретні вимоги щодо вступу  

Зарахування проводиться приймальною комісією згідно з «Умовами 

прийому до ВНЗ» та «Правилами прийому у ДонНУЕТ».  

 конкретна процедура визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного)  

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс (з 

нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком 

навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахового 

вступного випробування. 

 кваліфікаційні вимоги та положення, включно з вимогами 

стосовно закінчення навчального закладу  

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація якості 

підготовки бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування щодо 

встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам 

освітньо-кваліфікаційної характеристики здійснюється екзаменаційною 

комісією з  фаху. Атестація передбачає  оцінку рівня професійних знань, умінь 

та навичок випускників та включає захист  дипломної роботи і складання 

комплексного екзамену з базової освіти. Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з 

фінансів, банківської справи та страхування» здійснює екзаменаційна комісія 

Університету. 

 профіль програми  

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: 

обов'язкові дисципліни – 168 кредитів (дисципліни гуманітарної підготовки – 

30 кредитів, дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки – 33 кредити, дисципліни професійної та практичної підготовки – 

105 кредитів); дисципліни вільного вибору студента – 61,5 кредитів 

(дисципліни гуманітарної підготовки – 13 кредитів, дисципліни природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки – 3 кредити, дисципліни 

професійної та практичної підготовки – 45,5 кредитів); атестація –10,5 кредита. 



 результати навчання програми 

Знання і розуміння     
розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і 

мислення; 

знання філософських категорій та понять; 

розуміння культурних питань сучасності; 

розуміння соціально-історичної сутності явищ і процесів людського 

буття;  

розуміння сутності перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у 

загальноєвропейському просторі та завдання, що стоять перед країною та 

світовою цивілізацією; 

знання історичного процесу державно-політичного та соціально-

економічного розвитку українського народу від найдавніших часів до сьогодення; 

знання інформаційно-пошукових ресурсів і стратегій у системі масової 

комунікації; 

знання організаційно-функціональних, програмно-технологічних, 

лінгвістичних засобів системно-мережевої взаємодії та пошуку в документально-

інформаційних системах; 

розуміння сутності і концептуальних основ розвитку форм грошей;  

розуміння особливостей формування та реалізації грошово-кредитної 

політики, валютної системи України;  

базові знання структури банківської системи України та діяльність 

небанківських фінансово-кредитних установ; 

базові знання сучасних математичних методів і моделей оцінки 

фінансових інструментів, що є фундаментом фінансової теорії та практики; 

базові знання сучасних методів фінансового аналізу як наукової бази 

прийняття управлінських фінансових рішень; 

базові знання механізмів фінансового планування та прогнозування 

можливого банкрутства в умовах високого ступеня невизначеності економічного 

середовища в Україні; 

базові знання фінансового прогнозування та планування, складання 

бюджетів підприємства. 

 

Застосування знань і розумінь 

навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію 

українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов; 

базові уміння використовувати в науково-фінансовій роботі необхідні 

комп'ютерні програмні продукти; 

уміння використовувати у практичній діяльності набуті знання щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження професійних 

задач; 

базові уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти 

часом. 

базові уміння аналізувати та оцінювати сучасний стан грошової системи 

суспільства; 



уміння володіти методологічними прийомами наукових досліджень, 

застосовувати прикладні методики аналізу фінансових процесів, використовувати 

сучасні методи системного наукового аналізу; 

здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємств; 

уміння виконувати професійні обов'язки щодо здійснення поточної 

фінансово-економічної діяльності господарюючих суб'єктів, розробляти і 

надавати сучасні фінансові і кредитні продукти та послуги; 

уміння використовувати закордонний досвід з метою вдосконалення 

фінансово-кредитного механізму в Україні. 
 

Формування суджень 

здатність впевнено орієнтуватися в теоретичних та практичних 

проблемах грошово-кредитного характеру;   

уміння прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин; 

здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички з фінансів і кредиту;  

уміння використовувати інформаційні технології для вирішення 

практичних задач у галузі професійної діяльності. 

здатність планувати управлінські рішення та прогнозувати їх наслідки; 

здатність здійснювати функції посадових осіб державних та інших 

органів, наділених владними повноваженнями в області фінансових та грошово-

кредитних відносин; 

здатність аналізувати і оцінювати ризики, здійснювати заходи щодо їх 

зниження, оцінювати ефективність використання фінансових ресурсів для 

мінімізації фінансових втрат 

 

 структура програми з кредитами 

 

Таблиця 1 - Обов’язкові дисципліни  

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1.  
Історія української 

державності та культури 
1 5 150/5 Залік 

2.  Іноземна мова  1 5 150/5 Екзамен 

3.  Філософія 1 5 150/5 Екзамен 

4.  Соціологія і політологія 2 5 150/5 Залік 

5.  Ділова українська мова  2 5 150/5 Екзамен 

6.  Тренінг з іноземної мови 2д 3 90/7,5 Залік 

7.  Політична економія 1 5 150/5 Екзамен 

8.  

Математика для 

економістів: Вища 

математика 

1 5 150/5 Екзамен 



9.  Макроекономіка 2 5 150/5 Екзамен 

10.  
Інформатика та 

інформаційні технології 
2 5 150/4 Залік 

11.  Мікроекономіка 3 5 150/5 

екзамен, 

курсова 

робота 

12.  

Математика для 

економістів: - теорія 

ймовірності і математична 

статистика 

3 5 150/5 Екзамен 

13.  

Економіко-математичні 

методи та моделі:  

економетрика 

4 5 150/4 Екзамен 

14.  Статистика 3 5 150/5 Екзамен 

15.  Фінанси 3 5 150/5 Екзамен 

16.  Гроші та кредит 4 5 150/4 

Екзамен, 

курсова 

робота 

17.  Бухгалтерський облік 4 5 150/5 Екзамен 

18.  Міжнародна економіка 4 5 150/4 Екзамен 

19.  
Тренінг з бухгалтерського 

обліку 
4д 3 90/7,5 Залік 

20.  Менеджмент  5 5 150/5 Екзамен 

21.  Економіка підприємства 5 5 150/4 Екзамен 

22.  
Тренінг з інвестиційних 

операцій 
4д 3 90/7,5 Залік 

23.  Маркетинг  5 5 
150/5 

 
Екзамен 

24.  Страхування 5 5 150/5 

Екзамен, 

курсова 

робота 

25.  Податкова система 6 5 150/4 Екзамен 

26.  Місцеві фінанси 6 5 150/4 Екзамен 

27.  Фінанси підприємства 6 5 150/4 

Екзамен, 

курсова 

робота 

28.  
Фінансова діяльність 

суб'єктів підприємництва 
7 5 150/5 Екзамен 

29.  Банківська система 7 5 150/5 

Екзамен, 

курсова 

робота 

30.  
Центральний банк і 

грошово-кредитна політика 
7 5 150/5 Екзамен 

31.  Бюджетна система 8 5 150/6 Екзамен, 



курсова 

робота 

32.  Управління персоналом 8 5 150/6 Залік 

33.  Фінансовий ринок 8 5 150/6 Екзамен 

34.  
Практика виробнича з 

фінансів і кредиту 
6д 3 90/0 Залік 

35.  
Практика переддипломна 

(виробнича) 
9 6 180/0 Залік 

 

Таблиця 2- Дисципліни вільного вибору студента 

 

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1.  
Риторика 

2 3 90/3 Залік 
Інститиціональна економіка 

2.  
Трудове право 

2 3 90/3 Залік 
Конституційне право 

3.  

Тренінг з психології 

2д 3 90/7,5 Залік 
Тренінг "Моделювання 

суспільно-історичних 

процесів" 

4.  

Господарське право 

3 4 120/4 Залік Міжнародні економічні 

відносини 

5.  

Тренінг "Етика ділового 

спілкування" 
2д 3 90/7,5 Залік 

Тренінг "Захист прав 

споживачів" 

6.  

Тренінг "Мистецтво 

презентації" 
4д 3 90/7,5 залік 

Тренінг з ділової іноземної 

мови 

7.  
Інвестування 

4 3 90/3 Залік 
Інвестиційне кредитування 

8.  

Валютний ринок 

4 4 120/4 залік 
Міжнародні крелитно-

розрахункові та валютні 

операції 

9.  
Міжнародні фінанси 

5 5 150/5 залік 
Державні фінанси 

10.  
Бюджетування діяльності 

суб'єктів господарювання 
6 4 120/4 залік 



Основи систем бюджетного 

регулювання 

11.  

Казначейська справа 

6 4 120/4 Залік Організація роботи 

Державного казначейства 

12.  

Тренінг з фінансово-

кредитних операцій 
6д 3 90/7,5 залік 

Тренінг з управлінського 

обліку 

13.  

Тренінг з місцевих фінансів 

6д 3 90/7,5 залік Тренінг "Технологія 

працевлаштування" 

14.  

Тренінг зі страхових 

операцій 
6д 3 90/7,5 залік 

Тренінг з адміністрування та 

обліку податків 

15.  
Фінансовий аналіз 

7 5 150/5 екзамен 
Ризикологія 

16.  

Фінанси страхових 

організацій 
7 3,5 105/4 залік 

Управління страховими 

ризиками 

17.  

Операції банківських і 

небанківських кредитних 

установ 
8 5 150/5 Екзамен 

Облік у банках 

 

Атестація 

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1. 

Комплексний  екзамен з 

базової освіти: Фінанси, 

Гроші та кредит, Бюджетна 

система, Фінанси 

підприємства 

9 1,5 45/0 Екзамен 

2. 
Виконання та захист 

дипломної роботи 
9 9 270 Екзамен 

 

 форма навчання 

денна. 

 положення про оцінювання та шкала оцінок 



Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу (протокол Вченої Ради № 8 від 29.05.2015, наказ ректора № 

44 від 29.05.2015) (ссилка) та Тимчасового положення про проведення 

підсумкового контролю знань у формі тестування у ДонНУЕТ (протокол 

Вченої Ради № 3 від 2.11.2016, наказ ректора № 127 від 3.11.2015).  (ссилка) 

 

Схема оцінювання у ДонНУЕТ (довідник з розподілу оцінок)  

 

Оцінка за національною шкалою / 

National grade 

Рівень досягнень, % / Marks, % 

Національна диференційована шкала 

Відмінно / Excellent 90 – 100 

Добре / Good 75 – 89  

Задовільно / Satisfactory 60 – 74  

Незадовільно / Fail 0 – 59  

Шкала ECTS 

A 90 – 100  

B 80 – 89 

C 75 – 79  

D 70 – 74  

E 60 – 69  

Fx 20 – 59  

F 0 – 19 

 

 навчальні практики  

 

Рік 

навчання  

Семестр/ 

кількість 

кредитів 

Кількіс

ть 

тижнів 

Назва практики 

3 курс 6 д / 3 кредити 2 Практика виробнича з фінансів і кредиту 

4 курс 9 / 6 кредитів 4 Практика переддипломна (виробнича) 

 

 керівник програми чи еквівалентна посада 

Слободянюк Наталя Олександрівна  – зав. кафедри фінансів та банківської 

справи, кандидат економічних наук, доцент  

Україна, 50005, м. Кривий Ріг, вул. Островського, 16, ауд. 507. 

Тел.: (097) 582-22-48 

Електронна пошта: Slobnata@mail.ru 

Сайт: http://fbs.donnuet.edu.ua/ 

 

 професійні профілі випускників 

Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування базового рівня має 

високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену 

http://fbs.donnuet.edu.ua/


спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: 

фінансовий агент; спеціаліст банківських та бюджетних установ; спеціаліст у 

сфері праці та зайнятості; спеціаліст територіальних фінансових інспекцій; 

спеціаліст Державної казначейської служби України; фінансист-експерт; дилер 

та брокер із заставних та фінансових операцій; економіст з фінансової роботи; 

керівник суб’єктів господарювання; страховий агент; оцінювач майна; фахівець 

з питань фінансового планування; фахівець зі складання і виконання бюджету 

тощо. 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ (ІУДК) 

Галузь знань  07 Управління та адміністрування"  

Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання знань, про 

сутність державотворчих процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються 

в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та 

взаємозалежності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності суспільно-політичного розвитку української державності; 

особливостей, етапів та методики ІУДК; 

загальносвітового історичного процесу. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати матеріал з усіх періодів історії української 

державності та культури;  

уміння аналізувати факти, дати, персоналії, райони проживання та 

розселення різноманітних етнічних груп, лінії проходження кордонів 

української держави в минулому та сьогоденні; особливості військових баталій 

різних часів; 

уміння виявляти причини, суть та наслідки найбільш важливих суспільно-

політичних подій (реформи, революції). Зіставляти історичні процеси з 

епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів; 

формування свідомості громадянина й патріота України. 

 

формування суджень: 

орієнтуватися в історичному матеріалі використовуючи причинно-

наслідковий принцип; 

аналізувати та зіставляти історичні процеси, що відбувалися на території 

України з іншими подіями всесвітньої історії; 

працювати з картою, ідентифікувати історичні персоналії, об’єкти 

культурної спадщини. 

 



3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання:  

ПМК – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (100 

балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

          7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

Управління та 

адміністрування"  

Обов’язкова 

Спеціальність 072 

"Фінанси, банківська 

справа та страхування" 

 

Модулів – 1  Рік підготовки:  

Змістових модулів – 

2 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин -  150 

І-й І-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 5 

аудиторних - 65 

самостійної роботи  

студента - 85 

ступінь:  

бакалавр 

52 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

13 год. 6  год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: 

- - 

Вид контролю:  

ПМК (диф. залік) 

 

8. Викладач  



Романуха О.М., к.і.н., доцент. 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Державність України ІV – ІІ тис. до н.е. – поч. ХIХ ст. 

 

Тема 1. Доісторичне минуле України 

1.1. Поява та розселення людей на території України (палеоліт, мезоліт, 

неоліт).  

1.2. Трипільська культура. Кочовики раннього залізного віку (кіммерійці, 

скіфи, сармати).  

1.3. Античні міста-колонії Північного Причорномор’я та Криму. 

1.4. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів).  

1.5. Велике розселення слов’ян. 

 

Тема 2. Княжа доба української історії 

2.1. Виникнення та розквіт Київської Русі.  

2.2. Київська Русь за часів роздробленості.  

2.3. Галицько-Волинська держава. 

2.4. Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток 

Київської Русі та Галицько-Волинської держави. 

 

Тема 3. Українські землі у складі іноземних держав у другій половині ХІV 

– ХVІ ст.  

3.1. Боротьба Польщі і Литви за Галицько-Волинську спадщину.  

3.2. Становище українських земель. Кревська унія.  

3.3. Утворення Кримського ханства.  

3.4. Люблінська, Берестейська унії, їх зміст і наслідки.   

3.5. Політичний, соціально-економічний та культурний розвиток 

українських земель. Виникнення козацтва і утворення Запорізької Січі.  

3.6. Повстання 90-х років ХVІ ст.  

 

Тема 4. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Національно – 

визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.  

4.1. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. 

4.2. Козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр.  

4.3. Причини, характер, рушійні сили Визвольної війни українського 

народу проти Польщі.  

4.4. Основні етапи Визвольної війни. Переяславська рада. Березневі статті 

і їх наукова оцінка.  

4.5. Формування основних принципів національної державницької ідеї. 

 

Тема 5. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст.  

5.1. Загострення кризи української державності у 1657-1663 рр. 

5.2. Боротьба за возз’єднання козацької України (1663-1668 рр.).  

5.3. Криза і поразка визвольної боротьби. 



Тема 6. Українські землі наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.  

6.1. Україна за гетьманування І. Мазепи.  

6.2. Конституція Пилипа Орлика.  

6.3. Колоніальна політика російського царизму щодо України.  

6.4. Гетьман І. Скоропадський, наказний гетьман П. Полуботок. 

Діяльність гетьманів Д. Апостола та К. Розумовського.  

6.5. Ліквідація автономного устрою України і Запорізької Січі. 

Розгортання гайдамацького та опришківського рухів. 

 

Тема 7. Українські землі наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.  

7.1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у 

першій половині ХІХ ст.  

7.2. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.  

7.3. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

 

Змістовий модуль 2 Відродження національної свідомості народу України, 

українська державність у ХІХ-ХХ ст. Незалежна Україна поч. ХХІ ст. 

 

Тема 8. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ 

ст. 

8.1. Скасування кріпосного права та реформи 60-70-х рр. ХІХ ст.  

8.2. Промисловий переворот другої половини ХІХ ст.  

8.3. Національний рух на українських землях у складі Російської імперії.  

8.4. Українське культурне життя у другій половині ХІХ ст. 

 

Тема 9. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) 

імперії у другій половині ХІХ ст.  

9.1. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель.  

9.2. Суспільно-політичні процеси на західноукраїнських землях у складі 

Австро-Угорської імперії.  

9.3. Розвиток культури у другій половині ХІХ ст. 

 

Тема 10. Українські землі на початку ХХ ст.  

10.1. Суспільно-політичний та національний рух на українських землях 

під владою Російської імперії.  

10.2. Соціально-економічний розвиток. Столипінська аграрна реформа.  

10.3. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Україна у Першій 

світовій війні. 

 

Тема 11. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.).  

11.1. Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р.  

11.2. Українська держава часів П. Скоропадського.  

11.3. Українські землі періоду Директорії.  

11.4. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).  

11.5. Політика радянської влади в Україні. 



Тема 12. Україна в міжвоєнний період.  

12.1. Україна в умовах нової економічної політики. 

12.2. Індустріалізація та її соціально-економічні наслідки.  

12.3 Колективізація. Голодомор 1932-1933 рр.  

12.4. Утвердження сталінського тоталітарного режиму.  

12.5. Західноукраїнські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. 

 

Тема 13. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.).  

13.1. Початок Другої світової війни.  

13.2. Початок Великої Вітчизняної війни.  

13.3. Україна в роки окупації. Визволення України. 

 

Тема 14. Україна в другій половині 40-х – кінці 80-х років ХХ ст.  

14.1. Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-

х рр.  

14.2. Україна в умовах десталінізації.  

14.3. Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму в другій 

половин 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. 

14.4. Дисидентський рух. Розпад Радянського Союзу та відродження 

незалежності України. 

 

Тема 15. Україна в умовах незалежності 

15.1. Державотворення незалежної України.  

15.2. Трансформація економічної системи.  

15.3. Зовнішня політика України. Основні напрямки розвитку культури, 

освіти, науки. 

 

10. Рекомендована література  

1. Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник / 

В.Я. Білоцерківський. – Київ : Центр учбової літератури. - 2007. - 536 с.  

2. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навчальний 

посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. - К. : Знання - Прес. - 2006. - 598 с. 

3. Литвин В.М. Історія України. Навчальний посібник для 

семінарських занять / В.М. Литвин. – Київ : Знання - Прес. - 2007. - 400 с. 

4. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навчальний 

посібник В.Ф. Остафійчук. - К. : Знання - Прес. - 2006. - 422 с. 

5. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навчальний 

посібник В.Ф. Остафійчук. - К. : Знання - Прес. - 2008. - 424 с. 

6. Романуха О.М. Хрестоматія з історії України : для студ. екон. та 

торг. профілю / О.М. Романуха. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. –  297 с. 

7. Історія України : навч. посіб. для студ. екон. і торг. спец. / М-во 

освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, Каф. українознавства ; Г. С. Бігун, О. І. Мармазова, 

О.М. Романуха – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 257 с. 



8. Кузнец Т.В. Історія України ХІХ століття : навч. посіб. / Т.В. 

Кузнець. - Умань : Жовтий, 2011. - 354 с. 

9. Бодров Ю.І. Історія України : навч. посіб. для студ. неіст. спец. / 

Ю.І. Бодров. - Умань : Жовтий, 2011. - 413 с. 

10. Електронний конспект лекцій з курсу «Історія України» 

[Електронній ресурс] : для студентів економічних та торговельних 

спеціальностей / Г.С. Бігун, О.І. Мармазова, О.М. Романуха та ін. – 80 Min / 700 

MB/ - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – (бібліотека ДонНУЕТ) – елекрон. опт. диск 

(CD-ROM) ; 12 см. – систем. Вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 

2000, XP, MS Word 97-2000. – назва з контейнера. 

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета дисципліни - формування теоретичних і прикладних знань в 

га лузі монетарної політики та функціонування центрального банку, його 

ролі і місця в проведенні грошово-кредитної політики, забезпечення 

стійкості національної валюти, стабільності банківської системи, 

оптимальної організації платіжної системи і динамічного розвитку 

економіки в умовах ринкових відносин. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр:  

 

знання і розуміння: 

походження та основні напрямки діяльності центральних банків; 

основні функції центральних банків; 

особливості кредитно-розрахункового обслуговування комерційних 

банків; 

процес емісії готівки і регулювання готівкового грошового обороту; 

особливості здійснення регулювання діяльності комерційних банків; 

порядок здійснення банківського нагляду; 



механізм реалізації грошово-кредитної політики. 

 

застосування знань і розумінь: 

аналізувати функції та операції центрального банку; 

структурувати інструменти грошово-кредитної політики відповідно 

до макроекономічних показників економіки;  

контролювати роботу банківських установ з питань фінансового 

моніторингу. 

 

формування суджень: 

наглядати за дотриманням банківського законодавства,  

аналізувати виконання банківських нормативів;  

визначати розмір резерву на покриття банківських ризиків;  

визначати можливі напрямки застосування досвіду функціонування 

грошово-кредитних систем країн із розвиненою економікою в умовах 

реформування економіки України. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої 

освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів). 

 



6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

3. Вибіркова навчальна дисципліна 

 

4. Оцінювання:  

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань);  

підсумкове – ПМК.  

 

5. Мова викладання:  

українська 

 

6. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування» 

За вибором  

навчального  

закладу  

Модулів - 1 Спеціальність  

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 

3 

4-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Реферат , СРС 

(назва) 

Семестр  

Загальна кількість 7-й 9-й 



годин – 150 Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних - 65 

самостійної роботи 

студента - 85 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень:  

бакалавр 

 

26 год. 8год.  

Практичні, семінарські 

39 год. 4год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

85 год. 108год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  

екзамен  

 

8. Викладач  

Неїзвєстна О.В., к.е.н., доцент. 

 

     9. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Основні напрями діяльності центральних банків. 

Економічні засади діяльності НБУ 

 

Тема 1 Походження та основні напрямки діяльності центральних 

банків (ЦБ) 

1.1 Статус та основи організації ЦБ. 

1.2 Операції ЦБ. 

 

Тема 2 НБУ – центральний банк держави 

2.1 НБУ – головна ланка грошово-кредитної системи.  

2.2 Функції та основні інструменти грошово-кредитної політики НБУ. 

 

Змістовий модуль 2. Операції і функції НБУ 

 

Тема 3 Емісія готівки та регулювання готівково - грошового обороту 

3.1 Регулювання НБУ касових операцій. 



3.2 Контроль за додержанням порядку виконання операцій з 

готівкою. 

3.3 Ліміти каси та їх регулювання. 

 

Тема 4 Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних 

банків (КБ) 

4.1 Характеристика кредитів ЦБ. 

4.2 Розвиток кредитних відносин НБУ з банками. 

4.3 Розрахункове обслуговування банків ЦБ. 

 

Тема 5 Регулювання діяльності КБ  

5.1 Управління готівковим грошовим обігом. 

5.2 Фактори, що впливають на зростання грошової маси. 

5.3 Методи грошово-кредитного регулювання. 

 

Тема 6  Банківський нагляд 

6.1 Державні методи регулювання банківської діяльності. 

6.2 Обов’язкове ліцензування КБ. 

6.3 Форми і види контролю і нагляду банківської діяльності. 

 

Тема 7 ЦБ – банкір і фінансовий агент уряду 

7.1 Кредитне, консалтингове і представницьке обслуговування 

уряду. 

7.2 Роль ЦБ в управлінні внутрішнім державним боргом. 

7.3 Роль ЦБ в управлінні зовнішнім боргом держави.  

 

Тема 8 Валютне регулювання та контроль 



8.1 Економічна сутність та інструменти валютного регулювання.  

8.2 Платіжний баланс: економічний зміст і роль у системі валютного 

регулювання. 

8.3 Золотовалютні резерви в системі валютного регулювання. 

 

Змістовий модуль 3. Грошово-кредитна політика та її інструменти 

 

Тема 9 Грошово-кредитна політика 

9.1 Основні принципи грошово-кредитної політики. 

9.2 Засоби та методи грошово-кредитної політики. 

9.3 Управління грошово-кредитною політикою. 

 

Тема 10 Інструменти грошово-кредитної політики 

10.1 Класифікаційна характеристика інструментів грошово-

кредитної політики. 

10.2 Політика обов’язкових резервних вимог. 

10.3 Політика рефінансування ЦБ комерційних банків. 

10.4 Політика ЦБ на відкритому ринку. 

 

 

10. Рекомендована література 

1. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика. –
Тернопіль, «Карт-бланш», 2002. – 272 с.  

2. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та 
перспективи змін / За ред. В.С. Стельмаха. – К.: Центр наукових 
досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. – 404 с.  

3. Мороз А.М. Центральний банк та грошово-кредитна політика / Мороз  
А.М., Пуховкіна М.Ф., Савлук М.І. та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.  

4. Артус М.М. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки / М.М. 
Артус // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 54–59. 

5. Грошово-кредитна політика в Україні [монографія]; За ред. В.І. 
Міщенка; [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання. КОО, 2003. – С. 14.  



6. Загорський В.С. Центральний банк і грошово-кредитна політика: 
навчально-методичний посібник. / В.С. Загорський., О.І. Копилюк, С.В. 
Медведчук. – Львів : Видавництво ЛКА, 2003. – 180 с. 

7. Козюк В.В. Трансформація центральних банків в умовах глобалізації: 
макроекономічні та інституціональні проблеми: [Монографія] / В.В. 
Козюк. – Тернопіль : Видавництво «Астон», 2005. – 320 с. 

8. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та 
перспективи змін / За ред. В.С. Стельмаха. – К.: Центр наукових 
досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. – 404 с. 

9. Петрик О.І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід та 
перспективи для України: [монографія] ; відп. ред. акад. НАНУ В.М. 
Геєць / О.І. Петрик . – К.: УБС НБУ, 2008. – 369 с. 

10.  Мороз А.М. Центральний банк та грошово-кредитна політика / 
Мороз  
А.М., Пуховкіна М.Ф., Савлук М.І. та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с. 

 

 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання знань про 

формування системи теоретичних і практичних знань, які включають категорії, 

поняття, механізми, що забезпечують розвиток фінансового ринку України як 

підсистеми фінансових відносин. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутність, функції, структуру та роль фінансового ринку в економіці; 

нормативно-правову базу, що регулює фінансовий ринок; 

фінансові інститути, що виступають посередниками між суб’єктами 

фінансового ринку; 

ціноутворення на фінансовому ринку та теорії ризику; 

ринки капіталів, похідних фінансових інструментів, грошовий, 

валютний, фондовий, банківських позичок, особливості їх розвитку; 

сутність фондових бірж, їх розвиток у світі та в Україні; 

міжнародні та вітчизняні органи, що здійснюють регулювання 

фінансового ринку; 

 

застосування знань і розумінь: 



аналізувати нормативно-правові документи, що регулюють 

фінансовий ринок України і світу; 

класифікувати цінні папери за ознаками, визначеними 

законодавчими актами України; 

проводити інформаційний пошук інструментів фінансового ринку, 

аналізувати їх; 

правильно оцінити стан розвитку фінансового ринку на державному 

рівні, у регіоні та на місцевому рівні; 

характеризувати суб’єкти, інструменти та активи фінансового ринку; 

класифікувати та систематизувати сегменти фінансового ринку, 

об’єкти та завдання сегментів; 

оцінити дохідність операцій з фінансовими активами; 

аналізувати можливості застосування теорій ризику на фінансовому 

ринку України; 

розв’язувати задачі із використанням простих і складних відсотків; 

оцінювати дохідність кредитних операцій; 

визначати вартість опціонів, варантів, свопів, форвардні і ф’ючерсні 

курси, показники оцінки акцій, облігацій та інших цінних паперів; 

моделювати та аналізувати портфель цінних паперів; 

 

 

формування суджень: 

визначати результати біржових угод; 

визначати коефіцієнт бета (β), стандартне відхилення портфеля 

інвестора; 

розраховувати дохід за цінними паперами, ціну акції з рівномірним і 

нерівномірним ростом дивідендів; 

проаналізувати методику розрахунку фондових індексів; 

розв’язувати задачі з продажу (купівлі) ф’ючерсних контрактів, 

опціонів, угод між банками на процентний своп; 

розробити пропозиції щодо покращення розвитку фінансового ринку 

України; 

визначати ціни дисконтної облігації, дохід інвестора за 

казначейським векселем. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 



 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

за вибором студента 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів - 2 
Спеціальність  072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Семестр: 

Змістових модулів - 

2 

8-й 9-й 

Лекції: 

30 год. 4 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

ступінь: магістр Практичні, семінарські: 

30 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 90 год. 140 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 8 
Вид контролю: 

екзамен 

 

 

8. Викладач Гудзь Ю.Ф., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Організація та функціонування фінансового ринку 

 



Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці 

1.1. Сутність фінансового ринку, його завдання, передумови виникнення. 
1.2. Принципи, функції та класифікація фінансового ринку. 
1.3. Процес інтеграції фінансового ринку в Україні і світі. 
1.4. Фінансові активи та фінансові інструменти. 
 

Тема 2. Регулювання фінансового ринку 

2.1 . Сутність регулювання фінансового ринку. Елементи, напрями, рівні 
та форми регулювання. 
2.2 . Інтеграція України в міжнародні організації, що здійснюють правове 
регулювання фінансового ринку. 
2.3 .  Міжнародні стандарти регулювання фінансового ринку. 
2.4 .  Основні законодавчі акти, які регулюють фінансовий ринок. 
 

Тема 3. Інфраструктура фінансового ринку 

3.1. Сутність інфраструктури фінансового ринку. 

3.2. Характеристика елементів інфраструктури фінансового ринку. 

3.3. Фінансові посередники як об’єкти інфраструктури фінансового ринку. 

3.4. Банківські та небанківські фінансові установи на фінансовому ринку 

України. 

3.5. Депозитарно-клірингова інфраструктура фінансового ринку. 

     

Тема 4. Ризик і ціна капіталу 

4.1. Ціноутворення на фінансовому ринку. 

4.2. Дохід і ризик цінного паперу. Оцінювання ризику. 

4.3. Розвиток теорій ризику. Диверсифікація портфеля. 

4.4. Поняття і класифікація фінансових ризиків. 

 

 

Тема 5. Грошовий ринок 

5.1. Суть, структура, суб’єкти та функції, грошового ринку. 

5.2. Фінансові інструменти грошового ринку. 

5.3. Складові грошового ринку, їх особливості. 

5.4. Кредитні картки, їх розвиток в Україні. 

 

Змістовий модуль 2. Характеристика сегментів фінансового ринку 

 

Тема 6. Ринок капіталів 

6.1. Основи організації ринку капіталів. 

6.2. Кредитний ринок як складова ринку капіталів. 

6.3. Державний кредит, його форми та види. 

6.4. Банківське кредитування. Активні та пасивні операції банків. 

6.5. Оцінювання кредитоспроможності підприємств і банків. 

 

Тема 7. Валютний ринок. 



7.1. Основи функціонування валютного ринку. 

7.2. Валюта й валютні операції. 

7.3. Валютне регулювання та курсова політика НБУ. 

7.4. Методи валютного регулювання НБУ. Валютний контроль. 

 

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів.  

8.1. Особливості розвитку ринку похідних цінних паперів.  

8.2. Ф’ючерсні угоди, їх розвитком в Україні.  

8.3. Сутність форвардних угод, їх види, переваги та недоліки.  

8.4. Сутність опціонів, варантів і свопів, їх види, переваги та недоліки.  

8.5. Створення ринку синтетичних цінних паперів. 

 

Тема 9. Фондовий ринок.  

9.1. Загальна характеристика фондового ринку, його інструменти.  

9.2. Класифікація цінних паперів, їх вартісні і цінові чинники. 

9.3. Ринок облігацій та акцій.  

9.4. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Фундаментальний і 

технічний аналіз фондового ринку.  

9.5. Основні фондові операції. Завдання та значення фондового ринку. 

 

Тема 10. Фондова біржа і біржові операції 
10.1. Історія розвитку бірж та основи їх організації у країнах з розвинутими 

ринковими відносинами.  

10.2. Фондова біржа як організаційний ринок з торгівлі цінними паперами.  

10.3. Біржовий ринок України.  

10.4. Фондові індекси. Індекси українського фондового ринку та їх порівняльна 

характеристика.  

 

 

10. Рекомендована література 

1. Конституція України // Закони України: В 12 т. – Т. 10. – С. 5 – 40. 

2. Положення про саморегулівні організації професійних учасників 

фондового ринку: Затв. Рішенням Держ. Комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 25 травн. 2009 р. № 458 //  

3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 

2000 р., № 2121-ІІІ, //Уряд. Кур’єр від 17 січня 2001 року. 

4. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон 

України від 30 жовт. 1996 р. № 448/96-ВР // Закони України: В 12 т. – Т. 11. – 

С. 177 – 188. 

5. Указ президента України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 23 

лист. 2011 р. № 1070. 

6. Демківський А.В. Гроші та кредит. Навч. посібник – К.: Дакор, 

2007. 



7.  Еш С.М. Фінансовий ринок. Курс лекцій. – К.: НУХТ, 2007. – 141 

с. 

8.  Еш С.М. Фінансовий ринок. Навч. посібник (2-ге вид.). – К.: Центр 

навчальної літератури, 2011. – 528 с. 

9. Фінанси для фінансистів [текст]: підручник. / О.О. Шеремет, І.В. 
Демяненко, К.В. Багацька [та ін.] за заг. ред. .А. Говорушко – К.: «Центр 
учбової літератури», 2013. – 612 с. 

10. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – 2-е вид., 

24нгл.. І доп. – К.: Знання-Прес, 2008. – 535 с. 

 

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, оподаткування та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування 

професійних знань і навичок, необхідних для організації і проведення 

фінансового аналізу на підприємстві, координації діяльності підприємства 

у відповідності з отриманими результатами щодо його проведення. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

теоретичних основ фінансового аналізу; 

методики аналізу щодо раціонального використання фінансових ресурсів 

підприємства і можливих резервів підвищення ефективності діяльності; 

сутності фінансово-економічних явищ і процесів, їх взаємозв’язок й 

взаємозалежність з метою підготування даних для прийняття фінансово-

економічних і управлінських рішень; 

змісту і підходів щодо організації і проведення фінансового аналізу на 

підприємстві, інтерпретації фактичного матеріалу. 

 

застосування знань і розумінь: 

систематизувати й моделювати фінансові процеси і явища; 

визначати вплив чинників, оцінювати фінансове становище; 

застосовувати  економічні прийоми фінансового аналізу підприємства на практиці; 

виявляти резерви підвищення ефективності функціонування 



підприємства. 

 

формування суджень: 

здатність документально оформлювати фінансовий аналіз; 

здатність впроваджувати в практичну діяльність відповідні методи, види 

та форми фінансового аналізу; 

здатність організовувати фінансовий аналіз на підприємстві. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

      

 

 

    7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS - 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов`язкова. 



Модулів - 1 Спеціальність:  

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин -150 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

Ступінь:  

«бакалавр» 

26 6 

Практичні, семінарські 

39 8 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

85 136 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю:   
екзамен 

 

8. Викладач 

Каминський, к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Основи фінансового аналізу  та оцінки фінансового 

стану 

 

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу. 

1.1 Сутність і значення фінансового аналізу: його основні цілі, 

завдання, особливості. 

1.2 Функції та основні етапи фінансового аналізу підприємства.  

1.3 Види фінансового аналізу та класифікація економічних показників, 

що використовуються у фінансовому аналізі. 

1.4 Методи фінансового аналізу та їх класифікація.  

1.5 Основні прийоми та типи моделей фінансового аналізу. 
 

Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємств 



2.1. Фінансовий стан підприємства як одна з найважливіших 

характеристик діяльності підприємства 

2.2. Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу 

підприємства  

2.3. Бухгалтерський баланс як найважливіша форма фінансової 

звітності 

2.4. Поняття капіталу у різних аспектах  

 

Тема 3. Аналіз фінансової стійкості 

3.1. Поняття фінансової стійкості. Показники оцінки фінансової 

стійкості. 

3.2. Типи фінансової стійкості. 

3.3. Визначення абсолютних та відносних показників фінансової 

стійкості, їх аналіз. 

 

Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства 

4.1. Сутність ліквідності та платоспроможності і їх значення при 

оцінці фінансового стану підприємства 

4.2. Власний оборотний капітал - абсолютний показник ліквідності і 

платоспроможності 

4.3.  Система показників ліквідності: методика їх розрахунку 

4.4. Зміст та основні напрямки здійснення аналізу 

платоспроможності підприємства. 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз грошових потоків і фінансових результатів 

 

Тема 5. Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків 

5.1. Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу. 

5.2. Основні канали надходження грошових коштів та платежів за 

напрямками діяльності підприємства 



5.3. Аналіз руху грошових коштів прямим та непрямим методом. 

5.4. Коефіцієнтний аналіз по звіту про рух грошових коштів  

 

Тема 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства 

6.1. Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінки. 

6.2. Основні завдання оцінки кредитоспроможності 

6.3. Класифікація позичальників за результати оцінки їх фінансового 

стану  

 

Тема 7. Аналіз ефективності використання капіталу 

7.1. Показники ефективності використання капіталу, аналіз 

прибутковості.. 

7.2. Аналіз оборотності капіталу: показники швидкості оборотності 

капіталу. 

7.3. Сутність ефекту фінансового важеля. 

 

Тема 8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

8.1. Цілі аналізу фінансових результатів. 

8.2. Показники, які характеризують фінансові результати. 

8.3. Методика аналізу валового прибутку. 

8.4. Аналіз прибутку від операційної діяльності і рентабельності 

8.5. Методика аналізу використання прибутку підприємства 

 

Змістовий модуль ІІІ. Аналіз  фінансових ризиків 

 

Тема 9. Оцінка виробничо-фінансового левериджу 

9.1. Поняття, сутність та значення левериджу в оцінці ефективності 

інвестиційної політики підприємства  



9.2. Рівень виробничого левериджу як відношення темпів приросту 

валового прибутку до темпів приросту обсягу продажу. 

9.3. Взаємозв’язок фінансового левериджу і фінансового ризику. 

 

Тема 10. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості 

підприємства 

10.1. Сутність ділової активності підприємства та показники, що її 

характеризують 

10.2. Вплив оборотності активів на показники ефективності 

діяльності підприємства 

10.3. Поняття інвестиційної привабливості та показники, що її 

характеризують  

 

Тема 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств 

11.1. Поняття неспроможності і банкрутства 

11.2. Завдання і джерела інформації аналізу фінансового стану 

неплатоспро-можних підприємств 

11.3. Методика аналізу фінансового стану 

 

10. Рекомендована література   

Ващенко Л. О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу 
фінансового стану підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04 [Текст] 
/ Л. О. Ващенко; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату 
України. – К., 2005. – 20с. : іл. 

Гречина І.В. Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств: 
монографія [Текст] / І.В. Гречина, П.М. Сухарев. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. –  
417 с. 

Косова Т.Д. Фінансові інститути в системі управління інвестиційним 
процесом: монографія [Текст]/ Т.Д.Косова.  – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. –  338 с. 

Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу: навч. посіб. 
[Текст] / кол. авт.: Косова Т. Д. [та ін.]; [за заг. ред. Т. Д. Косової]. – Донецьк: 
ДонНУЕТ, 2011. – 498 с. 

 Косова Т.Д., Сіменко І.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / М-во 



освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського; кол. авт.: Косова Т. Д. [та ін.]; [за заг. ред. Т. Д. Косової, І.В. 
Сіменко]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2014. – 459 с. 

Мальчик М. В. Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс: навч.-метод. 
посіб. [Текст] / Мальчик М. В., Бойко С. Т. – Рівне: Лапсюк В. А., 2010. – 234 с. 

Мних Є. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [Текст] / Є В. Мних, Н. С. 
Барабаш.  – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 411 с. 

Сухарев П. М. Економічний аналіз в системі податкового контролю: 
організація і методика: навч. посібник. [Текст]  / П.М. Сухарев, Л.О. Сухарева, 
О.О. Назаренко, О.Л. Павліченко, Я.І. Глущенко. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 
124с.  

Сухарев П.М. Фінансовий аналіз: навчальний посібник [Текст] / П.М. 
Сухарев, Т.Д. Косова, І.В. Сіменко. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – 299с. 

Фінансовий аналіз [Текст] : теорія та практика : навч. посібник / О.Я. 
Базілінська . – 2-ге вид . – К. : Центр учб. л-ри, 2011 . – 328 с. 

 

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

  

1. Мета викладання навчальної дисципліни сформувати у студентів систему 

знань з теоретичних і практичних питань організації  фінансової діяльності 

суб’єктів підприємництва 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутність та теоретичні основи фінансової діяльності суб’єктів 

підприємництва,  

методичний інструментарій забезпечення ефективної фінансової 

діяльності суб’єктів підприємництва,  

процеси формування власного і позичкового капіталу підприємств, 

методики оцінювання вартості підприємства, 

особливості фінансової діяльності на етапі реорганізації та в сфері 

зовнішньоекономічних відносин;  

основи управління фінансовими інвестиціями. 

 

застосування знань і розумінь: 

застосовувати прийоми аналізу фінансової діяльності підприємств, 

оцінювати фінансове забезпечення та фінансовий стан підприємства, 



надавати оцінку ефективності дивідендної та інвестиційної політики 

підприємства, обґрунтовувати форми реорганізації  підприємств , 

застосовувати інструменти фінансового контролінгу. 

 

формування суджень: 

вивчення змісту та основних напрямів фінансової діяльності 

підприємств; оволодіння практичними навичками використання форм 

фінансування підприємств; 

 здобуття практичних навичок визначення потреби підприємства в 

капіталі; ознайомлення з процесом формування власного та позичкового 

капіталу підприємства;  

оволодіння методами й прийомами фінансового контролінгу, 

вивчення особливостей фінансової діяльності підприємств у сфері 

зовнішньоекономічних відносин. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Модулів - 1 Спеціальність  

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Семестр: 

Змістових модулів - 

2 

7-й 8-й 

Лекції: 

26 год. 4 год. 



 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

39 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 85 год. 140 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 8 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач Неїзвєстна О.В., к.е.н., доцент. 

 

     9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Організаційні основи та формування фінансових 

ресурсів суб’єктів підприємництва  

 

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва 

1.1. Мета і завдання навчальної дисципліни «Фінансова діяльність 

суб’єктів підприємництва» 

1.2. Підприємство як суб'єкт підприємництва  

1.3.Фінансова, операційна та інвестиційна діяльність суб’єктів 

підприємництва 

1.4. Фінансові ресурси суб’єктів  підприємництва 

1.5. Організація фінансової діяльності підприємства 

1.6. Державне регулювання фінансової діяльності суб’єктів 

підприємництва. 

1.7 Фінансові  взаємовідносини  підприємств з державою та їх місце у 

фінансовій діяльності 

 

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм 

організації бізнесу 

 2.1. Критерії вибору організаційно-правової форми ведення 

підприємницької діяльності 

2.2. Форми фінансування діяльності суб’єктів підприємництва 

2.3. Зобов’язання суб’єктів підприємництва 

2.4. Основи фінансування суб’єктів підприємництва в Україні. 

 

Тема 3. Формування власного капіталу суб’єктів підприємництва 

3.1. Власний капітал підприємства, його функції та складові. 



3.2. Характеристика статей власного капіталу і порядок їх відображення в 

балансі. 

3.3. Статутний капітал: формування та джерела 

3.4. Види резервного капіталу та джерела його формування 

3.5. Зміна величини статутного капіталу акціонерного товариства 

 

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства 

4.1. Сутність та класифікація внутрішніх джерел фінансування 

підприємства 

4.2.Поняття  самофінансування підприємства, його джерела 

4.3. Принципи самофінансування підприємств 

4.4.Cash-Flow (чистий грошовий потік) як внутрішнє джерело 

фінансування підприємства. 

4.5. Звіт про рух грошових коштів 

 

Тема 5. Дивідендна політика підприємства 

5.1. Зміст і завдання дивідендної політики. 

5.2. Теорії дивідендної політики. 

5.3. Показники ефективності дивідендної політики підприємства. 

5.4. Розподіл прибутку і виплата дивідендів. 

5.5. Фактори, що впливають на дивідендну політику підприємства. 

5.6. Методи нарахування дивідендів. 

 

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів 

6.1. Сутність запозичених ресурсів та їх роль у діяльності підприємств. 

6.2. Фінансові кредити як форма запозичених ресурсів. 

6.3. Практична діяльність підприємства щодо отримання банківського 

кредиту.  

6.4. Кредитне забезпечення, його форми. 

6.5. Фінансування підприємства за рахунок комерційних позичок. 

6.6. Фінансування підприємства за рахунок коштів, залучених в 

результаті емісії та розміщення облігацій. 

6.7. Небанківське кредитування підприємств в сучасних умовах. 

 

Змістовий модуль 2. Напрями фінансової діяльності суб’єктів 

підприємництва у сучасних умовах 

 

Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства 

7.1. Реорганізація і реструктуризація підприємства як санаційні заходи 

7.2. Форми і види реструктуризації і реорганізації підприємства 

7.3.Реорганізація, яка спрямована на укрупнення підприємства 

7.4.Реорганізація, яка спрямована на подрібнення підприємства  

7.5.Реорганізація без змін розмірів підприємства (перетворення). 

7.6. Складання розподільного балансу 

 



Тема 8. Фінансове інвестування підприємства 

8.1. Економічна сутність та види інвестицій. Інвестиційна діяльність 

підприємств. 

8.2. Фінансові інвестиції: сутність, об’єкти, форми.  

8.3. Формування портфелю цінних паперів і управління ним. 

8.4.  Економічна оцінка ефективності фінансових інвестицій. 

8.5. Інвестиційні ризики  та їх оцінка. 

 

Тема 9. Оцінювання вартості підприємства 

9.1. Необхідність, сутність і принципи оцінювання вартості підприємства. 

9.2. Взаємозв’язок цілей оцінювання вартості підприємства з видами 

оцінної вартості і суб’єктами оцінки. 

9.3. Методи оцінювання вартості  підприємства та їх характеристика. 

9.4. Доходний підхід оцінювання вартості  підприємства.  

9.5. Витратний підхід оцінювання вартості  підприємства. 

9.6. Ринковий (порівняльний) підхід оцінювання вартості  підприємства 

 

 

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних 

відносин 

10.1. Суть зовнішньоекономічної діяльності, принципи та суб’єкти. 

10.2. Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

10.3. Види зовнішньоекономічних операцій та методи їх здійснення. 

10.4. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та методи їх 

нейтралізації. 

10.5. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 

10.6. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД в Україні. 

10.7. Фінансова діяльність на території вільних економічних зон. 

Офшорні зони. 

 

Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві  

11.1. Сутність, функції і задачі фінансового контролінгу. 

11.2. Організація й інформаційне забезпечення фінансового контролінгу. 

11.3. Бюджетування й аналіз відхилень як найважливіші методи 

фінансового контролінгу. 

11.4. Стратегічна діагностика й інструменти стратегічного фінансового 

контролінгу. 

11.5. Оперативна діагностика й інструменти оперативного фінансового 

контролінгу. 

 

10. Рекомендована література 

1. Конституція України. –К., 1996 

2. Господарський кодекс України.- Х «ТОВ Одіссей», 2010 



3. Бюджетний кодекс України - Х «ТОВ Одіссей», 2010 

4. Податковий кодекс України. – Х.: Одіссей, 2011. – 568 с. 

5. Кравчук О.М., Лещук В.П. Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва: Навч.посіб – К.: ЦУЛ, 2010 – 504 с. 

6. Омелянович Л.О. та ін. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва. 

Навч.посіб. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013 – 275 с. 

7. Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами: Навч.пос. – К.: 

Центр учбової літератури,2008. – 296 с. 

8. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: 

Навч.посібник.- К.:КНЕУ, 2003.- 554 с. 

9. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.-метод.посіб. для 

самост.вивч.дисц. / О.О.Терещенко та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с. 

10. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Финансовый менеджмент: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб :Питер, 2011 – 496 с.: ил. 

 

 

ФІНАНСИ  

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни -  формування у студентів 

системи компетентностей з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх 

функціонування на макро- та мікрорівнях як теоретичної основи фінансової 

політики розвитку фінансової системи. 

 

2.Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основ фінансового управління;  

методів організації ефективного господарювання держави та підприємств 

для вирішення конкретних фінансових завдань (формування та розподіл 

доходів та витрат) у межах фінансової системи з урахуванням сфер та ланок 

фінансового управління; 

 

застосування знань і розумінь: 

обґрунтовувати напрями підвищення ефективності використання 

фінансових ресурсів на підставі проведення оцінки впливу зовнішнього 

середовища (фінансової системи, податкової системи, бюджетної системи, 

фінансових, міжнародних ринків та ін.) і загальної ефективності фінансових 

потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. 

 

формування суджень: 

розуміти принципи та функції фінансів, процес організації фінансової 

діяльності на підприємстві;  



розраховувати податкові платежі підприємства, з урахуванням 

особливостей бюджетної та податкової системи держави; 

формувати фінансову політику підприємства, використовуючи 

інструменти страхового, фінансового та валютного ринків. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

нормативна 

Рік підготовки: 

2-й 3-й,4-й 

(скор.ф.навч) 

Модулів – 1 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів – 

4 
3-й 

 6-й,7-й 

(скор.ф.навч) 

Лекції: 

39 год. 4 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

ступінь: 

 бакалавр 

  

Практичні, семінарські: 

26 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 
 85 год. 142 год. 

Індивідуальні заняття: 



навчання: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

Екзамен 

 

8. Викладач Александрова Г.М., к.е.н., доцент. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теорія фінансів 

 

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 

1.1. Предмет і метод курсу. 

1.2. Фінансові категорії. 

1.3. Функції і роль фінансів. 

1.4. Взаємозв’язок фінансів з іншими категоріями. 

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів 

2.1. Еволюція розвитку, історичні передумови та етапи виникнення 

фінансів. 

2.2. Моделі фінансових відносин у суспільстві. 

2.3. Значення та роль фінансів. 

 

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки 

3.1. Етапи становлення фінансової науки. 

3.2. Зарубіжна фінансова думка. 

3.3. Розвиток фінансової науки в Україні. 

3.4. Основні елементи сучасної фінансової наукової думки. 

 

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика 

4.1. Поняття фінансової системи держави. економічні та організаційні 

засади. створення фінансової системи держави. 

4.2. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи. 

4.3. Фінансова політика. 

4.4. Фінансовий механізм: сутність, зміст, структура, характеристика 

окремих ланок. 

4.5. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового 

регулювання. 

 

Змістовий модуль 2. Бюджетна система і бюджетний процес 

 

Тема 5. Податки.  Податкова система. 

5.1. Сутність, класифікація та основні елементи податків. 

5.2. Особливості податкової системи України. 

5.3. Податкове право і політика оподаткування України в сучасних 



умовах. 

 

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система 

6.1. Сутність, значення та функції бюджету. 

6.2. Бюджетний устрій і бюджетна система України. 

6.3. Етапи бюджетного процесу. 

 

Тема 7. Бюджетний дефіцит 

7.1. Збалансованість бюджетів як принцип бюджетної системи України. 

7.2. Економічна природа бюджетного дефіциту і його причини. 

7.3. Джерела покриття бюджетного дефіциту. 

 

Тема 8. Державний кредит 

8.1. Сутність та функції державного кредиту.  

8.2. Основні форми державного кредиту та їх характеристика. 

8.3. Державний борг та методи управління ним. 

 

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове. 

Вирівнювання 
9.1. Місцеві фінанси, їх суть і значення в економічному розвитку регіонів. 

9.2. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки. 

9.3. Збалансування місцевих бюджетів. 

 

Змістовий модуль 3. Сутність та зміст ланок фінансової системи держави 

 

Тема 10.  Соціальні позабюджетні фонди 

10.1. Загальна характеристика державних цільових фондів. 

10.2. Особливості формування та сутність фонду соціального страхування 

від. нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

10.3. Сутність та значення фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття. 

10.4. Загальна характеристика фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності. 

10.5. Особливості формування фонду Пенсійного страхування. 

 

Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання 

11.1. Фінансові відносини суб'єктів господарювання. 

11.2. Фінанси некомерційних установ і організацій. 

 

Тема 12. Фінанси домогосподарств 

12.1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів домашніх 

господарств у ринковій системі господарювання. 

12.2. Джерела і структура фінансів домогосподарств. 

12.3. Фінансові рішення домашніх господарств. 



12.4. Інвестиційна діяльність населення. 

 

Тема 13. Страхування. Страховий ринок 

13.1. Сутність і функції страхування. Основні терміни і поняття 

страхування. 

13.2. Основні галузі та форми страхування. 

13.3. Страховий ринок України на сучасному етапі. 

 

Тема 14. Фінансовий ринок 

14.1. Сутність та особливості функціонування фінансового ринку. 

14.2. Структура фінансового ринку. 

14.3. Характеристика основних інструментів фінансового ринку. 

14.4.  Регулювання фінансового ринку. 
 

Змістовий модуль 4. Сутність форм фінансових відносин і методів 

фінансової діяльності 

 

Тема 15. Фінансовий менеджмент 

15.1. Теоретичні основи фінансового менеджменту. 

15.2. Організаційні основи фінансового менеджменту. 

15.3. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. 

15.4. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю. 

 

Тема 16. Міжнародні фінанси 

16.1. Економічна природа та система міжнародних фінансових відносин. 

16.2. Міжнародна фінансова політика, її типи та інструменти. 

16.3. Міжнародний фінансовий ринок. 

16.4. Міжнародні фінансові інституції. 

 

Тема 17. Фінансова безпека держави 

17.1. Фінансова безпека як складова економічної безпеки держави. 

17.2. Сутність і складові фінансової безпеки держави. 

17.3. Види загроз фінансовій безпеці держави. 

17.4. Система показників оцінки фінансової безпеки держави. 

 

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою 

18.1. Особливості функціонування фінансових систем країн, що 

розвиваються. 

18.2. Особливості фінансової системи США, особливості її 

функціонування на сучасному етапі. 

18.3. Фінансова система Великобританії, її склад і механізм 

функціонування. 

18.4. Склад і особливості функціонування фінансової системи Франції. 

 

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу 



19.1. Особливості та роль ЄС у загальносвітовому розвитку. 

19.2. Основні характеристики створення і розвитку ЄС. 

19.3. Організація, структура і динаміка союзного бюджету. 

19.4. Організація оподатковування в ЄС, напрямки гармонізації 

податкового законодавства. 

19.5. Перспективи інтеграції фінансів в державах ЄС. 

 

10. Рекомендована література 

1. Бойко С. В. Теорія фінансів [текст]: підручник/ кол. авт.: С. В. 

Бойко [та ін.]; за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія.-К.: Центр учбової літератури 

,2012.-576 с. -ISBN 978-966-364-997-9. 

2. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: НІОС, 2012. 

3. Вдовенко Л. О. Фінанси [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра ; М-во освіти і науки України, 

Вінниц. держ. аграр. ун-т . ─ К. : Центр учб. л-ри, 2010 . ─ 152 с. 

4. Карлін М. І. Державні фінанси розвинутих країн [ Текст ] : навч. 

посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України / М. І. Карлін ; [М-во освіти і 

науки України] . ─ Л. : Новий Світ-2000, 2010 . ─ 484 с. 

5. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн. — К., 

2010. 

6. Кремень О. І. Фінанси [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом 

освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. / О. І. 

Кремень, В. М. Кремень ; [М-во освіти і науки, молоді та спорту України] . ─ К. 

: Центр учбової літератури, 2012 . ─ 416 с.  

7. Кудряшов В. П. Фінанси [ Текст ] : навч. посіб. : [рекоменд. М-вом 

освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Кудряшов . ─ Херсон : 

[ОЛДІ-плюс], 2011 . ─ 352 с. 

8. Стойка О. Я. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. Дема 

; за ред. канд. екон. наук, доц. О. Я. Стойка. - К. : Алерта, 2014. - 431 с. : рис., 

табл. - Бібліогр.: с. 421-428. - 500 экз. - ISBN 978-617-566-254-0 

9. Сунцова О. О. Місцеві фінанси [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / О. О. Сунцова ; М-во освіти і науки України . ─ 3-тє вид., перероб. 

та допов. ─ К. : Центр учбової літератури, 2010 . ─ 488 с. 

10. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. –К.: НІОС, 2011. 

 

 

 

ФІНАНСИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

 

 1. Мета дисципліни – розкриття особливостей управління фінансами 

страхових компаній, а також визначення можливостей мінімізації страхових 



ризиків за допомогою застосування основних методів управління страховими 

ризиками. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

Знання і розуміння:  
теоретичні засади щодо сутності управління фінансами страховика; 

методологічні основи здійснення такого управління; 

прицини формування фінансових ресурсів страхових організацій; 

етапи управління фінансами страхової компанії. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти  проводити розробку нових чи удосконалення існуючих джерел 

фінансових ресурсів страхових організацій;  

вміти подати й оцінити обрану стратегію формування фіннасвих ресурсів 

страхових організацій;  

розробляти економічне обґрунтування розвитку фінансів страховика 

(страхової компанії);  

сформувати тарифну систему страховика;  

раціонально  обирати  способи  формування  попиту на  страхову послугу 

та методи стимулювання її збуту. 

 

формування суджень: 

визначення видів ризиків, які приймаються на страхування;  

розробка і затвердження правил страхування; 

андерайтинг (ідентифікація та комплексний аналіз ризиків – визначення 

джерел та факторів ризику, оцінка ймовірності настання страхового випадку); 

розробка заходів щодо управління страховими ризиками. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань);  

підсумкове – ПМК (100 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

Характеристика 

навчальної 



кваліфікаційний рівень дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS –3,5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

Дисципліни 

вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

4-й 

 

Модулів - 1 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 7-й 

Лекції: 

26 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Удосконалення страхових 

послуг в Україні  

- 

ступінь: бакалавр Практичні, 

семінарські: 

26 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість годин - 

105 

- 

Самостійна 

робота: 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

 53 год. 

Індивідуальні 

заняття: 

аудиторних – 3 - 

самостійної роботи студента 

– 6 

Вид контролю: 

ПМК (залік) 
 
 

8. Викладач  

Александрова Г.М., к.е.н., доцент. 
 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління фінансами страхових  

організацій  

 

 

Тема  1. Сутність фінансів страховика та особливості її організації 

1.1 Страхова компанія як суб’єкт підприємницької діяльності і специфічна 

фінансова установа. 

1.2  Сутність фінансів страхових організацій та необхідність їх державного 

регулювання. 



1.3  Фінансові ресурси страховика. Специфіка формування капіталу страхової 

компанії. 

 

   Тема  2.  Грошові надходження страховиків  
2.1  Сутність грошових надходжень страховиків та їх класифікація. 

2.2  Страхові премії як основне джерело надходжень страхової організації від 

операційної діяльності. 

2.3 Інші надходження страховиків від операційної діяльності. 

2.4 Грошові надходження страховиків від інвестиційної, фінансової діяльності. 

Інші доходи. 

 

Тема 3. Страхові резерви, їх склад та порядок формування 

3.1 Поняття страхових технічних резервів із загального страхування та їх склад. 

3.2 Резерви премій та методи їх формування. 

3.3 Резерви збитків та методи їх формування. 

3.4 Інші види технічних резервів та методи їх формування. 

3.5 Поняття резервів зі страхування життя та їх склад. 

3.6. Порядок розрахунку резервів довгострокових зобов’язань. 

3.7 Резерви належних виплат страхових сум. 

 

Тема 4. Розміщення страхових резервів  

4.1 Необхідність державного регулювання розміщення коштів страхових 

резервів та його зміст. 

4.2 Принципи розміщення коштів страхових резервів. 

4.3 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних 

резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування. 

4.4 Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних 

резервів страховиків, що здійснюють страхування життя.  

 

Змістовий модуль 2. Управління фінансами страхових організацій  

 

Тема 5. Прибуток страховика, його формування та розподіл 

5.1 Сутність прибутку страхової організації та його складові. 

5.2 Порядок визначення прибутку від страхової діяльності. 

5.3 Розподіл прибутку страховика. 

 

Тема 6. Оподаткування страховиків 

6.1 Система оподаткування страхових організацій в Україні. 

6.2 Оподаткування страховиків податком на прибуток. 

6.3 Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика та її зміст. 

Тема 7. Оцінка фінансового стану страховика 

7.1 Поняття фінансового стану страховика. Фінансова надійність страховика та 

чинники, що її забезпечують. 

7.2 Оцінка платоспроможності страхової організації. 

7.3 Показники оцінки фінансового стану страховика. 



 

10. Рекомендована література 

1. Говорушко, Т. А. Страхові  послуги [Текст]: навчальний посібник / Т. 

А. Говорушко.  -  2-ге вид.,перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2008. - 344 с. 

2. Яворська, Т. В. Страхові послуги [Текст]: навчальний посібник / Т. В. 

Яворська ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана 

Франка. - К. : Знання, 2008. - 350 с. 

3. Вовчак, О. Д. Страхові послуги [Текст] : навчальний посібник / О. Д. 

Вовчак, О. І. Завійська ; Мін-во освіти і науки України.  - Львів : "Компакт-ЛВ", 

2007. - 656 с. 

4. Страхові послуги [Текст]: навчально-методичний посібник / КНЕУ; 

ред. Т. М. Артюх. - К. : КНЕУ, 2000. - 124 с.  

5. Страхування [Текст] : підручник / Мін-во освіти і науки України, 

КНЕУ, Укр. фінансово-банківська школа ; ред.  С. С. Осадець.  -  2-е 

вид.,перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 599 с. 

6. Внукова, Н. М. Страхування: теорія та практика [Текст] : навчально-

методичний посібник / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко.  - Х. : 

Бурун Книга, 2004. - 376 с. 

7. Архів статистичної інформації Національної комісії, що  здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових. Режим доступу: 

http://www.dfp.gov.ua/1060.html  

8. Журнал «Страхова справа» (його електронна версія) Режим доступу: 

http://forinsurer.com  

9. Рейтинги страхових компаній України. Режим доступу:   

http://insurancetop.com/  

10. Ліга страхових організацій України. Режим доступу:   

http://uainsur.com/  
 
 

 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Спеціалізація «Фінанси і кредит» 

 

1.Мета викладання навчальної дисципліни - є формування у студентів 

системи знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування 

на мезо-, макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і 

розвитку фінансової системи.  

 

2.Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 



 

знання і розуміння: 
цілісне уявлення про підприємство як суб'єкт економічних відносин на 

макрорівні та його ролі в ринковій економіці;  

розуміння економічної сутності процесів планування та прогнозування 

діяльності;  

цілісне уявлення про капітал підприємства, кругообіг капіталу і його 

стадії;  

усвідомлення економічної сутності та різниці між основним та оборотним 

капіталом;  

усвідомлення економічної сутності витрат на виробництво; знання теорії 

та класифікації витрат;  

розуміння взаємозв'язку між поняттями витрати виробництва, вартість 

товару і його ціна;  

цілісне уявлення про прибуток як економічну категорію, джерела 

прибутку, функції та види прибутку;  

розуміння взаємовідносин підприємств з бюджетними, фінансовими 

структурами та іншими суб'єктами господарювання. 

  

застосування знань і розумінь: 
 аналізувати економічну інформацію, яка відображає діяльність окремого 

суб'єкта господарювання, й робити на основі такого аналізу відповідні 

висновки  

аналізувати фінансовий стан суб'єкта господарювання у частині його 

активів та зобов'язань;  

використовувати звітність як інструмент фінансового аналізу й 

управління фінансами підприємства;  

обґрунтовувати та надавати економічну інтерпретацію фінансових 

результатів діяльності суб'єктів господарювання 
 

формування суджень: 

здатність збирати, обробляти, систематизувати та узагальнювати обсяг 

інформації про діяльність підприємства та умови його функціонування;  

здатність використовувати та удосконалювати методичний 

інструментарій і стандарти економічної роботи;  

здатність вивчати і впроваджувати передовий досвід, проводити наукові 

дослідження з фінансів підприємств. 
 

3.Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 



 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; публікація 

тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 
українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування» 

 

 

Обов`язкова 

Рік підготовки: 
3-й  

Модулів - 1 
Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування»  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й  
Лекції: 

30 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год.  
Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: аудиторних – 

60 год. самостійної 

роботи студента – 90 

год.  

 90 год.  
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

Курсова, екзамен 

8. Викладач 

Гудзь Ю.Ф., к.е.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи фінансів підприємств  
 

Тема 1. Основи фінансів підприємств 



1.1Сутність та функції фінансів підприємств.  

1.2. Фінансові ресурси підприємств.  

1.3. Статутний фонд підприємств.  

1.4. Організація фінансової роботи підприємства 

 

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств  
2.1. Економічний зміст та принципи організації безготівкових розрахунків на 

підприємствах.  

2.2. Види рахунків, що відкриваються підприємствам у банках.  

2.3. Форми безготівкових розрахунків.  

2.4. Організація готівково-грошових розрахунків підприємств.  

2.5. Розрахунково-платіжна та касова дисципліна: наслідки порушення та 

способи зміцнення. 

 

Тема 3. Грошові надходження підприємств  
3.1. Економічна характеристика й склад грошових надходжень підприємства.  

3.2. Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг).  

3.3. Формування витрат підприємства. 

Тема 4. Формування і розподіл прибутку підприємств  

4.1. Економічна сутність і функції прибутку.  

4.2. Формування показників фінансових результатів підприємства у звітності.  

4.3. Фактори, що впливають на прибуток підприємства.  

4.4. Планування прибутку підприємства.  

4.5. Розподіл і використання прибутку підприємства.  

4.6. Система показників рентабельності підприємств 

Тема 5. Оподаткування підприємств  
5.1. Соціально-економічна сутність податків та їх функції.  

5.2. Елементи оподаткування. Класифікація податків.  

5.3. Сутність податкової системи та принципи її побудови.  

5.4. Податкова служба та податкова робота. 

Тема 6. Оборотні кошти підприємств  
6.1. Сутність оборотних коштів, основи їхньої організації на підприємстві.  

6.2. Потреба підприємства в оборотних коштах.  

6.3. Джерела формування оборотних коштів.  

6.4. Показники використання оборотних коштів підприємства 

Змістовний модуль 2. Фінансовий аналіз діяльності підприємств  

 

Тема 7. Кредитування підприємств  
7.1. Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів.  

7.2. Форми та види кредитів в ринковій економіці.  

7.3. Види банківських кредитів.  

7.4. Порядок отримання та погашення банківського кредиту.  



7.5. Комерційне кредитування підприємств. 

Тема 8. Фінансове відтворення основних засобів.  
8.1. Основні засоби підприємства, їх склад, оцінка та відтворення.  

8.2. Капітальні вклад, їх види та форми здійснення.  

8.3. Джерела фінансування капітальних вкладень та порядок їх формування.  

8.4. Ремонт основних засобів та його фінансування. 

Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств  
9.1. Методичний підхід до проведення фінансового аналізу підприємства.  

9.2. Методика фінансового аналізу для підприємств України.  

9.3. Аналіз руху грошових коштів підприємства. 

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах  

10.1. Фінансова стратегія підприємства.  

10.2. Зміст і завдання фінансового планування.  

10.3. Методи визначення фінансових потреб підприємства.  

10.4. Методи планування фінансових показників.  

10.5. Формування показників фінансового плану підприємства.  

10.6. Оперативне фінансове планування на підприємстві 

Тема 11. Фінансова санація підприємств  
11.1 Сутність банкрутства підприємства і його санація.  

11.2 Критерії банкрутства українських підприємств.  

11.3 Проблеми фінансового оздоровлення підприємств.  

11.4 Фінансова санація підприємств та можливості її здійснення.  

11.5 Механізм санації підприємств.  

11.6 Оцінка вартості бізнесу. 

 10. Рекомендована  література   

1.Бердар М. М. Фінанси підприємств:навч. посібн./М. М. Бердар. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.  

2.Бланк И.А.Стратегия и тактика управления фінансами.-К.,1996 

3.Бланк И.А.Управление прибылью.- К.:Ника-Центр,Эльга,1999 

3. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / В. М. Гриньова, 

В. О.Коюда. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 432 с.  

4.Лігоненко Л. О. Фінанси підприємства : підручник / Л. О. Лігоненко, Н. 

М. Гуляєва, Н. А. Гринюк. – К., 2007. – 491 с. 

5. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств : підручник / А. М. 

Поддєрьогін. – 6-ге вид. ; переробл. і виправ. – К. : КНЕУ, 2008. – 552 с.  

6.Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств:Підручник для студентів ВНЗ, 

слухачів факультетів післядипломної освіти / Р.А.Слав’юк-К., 2010.- 550 с. 

7.Онисько С. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / С. М. Онисько, П. 

М. Марич. – Львів : "Магнолія 2006", 2008. – 367 с. 

8. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посібн. / О. С. 

Філімоненков. – 2-ге вид. ; переробл. і допов.– К. : МАУП, 2004. – 328 с.  



8. Фінанси підприємств : навч. посібн. : курс лекцій / за ред. Г. Г. 

Кірейцева. – К. : ЦУЛ, 2009 – 412с.  

9. Шморгун Н. П.Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Н. П. 

Шморгун, І. В. Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с. 

10.Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств:Навч.посіб.Рекомендовано 

МОН/Ярошевич Н.Б.- К.,2012.- 341 с.  

 

 

 

ФІЛОСОФІЯ 

Галузь знань  07 Управління та адміністрування"  

Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – увести студентів у сферу 

формування, функціонування і розвитку духовного  виробництва, що продукує 

знання з основних проблем буття, мислення і пізнання; допомогти студентам 

самовизначитися в особистих світоглядних позиціях, сформувати соціально-

філософську свідомість. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

коротку історію розвитку світової філософської думки і філософської 

думки в Україні; 

предмет, структуру, мету й завдання філософії, як типу світогляду; 

специфіки національно-регіональних особливостей філософської думки 

України; 

онтологічні, гносеологічні методологічні й соціальні проблеми 

філософського знання; 

основні функції філософії і її роль у соціумі. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати загальні та спеціальні методи філософії при 

здійсненні наукових досліджень; 

уміння спеціальні філософські терміни та поняття. 

 

формування суджень: 

здатність охарактеризувати основні особливості історичних етапів 

філософії; 

здатність визначити та надавати характеристику різноманітним галузям 

філософського знання;  

здатність обґрунтувати та визначити особливості гуманітарного вивчення.  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 



 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання вправ, задач; виконання 

індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

Управління та 

адміністрування"  

за вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 1 Спеціальність  072 

"Фінанси, банківська 

справа та страхування" 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 

2 

1-й - 

Лекції: 

52 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

ступінь:  

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 85 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 9 
Вид контролю: 

 екзамен 

 

8. Викладач  

Халілова-Чуваєва Ю.О.., к.політології, доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 



Змістовий модуль 1. Загально-філософське розуміння світу 

 

Тема 1. Філософія, коло її проблем 

 1.1. Уявлення про світогляд. 

 1.2. Предмет філософії. 

 1.3. Функції філософії. 

 

Тема 2. Історичні типи філософії 

 2.1. Філософія Античності та Середньовіччя. 

 2.2. Філософія епохи Відродження та Нового Часу. 

 2.3. Німецька класична філософія. 

Тема 3. Філософська думка в Україні 

 3.1. Філософія Київської Русі. 

 3.2. Філософія України у 15-18 ст. 

 3.3. Філософія 19-21 століть. 

 

Тема 4. Основні філософські концепції сучасності 

 4.1. Філософія позитивізму. 

 4.2. Сучасні антропологічні школи філософії. 

 4.3. Філософія марксизму. 

 

Тема 5. Філософське розуміння світу: буття, матерія 

 5.1. Поняття про онтологію в філософії. 

 5.2. Матеріальна єдність світу. 

 5.3. Атрибути матерії. 

 

Тема 6. Філософське розуміння свідомості 

 6.1. Свідомість в історії філософії. 

 6.2. Походження свідомості. 

 6.3. Свідомість та мова. 

 

Тема 7. Суспільна свідомість та  її структура 

 7.1. Об’єктивне та суб’єктивне буття. 

 7.2. Аспекти існування суспільної свідомості. 

 7.3.Форми суспільної свідомості. 

 

Змістовий модуль 2. Прикладна філософія 

 

Тема 8. Філософія  пізнання 

 8.1. Пізнання як філософська проблема. 

 8.2. Чуттєве та раціональне пізнання та їх форми. 

 8.3. Проблема істини в філософії та науці. 

 

Тема 9. Філософія наукового пізнання 

 9.1. Специфіка наукового пізнання. 



 9.2. Співвідношення емпіричного та теоретичного знання. 

 9.3. Форми та методи наукового пізнання. 

 

Тема 10. Діалектика, її альтернативи,  основні закони й категорії 

 10.1. Діалектика та її альтернативи. 

 10.2. Принципи та закони діалектики. 

 10.3. Найважливіші категорії діалектики. 

 

Тема 11. Природа  як  предмет філософського аналізу 

 11.1.Поняття природи та суспільства. 

 11.2. Проблеми взаємозв’язку природи та суспільства. 

 11.3. Екологічна криза та шляхи виходу з неї. 

 

Тема 12. Суспільство, як розвиваюча система 

 12.1. Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. 

 12.2. Проблема побудови теоретичної моделі суспільства. 

 12.3. Соціальне пізнання та його специфіка. 

 

Тема 13. Особистість і суспільство 

 13.1. Особистість її основні ознаки. 

 13.2. Співвідношення свободи, необхідності та випадковості. 

 13.3. Соціальні ролі особистості. 

 

Тема 14. Культура й цивілізація 

 14.1. Поняття культури та цивілізації. 

 14.2. Закономірності культурно-історичного процесу. 

 14.3. Науково-технічний прогрес та розвиток культури. 

 

Тема 15. Соціальне прогнозування. Глобальні проблеми сучасності 

 15.1. Поняття соціального прогнозування. 

 15.2. Глобальні проблеми сучасності. 

 15.3. Перспективи соціального розвитку. 

 

10. Рекомендована література   

1. Бичко А. К., Бичко І.В., Табачковский В.Г.  Історія  філософії. – К.,  

2012.- 593 с. 

2. Буслинський В.А. Історія філософії. – Львів, 2010.- 442 с. 

3. Горський В.С. Історія української філософіі. – К., 2013. – 282  с.  

4. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия. – М., 2009. – 398 с.  

5. Зарудний Э.О. Философия. – К., 2011. – 305 с. 

6. Історія філософії. – К., 2012. – 470 с.  

7. Историяфилософии. – М., 2009. – 545 с.  

8.  Ильин В., Машенцев Л. Философия в схемах и комментариях.- С.-П., 

2010. – 237 с.  



9. Кислюк К.В. Философия (модульный курс). –Харьков, 2009. – 308 с.  

10. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія. – К., 2010. – 492 с.asp – Заголовок 

c экрана. 

 

 

УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ  

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

 1. Мета дисципліни– розкриття особливостей управління прийнятими на 

страхування ризиками, а також визначення можливостей мінімізації страхових 

ризиків за допомогою застосування основних методів управління страховими 

ризиками. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

Знання і розуміння:  
теоретичні засади щодо сутності управління ризиками страховика; 

методологічні основи здійснення такого управління; 

прицини виникнення ризиків у страховика та  види ризиків; 

етапи управління ризиками страхової компанії: ідентифікації ризику, 

оцінювання ризику та контролю за ризиком. 
 

застосування знань і розумінь: 

вміти  проводити розробку нових чи удосконалення існуючих продуктів у    

страховому бізнесі;  

вміти подати й оцінити обрану стратегію зниження ризиків через 

страхування;  

розробляти економічне обґрунтування розвитку страховика (страхової 

компанії);  

сформувати тарифну систему страховика;  

раціонально  обирати  способи  формування  попиту на  страхову послугу 

та методи стимулювання її збуту. 

 

формування суджень: 

визначення видів ризиків, які приймаються на страхування;  

розробка і затвердження правил страхування; 

андерайтинг (ідентифікація та комплексний аналіз ризиків – визначення 

джерел та факторів ризику, оцінка ймовірності настання страхового випадку); 

розробка заходів щодо управління страховими ризиками. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 



 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань);  

підсумкове – ПМК (100 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS –3,5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

Дисципліни 

вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

4-й 

 

Модулів - 1 Спеціальність  

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 7-й 

Лекції: 

26 год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Удосконалення страхових 

послуг в Україні  

- 

ступінь: бакалавр Практичні, 

семінарські: 

26 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість годин - 

105 

- 

Самостійна 

робота: 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
 53 год. 

Індивідуальні 

заняття: 

аудиторних – 3 - 

самостійної роботи студента 

– 6 
Вид контролю: 

ПМК (залік) 
 

8. Викладач  

Александрова Г.М., к.е.н., доцент. 
 



9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління страховими ризиками  

 

Тема  1. Поняття ризику та його основні характеристики 

1.4 Поняття ризику. 

1.5  Необхідні компоненти загальної оцінки. 

1.6 Теорія ризику як наукова галузь 

 

   Тема 2.  Види ризиків 

2.5  Класифікація ризиків за своїм походженням. 

2.6  Класифікація ризиків за галузевою ознакою. 

2.7  Класифікація ризиків за кількісним параметром. 

2.8  Класифікація за критерієм наслідків випадкових подій. 

2.9  За обсягом відповідальності страхувальника. 
2.10  Загальна класифікація ризиків. 

2.11  Класифікація ризиків згідно з договором страхування. 

 

Тема 3. Методи оцінки ризику 

3.1 Метод індивідуальних оцінок. 

3.2 Метод середніх величин. 

3.3. Метод відсотків. 

 

Змістовий модуль 2. Прикладні засади управління страховими ризиками 

 

Тема 4. Ризик-менеджмент в діяльності страхової компанії 

4.1 Поняття та функції ризик-менеджменту. 

4.2 побудова системи ризик-менеджменту страхової компанії.  

 

Тема 5. Управління страховими ризиками 

5.1 Ідентифікація ризиків. 

5.2 Аналіз і оцінка ризиків. 

5.3 Контроль за ризиком та розробка стратегії і тактики управління 

 

Тема 6. Страховий тариф та методи його розрахунку 

6.1 Страховий тариф. Страхові платежі. Страховий фонд. 
6.2 Характеристика методів розрахунку  страхових тарифів. 

6.3 Тарифна політика у галузі страхування базується на таких принципах. 

 

10. Рекомендована література 

2. Говорушко, Т. А. Страхові  послуги [Текст]: навчальний посібник / Т. А. 

Говорушко.  -  2-ге вид.,перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2008. - 344 с. 



3. Яворська, Т. В. Страхові послуги [Текст]: навчальний посібник / Т. В. 

Яворська ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана 

Франка. - К. : Знання, 2008. - 350 с. 

4. Вовчак, О. Д. Страхові послуги [Текст] : навчальний посібник / О. Д. 

Вовчак, О. І. Завійська ; Мін-во освіти і науки України.  - Львів : "Компакт-ЛВ", 

2007. - 656 с. 

5. Страхові послуги [Текст]: навчально-методичний посібник / КНЕУ; ред. 

Т. М. Артюх. - К. : КНЕУ, 2000. - 124 с.  

6. Страхування [Текст] : підручник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ, 

Укр. фінансово-банківська школа ; ред.  С. С. Осадець.  -  2-е вид.,перероб. і 

доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 599 с. 

7. Внукова, Н. М. Страхування: теорія та практика [Текст] : навчально-

методичний посібник / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко.  - Х. : 

Бурун Книга, 2004. - 376 с. 

8. Архів статистичної інформації Національної комісії, що  здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових. Режим доступу: 

http://www.dfp.gov.ua/1060.html  

9. Журнал «Страхова справа» (його електронна версія) Режим доступу: 

http://forinsurer.com  

10. Рейтинги страхових компаній України. Режим доступу:   

http://insurancetop.com/  

11. Ліга страхових організацій України. Режим доступу:   http://uainsur.com/  

 

 

ТРУДОВЕ ПРАВО 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, оподаткування та страхування» 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм трудового 

права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

найманої праці; 

суб’єктів трудового права України; 

практики застосування трудового законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні відносини 

в галузі найманої праці; 

уміння захистити свої трудові права в якості працівника або роботодавця. 

 



формування суджень: 

здатність характеризувати сутність найманої праці; 

здатність тлумачити чинне трудове законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі трудового законодавства. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 

5. Оцінювання: 
поточне (опитування, тестування, розв’язання ситуаційних завдань, 

публікація тез доповідей, статей, виконання індивідуального завдання) (100 

балів). 
 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 2 Спеціальність: 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Семестр: 

Змістових модулів - 

2 

2-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

 Практичні, семінарські: 

15 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

Ступінь:  

Бакалавр 

45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 



самостійної роботи 

студента – 8 
Вид контролю: 

ПМК (диф.залік) 

 

8. Викладач  

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальна частина трудового права  

 

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система, функції та принципи трудового права 

України 

1.1. Виникнення і розвиток трудового права.  

1.2. Предмет трудового права.  

1.3. Індивідуальні та колективні трудові відносини у сфері найманої праці 

(загальна характеристика). Сфера дії трудового законодавства. 

 

Тема 2. Джерела (форми) трудового права  

2.1 Поняття джерел (форм) трудового права України, їх особливості, 

класифікація та види.  

2.2. Конституція України як основне джерело трудового права.  

2.3. Міжнародно-правові договори як джерела трудового права.  

 

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праці  

3.1. Поняття та розвиток міжнародного регулювання праці. Поняття 

міжнародних трудових стандартів. 

3.2. Всесвітні (універсальні) міжнародні стандарти у сфері праці.  

3.3. Загальна декларація про права людини (ООН, 1948 р.), Міжнародні 

пакти про права людини (ООН, 1966 р.).  

 

Змістовий модуль  2.  Особлива частина трудового права 

 

Тема 4. Трудовий договір 

4.1. Поняття трудового договору.  

4.2. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових 

договорів, які пов'язані з працею (підряду, доручення, авторського та ін.). 

4.3. Сторони трудового договору.  

4.4. Правовий статус працівника і роботодавця.  

4.5.Зміст трудового договору.  

4.6. Загальний порядок укладення трудового договору, його оформлення.  

4.7. Підстави припинення трудового договору та їх класифікація.  

 

Тема 5. Робочий час та час відпочинку 

5.1. Поняття робочого часу і правові нормативи робочого часу.  

5.2. Режими робочого часу і порядок їх встановлення.  



5.3. Робота у режимі неповного робочого часу, змінна робота, робота із 

гнучким графіком, ненормований робочий день. 

5.4. Поняття і види часу відпочинку.  

 

Тема 6. Оплата праці 

6.1. Конституційні гарантії права працівників на заробітну плату. 

6.2. Правове визначення поняття оплати праці.  

6.3. Відмінність заробітної плати від винагород за цивільно-правовими 

договорами, гарантійних і компенсаційних виплат.  

6.4. Структура заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова 

заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 

 

Тема 7. Трудова дисципліна та юридична відповідальність сторін трудового 

договору 

7.1. Поняття і значення трудової дисципліни в умовах переходу до ринкових 

відносин. Засоби забезпечення дисципліни праці. 

7.2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.  

7.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, 

організації. 

7.4. Статути, положення про дисципліну.  

 

Тема 8. Охорона праці  

8.1. Конституційне право працівників на належні, безпечні та здорові умови 

праці. Законодавство про охорону праці працівників на виробництві. 

8.2. Принципи правової охорони праці працівників. 

8.3. Гарантії прав працівників на охорону праці. 

8.4. Організація охорони праці працівників на підприємстві. 

 

Тема 9.  Індивідуальні трудові спори 

9.1. Поняття, види і причини виникнення індивідуальних трудових спорів. 

Юридичні способи вирішення індивідуальних трудових спорів. 

9.2. Органи, що розглядають індивідуальні трудові спори.  

9.3. Комісії у трудових спорах (КТС), їх організація і компетенція. 

9.4. Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС.  

 

Тема 10. Правове регулювання соціального партнерства, колективні оговори та 

угоди  

10.1. Поняття соціального партнерства, історія його виникнення й розвитку.  

10.2. Законодавство про соціальне партнерство та соціальний діалог в 

Україні.  

10.3. Організаційно-правові форми соціального партнерства.  

 

Тема 11. Правовий статус трудових колективів, професійних спілок та організацій 

роботодавців 

11.1. Поняття трудового колективу та їх види за законодавством України. 



11.2. Право працівників брати участь в управлінні організаціями. 

11.3. Проблеми законодавчого врегулювання діяльності трудових 

колективів як суб'єктів права в колективних трудових правовідносинах.  

 

Тема 12. Колективні трудові спори (конфлікти) 

12.1. Поняття, види, причини виникнення колективних трудових спорів. 

12.2. Сторони колективного трудового спору.  

12.3. Порядок формування вимог найманих працівників, профспілок та 

строки їх розгляду.  

 

1.   Рекомендована література  
1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. — 5-те вид., перероб. і 

доп. — К.: Знання, 2010. — 860 с. 

2. Шульженко І.В. Трудове право: навч. посіб. для студ. всіх спец. ден. та 

заоч. форм навчання ін-ту економіки і упр. / І.В. Шульженко; М-во освіти 

і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-

Барановського, Каф. правових і загальнонаукових дисц. – Донецьк: 

[ДонНУЕТ], 2010. – 185с. 

3. Трудове право : навч. посіб. для студ. екон. спец. / С. В. Дрожжина, І. В. 

Ширкова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. дисциплін. - Донецьк : 

[ДонНУЕТ], 2010. - 163 с. 

4. Кодекс законів про працю України з постатейними систематизованими 

матеріалами / Упорядник В. Вакуленко. – К.: Істина, 2010. – 800с. 

5. Прокопенко B. І. Трудове право України: Підручник. – X.:Консум, 2000. – 

480с. 

6. Трудове право України: Навч. посібник. / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., 

Козак З.Я. та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: ІН Юре, 2010. – 536с. 

7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. 

Чанишевої. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2011. – 564с. 

8. Бойко М.Д. Трудове право України: Навч. посіб.: Курс лекцій. – К.: Олан, 

2012. – 335с. 

9.  Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. 

пособие для высш. учеб. заведений. – Харьков: Консум, 2010. – 140с. 

10.  Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юридичних вузів 

та факультетів. – К.: Вілбор, 2010 – 208с. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ: ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ ТА 

МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 



1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

спеціалістів базових математичних знань для розв’язування задач у професійній 

діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання 

виробничих задач. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основні поняття теорії ймовірностей, моделі повторних випробувань; 

граничних теорем; 

випадкових величин і законів їх розподілу; 

поняття оцінки; 

поняття статистичного критерію; 

основ математичної статистики, елементів дисперсійного аналізу; 

поняття регресійного анfлізу. 

 

застосування знань і розумінь: 
володіти основами математичного апарату, необхідними для ефективного 

вивчення інших дисциплін; 

аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням 

математичних та статистичних методів; 

розв’язувати типові задачі в межах вивченого програмного матеріалу; 

використовувати у практичній діяльності набутих знань щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження 

професійних задач; 

самостійно працювати з навчально-методичною літературою і 

використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв’язування 

професійних задач; 

сформулювати  реальну прикладну задачу і побудувати її математичну 

модель на базі набутих математичних знань; 

розв’язувати практичні задачі математичними методами. 

 

формування суджень: 

здатність аналізувати, виділяти головне, робити висновки; 

здатність обґрунтувати висновки; 

здатність проводити оцінки; 

здатність виробляти алгоритми. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  



підсумкове –екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

Українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

Дисципліна 

самостійного 

вибору навчального 

закладу. 

Обов`язкова. 

Модулів – 1 Спеціальність  072 

«Фінанси, банківська 

справа та 

страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й,  2-й,  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин – 150 3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –5 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

Ступінь: бакалавр 26 год. 6 год. 

Практичні, 

семінарські 

39 год. 8 год. 

Лабораторні 

- -. 

Самостійна робота 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні 

завдання: 

- - 

Вид контролю:  

екзамен 

 

8. Викладач  

Фортуна В.В., к. ф.-м. н., доцент. 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 



Змістовий модуль І. Основні поняття і теореми теорії ймовірностей. 

Випадкові величини 

 

Тема 1. Елементи комбінаторного аналізу. Події та їх класифікація. 

Класичне та статистичне означення ймовірності 

1.1. Класифікація подій, поняття елементарної та складної випадкової події. 

Операції над подіями. 

1.2. Елементи комбинаторики в теорії ймовірностей. 

1.3.  Класичне визначення ймовірностей випадкової події та її властивостей. 

1.4. Геометрична ймовірність 

1.5. Статистична ймовірность і її властивості. 

1.6. Аксіоматичне означення ймовірності. 

 

Тема 2. Основні теореми теорії ймовірностей 

2.1. Поняття залежності і незалежності випадкових подій.  Умовна ймовірність, 

теорема множення ймовірностей. 

2.2. Теореми додавання ймовірностей і її наслідки. Властивості протилежних 

подій. Ймовірність хоча б однієї події. 

 

Тема 3. Формула повної ймовірності. Формула Бейєса 

3.1. Формула повної ймовірності. 

3.2. Формула Бейєса. 

 

Тема 4. Повторні випробування. Схема Бернуллі. Формула Бернуллі. 

Формула Пуассона. Локальна і інтегральна теореми Лапласа 
4.1. Поняття схеми Бернуллі. Формула Бернуллі. Найімовірніше число появи події  в схемі 

Бернуллі. 

4.2. Асимптотичні формули для формули Бернуллі. Локальна теорема Муавра - 

Лапласа, теорема Пуассона. Інтегральна теорема Муавра - Лапласа і її наслідки. 
 

Тема 5. Ряд розподілу дискретної випадкової величини 

5.1. Поняття випадкової величини. 

5.2. Типи випадкових величин. Дії з випадковим и величинами. 

5.3. Закон розподілу дискретної випадкової величини. 

 

Тема 6. Інтегральна та диференціальна функції розподілу та їх властивості 
6.1 Інтегральна функція розподілу та її властивості. 

6.2. Диференціальна функція розподілу та її властивості. 

Тема 7. Числові характеристики випадкових величин 

7.1. Числові характеристики випадкових величин дискретних випадкових 

величин 

7.1. Числові характеристики неперервних величин  випадкових величин 

 



Тема 8. Основні закони розподілу випадкової величини. Закон 

великих чисел 

8.1. Біноміальна, пуассонівська і геометрична випадкові величини та їх 

числові характеристики. 

8.2. Рівномірний і показниковий закони розподілу та їх числові 

характеристики. 

8.3. Нормальний закон розподілу, його числові характеристики. 

8.4. Ймовірність знаходження нормальної випадкової величини в заданий 

інтервал. 

8.5. Правило трьох сигм. 

 
Тема 8. Граничні теореми теорії ймовірностей 

8.1.Збіжність по ймовірності. Нерівність Чебишева. Теорема Чебишева і її 

наслідки.  

8.2.Теорема Бернуллі. Центральна гранична теорема (теорема Ляпунова) і її 

застосування. 

 

Змістовий модуль IІ. Елементи математичної статистики. Емпіричні закони 

розподілу. Система випадкових величин 

 

Тема 9. Вибірковий метод і його складові частини 

9.1. Генеральна і вибіркова сукупності. 

9.2. Варіаційний ряд. 

9.3.Графічне зображеня варіаційних рядів. 

 

Тема 10. Основні характеристики варіаційних рядів 

10.1.  Вибіркова середня. 

10.2 Медіана 

10.3. Мода. 

10.4. Показники варіації. 

10.5. Асиметрія і ексцес. 

 

Тема 11. Побудова законів розподілу за статистичними даними 

11.1Побудова закону Пуассона 

11.2. Побудова показникового закону. 

11.3.Побудова нормального закону. 

 

 

 



Тема 12. Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності. 

Статистичні гіпотези 

12.1. Статистичні оцінки параметрів генеральної совокупності. 

Статистичні гіпотези 

12.2. Основні властивості точкові оцінки параметрів: незміщенність, 

ефективність і обгрунтованість. 

12.3. Інтервальные статистичні оцінки. Точність і надійність оцінки, 

довірчий інтервал і довірча ймовірність.  

12.4 Побудова довірчого інтервалу для x, S2, S. 

12.5.Нульова й альтернативна гіпотези, проста і складна гіпотези. 

Помилки першого і другого роду, спостережне значення критерію. 

12.6. Критична область, область прийняття нульової гіпотези, критична 

точка. 

12.7. Перевірка гіпотез про закон розподіли: критерій згоди 2 – Пірсона, 

Колмогорова, Ястремського, Романовського. 

 

Тема 13. Елементи теорії кореляції і регресії  

13.1 Функціональна статистична і кореляційна залежність.  

13.2. Визначення форми зв'язку. Поняття парної регресії.  

13.3 Метод найменших квадратів. 

13.4. Вибірковий коефіцієнт кореляції і його властивості. Коефіцієнт 

детермінації.  

13.5. Знаходження параметрів рівняння лінійної регресії за згрупованими 

даними. 

13.6. Нелінійна регресія. Кореляційне відношення 

 

10 . Рекомендована література 

1. Фортуна В. В. Вища та прикладна математика: рекоменд. М-вом освіти і 

науки, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл./В.В. Фортуна, О.І. Бескровний. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 647 с. 

2. Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. 

посібник / В.В. Барковський, Н.В. Барковська, О.К. Лопатін. – 5-те вид. – 

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 424 с. 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике: учеб. пособ. для студ. вузов / В.Е. Гмурман. – 

изд. 7-е., доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 405 с. 

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / 

В.Е. Гмурман. – 7-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2000. – 479 с.  



5. Кармелюк Г.І. Теорія ймовірностей та математична статистика. Посібник з 

розв’язування задач: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г І. Кармелюк. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 576 с.  

6. Моцний Ф.В. Курс лекцій з теорії ймовірностей: навч. посіб. для студ. усіх 

спец. фін.-екон. профілю ден. та заоч. форм навч.: рекомендовано М-вом 

освіти і науки України / Ф.В. Моцний; Держ. ком. статистики України, 

Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: Інформаційно-аналітичне 

агентство, 2010. – 122 с.  

7. Пушак Я.С. Теорія ймовірностей і елементи математичної статистики: 

навч. посіб. / Я.С. Пушак, Б.Л. Лозовий. – 2-е вид., перероб. і допов. – Л.: 

Магнолія 2006, 2007. – 276 с.  

8. Рабик В.М. Основи теорії ймовірностей: навч. посіб. / В.М. Рабик. – Л.: 

Магнолія 2006, 2007. – 176 с.  

9. Свердан П.Л. Вища математика. Математичний аналіз і теорія 

ймовірностей: підручник / П.Л. Свердан; М-во освіти і науки України. – К.: 

Знання, 2008. – 450 с. 

10. Щетініна О.К. Математика для економістів: теорія ймовірностей та 

математична статистика: рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту 

України як навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.К. Щетініна. − 

Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. − 441 с. 

 

 

 

СТРАХУВАННЯ 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Метою викладання дисципліни є надання знань щодо страхового 

захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок 

настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових 

компаній. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр:  

 

знання і розуміння: 

основні поняття та закони сучасної економічної теорії; 

теорії фінансів та макроекономіки; 

закономірності окремого випадкового явища. 



 

застосування знань і розумінь: 

Студент повинен вміти мислити аналітично, застосовувати 

математичні та економічні знання у процесі дослідження страхового 

ринку та страхових організацій, вміти розв’язувати економічні проблеми, 

прогнозувати та аналізувати параметри та характеристики різноманітних 

зрушень у фінансовій та страховій сферах. 

 

формування суджень: 

розуміти принципи та функції страхування, процес організації  

діяльності страхової організації;  

розраховувати страхові платежі фізичних та юридичних осіб, з 

урахуванням особливостей бюджетної та податкової системи держави; 

формувати фінансову діяльність страхової компанії, використовуючи 

інструменти страхового, фінансового та валютного ринків. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої 

освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів), курсова робота (100 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

 



Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування» 

нормативна 

 

Модулів - 1 Спеціальність  

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 3-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Реферат, СРС 

(назва) 

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 150 

5-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних - 75 

самостійної роботи 

студента - 75 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:  

бакалавр 

 

30 год. 8год.  

Практичні, семінарські 

30 год.  6год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

90 год.  136год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  

Екзамен, курсова робота 

 

8. Викладач  

Неїзвєстна О.В., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Сутність, значення та роль страхування 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування  

1.1. Необхідність і форми страхового захисту. 
1.2. Сутність і функції страхування. Основні терміни та поняття 

страхування. 



1.3. Принципи страхування. 
1.4. Роль страхування в період переходу до ринкової економіки. 
 

Тема 2. Класифікація страхування 

2.1. Поняття класифікації страхування та її значення. 
2.2. Класифікація страхування за об’єктами. 
2.3. Обов’язкове і добровільне страхування. 
 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка 

3.1 . Поняття та види ризиків. 
3.2 . Ризик-менеджмент у страхуванні. 
 

Тема 4. Страховий ринок 

4.1. Структура страхового ринку України. 

4.2. Зовнішня і внутрішня середа функціонування страхового ринку. 

4.3. Ліцензування страхової діяльності. 

4.4. Страховий ринок України на сучасному етапі. 

 

Змістовий модуль 2. Основні види добровільного страхування 

 

Тема 5. Страхова організація 

5.1. Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку 

України. 

5.2. Види страхових компаній та організаційна структура страхової 

компанії. 

5.3.  Ресурси страхової компанії. 

5.4.  Органи управління страхової компанії та їхні функції. 

5.5.  Об’єднання страховиків та їхні функції. 

 



Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності 

6.1. Правове забезпечення страхування. 

6.2. Завдання та функції органів державного нагляду за страховою 

діяльністю. 

6.3. Страховий нагляд у країнах Європейського союзу. 

6.4. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування. 

 

Тема 7. Особисте страхування 

7.1. Зміст і значення особистого страхування. 

7.2. Змішане страхування життя. 

7.3. Страхування від нещасних випадків. 

7.4. Страхування дітей, страхування до одруження. 

7.5. Страхування додаткових пенсій і інші види страхування. 

 

Тема 8. Майнове страхування 

8.1. Сутність і структура майнового страхування в сучасних умовах. 

Страхування діяльності підприємств. 

8.2. Страхування особистого майна громадян. 

8.3. Страхування урожаю. 

8.4. Страхування транспортних засобів. 

8.5. Страхування вантажів. 

 

Тема 9. Страхування відповідальності 

9.1. Необхідність, зміст і структура страхування відповідальності. 

9.2. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів. 



9.3. Страхування професійної відповідальності. 

9.4. Страхування фінансових ризиків та інші види страхування. 

 

Змістовий модуль 3. Фінансова діяльність страховика 

 

Тема 10. Перестрахування і співстрахування 

10.1. Сутність і роль перестрахування. 

10.2. Методи перестрахування. 

10.3. Форми проведення перестраховочних операцій. 

10.4. Співстрахування та механізм його дії. 

 

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика 

11.1. Доходи страховика. 

11.2. Витрати страхової компанії. 

11.3. Прибуток страховика. 

11.4. Оподаткування страхових компаній. 

 

Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії 

12.1. Поняття фінансової надійності. 

12.2. Страхові резерви. 

12.3. Інвестиційна політика страховика. 

12.4. Оцінка платоспроможності страховика. 

12.5. Системи страхування 

 

10. Рекомендована література 

1. Внукова Н. М. Страхування: Навч.-метод. посібник. – Харків: 



Бурун Книга, 2004. – 371с. 
2. Внукова Н.М. Страхування: теорія і практика. Навчально-

методичний посібник / Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін. – 
Харків: Бурун Книга. – 2003. 

3. Клапків М.С., Клапків Ю.М., Витоки національного страхового 
ринку України. – Тернопіль: Вид-во «Карт-бланш», 2003. – 314 с. 

4. Мачуський В.В. Правові основи страхування: Навч. посіб. / 
Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2003. — 302 с. 

5. Михайлова К. Огляд майнового страхування //Страхова справа 
№4(32)2008. – ст. 40-51. 

6. Мних Є.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика. – 
Знання України, 2008. – 284с. 

7. Філонюк О. Огляд глобального ринку перестрахування 
//Страхова справа №2(34) 2009. – ст. 30-43;  

8. Фурман В.М. Страхування: теоретичні засади та стратегія 
розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 296 с 

9. Фурман В. Особливості формування страхових ринків країн з 
перехідною економікою // Економіст. – 2005. - №8. 

10. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 
2008. – 1019 с. 

 

 

СТАТИСТИКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – розвиток у студентів 

навичок застосування методів статистичногго аналізу для кількісного 

обґрунтування й оцінки управлінських рішень у галузі соціально - економічних 

процесів 

Завдання – вивчення методологічних та методичних  питань 

статистичного дослідження соціально- економічних процесів, принципів 

організації статистичних спостережень, методик розрахунку показників, 

прийомів статистичного аналізу та подання інформації. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знання і розуміння: 

теоретичних основ статистичного спостереження як способу формування 

інформаційної бази для дослідження та прийняття управлінських рішень; 

методичних підходів до узагальнення та оброблення статистичних даних; 

методології і методики екстенсивного та інтенсивного статистичного 

аналізу соціально - економічних явищ і процесів;  



методики прогнозування та статистичного моделювання соціально - 

економічних параметрів. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння застосовувати методи статистичного спостереження для 

формування масиву первинних даних для статистичного дослідження; 

уміння здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання 

узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, 

показників варіації тощо;  

уміння виконувати  необхідні  аналітичні  розрахунки  із  застосуванням  

комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження, 

наявною вихідною статистичною інформацією;  

уміння здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської 

діяльності, рівня соціально - економічного розвитку регіону, економічну 

інтерпретацію одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та 

прогнозні розрахунки. 

 

формування суджень: 

 

здатність визначити та надати характеристику механізму впливу факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості господарської 

діяльності суб’єктів;  

здатність обґрунтувати взаємозв’язки та взаємозалежність факторів.  

 

3. Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 

балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

Українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

заочна 

форма 



навчання навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Дисципліни циклу 

професійної та 

практичної 

підготовки 

Модулів – 1 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2  2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне 

завдання__________________  

             (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 150 3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –4 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

Ступінь:  

бакалавр 

26 год. 6 год. 

Практичні, 

семінарські 

39 год. 8 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні 

завдання: 

- 

Вид контролю: 
екзамен 

 

8. Викладач 
Бескровний О.А., к.т.н., доцент 

Тернов С.О., к.т.н., с.н.с. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Статистичні методи збирання та оброблення 

інформації стосовно соціально-економічних явищ та процесів 

 

Тема 1. Методологічні засади статистики 
1.1. Джерела статистики. Особливості статистики як самостійної суспільної 

науки. Взаємозв'язок статистики з іншими науками. Об'єкт та предмет 

статистики.  

1.2. Основні поняття статистики. Статистичні закономірності. Статистична 

сукупність. Статистичні ознаки та їх класифікація.  

1.3. Метод статистики. Стадії статистичного дослідження. 



 

Тема 2. Статистичне спостереження 
2.1. Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. 

Статистична звітність.  

2.2. Види звітності. Спеціально організовані статистичні 

спостереження та їх види.  

2.3. Статистичні реєстри. Методологічні та організаційні питання 

статистичного  спостереження. План та програма статистичного 

спостереження.  

2.4. Види і способи спостереження. Помилки спостереження і контроль за 

вірогідністю даних. 

 

Тема 3. Зведення і групування статистичних даних 

3.1. Суть та завдання статистичного зведення та групування. Етапи 

зведення. Види зведення та його програма. Основні питання методологій 

статистичних групувань.  

3 . 2 .  Основні завдання і види групувань. Види групувань за видом 

групувальної ознаки. Основні методологічні питання групування. Інтервали 

групувань, їх види та методи розрахунку. Типологічні структурні та 

аналітичні групування.  

3 . 3 .  Вторинні групування та методи їх виконання. Ряди розподілу, їх види 

і графічне зображення (полігон, гістограма, кумулята). 

 

Тема 4. Подання статистичних даних: таблиці і графіки 
4 . 1 .  Статистичні таблиці. Основні правила побудови статистичних таблиць. 

Підмет і присудок таблиці. Класифікація статистичних таблиць за різними 

ознаками.  

4.2. Поняття про статистичний графік. Класифікація графіків за різними 

ознаками. Основні елементи статистичного графіка. Правила побудови 

графіків. Графіки динаміки, структури, порівняння, взаємозв'язку тощо. 

Картосхеми та картодіаграми.  

4.3. Побудова статистичних графіків з використанням комп'ютерної 

техніки. 

 

Тема 5. Статистичні показники 
5.1. Статистичний показник як кількісна характеристика суспільних явищ. 

Види та класифікація статистичних показників.  

5.2. Абсолютні статистичні величини та одиниці їх виміру. Види вимірників 

абсолютних величин.  

5 . 3 .  Види відносних величин, їх зміст та умови застосування. Одиниці  

виміру відносних величин. 

5.4. Принципи побудови відносних величин. Система статистичних показників. 

 

Тема 6. Середні величини 



6.1. Суть і значення середніх величин. Розвиток теорії середніх величин 

А.Кетле.  

6 . 2 .  Види середніх величин. Умови використання середньої величини. 

Особливості обчислення середніх величин.  

6 . 3 .  Середня арифметична величина, умови її використання та властивості. 

Розрахунок середньої арифметичної методом "моментів". 

6.4. Середня гармонійна величина та умови її  застосування. Визначення 

середнього значення відносної величини.  

6.5. Структурні середні, методика їх розрахунку та економічний зміст. 

 

Змістовий модуль 2. Статистичне дослідження соціально-економічних 

процесів 

Тема 7. Статистичне вивчення варіації і форми розподілу 

7.1. Суть і характеристики варіації.  

7.2. Методи обчислення та математичні властивості дисперсії. Види 

дисперсій. Характеристики форми розподілу.  

7.3. Моменти розподілу. Аналіз концентрації, диференціації та подібності 

розподілів. 

 

Тема 8. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків 

8.1. Види взаємозв’язків між явищами. Кореляційний зв’язок. Непараметричні 

методи оцінки кореляційного зв’язку.  

8.2. Рангова кореляція. Метод аналітичного групування. Правило розкладання 

варіацій та економічна суть кореляційного відношення.  

8 . 3 .  Суть і етапи кореляційно-регресійного аналізу. Лінійне рівняння 

регресії та лінійний коефіцієнт кореляції.  

8.4. Множинна регресія та багатофакторна кореляція. Перевірка істотності 

зв’язку. 

 

Тема 9. Статистичне вивчення динаміки 
9.1. Ряд динаміки - основа аналізу та прогнозування соціально-економічних 

процесів. Поняття про статистичні ряди динаміки. Види рядів динаміки та 

їх особливості.  

9.2. Методика розрахунку середнього рівня ряду динаміки. Аналітичні 

показники ряду динаміки (ланцюгові, базисні та середні): абсолютний 

приріст, темп росту і приросту.  

9.3. Методи обробки рядів динаміки. Приведення ряду динаміки до єдиної 

основи. Сезонні коливання та їх вимірювання. Поняття про закономірності 

динаміки (розвитку у часі). Компоненти ряду динаміки.  

9.4. Тренд ряду динаміки. Визначення тренду ряду динаміки методом 

збільшення інтервалів часу, рухомої середньої.  

9.5. Аналітичне вирівнювання ряду динаміки. Лінійне рівняння тренду. 

Екстраполяція та інтерполяція в рядах динаміки. Кореляція рядів 

динаміки.  



9.6. Методи прогнозування на основі рядів динаміки. Аналіз сезонних 

коливань.. 

 

Тема 10. Індексний метод 
10.1. Суть статистичного індексу та його роль у статистичному аналізі. 

Методологічні основи побудови індексів.  

10.2. Індексовані величини та їх види. Види індексів. Індивідуальні індекси: 

методика розрахунку та економічний зміст.  

10.3. Агрегатний індекс як основна форма статистичного загального 

Агрегатні індекси якісного, кількісного та об'ємного показника. Ланцюгові 

та базисні агрегатні індекси.  

10.4. Системи взаємозалежних індексів. Розкладання загального 

абсолютного приросту за факторами. Аналіз динаміки середнього рівня 

інтенсивного показника.  

1 0 . 5 .  Індекси змінного складу, постійного складу та структурних 

зрушень. Середньозважені індекси, методи їх розрахунку та умови 

використання.  

10.6. Факторний індексний аналіз. 

 

Тема 11. Вибірковий метод 

11.1. Суть вибіркового спостереження. Перевага вибіркового методу 

порівняно з іншими методами статистичного спостереження.  

11.2. Теоретичні основи вибірки. Показники генеральної та вибіркової 

сукупності. Репрезентативність вибірки. Помилки вибірки.  

11.3. Різновиди вибірки. Способи добору. Визначення меж довірчих 

інтервалів генеральної середньої та генеральної частки та необхідної 

чисельності вибірки.  

1 1 . 4 .  Види та способи формування вибіркової сукупності. Помилки 

вибіркового спостереження та методи їх розрахунку. 

 

10. Рекомендована література 

1. Курс лекцій з дисципліни «Статистика». Теорія статистики: В.В. 

Фортуна, О.І. Бескровний, С. О. Тернов. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – 224 с. 

2. Акімов О. В. Статистика в малюнках та схемах : [Навчальний 

посібник] / О. В. Акімов. - К. : ЦНЛ, 2007. – 168 с. 

3. Бек В. Л. Теорія статистики: курс лекцій : [Навчальний 

посібник] / В. Л. Бек. – К. : ЦНЛ, 2003. – 412 с. 

4. Громыко Г. Л. Общая теория статистики : Практикум / Г. Л.  

Громыко – М. : ИНФРА-М, 2000. – 286 с. 

5. Горкавий В. К. Статистика : [Навчальний посібник] / В. К. 

Гаркавий. – К. : ЦНЛ, 2012. – 608 с. 

6. Єріна  А.  М.,  Пальян  З.  О.  Теорія  статистики  :  Практикум  

/  А.  М. Єріна, З. О. Кальян. – К. : Знання, 2002. – 422 с. 

7. Лугінін О. Є. Статистика : [Навчальний посібник] / О. Є. 

Лугінін . – К.: ЦНЛ, 2007. – 608 с. 



8. Матковський  С. О.,  Марець  О. Р. Теорія  статистики :  

[Навчальний посібник] / С. О. Матковський, О. Р. Марець. – К. : Знання, 2010. 

– 535 с. 

9. Опря А. Т. Статистика: [Навчальний посібник] / А. Т. Опря. – 

К.: ЦНЛ, 2012. – 448 с. 

10. Тринько Р. І., Тадник М. Є. Основи теоретичної і прикладної 

статистики : [Навчальний посібник] / Р. І. Гринько, М. Є. Тадник. – К. : 

Знання, 2011. – 400 с. 

 

 

СОЦІОЛОГІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати погляди 

студентів на суспільство та його складові, навчити студентів самостійно 

аналізувати політичні події, допомогти їм самовизначитися у особистих 

світоглядних позиціях, сформувати політичну свідомість, своє відношення до 

сучасних політичних процесів, підвищити рівень політичної культури 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

формування у студентів глибокого розуміння соціальних законів та 

закономірностей; 

вивчення принципів і змісту явищ і процесів соціального буття; 

характеризувати соціологічний підхід до культури, освіти праці й 

управління; 

вміння пояснювати появу феномена особистості, чинники, що сприяють 

формуванню особистості, механізми соціалізації;  

сутність, зміст та діалектику розвитку політики і влади; розпізнавати різні 

види владних відносин, специфіку політики та політичної влади, їх сутність, в 

структуру, ознаки та функції;  

орієнтуватись у проблемах поділу влади, формах державного устрою та 

формах державного правління; розпізнавати прояви прямої та представницької 

демократії;  

орієнтуватись у ідеологіях різних політичних партій і лідерів; 

відстоювати принципи громадянського суспільства та правової держави;  

орієнтуватись у міжнародному політичному житті. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти охарактеризувати соціологічний підхід до культури, освіти праці й 

управління; 

пояснювати появу феномена особистості, чинники, що сприяють 

формуванню особистості, механізми соціалізації; 



засвоїти визначення поняття ―соціальний процес‖, виділення основних 

видів процесів: диференціації, інтеграції, мобільності, соціального конфлікту; 

   аналізувати конкретні процеси, особливо, зміни міграційних потоків, 

формування нових економічних та політичних структур, зміни в системі 

цінностей та інше 

 

формування суджень: 

здатність об’єктивного сприйняття політичних процесів,   

вміння розібратися у перепетіях політичного життя,  

формування свого світогляду студентів,  

вміння відстоювати свою політичну позицію, чітко розуміти свої 

громадянські права, свободи і обов’язки,  

робити посильний внесок у гармонізацію людських, міжнаціональних, 

між партійних відносин 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

          4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 

балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 
Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування» 

 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального 

закладу. 

Обов`язкова. 

Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Модулів - 2  Рік підготовки: 



Змістових модулів - 4 1-ий - 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання: 

- 
Семестр 

Загальна кількість годин 

- 150 

2-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних - 4 

самостійної роботи 

студента - 6 

Ступінь: 

бакалавр 

45 год. - 

Практичні, семінарські 

15 год.  - 

Лабораторні 

 год. - 

Самостійна робота 

90 год. - 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: екзамен 

 

8.Викладач 

Халілова-Чуваєва Ю.О.., к.політології., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1.  Основи загальної соціології 

 

Тема 1. Соціологія як наука 
1.1.Сутність і зміст соціології; об’єкт і предмет соціології, структура і 

функції соціології;  

1.2. «соціальне» як інтегративна категорія соціології;  

1.3. Соціологія в системі гуманітарних наук. 

 

Тема 2. Основні етапи становлення і розвитку соціології 

2.1. Потосоціологічний етап розвитку соціологічної думки (від давнини 

до початку XIX століття);  

2.2. Класичний етап розвитку соціології як науки; позитивістський 

напрямок соціології (О. Конт, Г. Спенсер); вклад Е. Дюркгейма у розвиток 

соціології; розуміюча соціологія М. Вебера; формальна соціологія (Зіммель, 

Тьонніс). Сучасні соціологічні теорії. Інтегративна парадигма П. Сорокина.  

2.3. Розвиток соціологічної думки в Україні з 80-х рр. ХІХ століття. 

 

Тема 3. Соціологія суспільства 
3.1. Поняття, ознаки суспільства, теорії виникнення суспільства. 

Системний підхід як спосіб пізнання суспільства. Відмінності функціоналізму 



та детермінізму як концептуальних підходів до вивчення суспільства. Сутність 

конфліктного підходу.  

3.2. Типологізація суспільств. Динаміка суспільства: соціальний прогрес і 

регрес.  

3.3. Модернізація: сутність та види. 

 

Тема 4. Соціологія соціальної структури суспільства 

4.1. Соціальна структура: поняття, елементи та їх характеристика. Макро- 

та мікроструктура суспільства.  

4.2. Соціальна стратифікація: сутність, природа. Теорії соціальної 

стратифікації. Історичні типи соціальної стратифікації: рабство, касти, стани, 

класи. Проблеми стратифікації українського суспільства.  

4.3. Сутність соціальної мобільності та іі види. Роль середнього класу у 

стабілізації соціальної структури суспільства. проблема формування середнього 

класу в українському суспільстві. 

 

Тема 5. Соціальні структури та організації 

5.1. Сутність та ознаки соціальних інститутів. Інституалізація як процес. 

Основні принципи функціонування інститутів. Прояви функціональності та 

дисфункціональності соціальних інститутів.  

5.2. Види соціальних інститутів. Формальне та неформальне 

організаційне підґрунтя інститутів.  

5.3. Поняття, ознаки и види соціальних організацій. Взаємозв’язок 

формальної структури організації з неформальною. 

 

Змістовий модуль 2. Спеціальні соціологічні теорії 

 

Тема 6. Соціологія культури 

6.1. Культура як предмет соціологічного дослідження. Багатогранність 

поняття «культура».  

6.2. Структура культури та її елементи.  

6.3. Форми культури: масова культура, елітарна культура, народна 

культура, субкультурний та контркультурний  осередок. Культурна динаміка. 

 

Тема 7. Соціологія особистості. 

7.1. Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» в 

соціології. Діалектико-логічний та формально логічний підходи до розуміння 

поняття «особистість». Теорії особистості в соціології: рольова теорія 

особистості, статусна теорія, теорія дзеркального «Я» та ін.  

7.2. Соціалізація людини: сутність, етапи, механізми, агенти. Формування 

особистості у процесі соціалізації.  

7.3. Девіантна поведінка та соціальний контроль. Теорії девіації.  

 

Тема 8. Соціологія родини 



8.1. Сутність родини та шлюбу. Макросоціологічний та 

мікросоціологічний аналіз сім`ї. Функції родини як малої соціальної групи та 

соціального інституту.  

8.2. Структура родини. Історичні форми та типи родини й шлюбу.  

8.3. Проблеми оптимізації сімейно-шлюбних відносин. Тенденції та 

перспективи родинно-шлюбних відносин. 

 

Тема 9. Методика проведення соціологічних досліджень. 

9.1. Соціологічні дослідження: їх практичне та наукове значення, поняття, 

види.  

9.2. Програма соціологічних досліджень, її структура. Вимоги до 

складання програми. Етапи проведення соціологічних досліджень.  

9.3. Методи збору та соціологічної інформації: опитування, 

спостереження, експеримент. метод аналізу документів, метод вибірки. 

Способи обробки отриманих даних.  

 

Модуль 2 

 

Змістовий модуль 1.  Предмет політології, історія її становлення і розвитку 

 

Тема 1. Політологія як наука 
1.1.Поняття, об’єкт та предмет політології.  

1.2.Структура та функції політології.  

1.3.Місце політології в системі соціальних наук та її зв’язки з ними. 

 

Тема 2. Історія політичної думки 

2.1. Політична думка Стародавнього Сходу. Політичні доктрини 

античності. Платон і Арістотель.  

2.2Християнська політична думка. Аврелій Августин і Фома Аквінський. 

Світська політична думка епохи відродження. Н.Макіавеллі. 

2.3. Політичні мислителі Нового часу про суспільство, державу, право, 

суть і цілі політичної діяльності. Зародження суспільно-політичних течій в 

кінці ХУ111 – ХІХ століттях.  

 

Тема 3. Класичні та сучасні світові політичні течії 

3.1. Поняття „політична течія‖ як цілеспрямована політична діяльність 

певних політичних сил, які об’єднані в організаційні структури і мають 

історично сформовану систему політичних поглядів. 

3.2. Основні політичні течії: лібералізм, неолібералізм, консерватизм, 

неоконсерватизм, соціалізм, комунізм, соціал-демократизм, анархізм, 

націоналізм, клерикалізм, фашизм. 

 

Тема 4. Політика як соціальне явище 

4.1. Політика як суспільне явище. Виникнення і природа політики, 

різноманітність підходів до її визначення.  



4.2. Властивості, структура, функції політики, її взаємодія з іншими 

сферами життя. Політика як мистецтво можливого. Суб’єкти та об’єкти 

політики.  

4.3.Поняття, типологія і форми політичної діяльності. Депутатська 

діяльність. Етичні засади політики. Політичний маркетинг. Політичний 

менеджмент. 

 

Тема 5. Політична влада 

5.1. Поняття і суть влади.  

5.2.Ресурси влади і їх типологія. Характеристики політичної влади. 

Принцип розподілу влади. Основні умови ефективної реалізації влади.     

5.3.Поняття і типи легітимності влади. Концептуальні моделі організації 

влади у сучасному суспільстві (теорія політичної модернізації, меритократії, 

всесвітнього суспільства). 

 

Змістовий модуль 2.  Політична система суспільства та політичні процеси 

 

Тема 6. Держава у політичній системі суспільства 

6.1.Поняття політичної системи, її структура, механізм функціонування. 

Типи політичних систем. Представницький тип політичної системи, 

модерністський і постмодерністський. Функції політичної системи. Політична 

система України.  

6.2.Походження, сутність та ознаки держави. Класовий та позакласовий, 

загально цивілізаційний підходи до аналізу сутності і походження держави, її 

призначення і функції.  

6.3.Держава і громадянське суспільство. Поняття і ознаки правової 

держави. Форми державного устрою: унітарна, федеративна, конфедеративні, їх 

ознаки, переваги, недоліки. 

 

Тема 7. Політичні режими 

7.1.Поняття політичного режиму. Критерії типології політичних режимів.  

7.2.Демократичний політичний режим і його різновиди.  

7.3.Тоталітаризм як тип політичного режиму. Витоки і передумови 

тоталітиризму. Різновиди тоталітарних режимів. Авторитаризм та його 

характерні риси. Реформаторські можливості авторитаризму. Політичний 

режим сучасної України. 

 

Тема 8. Політичні партії, суспільні організації і масові рухи 

8.1. Передумови виникнення і еволюції партій сучасного типу. Сутність і 

родові ознаки політичних партій. Функції партій і їх роль в політичному 

процесі. Типологія політичних партій.  

8..2. Партійні системи та їх різновиди. Взаємозв’язок між партійними та 

виборчими системами. Партійна система України.  

8.3. Суспільні організації (групи інтересів): поняття, функції, типологія. 

Масові громадсько-політичні  рухи і їх роль у сучасному суспільстві. 



 

Тема 9. Особа і політика 

9.1.Особа як суб’єкт політики. Свобода особи і держава.  

9.2.Політична соціалізація особи: сутність, етапи, механізми та агенти. 

Політична поведінка і рівні політичної активності.  

9.3.Політичне лідерство. Природа політичного лідерства. Теорія рис. 

Ситуаційна концепція. Теорія конституентів. Типи лідерства. Функції лідера. 

Культ особи. Тенденції розвитку політичного лідерства в Україні 

 

Тема 10..Політична культура суспільства 

10.1. Політична культура як соціальний феномен. Поняття і структура 

політичної культури. Культура функціонування політичних структур. Культура 

політичної свідомості. Культура політичних відносин. Культура політичної 

діяльності.  

10.2. Типологія політичної культури. Призначення і функції політичної 

культури: ідентифікації, орієнтації, адаптації, соціалізації, інтеграції, 

комунікації.  

10.3.Політична культура сучасного українського суспільства. Освоєння 

історичного минулого українського народу, подолання стереотипів 

тоталітарного мислення, меншовартості. 

 

Тема 11. Політичні конфлікти 

11.1.Політичні інтереси і суперечності як передумова виникнення 

конфлікту. Причини виникнення політичних конфліктів. Типологія політичних 

конфліктів. Конструктивні і деструктивні конфлікти. Риси й умови політичної 

стабільності. Динамічна і стагнаційна стабільність. Шляхи стабілізації: 

соціальне маневрування, політичне маневрування, політичне маніпулювання, 

інтеграція контр еліти в політичну систему, послаблення опозиції, силовий 

тиск.  

11.2.Етапи протікання конфлікту.  

11.3.Шляхи врегулювання конфліктів (уникнення конфлікту, відкладення 

конфлікту, посередництво, арбітраж, переговори, компроміс, консенсус), зняття 

напруженості та відновлення стабільності. 

 

Тема 12.Міжнародні відносини та зовнішня політика держави 

12.1.Сутність і основні концепції зовнішньої політики. Проблема 

співвідношення зовнішньої і внутрішньої політики. Суб’єкти 

зовнішньополітичної діяльності. Національний інтерес – стрижень зовнішньої 

політики держави. Загальнолюдські і національні інтереси в зовнішній політиці. 

Форми та засоби здійснення зовнішньої політики. Типологія війн.  

12.2.Поняття та рівні міжнародних відносин. Етапи розвитку 

міжнародних відносин. Принципи міжнародного права. Глибокі зміни в системі 

міжнародних відносин у 90-ті роки Цілісність і суперечливість світу і філософія 

виживання. Загроза кризи цивілізації і політичні аспекти глобальних проблем.  



12.3. Зовнішня політика суверенної України та проблеми її входження в 

міжнародні структури. 

 

10. Рекомендована література 

1. Соціологія: навч. посіб.: кредитно-модульний курс (для студентів 

нефілос. спец.) / Л. М. Нікітін, Л.К. Андрієнко, О.В. Андрієнко [та ін.]; за ред.. 

Л.М. Нікітіна. – Донецьк:[ДонНУЕТ], 2010. – 198 с. 

2. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику : [для 

студен. вищ. навч. закл.] / М.І. Горлач, В.Г. Кремень, – К. : Центр учбової 

літератури, 2009. – 840 с. 

3. Політологія : підручник / Л.М. Димитрова, С.О. Кисельов, М.Ф. 

Шевченко та ін. ; За ред.. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – К. : Знання, 2009. 

– 206 с. (Вища освіта ХХІ ст). 

4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів освіти. 5-те вид., виправ. і допов. – Львів : 

«Магнолія», 2008. – 304 с. 

5. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія : Підручник / П.П. 

Шляхтун. – К. : Центр учбової література, 2010. – 472 с.  

6. Юрій М.Ф. Основи політології : Навч. посібник. – К. : Кондор, 2009. – 

340 с. 

7. Вступ до політології. Кредитно-модульний курс: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Л.М. Нікітіна. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2010. – 211 с.  

8. Халилова-Чуваева Ю.А., Лавлинский Р.А. Политология. Учебно-

методическое пособие для студентов всех форм обучения.(Кредитно-

модульный курс, издание второе, дополненное). – Донецк: ДонНУЭТ, 2011. – 

110 с. 

9. Лавлінський Р.О., Ніколенко К.В. Креативна політологія. Навчально-

методичний комплекс для студентів денної та заочної форми навчання. – 

Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 91 с.  

10.  Халілова – Чуваєва Ю.О., Лавлінський Р.О. Політологія. Збірник 

тестових для перевірки знань студентів з курсу «Політологія» (для студентів 

всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання). - Донецьк: ДонНУЕТ, 

2014. – 97 с. 

 
 

РИТОРИКА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити засвоєння й 

систематизацію знань основних теоретичних засад красномовства; сформувати 



вміння і навички правильного й переконливого мовлення, аргументованого 

доведення та спростування, участі в дискусії, зокрема наукової та фахової 

проблематики. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 
бакалавр: 
 

знання і розуміння: 
основних понять, категорій та інструментарію ораторського мистецтва як засобу 

комунікації переконання; 

закономірностей розвитку понять, термінів та правил риторики в різні історичні 

епохи; 

національних традицій теорії красномовства; 

основних типів промов; 

особливостей стилістичного оформлення публічного виступу; 

прийомів підготовки й виголошення публічної промови; 

моделей та методів розгортання повідомлення; 

принципів та прийомів логічно-емоційного впливу на слухачів. 

 

застосування знань і розумінь: 
вміти визначити концепцію публічного виступу; 

вміти спланувати задум промови відповідно до її концепції; 

вміти правильно обрати стратегію, тактику і диспозицію промови; 

вміти забезпечувати стилістичну довершеність публічного виступу; 

вміти добирати матеріал, складати тези і план-конспект промови; 

вміти правильно застосовувати методи та прийоми ораторського впливу на 

аудиторію; 

вміти вправно користуватися засобами виразного мовлення та невербальними 

засобами комунікації. 

вміти правильно використовувати технічні засоби під час публічного виступу; 

 

формування суджень: 
здатність визначати мету і завдання публічного спілкування; 

здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо вдосконалення культури 

оратора; 

здатність розпізнавати словесні маніпуляції та обирати прийоми протидії їм;  

здатність оцінювати доречність і ефективність прийомів словесної суперечки; 



здатність оцінювати рівень власної ораторської майстерності та визначати шляхи її 

вдосконалення. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, публікація тез 

доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (100 балів); 

підсумкове – ПМК (диф.залік).  

 

6. Мова викладання: 

українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна вільного вибору 

студента 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 
Модулів - 1 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 2-й 2-й 
Лекції:   

30 год. 8 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь:  

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 6 год. 
Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 
Самостійна робота: 



Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: аудиторних – 

3 самостійної роботи 

студента – 3 

 

 

 

45 год. 76 год.  
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

ПМК (диф.залік) 

8. Викладач 

 Шапран Д.П., к.філол.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Історико-теоретичні та методологічні засади риторики 

 

Тема 1. Риторика як мистецтво, наука і навчальна дисципліна 

1.1. Предмет і завдання дисципліни.  

1.2. Загальна характеристика розділів риторики.  

1.3. Історія становлення теорії красномовства від міфологічного періоду 

до епохи Відродження.  

 

Тема 2. Українські традиції теорії красномовства 

2.1. Пам’ятки гомілетичного красномовства в епоху Київської Русі. 

2.2. Риторична спадщина Києво-Могилянської академії.  

2.3. Феофан Прокопович та його роль у розвитку східнослов’янської 

риторики.  

 

Тема 3. Головні напрями неориторики 

3.1. Семіотичний характер неориторики.  

3.2. Загальна характеристика лінгвістичної риторики.  

3.3. Загальна характеристика аргументативної риторики. 

 



Тема 4. Інвенція 

4.1. Промова як дослідження.  

4.2. Типи промов за знаковим оформленням та закріпленням. 

4.3. Концепція промови: предмет, тема і теза промови, її мета і завдання.  

4.4. Аналіз аудиторії. Стратегія і тактика.  

 

Тема 5. Диспозиція 

5.1. Способи подання матеріалу.  

5.2. Виклад: моделі та методи викладу.  

5.3. Джерела та збирання матеріалу.  

5.4 Складання плану-конспекту.  

5.5. Розгортання теми і тези промови: топіка та аргументи.  

5.6. Типові помилки в аргументації та критиці.  

 

Тема 6. Моделі впорядкування матеріалу в топосі промови: переваги та 

недоліки 

6.1. Методи розгортання повідомлення: хронологічний дедуктивний, 

індуктивний, аналогічний, стадійний, концентричний 

 

Модуль 2. Практичні аспекти загальної риторики 

 

Тема 7. Стилістична варіативність промови. Стилістичне оформлення 

тексту 

7.1. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора.  

7.2. Звуковий рівень тексту.  

7.3. Лексичний рівень тексту.  

7.4. Стилістична цілісність промови, типові помилки. 



7.5. Слова з прямим значенням – «автологічна лексика», типові помилки.  

7.6. Слова з переносним значенням – «тропи».  

7.7. Риторичні фігури. Синтаксичне варіювання.  

 

Тема 8 Елокуція (елоквенція) 

8.1. Розмітка тексту та читання промови за знаками партитури. 

8.2. Структурно-інтонаційна організація тексту як основа виразності 

мовлення. 8.3. Техніка виразного мовлення.  

8.4. Правильне дихання.  

8.5. Голос, його властивості та гігієнічні вимоги.  

8.6. Дикція, орфоепія (артикуляційна гімнастика для губів, вправи для 

язика, вправи для нижньої щелепи). Наголос.  

 

Тема 9. Меморія й акція 

9.1. Способи запам’ятовування промови. 

9.2. Аналіз публічного виступу.  

9.3. Зовнішня культура оратора. Зовнішній вигляд оратора.  

9.4. Вихід до слухачів. Погляд. Міміка та жести.  

9.5. Місце промови та постава (позиція) оратора. 

9.6. Робота промовця з технічними засобами. Особливості виступу 

оратора перед об’єктивом відеокамери. 

9.7. Поведінкова культура оратора та невербальні засоби спілкування.  

 

Тема 10. Принципи ведення словесної суперечки 

10.1. «Оксфордські» дебати.  

10.2. Проведення «Оксфордських» дебатів.  

10.3. Прийоми протидії словесній маніпуляції.  



 

10.  Рекомендована  література   
1. Введенская Л.А. Риторика и культурв речи /Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 537 с. 
2. Волков А.А. Теория риторической аргументации. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 2009. –  398 с. 
3. Гриценко Т.Б. Риторика: Навчальний посібник − К.: НАУ, 

2006.  
4. Зверева Н. Я говорю  – меня слушают: Уроки практической 

риторики / Нина Зверева. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 234 с. 
5. Колотілова Н.А. Риторика: Навч. посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2007. – 232 с. 
6. Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка речи с 

упражнениями. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.orator.biz/library/books/uchebnik_ritoriki/ 

7. Онуфінко Г.С. Риторика: Навч. пос. – К.: Центр учбової 
літератури, 2008. – 592 с. 

8. Основи ораторського мистецтва: Практикум / Укладач О. 
І. Когут. – Тернопіль: Астон, 2005. – 296 с. 

9. Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С.Д. 
Абрамович, В.В. Молдован, М.Ю. Чикарькова – К.: Юрінком Інтер, 
2002. – 416 с. 

10. Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна: 
підруч. для студ. юр. спец. / О.В.Рогожкин. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС 
ім. Е.О. Дідоренка, 2008. – 248 с. 
 

 

РИЗИКОЛОГІЯ 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування системи 

фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі 

ідентифікації, аналізу, вимірювання, моделювання систем управління 

економічними ризиками. 

 

http://www.orator.biz/library/books/uchebnik_ritoriki/


2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять та термінів теорії економічного ризику,  
методів та інструментаріїв кількісного аналізу та управління 

організаційно-економічними системами з урахуванням ризику, 
можливість їх використання;  

пріоритетних напрямків зниження ризику, доцільність їх 
використання у різноманітних ситуаціях;  

основних принципів комплексного підходу до управління ризиком; 
основні засади теорії портфеля  

 

застосування знань і розумінь: 

 
вміти проводити якісний аналіз, ідентифікацію ризику та 

здійснювати відповідні обчислення, використовуючи сучасні ЕОМ та 
відповідні програмно-методичні комплекси;  

вміти  оцінювати міру ризику, а також контролювати, моделювати й 
враховувати ризик, управляти ним, досліджувати можливі засоби захисту 
від ризиків, застосовуючи відповідні методи економічної ризикології;  

вміти  цілеспрямовано аналізувати різноманітні ризики та 
використовувати адекватні методи їх аналізу;  

вміти  оцінювати ефективність різних видів діяльності підприємств з 
точки зору ризику та дохідності;  

вміти  аналізувати та моделювати економічний ризик;  
вміти  планувати заходи щодо мінімізації господарських ризиків;  
формування суджень: 

здатність здійснення ідентифікації, аналізу, вимірювання, 
моделювання систем управління економічними ризиками. 

 

3.Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5.Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; публікація 

тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 



6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна вільного 

вибору студента 

Рік підготовки: 
4-й  

Модулів - 1 
Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 7-й  
Лекції:   

26 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, 

семінарські: 39 год.  
Лабораторні: 

Загальна кількість годин - 

150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 65 год.  

 самостійної роботи 

студента – 85 год.  

 85 год.  
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

Екзамен  

 

8. Викладач  

Слободянюк Н.О., к.е.н., доцент.  

 

 

 

 

9. Програма навчальної дисципліни  



 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи ризикології в підприємництві 

 

Тема 1. Ризик та його вплив на діяльність підприємства  
1.1.Сутність, значення та види ризиків.  

1.2.Розвиток та становлення ризик-менеджменту.  

1.3.Поняття невизначеності та ситуації ризику.  

1.4.Чинники та причини виникнення ризиків.  

1.5.Класифікація ризиків.  

 

Тема 2. Методичні засади кількісного аналізу ризиків  

2.1.Класифікація методів виміру ризиків.  

2.2.Загальні методи виміру ризику: статистичний, аналітичний методи, методи 

використання аналогій, аналізу доцільності витрат.  

2.3.Експертні методи оцінки ризику.  

2.3.Метод побудови «дерева рішень».  

 

Тема 3. Теоретико-ігровий підхід до моделювання ризику  

3.1.Ризик і теорія ігор.  

3.2.Класифікація ігор.  

3.3.Теорія корисності.  

3.4.Корисність за Нейманом.  

3.5.Сподівана корисність.  

3.6.Використання нерівності Чебишева.  

 

Тема 4. Прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності  

4.1.Процедура прийняття рішення під час теоретико-ігрового моделювання.  

4.2.Критерій гарантованого результату, критерій оптимізму, критерій 

песимізму, критерій мінімаксного ризику Севіджа, критерій узагальненого 

максиміну Гурвіца.  

4.3.Оптимальність за Парето.  

 

Змістовий модуль 2. Управління ризиками. Система мінімізації та 

запобігання появі ризиків 

 

Тема 5. Оцінювання фінансового ризику  

5.1.Поняття «фінансовий ризик». 

5.2. Види фінансових ризиків. У 

5.3.правління фінансовими ризиками підприємства.  

5.4.Методи оцінки фінансового ризику.  

5.5.Ефект фінансового важеля.  

 

 

Тема 6. Оцінювання операційного ризику  

6.1.Поняття операційного (виробничого) ризику.  



6.2.Види операційних ризиків.  

6.3.Етапи управління операційними ризиками.  

6.4.Методи моделювання операційних ризиків.  

6.5.Ефект операційного важеля.  

 

Тема 7. Оцінювання інвестиційних ризиків  

7.1.Поняття інвестиційних ризиків.  

7.2.Критерії ефективності прийняття інвестиційних рішень. 

 

Тема 8. Мінімізація ризику:основні заходи та процедури  

8.1.Зовнішні способи мінімізації ризику: страхування ризику, диверсифікація, 

розподіл ризику, злиття та об’єднання підприємств.  

8.2.Внутрішні способи мінімізації ризику: резервування засобів, лімітування, 

забезпечення якості виготовленої продукції, бізнес-планування, управлінське 

консультування. 

 

10. Рекомендована література 

1. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов. - М. : Финансы и 

статистика, 1996. - 192 с.  

2. Бартон Т. Комплексной подход к риск-менеджменту: стоит ли этим 

заниматься / Т. Бартон, У. Шенкир, П. Уокер. - М. : Издательский дом 

"Вильяме", 2003. - 208 с.  

3. Бенинг В. Е., Введение в математическую теорию риска / В. Е. Бенинг, 

В. Ю. Королев. - М. : МАКС, 2000. - 184 с.  

4. Бережная Е. В. Математические методы моделирования экономических 

систем / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. -М. : Финансы и статистика, 2001. - 

366 с.  

5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. - К. : Ника-

Центр, Зльга- Н, 2002. - 448 с.  

6. Блекузлл Д. Теория игр и статистических решений: [Пер. с англ. ] / Д. 

Блекуэлл, М. А. Гиршик. - М. : ИЛ, 1958. -318 с.  

7. Боровкова В. А. Управление рисками в торговле / В. А. Боровкова. - 

СПб. : Питер, 2004. - 288 с.  

8. Бузько И. Р. Экономический риск (методы анализа, оценки и 

ограничения) / И. Р. Бузько. -Донецк : НЗП НАН Украины, 1996. -331с.  

9. Буянов В. П. Рискология: управление рисками / В. П. Буянов, К. А. 

Кирсанов, Л. М. Михайлов. - М. : Экзамен, 2003. - 384 с.  

10. Вилкас Э. И. Оптимальность в играх и решениях/ Э. И. Вилкас. - М. : 

Наука, 1990.-256 с/ 

 

 

ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 
Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 



1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування ґрунтовних 

знань про економічну систему суспільства, законів її функціонування і 

розвитку для розуміння чинників зародження, утворення і напрямів розвитку 

сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольнити 

потреби людей. 
 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних економічних законів, категорій й понять; 

методологічних основ розвитку економічних систем; 

загальнотеоретичних закономірностей: формування сучасних моделей 

розвитку економічних систем, трансформації відносин власності, сучасного 

розвитку товарно-грошових відносин; 

закономірностей функціонування галузевих капіталів;  

основних видів державної політики (її методів та інструментів) й 

сучасних міжнародних економічних відносин. 

 

застосування знань і розумінь:  

вміння аналізувати економічні явища та процеси, які відбуваються на 

різних рівнях економічної системи суспільства; 

вміння вивчати та оцінювати стан соціально-економічних відносин на 

підприємстві, в окремій галузі, на рівні суспільства;  

вміння визначити істотні риси основних соціально-економічних систем та 

напрями їх еволюції, порівнювати та об’єктивно оцінювати різні системи 

соціально-економічних відносин, моделі розвитку економічних систем, їх 

переваги та недоліки; 

вміння аналізувати соціально-економічні наслідки урядових рішень, що 

впроваджуються в життя; 

 

формування суджень: 

здатність науково обґрунтувати загальні основи та пояснювати явища і 

процеси економічного життя суспільства; 

здатність з’ясувати методологічні основи механізму дії економічних 

законів та механізму їх застосування у господарській діяльності; 

здатність застосовувати політекономічні знання у виробленні шляхів 

формування, трансформації і розвитку соціально-орієнтованої сталої 

економічної системи суспільства. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 



перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 

балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального 

закладу, обов`язкова 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 1 Спеціальність: 072 

«Фінанси. Банківська 

справа та 

страхування» 

Семестр: 

Змістових модулів 

- 2 

1-й - 

Лекції: 

52 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь:  

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 

роботи студента – 

4,5 

 85 год. - 

 Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 



Проданова Л.В., д.е.н., професор, 

Фоміна О.О., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади теорії економічного розвитку 

суспільства 

 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 

1.1. Історія виникнення і розвитку політичної економії. Основні школи і 

течії. 

1.2. Предмет і функції політичної економії. 

1.3. Основні методи дослідження соціально-економічного процесу. 

 

Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер 

праці 

2.1. Виробництво як процес суспільної праці. 

2.2. Фактори виробництва. Проблема оптимальної комбінації факторів 

виробництва, виробнича функція, крива виробничих можливостей. 

2.3. Зміни у змісті і характері праці. 

2.4. Економічна ефективність і її показники. 

 

Тема 3. Економічні потреби та інтереси 

3.1. Сутність потреб і їх класифікація.  

3.2. Економічний закон зростання потреб. 

3.3. Економічні інтереси, їх класифікація та взаємодія. 

3.4. Мотиви та стимули ефективного господарювання. 

 

Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна 

система і закони її розвитку 

4.1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного 

розвитку 

4.2. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. 

Типи економічних систем. 

4.3. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі. 

4.4. Реформування відносин власності. 

 

Тема 5. Товарна форми організації суспільного виробництва. Товар і 

гроші 

5.1. Форми організації суспільного виробництва. 

5.2. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості. 

5.3. Функції грошей та їхня еволюція. 

5.4. Закони розвитку товарного виробництва. 

 



Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана 

праця і заробітна плата 

6.1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва 

6.2. Перетворення грошей в капітал.  Первісне нагромадження капіталу. 

6.3. Кругооборот і оборот промислового капіталу. Нагромадження 

капіталу. 

6.4. Соціально-економічна природа заробітної плати, її форми і системи. 

 

Тема 7. Галузеві особливості виробництва і функціонування 

капіталу. Форми прибутку, процент і рента 

7.1. Позичковий капітал і позичковий процент 

7.2. Земельна рента, її сутність, види і механізм. 

7.3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі. 

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи ринкової економіки 

 

Тема 8. Ринок: сутність, функції. Моделі ринків. Конкуренція та 

ціноутворення 

8.1. Ринок як форма організації суспільного виробництва. 

8.2. Механізм функціонування ринку. 

8.3. Інфраструктура ринку. 

8.4. Конкуренція і моделі  ринків. 

 

Тема 9. Домогосподарство в системі економічних відносин 

9.1. Домогосподарства як суб’єкт регульованих ринкових відносин. 

9.2. Доходи та витрати домогосподарств. 

 

Тема 10. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток 

10.1. Сутність підприємництва та умови його існування. Організаційно-

правові форми підприємництва 

10.2. Підприємство як суб’єкт економічної системи.  

10/3. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація. 

10.4. Прибуток та теорії прибутку. 

 

Тема 11. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні 

форми  

11.1. Зміст, види та пропорції суспільного відтворення. 

11.2. Теоретичні моделі суспільного відтворення 

11.3. Суспільний продукт і його форми 

 

Тема 12. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої 

сили та їх регулювання державою 

12.1 Економічне зростання та економічний розвиток. 

12.2. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання. 

12.3. Сутність і форми зайнятості. 



12.4. Розширене відтворення робочої сили та вплив на нього держави. 

 

Тема 13. Господарський механізм та економічні функції держави 

13.1.Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 

13.2. Напрями і функції державного регулювання. 

 

Тема 14. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку 

перехідних економік 

14.1. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної 

системи до наступного типу. 

14.2. Перехідні системи: зміст і основні риси. 

14.3. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової 

економіки. 

14.4. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до 

нової системи господарювання. 

 

Тема 15. Суть і структура світового господарства. Економічні 

аспекти глобальних проблем  

15.1. Світове господарство і його структура 

15.2. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки. 

15.3. Форми міжнародних економічних відносин 

15.4. Причини виникнення і сутність глобальних проблем. 

15.5. Взаємопов’язаність і передумови вирішення глобальних проблем. 

 

10. Рекомендована література 

1. Борисов Е. Ф. Экономика : учеб. пособие. / Борисов Е. Ф. – М. : 
Юридическая фирма «Контракт» : ИНФРА-М, 2012. – 256 с. 

2. Горожанкіна М. Є. Основи економічної теорії: політична 
економія: навч. посіб. / М. Є. Горожанкіна, В. В. Капильцова, 
В. В. Приходько. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 628 с. 

3. Економічна теорія: політекономія : підручник /  В. Д. Базилевича. – 8-ме вид., 
переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 702 с. 

4. Економічна теорія: політекономія : практикум : навчальний посібник / Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка ; ред. В. Д. Базилевич. - 2-ге вид., стер. - К.: 
Знання, 2013. - 494 с. 

5. Мочерний С. В. Політекономія : підруч. / С. В. Мочерний. – 2-ге 
вид., випр. – К. : Вікар, 2005. – 386 с. 

6. Основи економічної теорії : навч. посіб./ за ред. Козака Ю. Г., 
Шаповал С. С. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. 

7. Політична економія : підручник / за ред. Ніколенко Ю. В. – К. : 
Центр учбової літератури, 2009. – 632 с. 

8. Політична економія : підручник / наук. редактор 
Л. І. Дмитриченко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 712 с. 

9. Уразов, А. У. Основи економічної теорії  : навчальний посібник / А. У. Уразов, І. В. 
Саух, О. І. Вікарчук ; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний 
університет імені Івана Франка. - 3-тє вид. - К.: ЦУЛ, 2014. - 312 с. 



10. Федоренко В. Г. Політична економія: Підручник. – 2-ге вид. – К.: 
Алерта, 2015. – 487 с.   
 

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1.Мета викладання навчальної дисципліни - є надання студентам 

освітньої програми бакалаврата в умовах введення державних освітніх 

стандартів нового покоління знань з організації та функціонування податкової 

системи в межах податкової політики держави. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

принципів побудови, функціонування і розвитку податкової системи в 

Україні;  

економічної сутність оподаткування як складової частини державного 

регулювання економіки;  

функцій податків у ринковій економіці, їх взаємозв'язок і вплив на кінцеві 

макроекономічні показники;  

особливостей реалізації державного та корпоративного податкового 

менеджменту та його функцій;  

визначення елементів податку;  

організації податкової служби в Україні основні види загальнодержавних і 

місцевих податків і зборів;  

об’єктів оподаткування з загальнодержавних та місцевих податків і зборів 

та порядок їх визначення; 

порядку проведення податкових розрахунків, складання звітності та 

сплати до бюджету основних видів податків і зборів;  

прав і обов’язків, відповідальності платників податків і зборів. 



 

застосування знань і розумінь: 

вміти аналізувати наслідки реалізації відповідної податкової політики 

держави;  

вміти формувати базу оподаткування; розраховувати усі 

загальнодержавні податки та збори; розраховувати суми податкових 

зобов’язань з місцевих податків і зборів;  

вміти користуватися нормативно-правовим актами і науковою 

літературою з податкової проблематики;  

вміти планувати на відповідну дату розмір податків залежно від форм 

оподаткування та коригувати договірні відносини з урахуванням їх податкових 

наслідків;  

вміти застосовувати отримані знання у професійний діяльності. 

 

формування суджень: 

здатність розраховувати розмір податкових зобов’язань, враховуючи 

особливості діяльності суб’єктів господарювання; 

здатність складати на основі проведених розрахунків відповідні звітні 

форми: декларації, розрахунки та звіти; 

здатність визначати вплив  податкових платежів та інших обов’язкових 

платежів неподаткового характеру на результати фінансово-господарської 

діяльності підприємства; 

здатність використовувати податкового планування. 

 

3.Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; публікація 

тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6.Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 



 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 
Кількість кредитів  

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

Обов’язкова  

Рік підготовки: 
3-й  

Модулів - 1 Спеціальність  072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

  

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й  
Лекції:   

30 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год.  
Лабораторні: 

Загальна кількість годин - 

150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 60 год.  

самостійної роботи 

студента – 90 год 

 90 год.  
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Косова Т.Д., д.е.н., професор. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи побудови податкової системи 

України  
 

Тема 1.Сутність і види податків  

1.1.Поняття податку і збору (обов’язкового платежу).  

1.2. Функції податків.  

1.3. Елементи податку.  

1.4. Класифікація податків 

 

Тема 2.Податкова політика в системі державного регулювання економіки  
2.1. Поняття податкової політики.  

2.2. Місце та роль податкової політики в державному регулюванні економіки.  

2.3. Мета, принципи та ієрархія завдань податкової політики.  

2.4. Фактори, які визначають напрями та характер податкової політики. 

 



Тема 3. Організація податкової системи  

3.1. Поняття податкової системи і вимоги до неї.  

3.2. Принципи побудови та організації системи оподаткування.  

3.3. Податкова система як засіб реалізації податкової політики держави.  

3.4. Структурна побудова податкової системи. 

 

Тема 4. Державна податкова служба України  

4.1. Структура податкової служби України.  

4.2. Функції та завдання органів Державної податкової служби України.  

4.3. Права, обов’язки та відповідальність органів Державної податкової служби.  

4.4. Податкова міліція: склад, функції, завдання, повноваження, права. 

Змістовний модуль 2.Система оподаткування України  

 

Тема 5. Податок на додану вартість  
5.1. Платники податку на додану вартість та порядок їх реєстрації.  

5.2. Об’єкт та база оподаткування.  

5.3. Ставки податку.  

5.4. Податкові зобов’язання і податковий кредит з ПДВ.  

5.5. Бюджетне відшкодування ПДВ.  

5.6. Строки подання податкової декларації та розрахунків з бюджетом. 

 

Тема 6. Акцизний податок  
6.1. Платники та об’єкт оподаткування.  

6.2. Ставки та порядок визначення сум акцизного податку.  

6.3. Пільги для юридичних та фізичних осіб з акцизного податку.  

6.4. Строки сплати податку та подання звітності. 

 

 

Тема 7. Мито  
7.1. Об’єкти оподаткування митом. Поняття митної вартості товарів.  

7.2. Методи визначення митної вартості товарів. Види мита.  

7.3. Ставки мита.  

7.4. Справляння мита та порядок його перерахування до бюджету. Пільги 

 

Тема 8. Податок на прибуток підприємств  
8.1. Платники податку на прибуток підприємств.  

8.2. Об’єкт оподаткування. Доходи звітного періоду  

8.3.Витрати підприємства звітного періоду. Витрати подвійного призначення.  

8.4. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів.  

8.5. Пільги щодо податку на прибуток підприємств.  

8.6. Порядок розрахунку оподатковуваного прибутку. Строки сплати податку та 

подання звітності.  

 

Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб  
9.1. Платники та об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб.  



9.2. Податковий кредит.  

9.3. Податкова соціальна пільга.  

9.4. Декларування доходів.  

9.5. Ставки податку, порядок розрахунку і перерахування до бюджету. 

 

Тема 10. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

10.1.Сутність єдиного соціального внеску, платники та база нарахування 

10.2.Розмір єдиного соціального внеску та пропорції за видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

10.3.Порядок обчислення і сплати єдиного соціального внеску. 

 

Тема 11. Плата за ресурси та послуги  

11.1. Плата за ресурси як інструмент впливу на економічне та раціональне 

використання ресурсів.  

11.2. Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних 

копалин.  

11.3. Плата за спеціальне використання водних ресурсів.  

11.4. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів.  

11.5. Рентні платежі 

11.6.Екологічний податок  

 

Тема 12. Місцеві податки і збори  
12.1.Податок на майно.  

12.2.Єдиний податок 

12.3.Транспортний податок  

12.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів.  

12.5. Туристичний збір. 

 

Тема 13. Ухилення від податків  
13.1. Види податкових правопорушень.  

13.2. Специфіка відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом. Офшорні 

зони.  

13.3. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів 

незаконного походження. 

 

10.Рекомендована  література   
1. Бечко П. К. Податкова система: Навч. посібник. / Бечко П. К. – К.: 

Центр учбової літератури, 2006. – 368 с.  

2. Бечко П. К. Основи оподаткування: Навч. посібник./ Бечко П. К., 

Захарчук О. А – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 168 с. 

3.Власюк Н. І. Податкова система: Навч. посібник./ Власюк Н. І., 

Мединська Т. В.  – К.: Магнолія, 2012. – 424 с 

4.Дєєва Н. М. Оподаткування в Україні : Навч. посібник./ Дєєва Н. М. – 

К.: Центр учбової літератури , 2010. – 544 с. 



5. Іванов Ю. Б. Податкова система: підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. 

Крисоватий, О. М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.  

6. Основы налогообложения : учебн. пособ. / Ю. Б. Иванов, А. Н. 

Тищенко, Е. В. Давыскиба та ін. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2008. – 280 с.  

7.Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: Навч. 

посібник / За ред. Ю. Б. Іванова, І. А. Майбурова. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. 

– 492 с. 

8.Податкова система: Навч. посібник / Лютий І. О., Демиденко Л. М., 

Романюк М. В. та ін.; за заг. ред. І. О. Лютого. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. – 456 с. 

9. Податковий кодекс України. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 

594 с.  

10.Соколовська А. М. Основи теорії податків: Навч. посібник. / 

Соколовська А. М. – К.: Кондор, 2010. – 326 с. 

 

 

ОСНОВИ СИСТЕМ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Метою вивчення дисципліни є набуття основних навичок щодо 

теоретичних основ фінансів, оволодіння знаннями закономірностей у 

сфері фінансових відносин держави, суб'єктів господарювання, 

домогосподарств, застосування їх на практиці фінансової роботи; 

визначення сукупності заходів щодо забезпечення використання фінансів 

як важелів економічної політики держави. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр:  

знання і розуміння: 

призначення та функції бюджету, сутність, складові та стратегічні 

перспективи бюджетної політики, 

бюджетне законодавство та його розвиток;   

бюджетний процес на загальнодержавному і місцевому рівнях;  

застосування знань і розумінь: 

формулювати задачі бюджетної політики; 

визначати напрями бюджетної політики; 

аналізувати зміни в бюджетному законодавстві; 

аналізувати концептуальні основи функціонування дефіциту бюджету; 



оцінювати джерела фінансування бюджетного дефіциту; 

розробляти заходи щодо забезпечення фінансування бюджетів. 

формування суджень: 

основи управління бюджетним дефіцитом;  

поняття та структуру  

бюджетного устрою та бюджетної системи; 

особливості використання інструментарію міжбюджетних відносин; 

сутність та характеристику доходів та видатків бюджетів різних рівнів. 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої 

освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань);  

підсумкове – ПМК (100 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

Вибіркова 

 

Модулів - 1 Спеціальність  

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 3-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Реферат , СРС 

(назва) 

Семестр  



Загальна кількість 

годин – 120 

6-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних - 60 

самостійної роботи 

студента - 60 

ступінь:  

бакалавр 

 

30 год. 4год.  

Практичні, семінарські 

30 год.  4год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год.  82год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  

ПМК 

 

8. Викладач  

Неївзвєстна О.В., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи управління бюджетним процесом на 

стадії складання, розгляду та прийняття бюджету 

 

Тема 1. Сутність та складові бюджетного регулювання  

1.1. Предмет та завдання курсу. Бюджетний менеджмент та його роль 

у бюджетному процесі.  

1.2 Визначення бюджетного менеджменту.  

1.3 Об'єкт і суб'єкти бюджетного менеджменту. 

1.4 Предмет бюджетного менеджменту.  

1.5 Складові елементи організації бюджетного процесу. 

 

Тема 2. Центральні органи управління бюджетним процесом 



2.1 Система загальнодержавного управління бюджетною системою 

України, її склад,структура, основні завдання.  

2.2 Законодавчо-нормативна основа діяльності системи органів 

управління бюджетною системою України.  

2.3 Міністерство фінансів України – центральний орган державної 

виконавчої влади у сфері фінансової діяльності. 

2.4 Вертикальна структура органів Міністерства фінансів України.  

2.5. Структура центрального апарату Міністерства фінансів України. 

Головні фінансові управління обласних державних адміністрацій. Міські і 

районні фінансові управління. Державне казначейство. Основні завдання, 

функції і права Міністерства фінансів України та його органів. 

 

Тема 3. Складання проекту бюджету. Бюджетне планування 

3.1. Бюджетна модель суспільства. Бюджетна класифікація. 

Економічні основи бюджетного планування, його зміст, принципи і 

завдання. Методи бюджетного планування. 

3.2. Програмно-цільовий метод планування бюджету. Застосування 

нормативного методу планування бюджету. Порядок і терміни складання 

проекту Державного бюджету України. 

3.3. Особливості, порядок і терміни складання проектів місцевих 

бюджетів, їх взаємозв'язок з проектом Державного бюджету України. 

Основні прогнозні макроекономічні показники як основа бюджетного 

планування. Бюджетна політика. Кошторисне планування. 

 

Тема 4. Розгляд та прийняття державного та місцевих бюджетів 

4.1. Законодавча основа процедури розгляду і прийняття Закону 

України про Державний бюджет України. Розгляд проекту бюджету в 

Кабінеті Міністрів України. 

4.2. Розгляд проекту Державного бюджету України комітетами 

Верховної Ради України. Розгляд і прийняття проекту Закону про 

Державний бюджет України Верховною Радою України в першому читанні.  



4.3. Друге читання проекту Закону про Державний бюджет України 

Верховною Радою України.  

4.4. Розгляд і прийняття Закону про Державний бюджет України в 

третьому читанні. 

4.5. Порядок внесення змін до Закону про Державний бюджет 

України. Особливості розгляду, прийняття та внесення змін у місцеві 

бюджети. Особливості розгляду, прийняття та внесення змін у місцеві 

бюджети. Обумовленість прийняття місцевих бюджетів процедурою 

розгляду проекту Закону про Державний бюджет України Верховною 

Радою України. 

 

Змістовий модуль 2. Менеджмент виконання бюджету 

 

Тема 5. Виконання бюджету 

5.1. Виконання бюджету як стадія бюджетного процесу.  

5.2. Поняття та принципи виконання бюджету.  

5.3. Органи, що забезпечують виконання бюджету.  

5.4. Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету.  

5.5. Система справляння доходів бюджету. Звірка доходів між 

податковими органами й органами Державного казначейства.  

5.6. Організація бюджетного фінансування. 

5.7. Методи і види фінансування з Державного і місцевих бюджетів. 

Касове виконання бюджетів. 

5.8. Регулювання міжбюджетних відносин. Міжбюджетні трансферти. 

 

Тема 6. Облік виконання бюджету 

6.1. Завдання і принципи бухгалтерського обліку бюджету у 

фінансових органах.  



6.2. Система бухгалтерського обліку бюджету. Функції 

бухгалтерських служб фінансових органів в організації бухгалтерського 

обліку виконання бюджету. Організація синтетичного та аналітичного 

обліку виконання бюджету.  

6.3. Облікові документи. Баланс виконання бюджету. 

План рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного і 

місцевих бюджетів.  

6.4. Облік грошових коштів і доходів бюджету. Облік видатків 

бюджету. Визначення результатів виконання бюджету. Складання 

підсумкового балансу з виконання бюджету. 

 

Тема 7. Звітність про виконання бюджету 

7.1.Організація, види та форми бюджетної звітності. Періодичність 

бюджетної звітності. 

7.2. Склад документів бюджетної звітності. Звітність розпорядників 

бюджетних коштів про використання коштів Державного і місцевих 

бюджетів.  

7.3. Звітність органів Державного казначейства і фінансових органів 

про виконання бюджету.  

7.4. Склад звітних документів,терміни і порядок їх подання. Порядок 

затвердження звіту про виконання бюджету. 

 

 

Тема 8. Контроль за виконанням бюджету 

8.1. Сутність та призначення фінансового контролю за виконанням 

бюджету.  

8.2. Види, форми та методи бюджетного контролю. Органи 

бюджетного контролю, їх повноваження. 

8.3. Рахункова палата України, її структура, функції, права. Державна 

податкова адміністрація. 



8.4. Державна контрольно-ревізійна служба. Митний контроль. 

Контрольно-ревізійна робота з бюджету.  

8.4. Організація планування та проведення ревізій і перевірок. 

Оформлення результатів ревізій. 

 

Тема 9. Світовий досвід бюджетного регулювання  

9.1. Ринкова економіка і бюджет держави. Еволюція бюджетної 

практики і бюджетної процедури.  

9.2. Управління бюджетним процесом у розвинених країнах.  

9.3. Органи оперативного управління бюджетом та бюджетного 

контролю. Досвід бюджетного планування. 

9.4. Ефективність використання коштів. Регулювання міжбюджетних 

відносин. 

 

10. Рекомендована література 

1. Митний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 

11.07.2002 р. №92-ІV – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua. 

2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 

02.12.2010 р. №2755-VI – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua. 

3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України 

від 16.01.2003 р. №436-ІV – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua. 

4. Кульчицький М.І. Бюджетний менеджмент: [навч. посіб.]/ М.І. 
Кульчицький, О.В. Остафіль. – Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 390 с. 

5. Іванов Ю.Б. Регулятивний потенціал податкової системи України: 

[монографія] / Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, К.В. Давискіба та ін.; за заг. ред. 

Ю.Б. Іванова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2009. – 336 с.   

6.  Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування: [навч. посіб.] / 

Ю.Б. Іванов, К.В. Петросянц. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 366 с.   

7. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна 

система: Навч. посіб. - К.: Хай-Тек Прес, 2008. - 376 с. 

8. Булгакова С.О., Єрмошенко Л.В. Бюджетна система України: Опорний 

конспект лекцій. - К.: КНТЕУ, 2006. - 98 с. 

9. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / За ред. С.О. 

Булгакової. - К.: КНТЕУ, 2005. - 417 с. 

10. Карлін М.І. Державні фінанси України. Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. 

- 348 с.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи 

теоретичних знань та практичних навичок з організації роботи Державного 

казначейства України та його територіальних органів у процесі виконання 

бюджетів, технології контролю за бюджетними коштами та забезпеченні 

підтримки системи управління державними фінансами. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр:  

знання і розуміння: 

організаційну структуру Державного казначейства України і його 

основні функції; 

бюджетні повноваження казначейства властиві ринковій економіці; 

касове виконання Державного бюджету по доходах і витратам; 

сутність і призначення бюджетної класифікації, умови обліку й 

звітності в системі казначейства; 

класифікацію платіжної системи виконання бюджету, організацію 

контролю в системі казначейства, порядок обслуговування державного 

боргу. 

застосування знань і розумінь: 

аналізувати бюджетні повноваження казначейства властивій 

ринковій економіці, визначати учасників бюджетного процесу; 

здійснювати керівництво, контроль та оцінку роботи підвідомчих 

казначейських відділень; 

формування суджень: 

управляти казначейською інформаційною системою всіх казначейських 

органів; 



управляти механізмом перерахування бюджетних коштів через 

органи Державного казначейства. 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої 

освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань);  

підсумкове – ПМК (100 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

вибіркова 

 

Модулів - 1 Спеціальність 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 3-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Реферат , СРС 

(назва) 

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 120 

6-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:  

30 год. - 

Практичні, семінарські 



навчання:  

аудиторних - 60 

самостійної роботи 

студента - 60 

бакалавр 

 

30 год.  - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год.  - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  

ПМК 

 

8. Викладач  

Неївзвєстна О.В., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Сутність казначейської системи України 

 

Тема 1. Нормативно-правове регулювання казначейської справи 

в Україні  

1.1. Нормативне регулювання діяльності казначейської служби 

України.  

1.2. Правове забезпечення функціонування Казначейства. 

 

Тема 2. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні  

2.1. Передумови створення казначейської системи в Україні. 

2.2. Етапи створення та розвитку Казначейства України. 

 

Тема 3. Організаційна структура та бюджетні повноваження 

державної казначейської служби України  

3.1. Організаційна структура Державної казначейської служби 

України.  

3.2. Діяльність та функції Казначейства України.  



3.3. Організація Бюджетного процесу в Україні. 

Змістовний модуль 2. Основи казначейського виконання 

бюджетів 

Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів  

4.1. Внутрішня платіжна система Державної казначейської служби 

України. 

4.2. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах 

Державної казначейської служби України. 

 Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами  

5.1. Загальна характеристика державних доходів. 

5.2. Порядок зарахування платежів до загального фонду державного 

бюджету. 

5.3. Порядок зарахування платежів до спеціального фонду 

державного бюджету. 

 

Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками 

6.1. Видатки державного бюджету. 

6.2. Виконання державного бюджету за видатками. 

6.3. Здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів. 

 

Тема 7. Обслуговування державних цільових фондів  

7.1. Державні цільові фонди.  

7.2. Адміністрування коштів на соціальне страхування та від 

приватизації державного майна. 

Змістовний модуль 3. Організація діяльності державного 

казначейства по виконанню бюджетів 

Тема 8. Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів  

8.1. Бухгалтерський облік виконання бюджетів. 



8.2. Організація бухгалтерського обліку в органах Казначейства України. 

3. Характеристика звітності про виконання бюджетів. 

 

Тема 9. Контроль у системі казначейства України  

9.1. Зміст і призначення фінансового контролю. 

9.2. Види, форми та методи фінансового контролю. 

9.3. Характеристика етапів контролю. 

10. Рекомендована література 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI.  

2.  Галушка Є.О., Охрімовський О.В., Гончарук Я.М. Казначейська 

справа: підр. – 2-ге видання: доповнене та перероблене (Львів: Магнолія 2006), 

2012. 

3.  Казначейська справа: навчальний посібник /К.С.Опалко, І.І.Булах, 

Н.О. Соколовська та ін. – К.: Аграрна освіта, 2014.  

4. Наказ Міністерства фінансів України ―Про затвердження Порядку 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів‖ від 23.08.2012 №938. 

[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – 

http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 

5. Попова Л.М. Казначейська справа: [навч. посіб.] / Л.М. Попова, С.М. 

Попова, В.І. Успаленко. – К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 164 с. 

6.  Попова Л.М., Попова С.М., Успаленко В.І. Казначейська справа: нав. 

посіб. – Центр учбової літератури, 2011. 

7. Постанова Кабінету міністрів України ―Про затвердження Порядку 

перерахування міжбюджетних трансфертів‖ від 15.12.2010 №1132 

[Електронний ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 

8. Указ Президента України ―Про Положення про Державну 

казначейську службу України‖ від 13.04.2011 №460/2011. [Електронний 

ресурс]: сайт Верховної ради України. – Режим доступу – 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 

9. Чала Н.Д. Бюджетна система: [навч. посіб.] / Н.Д. Чала, Л.В. 

Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223 с.  

10. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С.. Казначейська система: 
[підручник] – 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%2C%20%D0%9D%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


ОПЕРАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ  

КРЕДИТНИХ УСТАНОВ  

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - є надання студентам 

теоретико-методичних і організаційно-правових знань, а також практичних 

навиків щодо функціонування банків та небанківських кредитних установ, 

здійснюваних ними операцій та послуг 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

законів та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють банківську  

та небанківські кредитні установи;  

основні характерні риси сучасної банківської системи України, цілі, 

функції та принципи функціонування її окремих ланок;  

економічний зміст, механізми здійснення та надання банківських та 

небанківських послуг;  

стан, проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. 

застосування знань і розумінь: 

вміти виконувати операцій з формування ресурсів кредитними 

установами; 

вміти  укладати та виконувати депозитних договори; 

вміти  проводити  готівкові та безготівкові розрахунки в національній та 

іноземній валюті; 

вміти виконувати операцій з емісії та обслуговування платіжних карток; 

вміти  аналізувати  кредитоспроможності позичальників, гарантів, 

поручителів; 

вміти оформлувати та супроводжувати окремі форм забезпечення 

кредитів; 

вміти  формувати резерви на покриття можливих втрат за окремими 

операціями кредитних установ; 

вміти  складати та аналізувати статистичні та фінансові звіти кредитних 

установ; 

вміти проводити заходи щодо забезпечення фінансової стійкості 

кредитних установ. 

формування суджень: 

здатність практичного вміння аналізувати операцій комерційних банків та 

небанківських кредитних установ з приводу формування власного капіталу і 

ресурсної бази, що забезпечать масштабні активні операції з високими рівнями 



прибутковості та необхідної ліквідності; 

здатність виконувати конкретні операції банківської діяльності. 

 

3.Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5.Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; публікація 

тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 
українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів ECTS 

– 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна вільного  

вибору студента  

Рік підготовки: 
4-ий  

Модулів - 1 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 8 -ий  
Лекції:   

20 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь:  

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год.  
Лабораторні: 

Загальна кількість годин 

- 150 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

 100 год.  
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

Екзамен  



 

8.Викладач 

Гудзь Ю.Ф., к.е.н.,доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Банки і небанківські кредитні установи як провідні 

суб’єкти фінансового посередництва 

 

Тема 1. Кредитні установи на ринку  фінансових послуг 

1.1.Предмет, мета, завдання і роль науки «Операції банків та небанківських 

кредитних установ».  

1.2.Кредитні установи: сутність та місце серед фінансових посередників. 

1.3.Банки і небанківські кредитні установи як провідні суб’єкти фінансового 

посередництва.  

1.4.Фінансова і банківська послуги. Види послуг, які надаються банками і 

небанківськими кредитними установами.  

1.5.Взаємозв’язок послуг та операцій кредитних установ.  

1.6.Ринок послуг банківських і небанківських кредитних установ та його 

регулювання. 

 

Тема 2. Операції з формування банківських ресурсів 

2.1.Економічна сутність і структура банківських ресурсів. Власний капітал 

банку та його місце в сукупних ресурсах банку. Функції та класифікація 

власного капіталу банку. Формування власного капіталу банку. Регулятивний 

капітал банку, його сутність та призначення. Вплив регулятивного капіталу на 

формування власного капіталу банку. 

2.2.Поняття залучених ресурсів банку. Види вкладів та їх характеристика. 

Договірне регулювання вкладних (депозитних) операцій. 

2.3.Поняття та класифікація запозичених ресурсів банку.  

 

Тема 3. Операції банків з обслуговування грошового обороту 

3.1.Основи організації безготівкового грошового обороту. Види рахунків, що 

можуть відкриватися банками своїм клієнтам. Принципи організації банками 

розрахунково-касового обслуговування клієнтів. 

3.2.Безготівкові міжгосподарські розрахунки, їх сутність та специфіка 

організації в товарних і нетоварних операціях. Особливості функціонування 

НСМЕП. 

3.3.Поняття касових операцій, їх призначення та роль у діяльності банків і їх 

клієнтів. Класифікація касових операцій банків. Порядок приймання банками 

готівки від клієнтів: через прибуткові каси, інкасаторські служби, підприємства 

зв’язку, банкомати. 

3.4.Порядок видачі банками готівки клієнтам: через видаткові каси; банкомати. 

Забезпечення касової діяльності банку. 

 



Змістовий модуль 2. Операції банків та небанківських кредитних установ  

 

Тема 4. Кредитні  операції банків 
4.1.Класифікація банківських кредитів. Принципи й умови кредитування. 

Кредитний договір. 

4.2.Оцінювання кредитоспроможності позичальника. Форми забезпечення 

зобов’язань позичальника перед банком. Кредитний ризик та способи його 

мінімізації. 

4.3.Порядок надання і способи погашення кредитів. Плата за кредит  та її 

диференціація. Етапи процесу банківського кредитування. 

4.4.Контокорентний кредит і кредити «овердрафт». Кредитні операції банків у 

сфері вексельного обігу. Споживчі та іпотечні кредити. Особливості 

кредитування сільськогосподарських виробників.  

4.5. Кредитний моніторинг. Проблемні кредити. Кредитні санкції. 

 

Тема 5. Операції банків з цінними паперами 

5.1.Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів. 

5.2.Класифікація операцій банків з цінними паперами.  

5.3.Емісія банками цінних паперів. інвестиційні операції банків з цінними 

паперами.  

5.4.Характеристика банківських портфелів цінних паперів.  

5.5.Ризики, притаманні інвестиційній діяльності банків, та методи управління 

ними.  

5.6.Заставні  операції банків із цінними паперами. 

5.7.Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів.  

5.8.Діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність. 

 

Тема 6. Операції банків в іноземній валюті 

6.1.Сутність операцій банків в іноземній валюті. Особливості правового 

регулювання операцій банків в іноземній валюті. Класифікація операцій банків 

в іноземній валюті. Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в 

іноземній валюті. 

6.2.Торговельні операції банків  в іноземній валюті. Форми розрахунків між 

юридичними особами-резидентами і юридичними особами-нерезидентами під 

час здійснення зовнішньоекономічної діяльності за торгівельними операціями. 

6.3.Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції з купівлі та 

продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків.  

6.4.Операції банків з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку. 

Характеристика порядку здійснення операцій, пов’язаних з купівлею, продажем 

та обміном іноземної валюти. 

 

Тема 7. Операції з надання окремих видів банківських послуг  

7.1.Гарантійні послуги банків. Класифікація банківських гарантій. Авалювання 

та акцептування векселів банками. 

7.2.Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків. 



7.3.Довірчі послуги банків. Класифікація довірчих послуг. 

7.4.Послуги банків зі зберігання цінностей. 

7.5.Послуги банків з дорогоцінними  металами та дорогоцінним камінням. 

Фінансовий інжиніринг. 

 

Тема 8.  Операції  небанківських кредитних установ 

8.1.Сутність та принципи діяльності кредитної спілки. Майно кредитної спілки. 

Капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки. Операції кредитних спілок та 

їх характеристика. 

8.2.Ломбарди та правові основи їх діяльності. Власні та залучені ресурси 

ломбарду. Ломбардна операція. Порядок видачі кредитів та оформлення 

застави. Супутні послуги ломбарду. 

8.3.Фінансові компанії: сутність та операції. 

 

Тема 9. Операції кредитних установ із забезпечення фінансової стійкості 

9.1.Фінансова стійкість кредитної установи та способи її забезпечення. 

9.2.Операції із формування резервів  (загальних, спеціальних, обов’язкових). 

9.3.Операції із підтримання ліквідності.  

9.4.Операції із забезпечення регуляторних вимог (норм). 

 

10.Рекомендована література 

1.Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики:  монографія 

/ М.Д. Алексеєнко - К.: КНЕУ, 2002. – 276 с.    

2.Аржевітін С.М. Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній 

економіці України:  монографія / С.М.Аржевітін - К.: Майстерня книги, 2010. – 

384 с.    

3.Банковское дело: Слов.: Пер. с англ. / Ред. Л.Е.Миронова. - М.:ИНФРА-

М, 2001.-412с. 

4.Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах та 

ін.-К.: Молодь, Ін Юре, 2001. -680 с. 

5.Івасів І.Б. Управління вартістю банку:  монографія / І.Б. Івасів - К.: 

КНЕУ, 2008. – 288 с.    

6.Іноземні банки в Україні : монографія / Р.В. Корнелюк, І.Б. Івасів, О.М. 

Диба. - К.: КНЕУ, 2012. – 234 с.    

7.Розенберг Д. Словарь банковских терминов: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-

М, 1997.-360с. 

8.Роуз П.С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1995.-

768с. 

9.Савлук С.М. Власний капітал комерційного банку: монографія / С.М. 

Савлук - К.: КНЕУ, 2012. – 459 с.   

10. Чуб О.О. Банки в глобальній економіці: проблеми сучасності та 

тенденції розвитку. Монографія./ О.О. Чуб – К.: КНЕУ, 2009. – 453с. 

 

 



 

ОБЛІК У БАНКАХ 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни є формування сучасної 

системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку в банках. 

 

2. Перелік професійних компетенції, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння 

знання сутності і характерних рис ведення бухгалтерського обліку в 

банках; 

розуміння закономірності побудови плану рахунків бухгалтерського 

обліку в банках; до організації бухгалтерського обліку в банківських установах 

України; здійснення основних банківських операцій; 

розуміння особливості проблемних питань, пов’язані з функціонуванням 

системи бухгалтерського обліку в банках; положення інструктивно-

нормативних документів НБУ з облікових питань; механізму застосування в 

обліковій практиці концептуальних принципів МСБО, в основі яких — 

нарахування доходів та витрат, оцінки та переоцінки активів, 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати фінансово-господарський стан банківської діяльності; 

уміння визначати зміст банківських операцій за рахунками 

бухгалтерського обліку, вільно орієнтуватись у номенклатурі плану рахунків, 

формувати зміст облікової політики; 

уміння розраховувати результат діяльності банку за даними фінансового 

обліку. 

 

формування суджень: 

здатність застосовувати плану рахунків до господарських операцій ; 



здатність розробляти основні напрями вдосконалення обліку банківських 

операцій. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти 

 

 5. Оцінювання: 

поточне (опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; 

публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання); (60 

балів) 

підсумкове – екзамен. (40 балів) 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування » 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 1 
Спеціальність: 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 

2 

8-й 8-й 

Лекції: 

20 год. 4 год. 

Індивідуальне ступінь: бакалавр  Практичні, семінарські: 



науково-дослідне 

завдання 

- 

30 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 100 год. 142 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Шепелюк В.А, ст. викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи побудови бухгалтерського обліку і організація 

його процесу в комерційних банках України 

 

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках 

1.1. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації. 

1.2. Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України. 

1.3. Види обліку в комерційних банках. 

1.4. План рахунків і принципи його побудови. 

1.5. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку. 

1.6.  Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку. 

 

Тема 2. Облік капіталу  

2.1Структура капіталу банку. 

2.2.Розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку. 

2.3Порядок формування статутного капіталу банку. 



2.4Система рахунків для обліку капіталу. 

2.5Облік операцій з формування статутного капіталу. 

 

Тема 3. Облік касових операцій  

3.1 Організація роботи касового апарату банку. 

3.2 Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами. Облік 

операцій видаткових кас. 

3.3. Порядок здійснення операцій вечірніми касами. 

3.4. Організація роботи кас перерахунку.  

3.5.Облік операцій видаткових кас. 

3.6. Порядок здійснення операцій вечірніми касами. 

3.7. Організація роботи кас перерахунку. 

3.8. Синтетичний облік касових операцій банку. 

 

Тема 4. Облік розрахункових операцій  

4.1.Принципи побудови платіжних рахунків у балансі. 

4.2.Ознаки платіжних рахунків. 

4.3. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків. 

4.4.Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями. 

4.5. Порядок і методика обліку операцій при розрахунках вимогами-

дорученнями. 

4.6. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками. 

4.7. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивам. 

 

Тема 5. Облік операцій з кредитування  

5.1.Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту. 

5.2.Характеристика балансових рахунків кредитних операцій 

5.3.Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій: 

5.4.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом 

5.5Бухгалтерський облік факторингових операцій 



5.6.Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування 

кредиту  

  

Тема 6. Облік депозитних операцій  

6.1.Економічний зміст депозитних операцій. 

6.2.Класифікація строкових та ощадних депозитів 

6.3.Облікові депозитні операції та методика їх здійснення 

 

Змістовий модуль 2. Облік господарських операцій та формування 

фінансових результатів діяльності банку 

 

Тема 7 . Облік операцій з цінними паперами  

7.1.Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними 

7.2.Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків 

комерційного банку. 

7.3.Облік вкладень банку в цінні папери. 

7.4.Облік цінних паперів емітованих банком. 

7.5Нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами. 

 

Тема 8. Облік операцій в іноземній валюті  

8.1.Сутність валютних операцій. 

8.2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті 

8.3. Облік обмінних операцій в іноземній валюті 

8.4.Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти  

8.5.Операції купівлі продажу готівкової іноземної валюти  

 

Тема 9 . Облік операцій з основними засобами  

9.1.Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для 

їх обліку 



9.2.Облік придбання основних засобів у комерційних банках 

9.3.Облік основних засобів придбаних в обмін на інші активи 

9.4.Облік вибуття основних засобів у комерційних банках 

9.5.Порядок нарахування амортизації основних засобів  

9.6.Зменшення корисності основних засобів 

9.7.Інвентаризація основних засобів 

9.8.Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів 

 

Тема 10. Облік операцій з нематеріальними активами   

10.1.Поняття нематеріальних активів та облік рахунків, що використовуються для 

обліку операцій банків України з нематеріальними активами 

10.2.Облік створення нематеріальних активів комерційних банків. 

10.3.Порядок переоцінки нематеріальних активів. 

 

Тема 11. Облік операцій з лізингу  

11.1.Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу 

11.2.Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та 

лізингоодержувача. 

11.3.Облік операцій з оперативного лізингу. 

 

Тема 12. Облік доходів і витрат  

12.1.Об’єкти обліку в складі доходів і витрат банку. 

12.2.Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку 

12.3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і 

витрат банку 

10.  Рекомендована література 

1. Волкова І. А., Калініна О.Ю. Бухгалтерський облік у банках К.: Центр 

учбової літератури, 2009. - 520 с 

2. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. – 

Вид. 2-ге доп. і перероб.. – К: КНЕУ, 2004. – 636 с. 



3. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): Підручник.- 

К.: Хай-Тек Пресс: 2010. – с.608 

4. Любунь О.С., Раєвський К.Є. Банківській нагляд: Підручник. – К: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 416 с. 

5. Фінансовий облік у банку. Навчальний посібник – за ред. доц. Кривов’яз 

Т.В. – К.: КНЕУ, 2010. – 350 с. 

6. Герасим П.М., Десятник О.М., Журавель Г.П. Система опотаткування та 

її інформаційне – облікове запезпечення. – К.: ВД „Професіонал‖, 2006. – 

736 с.  

7. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Стандартизація обліку і аудиту 

Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 350 с. 

8. Сльозко Т. М. Організація обліку: Навч. посібник. – К .: ЦУЛ, 2008. 

9. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, 

економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 260 с.; 

іл. 

10. Фінансовий облік: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Сук Л.К., Сук П.Л. 

— К., 2010. — 629 с. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни  - формування системи базових знань у 

сфері менеджменту, розуміння концептуальних засад системного управління організаціями; 

набуття вмінь розробки й прийняття управлінських рішень. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

Знання і розуміння:  

сутності  принципів, функцій, основних категорій науки управління; 

методів та базових інструментів управління організаціями;  

методики проведення оцінки ефективності управління підприємством. 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати методи управління підприємством; 

уміння реалізовувати навички планування, організації, мотивації та контролю в процесі 

управління підприємством;  

уміння давати оцінку вірності і об’єктивності інформації, що використовує 

підприємство;  

уміння формулювати і приймати управлінські рішення. 

 



формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспектив господарської та управлінської діяльності 

сучасного підприємства; 

здатність визначити та надати характеристику механізму впливу факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості господарської та 

управлінської діяльності підприємств;  

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного прийняття управлінських 

рішень в умовах сучасного підприємства.  

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

   перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; публікація 

тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів);  

підсумкове –  екзамен (40 балів) 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 
07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліни самостійного вибору 

навчального закладу 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 

Спеціальність: 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 5-й 5-й 

Лекції: 

39 год. 6 год. 

Індивідуальне науково- ступінь:  Практичні, семінарські: 



дослідне завдання 

Вивчення процесу 

управління 

підприємством 

- 

бакалавр 26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 
Маловичко С.В.. к.е.н., доцент 

      9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Менеджмент: функціональний аспект 

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту 

1.1. Еволюція розвитку науки «Менеджмент».  

1.2. Менеджмент як господарське управління в умовах ринку.  

1.3. Системний підхід в управлінні організацією.  

1.4. Менеджмент з позиції взаємодії із зовнішнім середовищем. 

1.5.  Менеджмент з позиції всередині організації. 

1.6. Принципи управління організацією . 

Тема 2 . Планування в організації 

2.1. Функції менеджменту, їх класифікація та  взаємозв'язок.  

2.2. Планування: сутність і місце в системі менеджменту підприємства . 

2.3. Види планів і підходи до їх розробки .  

Тема 3. Організація як функція управління 

3.1. Сутність функції «організація».  



3.2. Організації і їхні ознаки .  

3.3. Організаційно-розпорядницькі методи управління . 

3.4. Організаційні  структури  управління  та їх  характеристика. 

Тема 4. Мотивація як функція управління 

4.1. Сутність мотивації як функції управління . 

4.2. Змістовні теорії мотивації . 

4.3. Процесуальні теорії мотивації . 

Тема 5. Управлінський контроль 

5.1. Сутність контролю як функції управління . 

5.2. Види управлінського контролю . 

5.3. Етапи процесу контролю . 

 

Змістовний модуль 2. Менеджмент: соціально-психологічний аспект  

Тема 6. Комунікації в системі управління організацією 

6.1.Інформація, її види та роль у менеджменті. 

6.2.Система інформаційного забезпечення торгових підприємств. 

6.3.Сутність комунікацій та їх види. 

6.4.Процес комунікацій і характеристика його етапів. 

6.5.Підвищення ефективності комунікацій 
 

Тема 7. Лідерство 

7.1. Влада і її джерела . 

7.2. Теорії лідерства . 

7.3. Керівництво і лідерство в організації . 

Тема 8. Прийняття управлінських рішень 

8.1. Управлінські рішення та  вимоги, пропоновані до їх ухвалень. 

8.2. Класифікація управлінських рішень . 

8.3. Процес прийняття рішень.  

8.4. Методи прийняття управлінських рішень . 

Тема 9. Ефективність управління 

9.1. Сутність організаційної ефективності та  підходи до її визначення  



9.2. Види організаційної ефективності .  

9.3. Критерії оцінки ефективності організаційної діяльності . 

9.4. Результативність і ефективність системи менеджменту. Показники ефективності 

управління .  

9.5. Обґрунтування ефективності реалізації рішень щодо проведення 

організаційних змін 

10. Рекомендована література 

1.Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Шерлока В.С. Основи менеджменту: Навчально-
методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / За ред. Проф.. М.В. Афанасьєва. – 
Х.: ВД „Інжек”, 2008. – 484 с. 

2.Бажин И.И. Информационные системы менеджмента. – М.: ГУ-ВШЭ, 2008. – 688 с. 
3.Бесєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний 

варіант): Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 496 с. 
4.Богоявленська Ю.В., Ходаківський Є.І. Економіка та менеджмент праці: Навчальний 

посібник. — Київ: Кондор, 2008.-332 с. 
5.Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика. – СПб: 

Питер, 2009. – 416 с. 
6.Брасс А.А. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 2009. – 239 

с. 
7.Василенко А.В. Менеджмент устойчивого развития предприятий: Монография. – Киев: 

Центр учебной литературы, 2010. – 648 с. 
8.Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учеб. пособие 2-е изд., перер. И доп.: ИНФРА-Менеджмент, 

2008. – 283 с. – (Серия „Высшее образование”). 
9.Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. – 504 с. 
10. Дяченко, Т. О. Основи менеджменту [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом 

освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / Т. О. Дяченко ; М-во освіти і науки України, 
Нац. авіац. ун-т . ─ К. : Кондор, 2010 . ─ 176 с. 

 

 

МАРКЕТИНГ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо базових категорій маркетингу, 

методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у 

сучасних умовах. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності,  принципів і функцій маркетингу, цілей і завдань маркетингової 

діяльності, систем сучасного маркетингу; 



сутності, цілей, завдань, класифікації, етапів, методів маркетингових 

досліджень; 

маркетингової товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння розробити рекомендації щодо удосконалення концепції, 

елементів, принципів, функцій маркетингу підприємств;  

уміння розробити рекомендації щодо удосконалення практики 

використання маркетингової інформації і методів, складання МІС, проведення 

маркетингових досліджень; 

уміння  розробити пропозиції щодо удосконалення маркетингової 

товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспектив маркетингової діяльності на 

підприємстві; 

здатність визначити та надати характеристику механізму впливу факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості господарської 

діяльності підприємства;  

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного управління 

маркетинговою діяльністю на підприємстві.  

 

3.  Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

  

           4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
   перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(60 балів);  

підсумкове – залік, екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська  

 

7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів Галузь знань : Дисципліна за вибором вузу  



ECTS –5 07 «Управління та 

адміністрування » 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 
Спеціальність: 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 5-й 5-й 

Лекції: 

39 год. 12-год. 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь:  

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 16 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість годин 

150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
 85 год. 272-год. 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента –4 
Вид контролю: 

Екзамен 

 

9. Викладач 
Маловичко С.В., к.е.н, доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи маркетингу 

 

Тема 1. Актуальність, предмет, задачі та зміст дисципліни 

“Маркетинг” 

1.1. Актуальність і практична необхідність вивчення і використання 

маркетингу в умовах ринкових відносин. 

1.2. Предмет, мета, задачі і зміст  дисципліни „Маркетинг‖. 

 

Тема 2. Сутність маркетингу 

2.1. Маркетинг: основні поняття та історичні етапи розвитку. 

2.2. Принципи і функції маркетингу. 

2.3. Цілі і задачі маркетингової діяльності підприємства. 

 

Тема 3. Концепції маркетингу та їх характеристика 

3.1. Концепція вдосконалення виробництва. 

3.2. Концепція вдосконалення товару. 

3.3. Збутова концепція.  

3.4. Маркетингова концепція. 

3.5. Концепція соціально–етичного маркетингу. 

3.6. Концепція маркетингу відносин. 

 

Тема.4. Системи та характеристики сучасного маркетингу 

4.1.Основні системи сучасного маркетингу. 

4.2. Глобальний маркетинг. 



4.3. Інтерактивний маркетинг. 

4.4. Індивідуальний маркетинг. 

4.5. Екологічний маркетинг. 

 

Тема 5. Маркетинг як відкрита мобільна система. 

5.1. Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. 

5.2. Цілі, задачі, види маркетингу, їх характеристика. 

 

Тема 6 Формування маркетингової інформаційної системи (МІС) на 

основі проведення маркетингових досліджень 

6.1. Інформація, її сутність, вимоги до маркетингової інформації. 

6.2. Маркетингова інформаційна система (МІС), її склад та характеристика. 

6.3. Сутність, види, методи маркетингових досліджень. 

6.4. Процес маркетингових досліджень: сутність і характеристика етапів. 

Тема 7.  Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових 

сегментів 

7.1. Потреби та попит суб’єктів ринку: сутність, класифікація, вимірювання 

потреб, методи дослідження попиту. 

7.2. Моделювання поведінки покупців. 

7.3. Сутність та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення ринку. 

7.4. Типологія споживачів: поняття та підходи до її здійснення. 

 

Тема 8. Організація маркетингової діяльності підприємства 

8.1. Організація маркетингу підприємства. 

8.2. Види організаційних структур служби маркетингу і їх характеристика.  

8.3. Положення про службу маркетингу і характеристика його розділів. 

8.4. Кадрове забезпечення служби маркетингу. 

 

Тема 9. Контроль маркетингової діяльності підприємства 

9.1. Контроль маркетингу: сутність і види. 

9.2. Стратегічний контроль маркетингу. 

9.3. Тактичний контроль маркетингу: об’єкти і зміст контролю. 

9.4. Контроль прибутковості в підприємствах на сучасному етапі. 

 

Змістовий модуль 2. Маркетингова політика підприємства 

 

Тема 10 Маркетингова товарна політика 

10.1. Товар і товарна політика підприємства в умовах маркетингової 

орієнтації: поняття, склад і характеристика. 

10.2. Процес розробки нових товарів: види товарів ринкової новизни, типи 

нововведень, етапи розробки нових товарів. 

10.3. Сутність конкурентоспроможності товарів та алгоритм її оцінки. 

 

Тема 11. Маркетингова цінова політика 



11.1. Ціна і цінова політика у маркетинговій діяльності підприємства. 

11.2. Формування маркетингової цінової політики. 

11.3. Методи маркетингового ціноутворення. 

 

Тема 12. Маркетингова політика розподілу 

12.1. Розподіл у системі маркетингу: сутність, принципи, канали розподілу. 

12.2. Процес вибору системи та стратегії розподілу. 

12.3. Маркетингові системи у вдосконаленні управління розподілом. 

12.4. Маркетингові рішення в оптовій та роздрібній торгівлі.  

12.5. Мерчандайзинг: сутність та заходи його здійснення. 

 

Тема 13. Маркетингова політика комунікацій 

13.1. Комплекс маркетингових комунікацій (просування-мікс): сутність, 

види, функції. 

13.2. Розробка системи просування в підприємстві. 

13.3. Реклама в комплексі маркетингових комунікацій. 

13.4. Паблік рилейшнз у комплексі маркетингових комунікацій.  

13.5. Стимулювання збуту (СТИЗ): сутність і заходи. 

13.6. Прямий маркетинг: сутність і форми. 

 

10. Рекомендована література 

1. Маркетинг [Текст] : завдання та навч.- метод. рек. щодо викон. контрол. 
робіт з дисц.  (для студ. ін-ту обліку і фінансів спец. 6.050104 „Фінанси”, 
6.050105 „Банк. справа”, 6.050106 „Облік і аудит” заочної форми 
навчання за скороченою і повною програмою) / М-во освіти і науки 
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маркетинг. менедж. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 183 с. 

4. Маркетинг відносин: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, С. В. Чернишева /   
М-во освіти і науки України, Донец. нац. університет економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. -  381 
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МАКРОЕКОНОМІКА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

11. Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення 

теоретичних та практичних аспектів функціонування економічної системи 

макрорівня та її агрегатів, макроекономічних параметрів, аналіз основних 

теоретичних шкіл та поглядів на макроекономічне регулювання, сучасних 

проблем розвитку національної економіки. 

 

12. Перелік професійних компетенцій, які повинен 
набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних понять, категорій та інструментарію макроекономічного аналізу; 

основних особливостей провідних шкіл макроекономічного напряму; методології  

дослідження функціонування і розвитку національної економіки та її окремих секторів, 

методів і прийомів аналізу економічних процесів з допомогою стандартних графічних 

моделей макроекономіки; 



природи макроекономічних проблем та механізмів їх вирішення, закономірностей 

ринкового механізму макроекономічних процесів та механізму державного регулювання 

економіки. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти аналізувати у взаємозв’язку економічні явища, процеси, функціонування 

інститутів на макрорівні; 

вміти інтерпретувати дані національної статистики про соціально- економічні явища; 

вміти будувати на основі опису ситуації стандартні графічні макромоделі; 

вміти аналізувати і змістовно інтерпретувати одержані результати на основі понять і 

показників предметної області курсу; 

вміти аналізувати взаємозв’язки та мотиви рішень агентів національної економіки; 

вміти аналізувати основні макроекономічні проблеми (безробіття, інфляція, 

циклічний розвиток, економічне зростання та ін.) 

 

формування суджень: 
здатність практичного застосування ключових аналітичних технік для оцінки стану 

та перспектив економічної системи макрорівня, національної економіки; 

здатність визначити, охарактеризувати елементи механізму функціонування та 

розвитку національної економіки; 

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного державного регулювання 

економіки; 

здатність на основі системного підходу визначати та оцінювати наслідки впливу 

різноманітних факторів макроекономічних процесів (економічного зростання, циклічного 

розвитку). 

 

13. Дисципліна самостійного вибору навчального 
закладу (обов`язкова). 

 

14. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

15. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; публікація 

тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 



16. Мова викладання: 
українська, російська. 
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18. Викладач 

Проданова Л.В., д.е.н., професор. 

 

19. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Макроекономіка як наука: предмет і методи аналізу. 

 

Тема 1. Вступ до макроекономіки: предмет і метод 

1.1. Економічна система (макрорівня) як об’єкт макроекономічного аналізу 

(класифікація, різновиди). Предмет макроекономіки. Функціїї 

макроекономічної науки. 

1.2. Методи макроекономічного аналізу. Макроекономічне моделювання. 



Модель економічного кругообігу. 

 

Тема 2. Система національного рахівництва і 

макроекономічні показники 

2.1. Сутність та основні принципи побудови національного рахівництва і 

системи національних рахунків (СНР). 

2.2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) як центральний показник СНР. 

Методи визначення ВВП. 

2.3. Показники «валовий національний дохід», «валовий національний дохід у 

розпорядженні», «чистий валовий продукт» і «чистий національний дохід». 

2.4. Номінальні і реальні показники продукту і доходу макрорівня. Індекси цін 

та методи їх визначення. Показники динаміки продукту і доходу. 

 

Тема 3. Товарний ринок 

3.1. Національний ринок та його структура. 

3.2. Товарний ринок макрорівня: суб’єкти, об’єкти, основні параметри, 

елементи механізму. 

3.3. Сукупний попит: сутність, структура, фактори динаміки, графічна 

інтерпретація (крива AD). 

3.4. Скупна пропозиція: сутність, фактори, графічна інтерпретація (крива AS). 

Класичний і кейнсіанський підходи до аналізу сукупної пропозиції. 

3.5. Рівновага товарного ринку, її порушення і відновлення: графічна модель 

AD-AS. 

 

Тема 4. Ринок праці 

4.1. Основні макростатистичні категорії населення для аналізу джерел 

формування робочої сили. Види безробіття та причини їх виникнення. 

4.2. Ринок праці: суб’єкти, об’єкти, основні елементи механізму. Попит та 

пропозиція праці. 

4.3. Механізм функціонування та рівноваги ринку праці: неокласичний та 

кейнсіанський підходи. 
4.5. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон А.Оукена. 

 

Тема 5. Ринок грошей та інфляційний механізм 

5.1 Ринок грошей: сутність, основні елементи механізму. 

5.2. Пропозиція грошей: сутність та основні складові. Грошові агрегати та 

агрегатна структура грошової маси. 

5.3. Попит на гроші: сутність та структура. Класичний та кейнсіанські підходи 



до визначення структури попиту на гроші. 

5.4. Механізм функціонування та рівноваги ринку грошей. 

5.5. Інфляція (дефляція) як макроекономічне явище: сутність, чинники, 

різновиди, соціально-економічні наслідки. 

5.6. Крива А.Філіпса: графічна інтерпретація та кількісна визначеність. 

 

Тема 6. Споживання домогосподарств і приватні інвестиції у 

системі сукупних витрат 

6.1. Споживчі витрати як складова сукупних витрат. Функція споживання. 

6.2. Диференціація доходів населення: методи і показники аналізу. 

6.3. Заощадження. Функція заощаджень. 

6.4. Інвестиційні витрати як складова сукупних витрат. Функція інвестиційних 

витрат. Модель акселератора. 

 

Тема 7. Сукупні витрати і рівноважний обсяг національного 

виробництва (ВВП). 

7.1. Загальні умови рівноваги національної економіки. Метод «витрати- 

випуск». Метод «вилучення-ін’єкції». 

7.2. Мультиплікатор автономних витрат: сутність та кількісна визначеність. 

7.3. Рівноважний об’єм виробництва в умовах повної зайнятості. Рецесійний та 

інфляційний «розриви». 

 

Змістовий модуль 2. Механізм формування економічної 

політики держави. 

 

Тема 8. Держава в системі макроекономічного регулювання. 

8.1. Обмеженість ринкового механізму і необхідність державного втручання в 

економіку. Основні економічні функції держави. 

8.2. Теорії макроекономічного регулювання: кейнсіанство, монетаризм, теорія 

економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань. 

8.3. Економічна політика держави: сутність, напрями, методи, інструменти, 

важелі, форми. 

 

Тема 9. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави 

та її механізм 

9.1. Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави: сутність, мета, важелі, 



механізм. 

9.2. Мультиплікатори державних закупівель, чистих податків, збалансованого 

бюджету. 

9.3. Різновиди фіскальної політики (фіскальна експансія, фіскальна рестрикція, 

дискреційна та недискреційна фіскальна політика). 

9.4. Бюджетна функція фіскальної політики. Державний бюджет і державний 

борг. 

9.5. Проблеми реалізації фіскальної політики. 

 

Тема 10. Грошово-кредитна (монетарна) політика та її 

механізм 

10.1. Кредитно-грошова (монетарна) політика держави: сутність, мета 

(стратегічні та тактичні, проміжні цільові орієнтири), інструменти (важелі). 

10.2. Механізм кредитно-грошової політики: мультиплікативні ефекти 

(депозитний та грошовий мультиплікатори). 

10.3. Різновиди монетарної політики (монетарна експансія, монетарна 

рестрикція). 
Переваги та недоліки кредитно-грошової політики. 

 

Тема 11. Загальна рівновага «закритої змішаної економіки» 

11.1. Макроекономічна рівновага національного ринку. Взаємодія ринків: 

модель IS – LM. 

11.2. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності 

бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики. 

 

Тема12.Модель «відкритої економіки». Зовнішньоекономічна 

діяльність 

12.1. Національна економіка з урахуванням решти світу: основні теорії. 

12.2. Платіжний баланс: структура, показники стану. Зовнішньоторговельна 

політика: основні напрями, методи і важелі. 

12.3. Валюта і валютний курс. Валютна політика: режими валютних курсів, 

методи і важелі. 

12.4. «Чистий експорт» і ВВП. Мультиплікатор «чистого експорту». 

12.5. Модель Манделла-Флемінга як теорія сукупного попиту у відкритій 

економіці. 

 

Тема 13. Економічна динаміка 

13.1. Економічні цикли: сутність, структура, різновиди та причини. 



13.2. Економічне зростання та економічний розвиток: сутність, фактори, 

різновиди. 

13.3. Моделі економічного зростання та розвитку. 

13.4. Макроекономічна політика економічного зростання й соціально- 

економічного розвитку. 
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4. Калініченко О.В. Макроекономіка. Практикум: Навч. посіб./ 

О.В.Калініченко, О.Д.Плотник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 656 с. 

5. Макроекономіка та макроекономічна політика: Навч. посіб./ 

А.Ф.Мельник, Т.Л.Желтюк, О.В.Дугопольський, О.В.Панухник; наук. ред. 

А.Ф.Мельник. – К.: Знання, 2008. – 699 с. 

6. Макроэкономика: учебное пособие для студентов отрасли знаний  0305 

«Экономика и предпринимательство»/ М-во образования и науки, молодежи  и 

спорта Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Туган- 

Барановского, Каф. экон. теории; Проданова Л. В., Литвин В. В. – Донецк: 

ДонНУЭТ, 2011. – 196 с. 

7. Макроекономіка: Контрольні завдання для проведення семінарських 

занять для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання/ 

В.В.Литвин, Л.В.Проданова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 57 с. 

8. Макроекономіка: метод. реком. щодо підготовки та виконання 

аудиторної письмової роботи (для студ. екон. спец. заочної форми навчання)/ 

М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Каф. екон. теорії; Проданова Л.В., 

Литвин В.В. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 84 с. 



9. Макроекономіка: метод. реком. щодо підготовки та виконання завдань 

поточного модульного контролю для студ. екон. спец. усіх форм навчання / 

Л.В.Проданова, В.В.Литвин: М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Донець. Нац.. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, Каф. екон. 

теорії. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 53 с. 

10. Мікроекономіка і макроекономіка (теоретичні основи і навчальний тренінг): навч. 

посіб. для студ. галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної та заочної форм 

навчання / Л.В.Проданова, О.О.Фоміна – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – 173 с. 

 

 

МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Метою викладання дисципліни є вивчення основ організації 

міжнародних розрахунків, механізму їх здійснення, засвоєння основних 

видів валютних операцій. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр:  

 

знання і розуміння: 

сутність ведення міжнародних розрахунків в банках; 

основні види і форми міжнародних розрахунків; 

як організовується процес зовнішньоекономічної торгівлі; 

загальні принципи та правові основи банківської гарантії; як має 

відбуватись здійснення міжнародних кредитних операцій; 

необхідність встановлення валютного курсу, класифікацію факторів 

впливу на розмір валютного курсу; котирування валют та види валютних 

операцій банків, їх ризикованість; 

 

застосування знань і розумінь: 



інформаційне забезпечення операцій на валютних ринках; 

сутність міжбанківського ринку депозитних операцій в іноземній 

валюті; 

види депозитних угод та їх валютування; 

сутність, види та цілі конверсійних операцій; 

сутність та цілі форвардних контрактів. 

 

формування суджень: 

дати характеристику валютно-фінансовим та платіжним умовам 

зовнішньоекономічних угод; 

дати характеристику способам платежів; 

організувати міжбанківські кореспондентські відносини; 

організувати ведення валютних рахунків в Україні; 

брати участь у роботі біржового та позабіржового валютних ринків; 

володіти правилами ІНКОТЕРМС; 

працювати з документами, які використовуються в міжнародних 

розрахунках; 

організовувати процес кредитування експортерів та імпортерів, 

тощо. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої 

освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (100 балів);  



підсумкове – ПМК. 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

вибіркова 

 

Модулів - 1 Спеціальність  072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 2-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Реферат, СРС 

(назва) 

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 120 

4-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних - 60 

самостійної роботи 

студента - 60 

Стун\пінь:  

бакалавр 

 

30 год. - 

Практичні, семінарські 

30 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  

ПМК 

 

 



 

8. Викладач Неїзвєстна О.В., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Основи організації та механізм міжнародних 

розрахунків  

Тема 1. Основи організації міжнародних розрахунків 

1.1. Поняття і особливості міжнародних розрахунків. 

1.2. Умови здійснення розрахунків за міжнародними торговельними 

операціями. 

1.3. Умови платежів за міжнародними торгівельними операціями. 

Тема 2. Валютні рахунки в міжнародних розрахунках 

2.1. Сутність валютних операцій та їх класифікація. 

2.2. Міжбанківські кореспондентські відносини. 

2.3. Міжбанківська система комунікацій СВІФТ. 

2.4. Ліцензії НБУ на проведення валютних операцій. 

2.5. Відкриття та ведення валютних рахунків. 

Тема 3. Документи в зовнішньоторговельних операціях та умови 

постачань 

3.1. Види документів при міжнародних поставках. 

3.2. Умови поставок товару в міжнародній торгівлі. 

 

Тема 4. Способи платежів у міжнародній торгівлі 

4.1. Авансові платежі та оплата після відвантаження. 

4.2. Платіж на відкритий рахунок. 

4.3. Банківський переказ. 

4.4. Інструменти платежів, що використовуються у міжнародній 



торгівлі. 

Тема 5. Документарні форми розрахунків 

5.1. Сутність та особливості міжнародного інкасо. 

5.2. Сутність та особливості міжнародного акредитива. 

5.3. Сторони-учасники, фази документарного акредитива. 

5.4. Види і конструкції акредитива. 

Тема 6. Банківська гарантія в міжнародних розрахунках 

6.1. Загальні принципи і правові основи банківської гарантії. 

6.2. Сутність поруки і банківських гарантій. 

6.3. Учасники гарантійних операцій та взаємовідносини між ними. 

6.4. Типи, форми і види банківських гарантій. 

6.5. Цілі і сфера застосування банківських гарантії. 

Тема 7. Банківське фінансування зовнішньоторговельних угод  

7.1. Сутність та учасники кредитних операцій. 

7.2. Принципи банківського кредитування. 

7.3. Форми забезпечення зобов'язань позичальника. 

Змістовий модуль 2. Валютні операції 

Тема 8. Валютний ринок та валютні операції 

8.1. Сутність валютного ринку  

8.2. Учасники валютних ринків 

8.3. Операції банків на валютному ринку 

8.4. Аналіз валютного ринку 

Тема 9. Депозитні валютні операції 

9.1. Суб’єкти та об’єкти депозитних операцій 

9.2. Види депозитів та терміновість депозитів 

 



Тема 10. Управління валютним ризиком 

10.1. Сутність та види ризиків у зовнішньоекономічної діяльності 

10.2. Хеджування як засіб мінімізації валютних ризиків 

10. Рекомендована література 

1. Савлук М.І. Мiжнароднi розрахунки та валютні операції [навч. 

посіб.] / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. Пясецька та ін..; За заг. ред. 

М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 с.  

2. Мороз А.М. Банківські операції: [підручник] / За ред. А.М. Мороза. - 

К.: КНЕУ, 2008. – 608 с. 

3. Котковський В.С. Банківські операції [навч. посіб.] / В.С. 

Котковський, О.В. Нєізвєстна – К.: Кондор, 2011. – 498 с. 

4. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно – розрахункові і валютні 
операціі [підручник] / Л.В. Руденко. – К.: ЦУЛ, 2003, - 616 с. 

5. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно – розрахункових 
операцій в банках: [навч. посіб.] / Л.В. Руденко – К.: Видавничий центр 
«Академія», 2002. – 376 с. 

6. Петрашко Л.П. Валютні операції [навч. посіб.] / Л.П. Петрашко. - 
К.: КНЕУ, 2001. - 204 с. 

7.  Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками / За ред. Л.О. 
Примостки – К.: КНЕУ, 2007.- 600 с. 

8. Боришкевич О.В., Краснова І.В., Білошапка В.С. Баріда Н.П., 
Макаренко О.І., Краснов В.Г.. Валютне регулювання та контроль: [навч. 
посіб.] / О.В. Боришкевич (заг. ред.). — К: КНЕУ, 2008. — 400с. 

9. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: 
[підручник] / С.Я. Боринець – К.: Т-во “ Знання “, 2008. – 582 с. 

10. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції 
[навч. посіб.] / Л.А. Віднійчук-Вірван. – Львів: ПП „Магнолія 2006”, 2010.- 
214 с. 
 

 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ  

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – є надання знань про 

сутність і роль місцевих фінансів у економічному і соціальному розвитку 

адміністративно-територіальних утворень та механізм їх функціонування, 

формування навичок аналізу забезпеченості органів місцевого самоврядування 

необхідними фінансовими ресурсами для реалізації функцій та задач в регіонах 

України. 

 



2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

зміст місцевих фінансів та причини їх виникнення; 

функції місцевих фінансів та їх роль в економічній системі держави; 

основи фінансової автономії місцевих органів влади; 

міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 

 

застосування знань і розумінь: 

використовувати теоретичні знання в практиці місцевого самоуправління; 

аналізувати діяльність органів місцевого самоуправління в частині 

наповнення місцевих бюджетів всіх рівнів та використання видаткової їх 

частини; 

здійснювати оцінку органів місцевого самоуправління всіх рівнів в 

частині використання інструментів державної регіональної фінансової політики 

та фінансового вирівнювання. 

 

формування суджень: 

здатність аналізувати діяльність органів місцевого самоврядування щодо 

формування та використання місцевих бюджетів; 

спроможність оцінити фінансову автономію місцевих оргів влади; 

здатність проводити всебічний аналіз інструментів державної 

регіональної фінансової політики та  фінансового вирівнювання 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS - 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

 

Нормативна 



  

Спеціальність  

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

 

Модулів - 1  

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

150 

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних -3 

самостійної роботи 

студента - 5 

ступінь: 

бакалавр  

 

30 год. 24 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 24 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

90 год. 48 год. 

Індивідуальні завдання: -  

Вид контролю: екзамен  

 

8. Викладач  

Александрова Г.М., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Організаційні та методичні засади формування та 

функціонування інституту місцевих фінансів 
 

Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів 

1.1 Теоретичні засади місцевого самоврядування та розвиток місцевих 

фінансів 

1.2 Сутність, функції та роль місцевих фінансів. Інститут місцевих фінансів 

1.3 Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів 

 

Тема 2. Управління місцевими фінансами в Україні 

2.1 Бюджетний процес на місцевому рівні 

2.1 Бюджетний процес на місцевому рівні 



2.2 Планування та прогнозування доходів і видатків місцевих бюджетів 

2.3. Органи управління місцевими фінансами 

2.4.  Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів 

2.5. Фінансовий контроль на місцевому рівні 

 

Змістовий модуль 2. Механізми управління місцевими фінансами 

 

Тема 3. Формування дохідної бази місцевих бюджетів 

3.1. Трактування сутності доходів місцевих бюджетів 

3.2. Теоретичні основи класифікації доходів місцевих бюджетів 

3.3. Склад доходів місцевих бюджетів України 

3.4.Місцеві податки і збори в системі доходів місцевих бюджетів 

3.5. Цільові фонди: місце і призначення у формуванні доходів 

3.6 Місцеві позики і запозичення та їх роль у фінансовому забезпеченні 

місцевих органів влади 

3.7. Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення 

 

Тема 4. Система видатків місцевих бюджетів 

4.1. Трактування сутності видатків місцевих бюджетів 

4.2. Теоретичні основи класифікації видатків місцевих бюджетів 

4.3. Структура видатків місцевих бюджетів України 

Критерії розмежування видатків між місцевими бюджетами 

4.4. Організація, форми та методи фінансування видатків бюджету 

4.5. Проблеми витрачання коштів місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення 

 

Тема 5. Міжбюджетні відносини та їх складові 

5.1. Система міжбюджетних відносин: зміст, склад і моделі побудови 

5.2. Трактування сутності міжбюджетого регулювання 

5.3. Сутність і стан фінансового вирівнювання 

5.4. Теоретичні основи класифікації міжбюджетні трансфертів 

5.5. Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації 

вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету України)  

5.6. Реформування міжбюджетних відносин в Україні 

 

Тема 6. Фінанси підприємств комунального господарства 

6.1. Комунальна власність: порядок формування, суб'єкти, об'єкти, 

ефективність управління 

6.2. Особливості функціонування підприємств комунальної власності 

6.3. Доходи, витрати та фінансові результати підприємств комунальної 

власності 

 

Тема 7. Фінансова діяльність житлово-експлуатаціиного комплексу 

7.1. Житлово-комунальне господарство: сутність, склад, структура та 

проблеми розвитку в Україні 



7.2. Планування і калькулювання собівартості робіт (послуг) на 

підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства 

7.2.1. Групування витрат за видами. Планування і калькулювання 

собівартості житлово-комунальних послуг 

7.2.2. Особливості розрахунку собівартості робіт підприємств в основних 

підгалузях житлово-комунального господарства 

7.3. Механізми формування тарифів на житлово-комунальні 

послугиОшибка! Закладка не определена. 

7.3.1. Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і 

постачання гарячої води 

7.3.2 Загальні вимоги до формування тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення 

7.3.3. Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій 

7.3.4. Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію 

7.3.5. Порядок установлення роздрібних цін на природний газ для 

населення 

 

10. Рекомендована література 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua. 

2. Закон України ―Про загальнодержавну програму реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки‖  зі змінами 

від 06.11.2012// Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 7. – ст. 661. 

3. Закон України «Про співробітництво територіальних громад// 

Відомості Верховної Ради України. –  2014. – № 34 – ст. 1157.  – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.   

4. Закон України ―Про місцеве самоврядування в Україні‖  зі змінами. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.    

5.   Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн: 

Навч. посіб. — К., 2010. 

6. Гембски П. Польская экономика в период кризиса и еѐ дальнейшие 

перспективы / П. Гембски // Зеркало недели. — 23 января 2010 г. — № 2 (782). 

— С. 8. 

7. Гушта О.В. Шляхи зміцнення бюджетів органів місцевого 

самоврядування // Фінанси України. – 2011. – № 2. 

8. Місцеві фінанси у схемах і таблицях: навч. посібник/ М.А. Гапонюк, 

А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта та ін; за заг. ред. В.М.Федосова. - К.: КНЕУ, 2010. 

– 600 с. 

9. Ніколаєва О.П. Місцеві фінанси (текст): навч. Посіб/О.М. Ніколаєва, 

А.С.Маглаперідзе – К: «Центр учбової літератури»,  2013. -354 с. 

10. Синцова О.О. Місцеві фінанси. Навчальний посібник. – К: Центр 

навчальної літератури, 2011. 

  

http://rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр


 

МІКРОЕКОНОМІКА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – оволодіння 

теоретичними основами мікроекономічного аналізу поведінки суб’єктів ринку, 

оволодіння універсальним інструментарієм прийняття раціональних 

господарських рішень. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння:  

основних понять, категорій і інструментів мікроекономічного аналізу; 

основних особливостей провідних шкіл мікроекономічного напряму, 

теорій та концепцій мікроекономічної науки; 

принципів раціональної поведінки агентів економічних систем мікрорівня 

у ринкових умовах; 

методології дослідження поведінки економічних суб’єктів (споживача та 

виробника) у ринкових умовах і методів її оптимізації, рівноважного стану 

мікроекономічних систем в умовах різних ринкових структурах і різновидів 

ринку. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти аналізувати у взаємозв’язку економічні явища, процеси, 

функціонування інститутів на мікрорівні; 

вміти будувати на основі опису ситуації стандартні графічні мікромоделі; 

вміти виконувати економічні розрахунки і самостійно робити висновки, 

пов’язані з аналізом причинно-наслідкових зав’язків, що визначають 

економічний вибір, та обґрунтуванням раціональної поведінки економічних 

мікросуб’єктів у ринкових умовах; 

вміти застосовувати навички альтернативного мислення і аналізу 

альтернативних можливостей використання ресурсів і напрямів діяльності 

економічних суб’єктів; 

 

формування суджень: 

здатність оцінити стан та перспективи економічних систем мікрорівня; 

здатність за результатами аналізу причинно-наслідкових зав’язків, що 

визначають економічний вибір, оцінки показників діяльності економічних 

мікросуб’єктів, обґрунтовувати їх раціональну та ефективну поведінку у 

ринкових умовах; 

здатність застосовувати набуті знання мікроекономічної теорії та навички 

мікроекономічного аналізу для прогнозування та розробки механізму і заходів 

господарчої та соціальної політики фірми. 



3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова) 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 
5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів 

ECTS – 5 
Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального 

закладу, обов`язкова. 

Рік підготовки: 

2-й - 

Модулів - 2 
Спеціальність: 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Семестр: 

Змістових 

модулів - 2 

3-й - 

Лекції: 

39 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь:  

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної 

роботи студента –  

 85 год. - 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен,  

курсова робота 
 



8. Викладач 

Проданова Л.В., д.е.н., професор, 

Фоміна О.О., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теорія ринку. Теорія поведінки суб’єкта 

економічної діяльності 

 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 

1.1. Мікроекономіка як наука та складова сучасної економічної теорії. 

1.2. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі. 

1.3. Мікросистема та її основні характеристики. 

 

Тема 2. Ринок та його механізм: мікроекономічний аналіз 

2.1. Ринок та ринкова система: особливості мікроекономічного аналізу. 

2.2. Ринковий попит та закон попиту.  

2.2. Ринкова пропозиція та закон пропозиції. 

2.3. Ринкова рівновага. Моделі ринкової рівноваги. 

 

Тема 3. Теорія еластичності 

3.1. Теорія еластичності. Поняття, види та показники еластичності. 

3.2. Еластичність попиту. 

3.3. Еластичність пропозиції. 

3.4. Практичне застосування теорії еластичності. 

 

Тема 4. Теорія поведінки споживача 

4.1. Корисність і попит. 

4.2. Бюджетна лінія і оптимум споживача.  

4.3. Рівновага споживача: кардиналістський і ординалістський підходи. 

4.4. Ефект доходу та ефект заміщення. 

 

Тема 5. Теорія поведінки виробника. Підприємство як 

мікроекономічний суб’єкт 

5.1. Виробнича функція. Загальний, середній і граничний продукт. 

5.2. Заміщення факторів виробництва. Оптимальна комбінація ресурсів. 

5.3. Розширення виробництва. Лінія зростання й віддача від масштабу. 

 

Тема 6. Витрати виробництва 
6.1. Витрати: їх суть та види. Підходи до визначення витрат підприємства. 

6.2. Прибуток і дохід 

6.3. Витрати виробництва у короткостроковому періоді 

6.4. Витрати виробництва у довгостроковому періоді 

 



Змістовий модуль 2. Теорія ринкових структур. Загальна рівновага 

 

Тема 7. Основи теорії ринкових структур. Досконала конкуренція 

7.1. Ринкова структура і принцип максимізації прибутку фірми. 

7.2. Досконала конкуренція. 

7.3. Переваги і недоліки досконалої конкуренції. 

 

Тема 8. Недосконала конкуренція. Чиста монополія 

8.1. Основні умови виникнення монополії та її види. 

8.2. Рівновага монополії у короткостроковому періоді. 

8.3. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді. 

8.4. Показники монопольної влади. 

 

Тема 9. Ринок монополістичної конкуренції 

9.1. Монополістична конкуренція та її основні риси. 

9.2. Визначення ціни і обсягу виробництва. 

9.3. Витрати монополістичної конкуренції. 

9.4. Нецінова конкуренція. 

 

Тема 10. Олігополістичний ринок 

10.1. Ознаки олігополістичного ринку. 

10.2. Форми поведінки фірм в умовах олігополістичних структур. 

10.3. Поведінка фірми щодо ціни та випуску на ринку олігополії. 

 

Тема 11. Ринки факторів виробництва 

11.1. Основи дослідження ринку ресурсів. 

11.2. Ринок землі і природних ресурсів. 

11.3. Ринок праці. 

11.4. Ринок капіталу. 

 

Тема 12. Загальна рівновага і ефективність ринкової системи 

12.1. Аналіз загальної рівноваги. 

12.2. Ефективність обміну. 

12.3. Ефективність виробництва. 

12.4. Загальна рівновага і економіка добробуту. 

 

 

10. Рекомендована література 
1. Буряк П.Ю., Гупало О.Г. Мікроекономіка: Підручник. – К.: Хай-Тек прес, 2012. – 560 

с. 
2. Економічна теорія. Мікроекономіка: Підручник / за ред. В.М. Тарасевича. – К. : 

Знання, 2012. — 134 с.  
3. Кулішов, В. В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум: навчальний посібник/ 

В. В. Кулішов. - 3-тє вид., стер.. - Львів: Магнолія 2006, 2012. - 332 с.  
4. Максименко І. А. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка: навч. 

посібник / І. А. Максименко, І. М. Бурдейний, Н. П. Мацелюх. – Чернівці: Прут, 2011. – 424 с.  



5. Мікроекономіка і макроекономіка: навч. посіб. для студ. галузі знань 0305 
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (за 
інтегрованими навчальними планами) денної та заочної форм навчання / Л.В.Проданова, О.М. 
Кінько. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 161 с. 

6. Мікроекономіка і макроекономіка (теоретичні основи і навчальний 

тренінг): навч. посіб. для студ. галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» денної та заочної форм навчання / Л.В.Проданова, 

О.О.Фоміна – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – 172 с. 

7. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов./ Р. Нуреев 

– М.: издательская группа НОРМА – ИНФРА М, 2010. – 572 с. 
8. Петрушенко, Ю. М. Мікроекономіка : теорія та приклади розв`язування задач: 

навчальний посібник/ Ю. М. Петрушенко. - Суми: Університетська книга, 2012. - 320 с. 
9. Пилипенко, В. В. Мікроекономіка: курс лекцій : навчальний посібник/ В. В 

Пилипенко ; рец. Т. І. Гончарук. - Львів: Новий Світ-2000, 2012. - 280 с.  
10. Уфімцева О.Ю. Мікроекономіка. Курс лекцій: Підручник. – Дніпропетровськ: 

ПДАБА, 2012. – 172 с. 

 

 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування теоретичних 

знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, 

методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути студент: 

 

знання і розуміння: 

сутності, форм та основних принципів міжнародних економічних 

відносин та середовища їх розвитку; 

показників розвитку та критеріїв класифікації країн світу;  

сутності, форм, видів, причин та напрямів,  

сутності, видів, напрямів, факторів та наслідків розвитку міжнародної 

торгівлі, міжнародної міграції робочої сили, прямих іноземних інвестицій, 

світової валютної системи та міжнародних розрахунків, міжнародної 

регіональної інтеграції.  

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати тенденції та особливості розвитку міжнародних 

економічних відносин, зовнішнього середовища розвитку міжнародного 

бізнесу; 

уміння робити аргументовані висновки про пріоритетні напрями та 

перспективи розвитку міжнародних економічних відносин, у тому числі 

напрями та перспективи інтеграції України у світове господарства;  

 

формування суджень: 



здатність оцінювати стан та особливості розвитку міжнародних 

економічних відносин;  

здатність обґрунтувати та визначити механізми ефективного  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська, англійська  

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування» 

 

За вибором навчального 

закладу 

Рік підготовки: 

2-й - 

Модулів - 1 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 

3 

4-й - 

Лекції: 

45 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

ступінь:  

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 90 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 75 - - 

самостійної роботи 

студента – 75 
Вид контролю: 

екзамен 



 

8. Викладач 

 Горіна А.О., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до міжнародної економіки 

 

Тема 1. Міжнародна економічна система 

1.1. Визначення сутності міжнародної економіки та характеристика її 

основних понять. 

1.2. Інтернаціональні економічні відносини: сутність і етапи розвитку. 

1.3. Міжнародний поділ праці, як основа інтернаціоналізації економічного 

розвитку. 

 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність 

2.1. Сутність, об’єкти, суб’єкти, форми міжнародних економічних відносин 

(МЕВ). 

2.2. Зовнішнє середовище МЕВ.  

2.3. Основні типи держав та їх економічних об’єднань. 

 

Змістовий модуль 2. Форми міжнародних економічних відносин 

 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг 

3.1. Теорії міжнародної торгівлі.  

3.2. Сутність і форми міжнародної торгівлі.  

3.3. Показники міжнародної торгівлі.  

3.4. Ціноутворення в міжнародної торгівлі. 

3.5. Регулювання світової торгівлі. 

 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок 

4.1. Міжнародний ринок боргових зобов’язань. 

4.2. Міжнародний ринок титулів власності. 

4.3. Міжнародний ринок фінансових деривативів. 

 

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво 

5.1. Міжнародний ринок інвестицій.  

5.2. Види інвестицій: портфельні і прямі.  

5.3. Державне регулювання прямих інвестицій. 

5.4. Інвестиційна політика в Україні на сучасному етапі. 

 

Тема 6. Міжнародний кредит 

6.1. Міжнародний кредит як економічна категорія.  

6.2. Функції міжнародного кредиту.  

6.3. Основні форми і види кредиту.  



6.4. Світовий ринок позичкових капіталів. 

 

Тема 7. Світовий ринок праці 

7.1. Загальна характеристика населення та трудових ресурсів світу. 

7.2. Якість робочої сили. 

7.3. Світовий ринок праці та тенденції його розвитку. 

7.4. Проблеми зайнятості в світовій економіці. 

 

Тема 8. Міжнародна трудова міграція 

8.1 Сутність та причини міжнародної міграції робочої сили (ММРС). 

8.2. Види, типи та напрямки ММРС. 

8.3. Наслідки ММРС. 

8.4. Регулювання міжнародних міграційних процесів. 

 

 

Тема 9. Світова валютна система 

9.1. Поняття і структура СВС.  

9.2. Валютний курс і фактори, що впливають на його формування.  

9.3. Регулювання валютних відносин.  

9.4. Основні етапи еволюції СВС.  

9.5. Валютні ринки: види і структура.  

 

Тема 10. Міжнародні розрахунки 

10.1. Сутність міжнародних розрахунків.. 

10.2. Форми міжнародних розрахунків.  

 

Тема 11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага 

11.1. Теорія платіжного балансу. 

11.2. Рахунок поточних операцій. 

11.3. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій. 

11.4. Фінансування платіжного балансу. 

 

Змістовий модуль 3. Інтеграційні процеси в системі міжнародних 

економічних відносин 

 

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція 

12.1. Сутність, цілі і передумови розвитку міжнародної економічної 

інтеграції. 

12.2. Форми міжнародної економічної інтеграції. 9.3. Основні інтеграційні 

угруповання світу. 

 

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку 

13.1. Сутність і складові сучасного процесу глобалізації.  

13.2. Транснаціональні корпорації як чинник глобалізації 

13.3. Особливості економічного розвитку країн в умовах глобалізації і 



транснаціоналізація світового господарства. 

 

Тема 14. Інтеграція України у світову систему 

14.1. Передумови та шляхи інтеграції України у світову систему.  

14.2. Україна в інтеграційних процесах східноєвропейських країн.  

14.3. Рівні та пріоритети інтеграцій України в систему світогосподарських 

зв’язків. 

 

10. Рекомендована література 

1. Международная экономика [Текст] : учеб. пособие для студ. напр. 

подготовки 6.030503 «Международная экономика» днев. и заоч. форм обучения 

/ О.Б. Чернега, И.А. Іваненко, А.С. Маловичко. – Донецк : ДонНУЭТ, 2011. – 

238 с. 

2. Білозубенко В.С. Інноваційна система Європейського Союзу: 

особливості формування та розвитку : монографія [Текст] / В.С. Білозубенко. – 

Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 456с. 

3. Довідник з європейської інтеграції [Текст] / [колектив авторів] ; під 

ред. д.е.н., проф. О.Б. Чернеги. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Донецьк : ТОВ 

«Східний видавничий дім», 2013. – 461 с. 

4. Мегатренды развития глобальной экономической системы: ведущие 

акторы, фреймы и детерминанты инновационных сдвигов: монография / М-во 

образования и науки Украины; [О.Б.Чернега и др.];. – Донецк: ТОВ «Східний 

видавничий дім», 2014. – 305 с. 

5. Международная интеграция [Текст]: учеб.пособие / Под ред. О.Б. 

Чернеги. - Донецк: ДонГУЭТ, 2005. - 333 с. 

6. Международная интеграция: Учеб. пособие / Под ред. О.Б. Чернеги. - 

Донецк: ДонНУЭТ, 2007.- 328 с. 

7. Международная экономика: в вопросах и ответах [тескт] учебник.5-е 

изд. перераб. и доп./ под ред. Козака Ю. Г.– К.: Центр учебной литературы, 

2013. – 240 с. 

8. Міжнародна економічна діяльність України: стан та тенденції розвитку 

: монографія [Текст] / О.Б. Чернега [та ін.]; за ред. О.Б. Чернеги. – Донецьк: 

ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. – 395 с. 

9. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб / Чернега О.Б. 

[та ін.]; за ред. О.Б. Чернеги. – 2-е вид., оновл. і доп. – Донецьк : ТОВ «Східний 

видавничий дім», 2013. – 600 с. 

10. Чернега О.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: 

цивілізаційні виміри та особливості управління в умовах глобалізації : 

монографія [Текст] / О.Б. Чернега, Ю.Г. Бочарова; М-во освіти і науки, молоді 

та спорту України. – Донецьк : ТОВ «Східний видавничий дім», 2011. – 348 с. 

 

 

 

 

 



МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ  

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування знань з 

міжнародної фінансової діяльності, тенденції розвитку світових грошей, 

механізмів та інструментів прийняття рішень у валютній, кредитній та 

розрахункових сферах на мікро- та макроекономічному рівнях, а також системи 

валютного регулювання та контролю у державі. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння:  
економічна сутність міжнародних фінансів та міжнародної фінансової 

діяльності; 

сутність світових грошей та тенденції їх розвитку; 

сутність валютних курсів та теорії курсоутворення; 

поняття та напрямки міжнародної кредитної діяльності України та 

розвинених краї світу; 

види та порядок здійснення міжнародних розрахунків; 

зміст на напрямки валютного  регулювання та валютного контролю в 

Україні; 

основні проблеми та перспективи інтеграції України в міжнародну 

фінансову систему. 

  

застосування знань і розумінь: 

розуміти фактори формування валютних курсів; 

порівнювати і використовувати основні форми та види міжнародних 

розрахунків; 

розуміти стан платіжного балансу країн, порівнювати стан платіжного 

балансу України із зарубіжними країнами;  

виявляти суттєві фактори впливу на стан зовнішнього боргу країн, 

порівнювати становище різних країн світу. 

 

формування суджень: 

використовувати теоретичні знання в практиці управління міжнародними 

фінансами; 

аналізувати діяльність органів та інститутів, які здійснюють валютний 

контроль та управління міжнародними фінансами; 

здійснювати оцінку ефективності міжнародної кредитної політики 

України та перспективи її покращення на сучасному етапі. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 



 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань);  

підсумкове – ПМК (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS - 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

 

Вибіркова  

Модулів - 1 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

150 

5-й 

 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних -3 

самостійної роботи 

студента - 7 

ступінь: 

бакалавр  

Лекції: 26 год. 

Практичні, семінарські: 

39 год 

Самостійна робота:  
85 год. 

Вид контролю: 

ПМК (диф.залік) 

 

8. Викладач  

Александрова Г.М., к.е.н., доцент 

 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 



Змістовий модуль 1. Система міжнародних фінансів та організаційні засади 

світового ринку  

 

Тема 1. Система міжнародних фінансів  

1.1. Розвиток міжнародних фінансів. 

1.2.Міжнародні фінанси як підсистема міжнародних економічних 

відносин.  

1.3. Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси. 

1.4. Взаємозв’язок міжнародних фінансів і світового економічного 

середовища 

1.5. Функції міжнародних фінансів. 

1.6. Суб’єкти міжнародних фінансових відносин. 

1.7. Міжнародне фінансове право.  

1.8. Принципи і форми реалізації міжнародної фінансової політики. 

 

Тема 2. Світова валютно-фінансова система та  етапи її еволюції  

2.1. Сутність валютної системи та її елементи. 

2.2. Національні валютні системи. Національна валютна система України.  

2.3. Регіональні валютні системи.  

2.4. Світова валютна система. 

2.5. Еволюція валютних систем.  

2.6. Система золотого стандарту.  

2.7. Бреттон –Вудська валютна система.  

2.8. Ямайська валютна система.  

2.9. Європейська валютна система.  

2.10. Валютні блоки. 

 

Тема 3. Світові гроші та тенденції розвитку  

3.1. Сутність і функції світових грошей. 

3.2. Форми і види світових грошей. 

3.3. Етапи розвитку світового фінансового ринку. 

3.4. Долар США та його перспективи як міжнародного платіжного засобу. 

3.5. Перспективи утворення всесвітнього центрального банку.  

 

Тема 4. Глобалізація світового фінансового середовища. світові 

фінансові  кризи 

4.1. Кризи новітньої світової фінансової системи. 

4.2. Проблеми реформування МВФ та СБ. Інфляція у світі. 

4.3. Розвиток України в умовах глобальної модернізації. 

 

 

Тема 5. Заборгованість у системі міжнародних фінансів 

5.1 Характеристика проблеми зовнішнього боргу. 

5.2 Суть і показники зовнішнього боргу. 

5.3 Показники оцінки платоспроможності країни. 



5.4 Реструктурування зовнішнього боргу. 

5.5 Проблема заборгованості України. 

 

Тема 6. Фінансова і монетарна політика європейського валютного 

союзу 

6.1. Етапи розвитку Європейського валютного союзу. 

6.2. Юридичні засади реалізації ЕВЕС. 

6.3. Органи ЄС, відповідальні за монетарну політику. 

6.4. Інструментарій монетарної політики ЄСЦБ. 

6.5. Ринок єврооблігацій. 

6.6. Ринок євроакцій. 

6.7. Ринок євровекселів. 

6.8. Унікальність, прогнози та досягнення фінансового розвитку 

Європейського Союзу. 

6.9. Вплив Європейської інтеграції на фінансове світове становище. 

 

Змістовий модуль 2. Розвиток міжнародних валютно-розрахункових 

відносин  

 

Тема 7. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади 

7.1. Сутність міжнародних розрахунків. 

7.2. Еволюція міжнародних розрахунків. 

7.3. Суб’єкти міжнародних розрахунків. 

7.4. Види організації міжнародних розрахунків. 

7.5. Роль банків у міжнародних розрахунках. 

7.6. Форми міжнародних розрахунків. 

 

Тема 8. Платіжний баланс країн світу 

8.1. Економічний зміст та структура платіжного балансу. 

8.2. Основні теорії платіжного балансу. 

8.3. Фактори, які впливають на стан платіжного балансу. 

8.4. Основні правила запису операцій у платіжному балансі. 

8.5. Концепція виміру загального сальдо платіжного балансу. 

8.6. Економічна рівновага платіжного балансу. 

8.7. Платіжний баланс України, стан, структура, динаміка. 

 

Тема 9. Світовий фінансовий ринок та його структура 

9.1. Становлення світового фінансового ринку 

9.2. Структура світового фінансового ринку 

9.3. Фінансові центри. 

9.4. Первинний ринок.  

9.5. Вторинний ринок. 

9.6. Державне регулювання ринку 

 

Тема 10. Валютні ринки та валютні операції 



10.1. Типи валютних ринків та особливості на сучасному етапі. 

10.2. Функції валютних ринків. 

10.3. Валютна біржа. 

10.4. Класифікація валютних операцій. 

10.5. Ринок СПОТ. 

10.6.  Ринок форвардних операцій. 

10.7. Валютні операції СВОП. 

10.8. Валютні опціони. 

10.9. Ринок ф’ючерсних операцій. 

 

Тема 11. Проблеми та перспективи інтеграції у країни в міжнародну 

фінансову систему 

11.1. Об’єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних 

фінансів. 

11.2. Платіжний баланс як підсумковий показник світо господарських 

зв’язків країни. 

11..3. Зовнішній борг країни та проблеми його обслуговування. 

11..4. Сучасні проблеми функціонування гривні. 

11..5. Міжнародна фінансова інтеграція: вплив на перспективи фінансової 

системи України 

 

 

10. Рекомендована література 

11. Барановський О.Ш. Фінансові Кризи: передумови, наслідки і шляхи 

запобігання: Монографія / - К.: КНТЕУ, 2009. – 754 с. 

12. Бугулов В.М. Фінансові аспекти європейської інтеграції України в 

умовах кризових явищ у світовій економіці: Методичний та 

інформаційно-довідковий матеріал на допомогу слухачам підвищення 

кваліфікації державних службовців – К.: УДУФМТ, 2011. 

13. Газізуллін У.Ф. та інші. Східне партнерство ЄС: додаткові можливості 

для євроінтеграції України / за ред.. Мартинюка В.М. / Український 

незалежний центр політичних досліджень. – К.: Агентство «Україна», 

2009. 

14. Гальчинский А.С. Кризис и циклы мирового развития. – К.: АДЕР 

«Україна», 2012. – 480 с. 

15. Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Глобальный Кризис в ретроспективе: краткая 

история подъѐмов и кризисов от Ликурга до Алана Гриспена //. М.: 

Либроком., 2011. – 336 с. 

16. Дорошко М.С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн 

СНД: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2011. – 204 с. 

17. Економічна безпека і виклики сьогодення: Збірник матеріалів XIII 

Міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2010 р. – К.: 

УДУФМТ, 2010. – 395 с. 

18. Зовнішньоекономічний словник – довідник. За редакцією Філіпенка А.С. 

– К.: Видавничий центр «Академія», 2009. – 207 с. 



19. Козак Ю.Г. Міжнародна макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: 

ЦУЛ, 2011. – 400 с. 

20. Лисенков Ю.М., Коваль О.П. Інфраструктура фінансового ринку: 

Навчальний посібник. – К.: Зовнішня торгівля, 2011. – 180 с. 
 

 

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета формування системи знань про проблеми міжнародних відносин, 

визначення теоретичних, концептуальних положень міжнародних відносин, а 

також виявленні їх ролі в розвитку світової і національної економік. 

 

2.Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності міжнародних відносин та їх середовища; 

форм міжнародних відносин; 

основних суб’єктів міжнародних відносин; 

основ міжнародного права, як регулятора міжнародних відносин; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати сучасні особливості міжнародної економічної політики; 

уміння проводити аналіз форм міжнародних політичних відносин; 

 

формування суджень: 

здатність аналізувати особливості формування, розвитку і сучасного 

існування міжнародних відносин; 

здатність аналізувати форми міжнародних політичних відносин.  

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання ситуаційних завдань, 

публікація тез доповідей, статей, виконання індивідуального завдання) (100 

балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 



 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS –  

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

За вибором 

Рік підготовки: 

2-й  

Модулів – 1 Спеціальність  

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів – 

2 

3-й   

Лекції: 

26 год.  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

ступінь: 

 бакалавр 

  

Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 120 

-  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 68 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 -  

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач Горіна Г.О., к.е.н., доцент 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Теорія та історія розвитку міжнародних відносин 

 

Тема 1.  Сутність і особливості міжнародних відносин 
1.1 Поняття міжнародних відносин. 

1.2 Характерні риси міжнародних відносин. 

1.3 Закономірності формування і розвитку міжнародних відносин. 

 

Тема 2. Теорії міжнародних відносин 

2.1 Класичні теорії міжнародних відносин. 

2.2 Сучасні теорії міжнародних відносин. 



2.3 Теорії міжнародного середовища. 

 

Тема 3. Суб’єкти міжнародних відносин 
3.1 Сутність і зміст поняття «учасник міжнародних відносин». 

3.2Типологія та функціональні особливості суб’єктів міжнародних відносин. 

3.3 Цілі, інтереси і засоби учасників міжнародних відносин. 

 

Тема 4. Система міжнародних відносин 

4.1 Рівні міжнародних відносин. 

4.2 Теоретичні моделі міжнародних систем. 

4.3 Сучасна еволюція системи міжнародних відносин. 

 

Тема 5. Структурні особливості міжнародних відносин 

5.1 Зовнішньополітичні відносини. 

5.2 Міжнародні економічні відносини. 

5.3 Міжнародні відносини у сфері культури та інформації. 

 

Змістовий модуль 2 Правова база міжнародних відносин 

 

Тема 6. Поняття і особливості міжнародного права 

6.1 Сутність, історичні форми та функції міжнародного права. 

6.2 Норми, джерела і принципи  міжнародного права. 

6.3 Суб’єкти міжнародного права. 

 

Тема 7. Право зовнішніх державних відносин 

7.1 Сутність зовнішніх відносин. 

7.2 Дипломатичні відносини та дипломатичні представництва. 

7.3 Консульські відносини і консульські представництва. 

7.4 Зовнішні відносини через спеціальні місії і за участю міжнародних 

організацій. 

 

Тема 8. Право міжнародних організацій 

8.1 Сутність, історія виникнення і ознаки міжнародних організацій. 

8.2 Правосуб'єктність міжнародних організацій. 

8.3 Фактори еволюції інститутів регулювання міжнародних відносин. 

 

Тема 9. Міжнародні конфлікти та їх врегулювання 

9.1 Поняття та види міжнародного конфлікту. 

9.2 Засоби вирішення міжнародних конфліктів. 

9.3 Розв’язання конфліктів в міжнародних організаціях. 

 

Тема 10.  Право міжнародних економічних відносин та міжнародне 

співробітництво 

10.1 Поняття, джерела та принципи міжнародного економічного права. 

10.2.Система міжнародних економічних організацій. 



10.3 Міжнародне співробітництво: сутність, види. 

 

10. Рекомендована література 

1. Мальський М.3., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин [Текст] : 

Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М.З. Мальский, М.М. Мацях. – К.: 

Знання, 2007. – 461 с. 

2. Прояюк Н. В. Сучасне міжнародне право [Текст] : Навч. посіб. – 2-ге вид., 

змін, та доп. / Н.В. Прояюк. – К.: КНТ, 2010. – 280 с. 

3. Семенов А.А., Маловичко А.С. Міжнародні відносини :  Методичні 

рекомендації з вивчення дисципліни, ДонНУЕТ, 2012 р. – 39 с. 

4. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин [Текст] : Підручник / М.А. 

Шепєлєв.  – К.: Вища школа, 2004 – 622 с. 

5. Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин [Текст] : Навч. посіб. – 

3-тє вид., доп. і випр. / В.Ф. Цималістий. – Львів: Новий світ – 2000. – 2009. – 

360 с. 

6. Цыганков П.А. Международные отношения [Текст] : Учебное пособое / 

П.А. Цыганков. – М.: Новая школа, 1996. – 320 с. 

7. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та 

розвитку [Текст] : Навч. посіб. / В. М. Геєць ; НАН України / Ін-т екон. та 

прогнозув. – К. : НАН України, 2009. – 864 с. 

8. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Ф.М. Кирилюк. – К. : ЦУЛ, 2009. – 564 с. 

9. Міжнародне право [Текст] : Навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського 

– К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с. 

10.Мировая политика и международные отношения [Текст] : Учебное 

пособие / под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с. 

 

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, оподаткування та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм 

конституційного права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

народовладдя, суспільного й державного устрою, взаємодії особи й держави, 

національно-державного та адміністративно-територіального устрою, а також 

діяльності державних органів. 

суб’єктів конституційного права України; 

практики застосування конституційного законодавства України. 



 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні відносини 

в галузі народовладдя, суспільного й державного устрою, взаємодії особи й 

держави, національно-державного та адміністративно-територіального устрою; 

уміння захищати свої конституційні права і свободи. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність суспільного й державного устрою; 

здатність тлумачити чинне конституційне законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі конституційного законодавства. 

 

8. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 
 

9. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 

10. Оцінювання: 
поточне (опитування, тестування, розв’язання ситуаційних завдань, 

публікація тез доповідей, статей, виконання індивідуального завдання) (100 

балів). 
 

11. Мова викладання: 

українська, російська 

12. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

за вибором студента 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 2 Спеціальність: 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Семестр: 

Змістових модулів - 

2 

2-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

 Практичні, семінарські: 

15 год.  

Лабораторні: 



Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

Ступінь:  

Бакалавр 

45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 8 
Вид контролю: 

ПМК (диф.залік) 

 

8. Викладач  

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Основи конституційного права, конституційний лад 

України та конституційний статус особи 

 

Тема 1. Поняття Конституційного права 

1.1. Поняття Конституційного права і конституційно-правових відносин. 

1.2. Суб’єкти конституційного права. 

1.3. Конституційно-правові норми. 

1.4. Предмет та метод конституційного права. 

1.5. Джерела конституційного права. 

1.6. Конституція як основний закон держави. 

Тема 2. Загальні засади конституційного ладу 

2.1. Поняття конституційного ладу, його зміст, форма та засади. 

2.2. Форма держави та її елементи. 

2.3. Форма державного правління в України. 

2.4. Форма територіального устрою та політичного режиму в Україні. 

2.5. Державна мова та державна символіка. 

 

Тема 3. Правове регулювання громадянства України 

3.1. Поняття і правове регулювання громадянства України. 

3.2. Підстави набуття громадянства України. 

3.3. Підстави припинення українського громадянства. 

 

Тема 4. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина 

4.1. Поняття конституційних прав і свобод людини і громадянина та їх 

класифікація. 

4.2. Особисті (громадянські) права і свободи людини. 

4.3. Політичні права і свободи громадян України. Право на свободу 

об’єднання в політичні партії і громадські організації. 

4.4. Економічні права і свободи людини і громадянина. 

4.5. Соціальні права і свободи. 

4.6. Культурні (духовні) права і свободи. 



4.7. Конституційні обов`язки людини і громадянина. 

4.8. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина. 

4.9. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства. 

4.10. Статус біженця в Україні. 

 

Змістовий модуль 2. Самоврядування, органи державної влади та 

правоохоронні органи України 

 

Тема 5. Народовладдя в Україні 

5.1. Народне волевиявлення, референдум та його види. 

5.2. Виборча система, виборчий процес та його суб`єкти. 

5.3. Види виборчих систем. 

 

Тема 6. Законодавча владала України 

6.1. Правовий статус Верховної Ради України. 

6.2. Діяльність Верховної Ради України. 

6.3. Форма і процедура прийняття рішень Верховною Радою України. 

Структура Верховної Ради України. 

6.4. Повноваження Верховної Ради України. 

6.5. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсмена). 

6.6. Статус народного депутата України. 

6.7. Правове регулювання виборів народних депутатів України. 

6.8. Правове регулювання законодавчого процесу в Україні. 

 

Тема 7. Президент України 

7.1. Правовий статус Президента України. 

7.2. Роль Президента України в державному апарату країни. 

7.3. Припинення повноважень Президента України. 

7.4. Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган 

при Президентові України. 

7.5. Порядок проведення виборів Президента України. 

 

Тема 8. Виконавча влада України 

8.1. Система органів виконавчої влади України. 

8.2. Правовий статус Кабінету Міністрів України. 

8.3. Система центральних органів виконавчої влади. 

8.4. Правовий статус місцевих державних адміністрацій. 

8.5. Завдання і повноваження місцевих державних адміністрацій. 

 

Тема 9. Місцеве самоврядування 

9.1. Поняття місцевого самоврядування та його принципи. 

9.2. Система місцевого самоврядування. 

9.3. Статус депутата місцевої ради. 

9.4. Організація і порядок проведення виборів депутатів сільських, 

селищних, міських голів. 



9.5. Правове регулювання та види виборів органів місцевого 

самоврядування. 

 

Тема 10. Судова влада 

10.1. Поняття судової влади її призначення та принципи організації. 

10.2. Добір кандидатів у судді. 

10.3. Правовий статус суддів. 

10.4. Правові гарантії професійної діяльності суддів. 

10.5. Правовий статус народних засідателів та присяжних. 

10.6. Судова система України. Конституційний Суд України. 

10.7. Система судів загальної юрисдикції. 

10.8. Засади, види та правове регулювання судочинства в Україні. 

 

Тема 11. Правоохоронні органи 

11.1. Поняття та система правоохоронних органів України. 

11.2. Прокуратура України. 

11.3. Поліція України. 

11.4. Служба безпеки України. 

11.5. Державна митна служба України. 

11.6. Правовий статус адвокатури. 

11.7. Правове регулювання діяльності нотаріату. 

 

 

 

10. Рекомендована література 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 

30. - Ст. 141. 

2. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. зал. / М.К. 

Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2010. – 424с. – 

Бібліогр.: с. 417-419.  

3. Корсекін В. та інш. Мале підприємництво: проблеми і перспективи 

//Економіка України-2011-№ 10. 

4. Основи банківської справи. Під редакцією Мороза А.Н. К.: Лір.-2010.-

С.119.  

5. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативні 

коментарі. Київ .-2011. 

6. Пилипенко А., Щербина В. Господарське право: Курс лекцій: 

Навчальний посібник.-К.:Вентурі.-2012. 

7. Попович В.М. Правові основи банківської справи та її  захист 

злочинних посягань. Київ.Правові джерела.-2012.  

8. Попович В.М. Управление кредитними рисками заемщика, кредитора, 

страховщика. К.: Правові джерела.- 2010.  

9. Правознавство [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. 

Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова] ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. 



Туган-Барановського, Каф. прав. і загально наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 

2011. – 703 с. 

10. Правознавство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. 

Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, Г.С. Пілігрім, І.В. Ширкова, 

М.М. Гриник] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. і загально наук. 

дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – 325 с. 

 

 

КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи 

теоретичних знань та практичних навичок з основ казначейської справи, 

ролі Державного казначейства України та його територіальних органів у 

процесі виконання бюджетів, технології контролю за бюджетними 

коштами та забезпеченні підтримки системи управління державними 

фінансами. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр:  

знання і розуміння: 

організаційна структуру Державного казначейства України і його 

основні функції;  

бюджетні повноваження казначейства властиві ринкової економіки;  

касове виконання Державного бюджету по доходах і витратам;  

сутність і призначення бюджетної класифікації, умови обліку й 

звітності в системі казначейства;  

класифікацію платіжної системи виконання бюджету, організацію 

контролю в системі казначейства, порядок обслуговування державного 

боргу. 

 

застосування знань і розумінь: 



аналізувати бюджетні повноваження казначейства властивій 

ринковій економіці, визначати учасників бюджетного процесу;  

класифікувати доходи й витрати бюджету, а також фінансування 

бюджету й державного боргу;  

формування суджень: 

аналізувати механізм взаємин користувачів засобів з казначейською 

системою;  

управляти механізмом перерахування бюджетних засобів через 

органи Державного казначейства. 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої 

освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань);  

підсумкове – ПМК (100 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

нормативна 

 

Модулів - 1 Спеціальність  

 072 «Фінанси, банківська 
Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3-й 5-й 



2 справа та страхування» 

 Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Реферат , СРС 

(назва) 

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 120 

6-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних - 60 

самостійної роботи 

студента - 60 

ступінь:  

бакалавр 

 

30 год. 8год.  

Практичні, семінарські 

30 год.  4год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год.  78год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  

ПМК 

 

8. Викладач  

Неївзвєстна О.В., к.е.н., доцент. 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи казначейської справи 

Тема 1. Становлення та розвиток Державного казначейства 

України  

1.1. Історичні умови започаткування казначейства.  

1.2. Передумови і основні етапи створення Державного казначейства 

України. 

1.3. Організаційна структура і функції Державного казначейства 

України.  

1.4. Розрахункові палати у системі казначейства: сутність та 

призначення.  

 



Тема 2. Державне казначейство України-повноважний учасник 

бюджетного процесу  

2.1. Бюджетний процес в Україні та його вдосконалення.  

2.2. Бюджетні повноваження Державного казначейства України.  

2.3. Взаємовідносини Державного казначейства України з 

банківською системою.  

2.4. Взаємодія Державного казначейства з органами податкової 

служби.  

Тема 3. Бюджетна класифікація  

3.1. Сутність та призначення бюджетної класифікації.  

3.2. Класифікація доходів бюджету.  

3.3. Класифікація видатків бюджету.  

3.4. Класифікація фінансування бюджету.  

3.5. Класифікація державного боргу. 

 

Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів 

4.1. Сутність платіжної системи виконання бюджету.  

4.2. Єдиний казначейський рахунок (ЄКР), його зміст та призначення.  

4.3. Види та порядок відкриття рахунків через органи Державного 

казначейства. 

Змістовий модуль 2. Казначейське виконання бюджетів різних 

рівнів  

Тема 5. Казначейське виконання державного бюджету за 

видатками  

5.1. Характеристика видатків бюджету.  

5.2. Організація роботи щодо казначейського виконання державного 

бюджету  

5.3. Особливості здійснення видатків із бюджетів.  



5.4. Принципи розмежування видатків між бюджетами  

 

Тема 6. Казначейське виконання державного бюджету за 

доходами  

6.1. Загальна характеристика державних доходів 

6.2. Поняття та особливості організації казначейського виконання 

Державного бюджету за доходами.  

6.3. Характеристика операції за надходженнями до загального та 

спеціального фондів Державного бюджету. 

6.4. Операції за платежами, що підлягають розподілу.  

Тема 7. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів та 

позабюджетних фондів  

1.1.  Склад та структура місцевих бюджетів, їх роль у розвитку 

економічної та соціальної інфраструктури.  

1.2. Загальні положення щодо переходу на казначейське виконання 

місцевих бюджетів.  

1.3. Особливості касового обслуговування місцевих бюджетів за 

доходами та видатками.  

1.4. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів.  

1.5. Казначейське обслуговування позабюджетних фондів.  

Тема 8. Інформаційне забезпечення виконання бюджетів  

8.1. Комп’ютерне та програмне забезпечення казначейських 

операцій.  

8.2. Інформаційна система управління та контролю за виконанням 

бюджету.  

8.3. Система електронних платежів Національного банку України.  

8.4. Загальна характеристика системи “клієнт - банк”.  

8.5. Облікова політика державного казначейства.  



8.6. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів. 

Організація бюджетного обліку.  

8.7.План рахунків як засіб реєстрації в обліку операцій. Структура 

плану рахунків. Внутрішня побудова рахунків.  

 

Тема 9. Звітність та контроль у системі Державного казначейства 

України  

9.1. Облік та звітність у системі Державного казначейства.  

9.2. Звіти про виконання Державного бюджету. 

9.3. Звіти про виконання місцевих бюджетів.  

 

Тема 10. Управління державним боргом 

10.1. Економічна сутність, класифікація та причини виникнення 

державного боргу країни.  

10.2. Загальна характеристика управління державним боргом.  

10.3. Управління внутрішнім державним боргом.  

10.4. Управління зовнішнім держаним боргом. 

10. Рекомендована література 

1. Попова Л.М. Казначейська справа: [навч. посіб.] / Л.М. Попова, С.М. 
Попова, В.І. Успаленко. – К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 164 с. 

2. Галушка Є.О., Охрімовський О.В., Хижняк Й.С. Казначейська справа. - 
Чернівці: Книги - ХХІ, 2004 

3. Казначейська справа в Україні / За ред. Стовбчатого А.М. - К.: 
“Видавничий дім” Комп’ютерпрес”, 2004 

4. Петрашко П.Г., Чечуліна О.О., Александров В.Т., Булгакова С.О., 
Огданський К.М., Назарчук О.І., Сушко Н.І. Казначейська справа. У 2-х т.- К.: 
НВП “АВТ”, 2004. 

5. Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С.. Казначейська система: [підручник] 
– 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. 

6. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Закон 

[Електронний ресурс]: Закон України від 09.07.2003 р. №1058 – Режим доступу: 

http: // www.rada.gov.ua. 

7. Митний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 

11.07.2002 р. №92-ІV – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


8. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 

02.12.2010 р. №2755-VI – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua. 

9. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України 

від 16.01.2003 р. №436-ІV – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua. 

10. Чала Н.Д. Бюджетна система: [навч. посіб.] / Н.Д. Чала, Л.В. 

Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223 с.  
 

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ: 

ЕКОНОМЕТРИКА  

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – розвиток у студентів навичок 

застосування методів економетричного аналізу для кількісного обґрунтування 

й оцінки управлінських рішень у галузі соціально - економічних процесів  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння:  
методів побудови математичних моделей економічних процесів; 

 методів побудови та алгоритми розв’язування статистичних економіко-

математичних моделей. 

загальної методики економетричного дослідження; 

економетричних методів моделювання динаміки економічних явищ і 

процесів; 

загальних принципів моделювання основних економічних показників; 

 

застосування знань і розумінь::  
володіти основами математичного апарату, необхідними для ефективного 

вивчення дисципліни економетрика;  

аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням 

математичних та статистичних методів;  

розв’язувати типові задачі в межах вивченого програмного матеріалу; 

 використовувати у практичній діяльності набуті знання щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження 

професійних задач; 

самостійно працювати з навчально-методичною літературою і 

використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв’язування 

професійних задач; 

розв’язувати практичні задачі математичними методами 

використовувати математичний апарат для вирішення економічних 

завдань ; 

будувати економіко-математичні моделі 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


 

формування суджень: 

здатність визначити та надати характеристику механізму впливу факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості економічних 

явищ і процесів;  

здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного впливу на 

економічні явища та процеси.  

здатність планувати управлінські рішення та прогнозувати їх наслідки. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти/ 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування» 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального 

закладу, обов`язкова. 

Модулів – 1 Спеціальність  072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне 

завдання________________

_ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

150 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –5 

самостійної роботи 

Ступінь:  

бакалавр 

30 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

30  год. 6 год. 

Лабораторні 



студента – 5 - - 

Самостійна робота 

90 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: 

- - 

Вид контролю:  

екзамен 

8. Викладач 

 Фортуна В.В., к.ф.-м.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І.  Класичні моделі регресії. Деякі аспекти 

багатофакторної регресії 
 

Тема 1. Лінійна та нелінійні моделі регресії 

1.1.Знаходження параметрів моделей методом найменших квадратів. 

1.2. Показники якості моделі. Коефіцієнт еластичності. 

1.3. Оцінка значущості моделі 

1.4. Прогноз за моделлю 

1.4. Використання Мастер Функций Excel/ 

 
Тема 2. Мультиколінеарність в багатофакторних моделях. Тест Фаррара-Глобера 

2.1. Поняття і наслідки мультиколінеарності 

2.2. Тест Фаррара-Глобера.. 

2.3. Подолання мультиколінеарності. 

2.4 Поняття про метод головних компонент 

 
Тема 3. Багатофакторна лінійна регресія. Покроковий регресійний аналіз 

3.1. Загальний вид лінійної економетричної моделі. Її структура та 

етапи побудови. Специфікація моделей. 

3.2. Показники якості моделі 

3.3 Оцінка параметрів. Частинні коефіцієнти кореляції 

3.4. Перевірка значимості і довірчі інтервали 

3.5.Покрокова регресія. 

3.6 Фіктивні змінні 

3.7. Пакет Анализ Данных Excel 

3.8. Конкретні приклади економічних задач. 

 



Тема 4. Гетероскедастичність. Тест Гольдфельда-Квандта. Тест Спірмена 

4.1. Поняття і наслідки гетероскедастичності 

4.2. Тест Гольдфельда-Квандта. 

4.3. Тест Спірмена. 

 

Тема 5. Автокореляція залишків. Критерій Дарбіна-Уотсона 

5.1. Поняття і наслідки автокореляції залишків. 

5.2. Критерій Дарбіна-Уотсона 

 

 

Змістовий модуль ІІ. Узагальнена лінійна модель регресії. Економетричні 

методи у мікроекономіці. Аналіз часових рядів і прогнозування. Оцінка 

параметрів системи одночасних 

 

Тема 6. Узагальнений метод найменших квадратів 

6.1. Поняття про узагальнений метод найменших квадратів. 

6.2.Оцінка моделей з гетероскедастичністю даних 

6.3. Оцінка моделей з автокореляцією даних. Методи оцінки 

параметрів: Эйткена, перетворення вхідної інформації, Кочрена-Оркетта, 

 

Тема 7. Економетричні методи у мікроекономіці 

7.1. Типові виробничі функції: однорідні виробничі функції, функція 

Кобба-Дугласа, виробничі функції з постійними коефіцієнтами, із 

постійною еластичністю заміщення. 

7.2. Побудова і розрахунок виробничих функцій. Формування 

вихідних даних. Виробничі функції й оптимальне планування. 

 

Тема 8. Аналіз часових рядів 

8.1. Основні поняття і означення. Вступ в аналіз часових рядів 

8.2. Вимоги до формування рівнів часових рядів 

8.3. Перевірка гіпотези про стаціонарність часових рядів. Тестування 

математичного сподівання. Тест Манна –Уітні 

8.4. Виявлення аномальних спостережень 

8.5. Перевірка гіпотези існування тенденції в  часовому ряду 

8.6. Згладжування часових рядів 

8.7. Аналіз динамічних рядів за допомогою автокореляційної функції 

8.8. Розрахунок основних показників динаміки економічних процесів 

 

Тема 9. Побудова моделей часових рядів 

9.1. Аналітичне вирівнювання. Побудова кривих  росту. 



9.2. Аналітичне вирівнювання. Криві росту. 

9.3 Статистичний аналіз і прогнозування сезонних коливань. 

9.4 Лагові моделі 

9.5. Моделі авто регресії. 

 

Тема 10. Оцінка параметрів системи одночасних  

10.1. Системи одночасних структурних рівнянь. Приклади на 

макрорівні. Поняття ідентифікації 

10.2. Непрямий метод оцінки параметрів строго ідентифікованої 

системи рівнянь. 

10.3. Двокроковий метод найменших квадратів (2 МНК). 

10.4. Загальний алгоритм методу. Приклади макромоделей 

 

10. Рекомендована література 

1. Лавріненко Н. М. Основи економіко-математичного моделювання/ Н.М. 

Лавріненко, С.М. Латинін, В.В.Фортуна, О.І. Бескровний – Львів: Магнолія 

2006, 2010. – 540 с. 

2. Фортуна В.В. Економіко-математичне моделювання: економетрика: навч. 

посіб. для самост. роботи студ. / В.В. Фортуна – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 

– 157 c. 

3. Христиановский В.В. Экономико-математические методы и модели: 

теория и практика / В.В. Христиановский, В.П. Щербина – Донецк, 

ДонНУ, 2010. – 335 с. 

4. Христиановский В.В. Анализ временных рядов в єкономике: практика 

применения: учебное пособие / В.В. Христиановский, В. П. Щербина – 

Донецк, ДонНУ, 2011. – 125 с. 

5. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / И.И. Елисеева и др.; под ред. 

И.И. Елисеевой. – 2-е изд. перераб. и доп.  – М.: Финансы и статистика, 

2006. – 192 с. 

6. Наконечний С.І.. Економетрія: підручник / С.І. Наконечний, 

Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк.– Вид. 4-те, доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 

2006. – 528 с. 

7. Назаренко О.М. Основи економетрики: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

О.М. Назаренко. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 392 с. 

8. Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учебник / Я.Р. Магнус, 

П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – 8-е изд. – М.: Дело, 2007. – 504 с. 

9. Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М.: ИHФРА-М, 

1999. – 402 с. 

10. Здрюк В.В. Економетрія. підручник / В.В.Здрюк, Т.Я Лагоцький. – К.: 

Знання, 2010. – 541 с. 

 

 

 



ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  - поглиблення теоретичних 

знань студентів і набуття ними практичних навичок питань оптимального 

використання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів 

підприємства. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

основи створення та принципи роботи підприємства у сучасних 

умовах господарювання, 

 аналізувати ресурсний потенціал підприємства, 

визначати фінансові результати  діяльності,  

використовувати  методичний інструментарій економічних 

складових підприємства, 

нормативно-інформаційну базу України;   

 

застосування знань і розумінь: 

самостійно оцінити ресурсну складову підприємства, 

вибрати та застосувати методи оцінки економічної ефективності 

формування економічного потенціалу підприємства 

 

формування суджень: 

аналізувати економічний стан підприємства з урахуванням 

фінансових результатів діяльності. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої 

освіти. 

 



5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS -  5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування» 
Нормативна 

 

Модулів -  1 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів -  3 3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

_______________________ 

 

Семестр 

Загальна кількість 

 годин - 150 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4,5 

ступінь: 

бакалавр 

26 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 4 год. 



самостійної роботи 

студента – 7,5 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

98 год. 136 год. 

Індивідуальні 

завдання: 

Вид контролю: 

 іспит 

 

8. Викладач  

Єрмак С.О.., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи економічної діяльності підприємств 

Тема 1. Підприємство як об’єкт і суб’єкт ринкових відносин  

1.1. Сутність підприємства як об’єкта і суб’єкта ринкових відносин. 

1.2. Види діяльності підприємства.  

1.3. Правові аспекти функціонування підприємств.  

1.4. Види  підприємств, їх характеристика. 

Тема 2. Середовище функціонування підприємства 

2.1. Основні поняття зовнішнього середовища: сутність, фактори що  

його обумовлюють.  

2.2. Макросередовище та мікросередовище підприємства.  

2.3. Внутрішнє середовище функціонування  підприємства. 

 

Тема 3. Комерційний розрахунок як інструмент господарювання 

3.1. Економічні передумови комерційного розрахунку та його 

сутність.  



3.2. Організація і принципи комерційного розрахунку.  

3.3. Форми комерційного розрахунку. 

 

Тема 4. Стратегія підприємства, її формування та передумова 

реалізації 

4.1. Сутнісні характеристики  та необхідність розробки стратегії 

підприємства. 

4.2. Етапи розробки стратегії підприємства,  їх класифікація. 

 

Тема 5. Планування діяльності підприємств 

5.1. Сутність та принципи планування 

5.2. Методи планування та прогнозування на підприємстві.  

     

Змістовий модуль 2. Ресурсний потенціал підприємства 

 

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства 

6.1. Сутність, критерії, основні складові ресурсного потенціалу 

підприємства.  

6.2. Сутність та види ефективності, основний критерій ефективності.  

6.3. Показники оцінки ефективності використання ресурсного 

потенціалу підприємства. 

  

Тема 7. Матеріальні ресурси підприємства 

Оцінка, класифікація і структура основних фондів.  

Відтворення основних фондів.  

Виробнича потужність підприємства.  



Показники стану, забезпечення та ефективності використання 

основних фондів.  

Сутність, класифікація та ефективність використання оборотних 

активів підприємства. 

 

Тема 8. Трудові ресурси підприємства 

8.1. Сутність, класифікація та показники стану трудових ресурсів 

підприємства.  

8.2. Показники ефективності використання трудових ресурсів.  

8.3. Форми та системи оплати праці працівників 

Тема 9. Фінансові ресурси підприємства 

9.1. Поняття фінансових ресурсів, джерела їх утворювання та 

напрямки використання.  

9.2. Економічна сутність та класифікація оборотних активів.  

9.3.Показники ефективності використання оборотних активів. 

 

Тема 10. Нематеріальні ресурси підприємства 

10.1. Нематеріальні ресурси, їх сутність і види.  

10.2. Поняття нематеріальних активів, їх склад 

Змістовий модуль 3. Ефективність діяльності підприємств 

Тема 11. Товарооборот торговельних підприємств 

11.1 Соціально економічний зміст та склад роздрібного товарообігу.  

11.2. Оптовий товарооборот: сутність, функції, показники оцінки 

Зміст та склад товарообороту ресторанного господарства. 

11.3. Товарні запаси і товарообіговість.  

11.4. Аналіз і планування товарообороту. 

 

Тема 12. Оптимізація поточних витрат підприємства 

12.1. Поняття та склад витрат виробництва та обігу.  



12.2. Класифікація витрат підприємства. 

12.3. Показники аналізу витрат виробництва та чинники, що їх 

обумовлюють. 

 

Тема 13. Фінансові результати діяльності підприємства 

13.1. Поняття доходу підприємства, джерела формування та механізм 

розподілу.  

13.2. Прибуток: сутність, функції, види та чинники, що обумовлюють 

його розмір.  

13.3. Розподіл та використання прибутку.  

13.4. Показники рентабельності. 

 

Тема 14. Обґрунтування показників діяльності підприємства 

14.1. Точка беззбитковості.  

14.2. Крапка мінімального рівню рентабельності.  

14.3. Запас фінансової стійкості підприємства. 

 

10. Рекомендована література 

1. Фролова Л.В., Єрмак С.О. Конспект лекцій з дисципліни 
«Економіка підприємства» для студентів денної та заочної форми 
навчання. / ДонНУЕТ, 2014 – 115с.  

2. Фролова Л.В., Бакунов А.А., Шаруга Л.В. Экономика предприятия 
в структурно-логических схемах. Учебное пособие. – Издание 3-е дополн. – 
Донецк: ДонГУЭТ, 2005. - с.173. 

3. Практикум по “Экономике предприятия” для студентов 
ФЭУМЭО специальности 7.050107 / Сост. Л.В. Фролова – Изд. 2-е – Донецк: 
ДонГУЭТ, 2005. – 113 с. 

4. Экономика предприятия: Учебное пособие./ Под. ред д.э.н., 
проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД, «Университетская книга», 2009. – 632 с. 

5.  Экономика предприятия: Учебное пособие./ Под. ред д.э.н., 
проф. Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД, «Университетская книга», 2009. – 632 с. 

6. Економіка підприємства: навчальний посібник для вищої 
школи. - Львів: Новий Світ - 2000, 2012. - 439 с. 

http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=674
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=674


7. Іванова, Валентина Василівна. Планування і контроль на 
підприємстві: навч. посібник / В. В. Іванова. - Суми : Університетська книга, 
2011. - 443 с. 

8. Череп, А. В. Стратегічне планування і управління: навчальний 
посібник / А. В. Череп, А. В. Сучков. - К. :Кондор, 2011. - 334с. 

9. Березін О. В. Економіка підприємства. - К. : Знання, 2009. - 390 с. 
   Економіка підприємства: зб. практичних задач і ситуацій: навч. посібник. 
- К. : КНЕУ, 2008. - 323 с. 

10. Грицюк, Е. О. Економіка підприємства: навчальний посібник. - К. 
: Дакор, 2009. - 304 с. 
 

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи 

теоретичних знань та практичних навичок з питань формування, 

функціонування фінансових ресурсів держави та розвитку державних 

фінансів України. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр:  

 

знання і розуміння:  

на понятійному рівні – основні тенденції розвитку проблем 

державних фінансів, методологічні концепції дисципліни; 

на фундаментальному рівні – зміст проблем регулювання державних 

фінансів, теоретичні закономірності формування Державного бюджету, 

визначення взаємозв’язків Державного та місцевих бюджетів; 

на практично-творчому рівні – сутність, методи дослідження та 

характерні риси державних фінансів, методів впливу держави на 

соціально-економічні процеси, принципи та напрямки розвитку 

фінансування соціальної сфери за умов ринку. 

http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=486
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=486
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=486
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=488
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=488
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=224
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=220
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=220
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=222
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=22&ida=222


 

застосування знань і розумінь: 

логічно вибудовувати систему формування доходів та видатків 

Державного бюджету; 

формувати власну точку зору із питань державного управління 

державними фінансами, проводити наукові дослідження; 

 

формування суджень: 

аналізувати причини бюджетного дефіциту, визначати принципи 

побудови оптимальної податкової системи; 

розв’язувати питання управління державними фінансами та 

контролю за їх використанням. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої 

освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань);  

підсумкове – ПМК (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 



Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

нормативна 

 

Модулів - 1 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 3-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Реферат , СРС 

(назва) 

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 150 

5-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних - 3 

самостійної роботи 

студента - 6 

ступінь: 

бакалавр  

26 год. 8год.  

Практичні, семінарські 

39 год.  4год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

85 год.  108год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  

ПМК (диф.залік) 

 

8. Викладач  

Александрова Г.М., к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

9. Програма навчальної дисципліни  



 

Змістовий модуль 1. Теорія державних фінансів 

 

Тема 1. Необхідність і сутність державних фінансів 

1.1. Суть, призначення і функції державних фінансів. 

1.2. Форми й методи участі держави в громадському житті.  

1.3. Еволюція теорії державних фінансів. 

 

Тема 2. Система державних фінансів та моделі фінансових відносин у 

суспільстві 

2.1. Сутність та головне призначення фінансової політики.  

2.2. Роль державних фінансів.  

2.3. Склад і структура системи державних фінансів України.  

 

Тема 3. Фінансове право і фінансова політика 

3.1. Поняття фінансової системи держави.  

3.2. Економічні та організаційні засади створення фінансової системи 

держави.  

3.3. Фінансовий механізм: сутність, зміст, структура, характеристика 

окремих ланок.  

 

Змістовий модуль 2. Бюджетна система і бюджетний процес 

 

Тема 4. Податки.  Податкова система 

4.1. Сутність, класифікація та основні елементи податків.  

4.2. Особливості податкової системи України.  

4.3. Податкове право і політика оподаткування в Україні в сучасних 

умовах.  

4.4. Податок; ознаки податків; принципи оподаткування; 

загальнодержавні податки; місцеві  податки;  елементи податків; податкова 

система; система оподаткування; податкова політика. 

 

Тема 5. Бюджет. бюджетна система 

5.1. Сутність, значення та функції бюджету.  

5.2. Бюджетний устрій і бюджетна система України. 

5.3. Етапи бюджетного процесу.  

 

Тема 6. Бюджетний дефіцит 

6.1. Збалансованість бюджетів як принцип бюджетної системи України.   



6.2. Економічна природа бюджетного дефіциту і його причини.   

6.3. Джерела покриття бюджетного дефіциту.  

6.4. Принцип збалансованості; профіцит бюджету; дефіцит бюджету; 

трансферти; чисте кредитування; стійкий дефіцит; тимчасовий бюджетний 

дефіцит; бюджетний секвестр; сеньйораж. 

Тема 7. Державний кредит 

7.1. Сутність та функції державного кредиту.  

7.2. Основні форми державного кредиту та їх характеристика. 

7.3. Державний борг та методи управління ним. 

 

Тема 8. Місцеві фінанси. бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання 

8.1. Місцеві фінанси, їх сутність і значення в економічному розвитку 

регіонів.   

8.2. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки.   

8.3. Збалансування місцевих бюджетів.  

 

Тема 9. Соціальні позабюджетні фонди 

9.1. Загальна характеристика державних цільових фондів.  

9.2. Особливості формування та сутність фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.  

9.3. Сутність та значення фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття.  

9.4. Загальна характеристика фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності.   

9.5. Особливості формування фонду Пенсійного страхування.  

 

Змістовний модуль 3. Механізм управління державними фінансами 

 

Тема 10. Фінансова безпека держави 

10.1. Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові 

елементи.   

10.2. Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної 

безпеки.  

10.3. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави.  

 

Тема 11. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою 

11.1. Особливості функціонування фінансових систем країн, що 

розвиваються.  



11.2. Особливості фінансової системи США та її функціонування на 

сучасному етапі.  

11.3. Фінансова система Великобританії, її склад і механізм 

функціонування.  

11.4. Склад і особливості функціонування фінансової системи 

Франції.  

 

10. Рекомендована література 

1. Александрова Г.М.  Державні фінанси. Конспект лекцій з 

дисципліни. – Кривий Ріг, ДонНУЕТ, 2015.  250 с. 

2. Бойко С. В. Теорія фінансів [текст]: підручник/ кол. авт.: С. В. 

Бойко [та ін.]; за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія.-К.: Центр учбової літератури 

,2012.-576 с. -ISBN 978-966-364-997-9. 

3. Карлін М. І. Державні фінанси розвинутих країн [ Текст ] : навч. 

посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України / М. І. Карлін ; [М-во освіти і 

науки України] . ─ Л. : Новий Світ-2000, 2010 . ─ 484 с. 

4. Карлін, М. І. Фінанси домогосподарств провідних країн світу 
[Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, І. О. Цимбалюк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 171 с. - Бібліогр.: с. 155-159. - 300 
экз. - ISBN 978-617-7181-11-7 

5. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси [ Текст ] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. : кредитно-модул. курс / [Ю. Г. Козак [та ін.]] ; М-во освіти і 

науки України, за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової та М. І. Барановської . ─ 

4-те вид., перероб. та допов. ─ К. : Центр учбової літератури, 2011 . ─ 288 с. 

6. Кремень О. І. Фінанси [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом 

освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. / О. І. 

Кремень, В. М. Кремень ; [М-во освіти і науки, молоді та спорту України] . ─ К. 

: Центр учбової літератури, 2012 . ─ 416 с.  

7. Макарова, О. В. Державні соціальні програми: теоретичні 
аспекти, методика розробки та оцінки: монографія. - К. : Ліра-К, 2009. - 328 
с. - ISBN 966-8251-73-3 . 

8. Стойка О. Я. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. 
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9. Фінанси: практикум / Державний вищий навчальний заклад ―Українська 

академія банківської справи Національного банку України‖; [І.О. Школьник, 

Н.А. Дехтяр, О.В. Люта та ін.]. – Суми: ДВНЗ ―УАБС НБУ‖, 2015. – 218 с.  

10. Чуй, І. Р. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. 
дисципліни студентами заоч. форми навчання напрямів підгот. 6.030509 
"Облік і аудит", 6.030504 "Економіка підприємтсва" та 6.030507 
"Маркетинг" / Чуй І. Р., Сороківська М. В. ; Центр. спілка спожив. т-в 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%B9%20%D0%86$


України, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 
175 с. : табл. - Бібліогр.: с. 172-175. - 300 экз. - ISBN 978-617-602-088-2 
 

 

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни: на основі теоретичних 

досліджень про особливості функціонування української мови у діловій, 

науковій та виробничо-професійній сфері сформувати знання і вміння, які 

дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати професійні тексти, 

виробити навички нормативного володіння усною і писемною формами 

ділового мовлення з метою реалізації фахових комунікативних завдань. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, яких повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

правила використання різних мовних засобів відповідно до 

комунікативних намірів; прийоми висловлення думки для успішного 

розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; особливості 

сприйняття, відтворення, редагування текстів офіційно-ділового й наукового 

стилів; 

норми сучасної української літературної мови та способи їх реалізації в 

комунікативній діяльності; 

роль стилів мови у сучасному суспільстві й вимоги до культури 

професійного спілкування; 

особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем 

української мови; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміти складати документи різних видів,  

уміти сприймати, розуміти, перекладати та створювати наукові тексти 

професійного спрямування,  

уміти підготувати доповідь, виступ, складати план, конспект, реферат 

тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;  

уміти послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою 

допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури. 

 

формування суджень: 

здатність оцінити орфографічну, лексичну, граматичну та стилістичну 

нормативність фахового тексту та окремих його одиниць; 

здатність сформулювати власне судження щодо глибинних процесів та 

явищ у мові і мовній політиці; 



здатність оцінити рівень мовної компетенції  – власної та інших учасників 

комунікативного процесу; 

        здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо 

вдосконалення і коректування письмових текстів та різних видів усного 

публічного мовлення;  

        здатність обґрунтувати механізми ефективного досягнення комунікативної 

мети за допомогою вербальних і невербальних засобів спілкування.  

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів). 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 5 

 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова  

Модулів - 1 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 

2 

1-ий  Перший 

Загальна кількість 

годин – 150 

2-ий Семестр 2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 5 

аудиторних - 60 

самостійної роботи 

студента – 90 

Ступінь: 

бакалавр 

 -  2 год. 

Практичні, семінарські 

60 год. 14 год. 

Самостійна робота 

90 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: 

еказмен 



8. Викладач  

Шапран Д.П., к.філол.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи ділового 

спілкування 

 

Тема 1. Державна мова – мова ділового спілкування. Основи 

культури ділової української мови 
1.1. Предмет і завдання курсу «Ділова українська мова».  

1.2. Поняття «мовна система», «мовна норма», «форми національної 

мови». Функції мови.  

1.3. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.  

1.4. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності. 

1.5.  Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. 

Основні ознаки функціональних стилів. Мова професійного спілкування як 

функціональний різновид української літературної мови. Професійна сфера як 

інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. 

1.6. Найтиповіші граматичні, стилістичні та лексичні помилки, що 

зустрічаються у ділових текстах.  

1.7. Лексичні засоби української мови з погляду походження та 

вживання. Фразеологія як підсистема лексичної системи мови. 

1.8.  Правопис слів іншомовного походження.  

1.9. М’який знак, апостроф у словах слов’янського походження. 

1.10.  Чергування голосних і приголосних звуків.  

1.11. Правопис префіксів, суфіксів, подвоєння та подовження 

приголосних. Зміни приголосних.  

1.12. Правопис та відмінювання прізвищ слов’янського походження. 

1.13.  Правопис та відмінювання імен та по батькові. 

 

Тема 2. Ділові папери як засіб писемної комунікації 
2.1. Класифікація документів. Національний стандарт України. Вимоги до 

змісту та розташування реквізитів. 

2.2. Резюме. Автобіографія.  

2.3. Характеристика.  

2.4. Етикет ділового листування. Класифікація листів. Реквізити листа та 

їх оформлення. Рекомендаційний лист. Лист-подяка. Лист-прохання.  

2.5.Заява. Види заяв.  

2.6. Довідка. Службова записка.  

2.7. Протокол. Витяг з протоколу.  



2.8. Граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів 

текстів офіційно-ділової та професійної сфери спілкування. Вживання 

прийменникових лексико-синтаксичних конструкцій ділового стилю. 

 

Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності 

3.1. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми 

спілкування. Інтернет-спілкування.  

3.2. Гендерні аспекти спілкування.  

3.3. Невербальні засоби спілкування.  

3.4. Поняття ділового спілкування. Мовна, мовленнєва, комунікативна 

професійна компетенція.  

3.5. Комунікативні ознаки культури мовлення.  

3.6. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма етикетних 

мовних формул.  

3.7. Форми колективного обговорення професійних проблем.  

3.8. Основні види публічних виступів. Риторика і мистецтво презентації.  

 

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова професійної 

діяльності  

 

Тема 4. Українська термінологія в професійному спілкуванні 

4.1. Історія і сучасні проблеми української термінології.  

4.2. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та його 

ознаки. Термінологія як система. Термінологія обраного фаху.  

4.3. Способи творення термінів.  

4.4. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські 

електронні термінологічні словники. 

 

Тема 5. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні  

5.1. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.  

5.2. Науковий текст як форма реалізації мовленнєво-професійної 

діяльності. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу 

думки. Мовні засоби наукового стилю.  

5.3. Аналіз фонетико-орфографічних особливостей наукових текстів.  

 

Тема 6. Оформлювання результатів наукової діяльності 

6.1. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 

6.2. Анотування і реферування наукових текстів. 



6.3. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання 

посилань.  

6.4. Жанри наукових текстів (реферат, стаття, курсова, бакалаврська 

роботи, рецензія, відгук).  

6.5. Науковий етикет.  

6.7. Форми і види перекладу.  

6.8. Типові помилки у змісті й будові наукових висловлювань. 

10. Рекомендована література 

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. / Ф.С. 

Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2004.  

2. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. 

Дияк, Довідник з культури мови.  / За ред. С.Я.Єярмоленко. – К.:Вища школа, 

2005. – 399 с. 

3. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове 

спілкування /  А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ БАО, 2010. – 

480 с. 

4. Мацнєва Є.А. Мовне оформлення документів. Навчальний посібник 

для усіх спеціальностей заочної форми навчання / Є.А.Мацнєва. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2011. – 104 с. 

5. Кобзар І.М. Українська мова (за проф. спрямуванням). Метод. рек. 

для підготовки та написання реферату / І.М.Кобзар. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 

– 27 с. 

6. Конспект лекцій з «Ділової української мови» для студентів усіх 

спеціальностей. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 130 с. 

7. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. 

Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2011. – 696 с. 

8. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. 

О.О.Потебні; Ін-т української мови – стереотип. вид. – К: Наукова думка, 2003. – 

240 с. 

9. Шапран Д.П. Українська мова за професійним спрямуванням: 

методичні вказівки для підготовки до практичних занять. – Донецьк: ДонНУЕТ, 

2014. – 40 с. 

10. Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення: навч. 

посіб. / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – К. : Арій, 2009.  

 

 

 
 
 
 
 
 



ГРОШІ ТА КРЕДИТ 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування»  

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів  

теоретичних основ державної монетарної політики держави, опанування ними 

принципів функціонування грошей в ринковій економіці та принципів 

кредитування, а також володіння  методами аналізу й оцінки грошової та 

кредитної політики в Україні 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності і концептуальних основ розвитку форм грошей;  

схеми та структуру грошових потоків на мікро- та макрорівнях; 

дію законів грошового обігу;  

концептуальних основ розвитку грошового та валютного ринків України;  

механізму роботи валютних курсів та  необхідність їх регулювання; 

 механізму формування попиту та пропозиції грошей на грошовому ринку;  

особливостей формування та реалізації грошово-кредитної політики, 

валютної системи України;  

різниці між номінальною та реальною процентними ставками;  

різними методами нарахування процентів та визначення кількості днів 

нарахування;  

структури банківської системи України та діяльність небанківських 

фінансово-кредитних установ. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння характеризувати форми застосування грошей в залежності від 



сфери їх використання (гроші як гроші, гроші як капітал);  

уміння аналізувати та оцінювати сучасний стан грошової системи 

суспільства;  

уміння  формулювати умови та розробити методи проведення грошової 

реформи;  

уміння  вимірювати рівень інфляції в країні за допомогою різних індексів 

та оцінювати її вплив на економічне становище;  

уміння  проводити аналіз платоспроможності та кредитоспроможності 

банка і підприємства на основі розрахунку відповідних показників;  

уміння аналізувати макро- та мікропоказники діяльності банків та  

фінансово-кредитних установ небанківського типу; 

уміння досліджувати діяльність міжнародних валютно-кредитних установ 

в умовах глобалізації світової економіки.  

 

формування суджень: 

впевнено орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах 

грошово-кредитного характеру;   

аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному грошово-

кредитному ринку;   

аналізувати фактори, що впливають на кон’юнктуру валютного ринку; 

прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів); 



підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

повна повна 

Кількість кредитів 

ECTS-5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

Обов’язкова  

Спеціальність  072 

2Фінанси, банківська 

справа та 

страхування» 

 

Модулів - 1  Рік підготовки: 

Змістових модулів -3 2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

   есе з дисципліни  

Семестр 

Загальна кількість 

годин –150 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для Освітньо- 30 год.  8 



студента денної 

форми навчання:  

Аудиторних - 5 

самостійної роботи  -  

9 

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

Практичні, семінарські 

30 год.  6 год.  

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

90  136 год.  

Індивідуальні завдання: 

-  

Вид контролю:  

Екзамен, курсова робота  

 

8.  Викладач Слободянюк Н.О., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Історичні аспекти розвитку грошових відносин 

 

Тема 1. Сутність і функції грошей 

1.1. Історія виникнення грошей. Сутність грошей та їх походження. Гроші 

як загальний еквівалент абсолютно ліквідний актив. Гроші як особливий товар. 

Зв'язок грошей з іншими економічними категоріями.  

1.2. Форми грошей. Характеристика різних форм грошей та їх еволюція. 

Натурально- речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції від товарів 

до благородних металів.  

1.3. Функції грошей. Поняття функцій грошей та їх еволюція. 

Характеристика функції міри вартості, функції засобу обігу, функції засобу 

платежу, функції засобу нагромадження, функції світових грошей.  

 

Тема 2. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм 



2.1. Основні теорії грошей та їх представники. Характеристика теорії 

виникнення та розвитку грошових відносин. Основні аспекти класичної 

кількісної теорії грошей. 

2.2. Особливості кількісної теорії грошей та її Кембріджського варіанта. 

2.3. Сутність монетаристської теорії. Монетаризм – політика 

оздоровлення економіки і боротьби з інфляцією. Характеристика сучасної 

монетаристської теорії. Цілі монетарної політики.  

 

Змістовий модуль  2. Теоретичні основи організації грошового оборот 

 

Тема 3. Грошовий обіг і грошові потоки 

3.1. Сутність та структура грошового обороту. Поняття грошовий оборот 

як процес руху грошей. Грошові платежі як елементарні складові грошового 

обороту. Національний доход і націо- нальний продукт як визначальні 

параметри грошового обороту.  

3.2. Грошовий потік та критерії класифікації грошових потоків. 

Характеристика основних видів грошових потоків. Структура грошового 

обороту.  

3.3. Грошова маса та характеристика грошових агрегатів. Сутність 

грошової маси. Фактори, що визначають швидкість обігу та її вплив на масу і 

стабільність грошей. Закон кількості грошей, необхід- них для обороту.  

 

Тема 4. Грошовий ринок 

4.1. Сутність грошового ринку. Характеристика та економічна структура 

грошового ринку. Суб'єкти та інструменти грошового ринку. Місце і роль 

грошового ринку в системі ринкових відносин.  

4.2. Характеристика та операції міжбанківського ринку. Роль 

міжбанківського ринку у забезпеченні нормальних умов функціо- нування 

грошового ринку. Міжбанківський ринок – це частина фінансового ринку. 

Характеристика суб'єктів міжбанківського ринку.  

 



Тема 5. Грошові системи 

5.1. Поняття та елементи грошової системи. Формування грошової 

системи (найменування грошової одиниці; масштаб цін; валютний курс; види 

готівкових грошових знаків, які мають закону платіжну силу; регламентація 

безготівкового обороту; державний апарат, який здійснює регулювання 

грошового обороту). 

 5.2. Еволюція грошових систем. Характеристика типів грошових систем. 

Особливості грошової системи ринкового і неринкового типу. Характеристика 

біметалізму та монометалізму. Сутність золотомонетного, золото зливкового і 

золотодевізного стандартів. Характеристика системи паперово-грошового 

обігу.  

5.3. Форми безготівкового розрахунків. Характеристика основних 

розрахункових документів при безготівкових розрахунках (платіжне доручення, 

платіжна вимога-доручення, чек, акредитив, вексель). Характеристика етапів 

розвитку грошової системи в Україні.  

 

Тема 6. Інфляція та грошові реформи 

6.1. Сутність, причини, види й типи інфляції. Характеристика інфляції і 

особливості сучасної інфляції. Сутність причини інфляції і їх теорії (теорія 

інфляційного попиту, теорія інфляційного розриву, теорія інфляції витрат, 

монетаристська теорія). Характеристика типів інфляції (повзуча, помірна, 

галопуюча, гіперінфляція, суперінфляція).  

6.2. Вимірювання інфляції. Характеристика показників вимірювання 

інфляції за допомогою індексів цін (індекс споживчих цін; індекс цін на засоби 

виробництва; індекс цін ВВП, або дефлятор ВВП; загальний індекс інфляції).  

6.3. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика. Вплив інфляції на 

економіку країни. Характеристика методів подолання інфляції (нуліфікація, 

реставрація, девальвація, деномінація). Сутність антиінфляційної політики 

(дефляційна політика та політика доходів). Характеристика варіантів 

антиінфляційної політики. 

6.4. Грошові реформи та методи проведення їх. Класифікація грошових 

реформ (формального типу; конфіскаційного типу; паралельного або 

консервативного типу). Сутність грошової реформи в Україні.  

 



Змістовний модуль 3. Кредитні відносини та роль інституту фінансового 

посередництва в розвитку економіки 

 

Тема 7. Кредит у ринковій економіці 

7.1. Необхідність та сутність кредиту. Економічна передумова існування 

кредиту. Характеристика основних причин, джерел, необхідності і сутності 

кредиту. Характеристика та ознаки кредитних відносин. Характеристика 

учасників кредитних відносин.  

7.2. Роль кредиту в умовах ринкової економіки. Сутність впливу кредиту 

на безперервність процесів виробництва і реалізації продукції. Роль кредиту в 

розширенні виробництва. Сутність регулювання грошової маси в обороті.  

 

Тема 8. Фінансові посередники грошового ринку 

8.1. Фінансові посередники та їхнє місце в структурі фінансового ринку. 

Характеристика фінансових посередників (банки, інвестиційні, стра- хові 

компанії, пенсійні фонди тощо). Види фінансових посередників.  

8.2. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи. Роль 

спеціалізованих небанківських кредитно-фінансових інститутів в накопиченні 

та мобілізації грошового капіталу. Причини розвитку небанківських кредитно-

фінансових установ. Становлення вітчизняних небанківських кредитних 

установ.  

 

Тема 9. Центральні банки 

9.1. Загальна характеристика центральних банків. Центральний банк – 

головна ланка банківської та кредитної системи. Сутність центральних банків 

(збереження стабільності національної грошової одиниці; професійний нагляд 

та координація діяльності банківської системи).  

9.2. Функції центральних банків. Характеристика основних функцій 

центрального банку. Центральні банк – це органи державного регулювання 

економіки. Основні функції і організаційна структура НБУ. Зміст грошово-

кредитної політики НБУ. Характеристика інструментів монетарної політики. 

 



Тема 10. Комерційні банки 

10.1. Еволюція і розвиток банків в Україні. Сутність поняття "банк". 

Функції банків. Формування нової банківсь- кої системи України.  

10.2. Класифікація та характеристика банків. Класифікація банків. Роль 

міжбанківських об'єднань у кредитних операціях.  

10.3. Операції банків Характеристика операцій відповідно Закону України 

"Про банки і банківську діяльності". Характеристика банківських операцій. 

Структура ресурсів банку.  

 

Змістовий модуль 4. Теоретичні основи функціонування валютного ринку 

 

Тема 11. Валютний ринок і валютні системи 

11.1. Основні риси валютних відносин і валютних систем. Характер 

зв'язку між суспільним відтворенням, міжнародними економічними і 

валютними відносинами. Світова валютна система вільної конкуренції як 

сукупність валютних систем окремих елементів країн. Основні риси світової 

валютної системи.  

11.2. Валютний курс як економічна категорія. Сутність та цілі валютного 

курсу. Монетарний і золотий паритет. Роль СПЗ, ЕКЮ і ЄВРО у сучасній 

валютній системі.  

11.3. Валютна політика і форми валютної політики. Поняття основних 

форм валютної політики (дисконтна, девізна) та її різновиди.  

11.4. Характеристика валютних ринків. Валютний ринок: поняття, види, 

функції. Передумова створення валютних ринків. Котирування іноземних 

валют: поняття, методи, особливості котирування на міжнародному ринку. 

Класифікація валютних операцій.  

 

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх 

співробітництво з Україною 

12.1. Міжнародний валютний фонд. Принципи побудови МВФ. Основні 

методи і форми діяльності Міжнародного валютного фонду. Характеристика 



керівних органів МВФ. Умови, на яких Україна стала членом МВФ.  

12.2. Організація Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). 

МБРР – це перший інвестиційний інститут. Цілі та задачі МБРР. Керівні органи 

МБРР. Формування капіталу банку.  

 12.3. Регіональні банки розвитку. Історичні передумови створення 

регіональних банків. Цілі і завдання регіональних банків Азії, Африки і 

Латинської Америки.  

12.4. Організація банку міжнародних розрахунків (БМР). Роль і місце 

БМР серед міжнародних валютно-кредитних організацій. Задачі, цілі та функції 

БМР. 

 

 10. Рекомендована література 

1. Буднік М. М. Фінансовий ринок : навч. посібн. / М. М. Буднік, Л. С. 

Мар- тюшева, Н. В. Сабліна. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 334 с.  

2. Гроші та кредит : підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пу- 

ховкіна та ін. ] ; за заг. ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2008. – 604 с.  

3. Демківський А. В. Гроші та кредит / А. В. Демківський. – К. : 

Дакор, 2005. – 528 с.  

4. Колесніченко В. Ф. Гроші та кредит : конспект лекцій для студентів 

спеціальності 6.050100 "Банківська справа" всіх форм навчання / В. Ф. 

Колесніченко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2007. – 208 с.  
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6. Кондусова Л. Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоеко- 
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Вид. ХНЕУ, 2010. – 200 с.  

7. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : навч. посібн. / Шелудько В. М. 

– [2-ге вид. випр. і доп.]. – К. : Знання-Прес, 2003. – 535 с. 13.2.  

8. Алексеев І. В. Гроші та кредит : навч. посібн. / І. В. Алексеев. – К. : 

Знання, 2009.  

9. Круш П. В. Гроші та кредит : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закладів ІІI - ІV рівнів акредитації / П. В. Крущ. – К. : ЦУЛ, 2010.  

10. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг : навч. посібн. / В. Д. Лагутін 

– 4-те вид., переробл. і доповн. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 199 с.  

 

 

 

 

 



ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання теоретичних 

знань та формування практичних навичок щодо застосування норм 

господарського права. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі 

господарської діяльності; 

суб’єктів господарського права України; 

практики застосування господарського законодавства України. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати законодавство, що регулює суспільні відносини 

в галузі господарської діяльності; 

уміння легалізуватися у якості суб’єкта господарського права України. 

 

формування суджень: 

здатність характеризувати сутність підприємницької діяльності; 

здатність тлумачити чинне господарське законодавство; 

здатність орієнтуватися в системі господарського законодавства. 

 

13. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 
 

14. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 
перший цикл вищої освіти. 
 

15. Оцінювання: 
поточне (опитування, тестування, розв’язання ситуаційних завдань, 

публікація тез доповідей, статей, виконання індивідуального завдання) (100 

балів). 
 

16. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма заочна 



навчання форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS –  

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

За вибором 

Рік підготовки: 

2-й  

Модулів – 1 Спеціальність 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів – 

2 

3-й   

Лекції: 

26 год.  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

ступінь: 

 бакалавр 

  

Практичні, семінарські: 

26 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 120 

-  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 68 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 4 -  

самостійної роботи 

студента – 5 
Вид контролю: 

ПМК (диф.залік) 

 

8. Викладач  

Шульженко І.В., к.ю.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Поняття господарського права, його предмет, метод та 

суб’єкти. 

 

Тема 1. Господарське право як галузь права та його роль у системі права 

України 

1.1. Поняття, предмет та система господарського права України. 

1.2. Господарське право та державне управління економікою. 

1.3. Господарські правовідносини. Методи господарського права. 

1.4. Господарське законодавство – інститут господарського права. 

 

Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності 

2.1. Господарська діяльність, як основа підприємництва. 

2.2. Види господарської діяльності. 

2.3. Поняття та ознаки підприємництва. 



2.4. Суб’єкти підприємницької діяльності. 

 

Тема 3. Правове становище підприємств 

3.1. Поняття і види підприємства як організаційної форми господарювання.  

3.2. Класифікація підприємств. 

3.3. Організаційна структура та управління підприємством. 

3.4. Об’єднання підприємств.  

3.5. Припинення діяльності підприємства. 

 

Тема 4. Правовий статус господарських товариств 

4.1. Поняття господарського товариства.  

4.2. Види господарських товариств. 

4.3. Управління господарським товариством.  

4.4. Припинення діяльності господарського товариства. 

 

Тема 5. Правове становище некомерційних суб’єктів господарювання 

5.1. Поняття та головні ознаки некомерційної господарської діяльності. 

5.2. Організаційно-правові форми здійснення некомерційної господарської 

діяльності. 

5.3. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання господарської діяльності 

 

Тема 6. Правове регулювання відносин власності в Україні 

6.1. Поняття права власності та його значення у господарській діяльності. 

6.2. Форми права власності. 

6.3. Види права власності. 

6.4. Способи набуття і припинення права власності. 

6.5. Момент виникнення права власності. 

 

Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова 

відповідальність 

7.1. Поняття, зміст та класифікація господарських зобов’язань. Підстави 

виникнення та припинення господарського зобов’язання.  

7.2. Поняття і зміст договірних відносин у господарській діяльності Види 

господарських договорів. 

7.3. Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності. 

7.4. Функції відповідальності. 

7.5. Види господарсько-правової відповідальності. 

 

Тема 8. Правове регулювання банкрутства 

8.1. Поняття та ознаки банкрутства. 

8.2. Суб’єкти у відносинах банкрутства. 

8.3. Провадження у справах про банкрутство. 

8.4. Мирова угода у справах про банкрутство. 



 

Тема 9. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання 

9.1. Правові гарантії захисту прав суб’єктів господарювання та органи їх 

забезпечення. 

9.2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ. 

9.3. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. 

9.4. Досудове врегулювання господарських спорів. 

9.5. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами. 

9.6. Розгляд господарських спорів третейськими судами. 

 

Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці України 

10.1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень 

законодавства про економічну конкуренцію. 

10.2. Правове становище Антимонопольного комітету. 

10.3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. 

10.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції. 

10.5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 

 

Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

11.1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство 

про зовнішньоекономічну діяльність. 

11.2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

11.3. Види зовнішньоекономічної діяльності. 

11.4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

11.5. Компетенція органів державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

11.6. Правове становище торгово-промислових палат. 

11.7. Міжнародні правила ІНКОТЕРМС, що використовуються в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тема 12. Правові основи банківської діяльності та кредитно-

розрахункових відносин 

12.1. Правове регулювання банківської діяльності в Україні. 

12.2. Порядок створення банків. 

12.3. Порядок відкриття рахунків у банках. 

12.4. Правове регулювання розрахункових відносин. 

12.5. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу. 

12.6. Поняття та види кредиту. Кредитний договір. 

 

Тема 13. Правові основи біржової діяльності в Україні 

13.1. Поняття, ознаки та види бірж. 

13.2. Функції, права та обов’язки біржі. 



13.3. Види біржових угод і порядок їх укладання. 

13.4. Правила біржової торгівлі. 

13.5. Правовий статус фондової біржі. 

 

Тема 14. Правові основи безпеки господарської діяльності 

14.1. Конституційні основи правопорядку сфері господарювання та захисту 

комерційної таємниці. 

14.2. Державні гарантії права на інформацію. 

14.3. Комерційна таємниця (інформація) як об’єкт правової охорони. 

14.4. Неправомірне збирання інформації, розголошення та використання 

комерційної таємниці. 

14.5. Юридична відповідальність за порушення комерційної таємниці 

(інформації). 

 

Тема 15. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав 

споживачів 

15.1. Законодавство про захист прав споживачів. 

15.2. Права споживачів та їх захист. 

15.3. Контроль у сфері захисту прав споживачів. 

15.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. 

 

10. Рекомендована література  

1. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. зал. / 

М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2010. – 

424с. – Бібліогр.: с. 417-419.  

2. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. – 

К.: Кондор, 2011. – 264 с. 

3. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник / 

Под общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. – Харьков: Эспада, 2011. – 552 с. 

4. Правознавство [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, І.В. 

Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, І.В. Ширкова] ; М-во освіти і 

науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. 

Туган-Барановського, Каф. прав. і загально наук. дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 

2011. – 703 с. 

5. Правознавство. Практикум [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Дрожжина, 

І.В. Шульженко, О.О. Одінцова, В.О. Кондратьєв, Г.С. Пілігрім, І.В. Ширкова, 

М.М. Гриник] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. прав. і загально наук. 

дисц. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2012. – 325 с. 

6. Корсекін В. та інш. Мале підприємництво: проблеми і перспективи 

//Економіка України-2011-№ 10. 

7.  Основи банківської справи. Під редакцією Мороза А.Н. К.: Лір.-

2010.-С.119.  

8. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативні 

коментарі. Київ .-2011. 



9. Пилипенко А., Щербина В. Господарське право: Курс лекцій: 

Навчальний посібник.-К.:Вентурі.-2012. 

10. Попович В.М. Правові основи банківської справи та її  захист 

злочинних посягань. Київ.Правові джерела.-2012.  

 

 

 

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ: ВИЩА МАТЕМАТИКА  

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

спеціалістів базових математичних знань для розв’язування задач у професійній 

діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання 

виробничих задач.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

виконання дій над векторами, матрицями, обчислення визначників; 

розв’язування систем лінійних рівнянь; дослідження форм і властивостей 

прямих та площин; 

дослідження функції за допомогою диференціального числення; 

здійснення інтегральних числень; дослідження числових та степеневих 

рядів; 

розв’язування диференціальних рівнянь першого та вищих порядків; 

основні поняття теорії ймовірностей, моделі повторних випробувань; 

основи математичної статистики, елементи дисперсійного аналізу. 

 

застосування знань і розумінь: 
володіти основами математичного апарату, необхідними для ефективного 

вивчення інших дисциплін; 

аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням 

математичних та статистичних методів; 

розв’язувати типові задачі в межах вивченого програмного матеріалу; 

використовувати у практичній діяльності набутих знань щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження 

професійних задач; 

самостійно працювати з навчально-методичною літературою і 

використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв’язування 

професійних задач; 

сформулювати  реальну прикладну задачу і побудувати її математичну 

модель на базі набутих математичних знань; 

розв’язувати практичні задачі математичними методами. 

 



формування суджень: 

здатність аналізувати, виділяти головне, робити висновки; 

здатність обґрунтувати висновки; 

здатність проводити оцінки; 

здатність виробляти алгоритми.  

 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

Українська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS –5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність  072 

«Фінанси, банківська 

справа та 

страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин – 150 1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –5 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

Ступінь: 

бакалавр 

26 год. 6 год. 

Практичні, 

семінарські 

26 год. 8 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 



98 год. 136 год. 

Індивідуальні 

завдання: 

-. - 

Вид контролю: 

 екзамен 

 

8. Викладач  

Бескровний О.І., к.т.н., доцент. 

 

9.  Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль I. Елементи лінійної алгебри і аналітичної геометрії. 

Границі функції. Диференціальне числення функції однієї та багатьох 

змінних 

Тема 1. Визначники. Властивості визначників. Елементи теорії матриць. 
1.1. Поняття прямокутної матриці. Види матриць. Дії з ними. 

1.2. Визначники другого та третього порядку 

1.3. Визначники n-го порядку та їх властивості. Розклад визначників за 

елементами рядків та стовпців 

 

Тема 2. Загальна теорія систем лінійних рівнянь. 

2.1. Правило Крамера для розвязування систем лінійних рівнянь. 

2.2. Розвязування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої 

матриці. 

2.3. Поняття та знаходження рангу матриці. Умови сумісності й 

визначеності систем n-лінійних рівнянь з m невідомими. 

2.4. Розвязування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. 

2.5. Загальний та частинний розвязок систем лінійних рівнянь. Однорідні 

системи лінійних рівнянь, базисні розв’язки. 

2.6. Приклади економічного застосування. Лінійна модель міжнародної 

торгівлі 

 

Тема 3. Елементи векторної алгебри. Елементи аналітичної геометрії на 

площині і в просторі.  
3.1. Поняття векторів та дії з ними. 

3.2. Скалярний, векторний, мішаний  добутки векторів. 

3.3 Лінійна залежність та незалежність векторів. Базис. Розклад вектора за 

базисом. 

3.4. Пряма лінія на площині. Різні види рівняння прямої 

3.5. Лінії другого порядку 

3.6. Простір товарів. Вектор цін. 

 

Тема 4. Границя числової послідовності, границя функції. 



4.1 Границя послідовності, границя функції. 

4.2. Нескінченно малі та нескінченно великі величини.  

4.2.Основні теореми про границі послідовностей та функцій. 

4.3. Розкриття невизначеностей. Перша та друга визначні границі. 

4.4. Неперервність функції. Розриви функцій. 

4.5. Павутинна модель ринку 

 

Тема 5. Похідна і диференціал функції.  

5.1. Задачі, які приводять до поняття похідної.  

5.2. Похідна,її геометричний, механічний та економічний зміст. Дотична 

до кривої. Правила диференціювання. Похідні основних елементарних функцій. 

5.3. Знаходження похідних різних функцій. 

5.4. Диференціал функції. Інваріантність форми диференціала. 

Застосування диференціала для наближених обчислень. 

5.5. Теореми про диференціювання функції. 

5.6. Застосування похідної в економічних дослідженнях: еластичність, 

ефект мультиплікатора, оптимальна ставка акцизу. 

 

Тема 6. Застосування похідної 

6.1.Дослідження функції однієї змінної та побудова її графіку. 

6.2. Знаходження найбільших (найменших) значень функції.  

6.3. Правило Лопіталя. 

6.4. Застосування методів дослідження функції в економіці 

 

Тема 7. Похідна і диференціал функції багатьох змінних. 

7.1. Частинні та повний прирости функцій 

7.2. Частинні похідні функцій. Повний диференціал. 

7.3. Похідна за напрямом. Градієнт функції 

7.4. Необхідна і достатня умови екстремуму. 

7.5. Найбільше та найменше значення функцій у замкненій області. 

7.6. Розвязування економічних прикладів. 

 

Змістовий модуль ІІ. Інтегральне числення.  Диференціальні рівняння. 

Ряди 

 



Тема 8. Первісна. Невизначений інтеграл. Властивості. 

8.1 Первісна функція. Невизначений інтеграл. Таблиця невизначених 

інтегралів 

8.2. Методи інтегрування заміною та частинами. Метод безпосереднього 

інтегрування. 

8.3.Інтегрування раціональних дробів. 
 

Тема 9. Визначений інтеграл. Властивості. Застосування. 

9.1. Означення визначеного інтеграла. Властивості визначеного інтеграла. 

. Визначений інтеграл зі зміною верхньою межею та його похідна. 

9.2. Методи заміни та інтегрування частинами у визначеному інтегралі. 

9 3. Геометричне застосування  визначених інтегралів. 

9 4. Наближені обчислення визначеного інтеграла. 

9 5. Невласні інтеграли. 

9.6. Економічні застосування визначених інтегралів. 

 

Тема 10. Диференціальні рівняння  

10.1. Задачі, що приводять до диференціальних рівнянь. Основні поняття. 

Задача Коші. 

10.2 Диференціальні рівняння І порядку: з відокремлюваними  змінними, 

однорідні, лінійні. Рівняння Бернуллі. 

 

Тема 11. Диференціальні рівняння ІІ і вищих порядків.  

11.1Диференціальні рівняння вищих порядку, що допускають зниження 

порядку. 

12.2 Лінійні диференціальні рівняння другого порядку із сталими 

коефіцієнтами. Загальний та частинний розвязки. 

12.3. Застосування диференціальних рівнянь для моделювання 

економічних процесів. 
 

Тема 12. Числові ряди. 

12.1 Необхідна ознака збіжності. Достатні ознаки збіжності 

знакододатних рядів.  

12.2Числові ряди із знаками, що чергуються. Умовна і абсолютна 

збіжність. Ї 
 

Тема 13.Степеневі ряди.  

13.1. Теорема Абеля. Радіус збіжності. Область збіжності степеневого 

ряду 

13.2. Розвинення функції у степеневий ряд. Ряди Тейлора і Маклорена. 

13.3. Застосування рядів у наближених обчисленнях.. 

 

10. Рекомендована література 



1. Фортуна В.В. Вища та прикладна математика/В.В. Фортуна, О.І. 

Бескровний. – Л.: Магнолія 2006, 2013. – 647 с. 

2. Лавріненко Н.М.Фортуна В.В. Математика для економістів (вища 

математика) / Н.М. Лавріненко,  В.В. Фортуна, О.І. Бескровний. – 

Донецьк.: ДонНУЕТ, 2011. – 187 с. 

3. Грисенко М.В. Математика для економістів. Методи й моделі, приклади й 

задачі: навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007.- 720 с. 

4. Валеев К.Г. Вища математика: навчальний посібник / К.Г. Валеев. – К.: 

КНЕЦ, 2008. – 347 с. 

5. Васильченко І.П. Вища математика для економістів: підручник / 

І.П. Васильченко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 454 с. 

6. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 1: 

Аналитическая геометрия на плоскости и пространстве: учеб. пособие для 

вузов / И.А. Каплан. – 5-е изд., стер. – Х.: Харьк. ун-т, 1973. – 203 с. 

7. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 2: 

Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых 

переменных: учеб. пособие для высш. шк. / И.А. Каплан. – 5-е изд. – Х.: 

Харьк. ун-т, 1973. – 367 с. 

8. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 3: 

Интегральное исчисление функции одной независимой переменной. 

Интегрирование дифференциальных уравнений / И.А. Каплан. – Х.: Вища 

школа, 1974. – 374 с. 

9. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч.3. Ч.4. 

Интегральное исчисление функций одной независимой переменной, 

интегрирование дифференциальных уравнений. Кратные и криволинейные 

интегралы / И.А. Каплан.– 3-е изд., стереотип. – Х.: Харьк. ун-т, 1971. – 

498 с. 

10. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике: учеб. пособие для 

вузов / В.П. Минорский. – 13-е изд. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 

1987. – 352 с. 

 

 

ВАЛЮТНИЙ РИНОК 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Метою викладання дисципліни є формування у студентів 

системи теоретичних знань та практичних навичок роботи на валютному 

ринку. 

 



2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр:  

 

знання і розуміння: 

основні принципи побудови валютних ринків; аналізувати реальну 

ситуацію на валютних ринках;  

оцінювати ризики при здійсненні валютних операцій; практичні 

основи котирування іноземної та національної валюти; 

основні форми кредитування як за кордоном так і в Україні; 

категоріальний апарат, що визначає суть процесів, які відбуваються у 

сфері валютних відносин; 

еволюцію валютних систем та валютних ринків; ринковий механізм 

перерозподільних процесів у сфері валютних відносин; 

застосування знань і розумінь: 

основні принципи проведення валютних операцій різних видів, 

відкриття та ведення валютних рахунків;  

організаційне забезпечення відкриття та функціонування в 

уповноважених банках рахунків банків-кореспондентів у іноземній валюті; 

механізм регулювання валютних відносин;   

новітні засоби здійснення валютних операцій у світовому 

інформаційному просторі за допомогою платіжних систем регіонального 

та глобального рівня 

 

формування суджень: 

аналізувати тенденції курсоутворення;   

визначати основні характеристики операцій з валютними 

цінностями та особливості їх організації; управляти валютною позицією;  

здійснювати міжнародні розрахункові операції та страхування 

ведення зовнішньоекономічної діяльності;  



приймати рішення під час здійснення операцій з валютними 

цінностями; 

використовувати набуті теоретичні знання під час роботи в 

фінансово-кредитних установах; 

аналізувати діяльність валютного регулювання економіки як в 

цілому, так і за окремими ознаками. 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої 

освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (100 балів);  

підсумкове – ПМК. 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

нормативна 

 

Модулів - 1 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 2-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Реферат , СРС 

Семестр  



(назва) 

Загальна кількість 

годин – 120 

4-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних - 60 

самостійної роботи 

студента - 60 

ступінь:  

бакалавр 

 

30 год. 6год.  

Практичні, семінарські 

30 год. 4год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год 95год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  

ПМК 

8. Викладач  

Неїзвєстна О.В., к.е.н., доцент. 

 

9. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовний модуль 1. Методологічні основи функціонування 

валютного ринку України 

 

Тема 1. Валютний ринок та валютні операції 

1.1. Поняття валютного ринку та  валютних  операцій. 
1.2. Завдання  та роль  валютного ринку.   
1.3. Класифікація валютних ринків.  Біржовий та позабіржовий ринок. 
1.4. Учасники валютного ринку, їх цілі та інтереси. Арбітражери,  

хеджери  та  спекулянти. 
1.5. Особливості функціонування валютного  ринку  в  Україні,  його  

інфраструктура  та   державне регулювання. 
 

Тема 2. Депозитні операції 

2.1. Визначення депозитних  операцій.   

2.2. Залучення   та   розміщення коштів.   Терміновість   депозитів.   Дні   

укладення  угод,  дата валютування та дата закінчення.  

2.3. Ставки відсотків та особливості їх розрахунків.  Ставка LIBOR.  Сторони 

BID та OFFER.  

2.4.Маржа, фактори, що  впливають  на  розмір  маржі.   



2.5. Депозитна  позиція.  Процентний арбітраж. Дисконтний ринок.  

2.6. Ринок євровалют. 

 

Змістовний модуль 2. Сутність та види операцій на валютному ринку 

Тема 3. Поточні конверсійні операції 

3.1. Поняття поточних   конверсійних   операцій.   

3.2. Ринок    FOREX. Арбітражні та клієнтські конверсійні операції.  

3.3. Валютний курс.  Котирування валют.  Пряме  та  непряме  котирування.  

Базисні пункти.    Сторони    котирування. Спред.     

3.4. Валютна   позиція. Крос-курси. Угоди спот та аутрайт. 

 

Тема 4. Форвардні операції 

4.1. Поняття форвардного   курсу.    

4.2. Фактори,   що   впливають   на форвардний курс.  Паритет форвардних 

ставок.  Премія  та  дисконт. Свопові   пункти.  

4.3. Використання  форвардних  контрактів  з  метою мінімізації ризиків.  

4.4. Прибуток (збиток) за форвардним контрактом.  

Тема 5. Ф'ючерсні  операції 

5.1. Поняття фінансових  ф'ючерсів.   

5.2. Коротка  та  довга   позиції. Визначальні риси ф'ючерсних ринків. 

Стандартизація контрактів. Ф'ючерсна  ціна  та  її складові.  

5.3. Види ф'ючерсних контрактів. Особливості  ціноутворення різних видів 

контрактів. Базис та зміни ціни.   Позитивні  та  негативні витрати. 

5.4. Особливості ф'ючерсної торгівлі на Українській міжбанківській 

валютній біржі (УМВБ). Правила торгівлі на УМВБ. 

 

Тема 6. Опціони.  

6.1. Поняття опціонних контрактів.   

6.2. Право на  купівлю  та  продаж. Ціна реалізації.  Сторони опціонного 

контракту. Права та обов'язки сторін.  

6.3. Опціони  американського  та  європейського  стилів.   

6.4. Види опціонних   контрактів.   Специфікація   контрактів.    

6.5. Біржова  та позабіржова торгівля опціонними контрактами. Система маржі.  

 

Тема 7. Свопи 

7.1. Поняття свопів. Валютні свопи.  

7.2. Tom next своп. Страхові витрати (hedging costs).  



7.3. Процентні свопи. 

 

Змістовний модуль 3. Механізм регулювання стійкості розвитку 

валютного ринку 

 

Тема 8. Класичний та технічний аналіз спекулятивних операцій на 

валютних ринках   

8.1. Основи  фундаментального  (класичного)  аналізу: макроекономічні і 

макрофінансові індикатори. 

8.2. Основи  технічного аналізу. Класичний, графічний,  комп’ютерний 

(осциляторний) технічний аналіз. Альтернативні методи аналізу. 

 

Тема 9. Управління ризиками за валютними операціями 

9.1. Економічна сутність ризиків та основні підходи до контролю за 
ними.   

9.2. Поняття  ризиків. Види  та  особливості ризиків.   
9.3. Еволюція системи контролю за ризиками.     
9.4. Методологія контролю за окремими видами ризику:      

 

10. Рекомендована література 

11. Савлук М.І. Мiжнароднi розрахунки та валютні операції [навч. посіб.] / 

О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. Пясецька та ін..; За заг. ред. М.І. 

Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 с.  

12. Мороз А.М. Банківські операції: [підручник] / За ред. А.М. Мороза. - 

К.: КНЕУ, 2008. – 608 с. 

13. Котковський В.С. Банківські операції [навч. посіб.] / В.С. 

Котковський, О.В. Нєізвєстна – К.: Кондор, 2011. – 498 с. 

14. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно – розрахункові і валютні 
операціі [підручник] / Л.В. Руденко. – К.: ЦУЛ, 2003, - 616 с. 

15. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно – розрахункових 
операцій в банках: [навч. посіб.] / Л.В. Руденко – К.: Видавничий центр 
«Академія», 2002. – 376 с. 

16. Петрашко Л.П. Валютні операції [навч. посіб.] / Л.П. Петрашко. - К.: 
КНЕУ, 2001. - 204 с. 

17.  Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками / За ред. Л.О. 
Примостки – К.: КНЕУ, 2007.- 600 с. 

18. Боришкевич О.В., Краснова І.В., Білошапка В.С. Баріда Н.П., 
Макаренко О.І., Краснов В.Г.. Валютне регулювання та контроль: [навч. 
посіб.] / О.В. Боришкевич (заг. ред.). — К: КНЕУ, 2008. — 400с. 

19. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: 



[підручник] / С.Я. Боринець – К.: Т-во “ Знання “, 2008. – 582 с. 
20. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції 

[навч. посіб.] / Л.А. Віднійчук-Вірван. – Львів: ПП „Магнолія 2006”, 2010.- 
214 с. 
 

 

БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування у студентів 

системи спеціальних знань у сфері фінансових відносин, пов’язаних з 

впровадженням бюджетних систем, що дозволить удосконалити управління 

грошовими потоками суб’єктів господарювання, активами та пасивами з метою 

пошуку найоптимальнішого варіанту діяльності підприємства чи його окремих 

структурних підрозділів. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

економічного змісту, задач, принципів  та  методів фінансового 

планування; 

 особливостей організації фінансового планування на підприємстві; 

системи бюджетного управління на підприємстві; 

методики бюджетування на підприємстві; 

організації процесу бюджетування на підприємстві; 

особливостей розробки бюджетів на підприємстві. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти визначати сутність та особливості фінансового планування на 

підприємстві;  

вміти використовувати методи фінансового планування;  

вміти вести організацію фінансового планування;  

вміти визначати систему бюджетного управління на підприємстві;  

вміти складати різні види бюджетів на підприємстві;  

вміти володіти основами бюджетного планування на підприємстві;  

вміти усвідомлювати сутність бюджетної організації та мотивації. 

 

формування суджень: 

здатність організації оперативного, поточного та перспективного 

фінансового планування на підприємстві; 

здатність визначення системи бюджетного управління на підприємстві 



здатність розробити різні види бюджетів на підприємстві. 

 

3.Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5.Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; публікація 

тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання; 

підсумкове – ПМК (100 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна вільного вибору 

студента  
Рік підготовки: 

3-й  
Модулів - 1 

Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 6-й  
Лекції:   

30 год.  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

- Ступінь:  

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 120 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: аудиторних – 

60 год. самостійної 

роботи студента – 60 

год.  

 60 год.  
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

         ПМК (диф.залік) 

 

8. Викладач 

Гудзь Ю.Ф., к.е.н.,доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни  



 

Змістовий модуль 1. Сутність, структура та розвиток бюджетування  

 

Тема 1. Сутнiсть, становлення та розвиток фінансового планування на 

пiдприємствi 

1.1.Місце планування в діяльності підприємства.  

1.2.Дерево цілей підприємства. Вибір місії організації.  

1.3.Переваги впровадження бюджетного планування діяльності підприємства.  

1.4.Методи планування на підприємстві.  

1.5.Організація фінансового планування на підприємстві. 

Тема 2. Становлення бюджетування в Українi  

2.1. Сутність та значення бюджету підприємства.  

2.2. Роль бюджетування у прийнятті управлінських рішень.  

2.3. Бюджетний період. Бюджетний цикл.  

2.4. Інфраструктура бюджетного процесу.  

2.5. Аналітичний, обліковий, організаційний і програмно-технічні складові.  

2.6. Роль бюджетів у прийнятті фінансових рішень 

 

Тема 3. Методичнi основи бюджетування на пiдприємствi  

3.1. Складові бюджетування.  

3.2. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування.  

3.3. Рекомендації по складанню бюджетів витрат центрів відповідальності на 

плановий рік 

 

Тема 4. Розробка органiзацiйної та фінансової структури підприємства  

4.1.Основи управління за центрами відповідальності. 

4.2.Типи центрів відповідальності та їх характеристика.  

4.3.Формування центрів фінансової відповідальності підприємства. 

4.4.Фінансова структура підприємства та її формування 

  

Тема 5. Розробка облікової політики підприємства  

5.1.Основні принципи облікової політики.  

5.2. Розробка принципів обліку готової продукції і реалізації.  

5.3.Розробка принципів формування собівартості продукції.  

5.4.Розробка принципів обліку майна.  

5.5.Розробка принципів обліку дебіторської / кредиторської заборгованості.  

5.6. Визначення методів розрахунку лімітів.  

5.7. Організаційні основи облікової політики 

  

Змістовий модуль 2. Система бюджетів та бюджетний процес 

 

Тема 6. Розробка системи бюджетів  
6.1. Бюджетна структура підприємства  

6.2. Формування бюджетної системи на підприємстві 

 



Тема 7. Особливості бюджетного процесу у виробництвi  

7.1.Фінансовий і інвестиційний цикли у виробництві і галузеві особливості 

бюджетного процесу.  

7.2. Структура зведеного бюджету виробничого підприємства.  

7.3.Вибір тривалості бюджетного періоду.  

7.4. Типи бюджетів по ступеню тривалості.  

7.5. Поточне і стратегічне бюджетування в промисловості 

 

Тема 8. Розробка операцiйних бюджетів пiдприємства 
8.1.Види операційних бюджетів та їх особливості.  

8.2.Бюджет продажів.  

8.3. Бюджет виробництва.  

8.4.Бюджет прямих витрат на оплату праці.  

8.5. Бюджет амортизаційних відрахувань.  

8.6.Бюджет витрат на збут.  

8.7. Бюджет управлінських (загальноцехових) витрат. 

8.8. Бюджет податкових платежів.  

8.9.Бюджет виплат по фінансовій діяльності.  

8.10.Формування зведеного бюджету доходів і витрат 

 

Тема 9. Зміст і технологія складання фінансових бюджетів  

9.1. Види фінансових бюджетів та принципи їхньої побудови  

9.2.Бюджет руху грошових коштів  

9.3.Бюджет активів і пасивів (бюджет по балансовому листу)  

9.4.Капітальний бюджет  

9.5.Організація фінансової роботи з виконання бюджетів 

 

Тема 10. Вiдповiдальнiсть та мотивацiя в бюджетуваннi  
10.1.Взаємозв’язок основної мети підприємства за мотивації персоналу  

10.2.Система матеріального стимулювання як інтегральна частина 

бюджетування  

10.3.Показники преміювання працівників окремих підрозділів та підприємства 

 

10.Рекомендована література 

1. Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або як ефективно 

управляти фінансами / С. Ковтун. – Х. : Фактор, 2005. – 336 с.  

2. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві: навч. 

посіб. / О. Є. Кузьмін. – К. : Кондор, 2008. – 312 с.  

3. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. 

посіб. / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с. 

4. Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга 

по постановке финансового планирования / В. Е. Хруцкий, Т. В. Сизова, В. В. 

Гамаюнов. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 400 с.  

5. Бутинець Ф. Ф., Контроль і ревізія / Ф. Ф. Бутинець, С. В. Бардаш, Н. 

М. Малюга, Н.І. Петренко. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 512 с. 



6. Кузьмін О. Є. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб. / О. Є. 

Кузьмін, О. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 312 с. 15  

7. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Г. М. 

Тарасюк. – Київ. : 2005. – 312 с.  

8. Турченюк М. О. Планування діяльності підприємства / М. О. 

Турченюк, Є. А. Зінь. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 320 с.  

9. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз : навч.посіб. / О. О. Шеремет. – К. : 

Кондор, 2005. – 196 с.  

10. Шиян Д. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Д. В. Шиян, Н. І. 

Строченко. – К. : "А.С.К.", 2005. – 240 с.  

 

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення сутності бюджетних 

відносин і характеру їх впливу на суспільство.  

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

 засвоєнні теоретичних основ формування й використання бюджетних 

коштів;  

розумінні засад бюджетного устрою й принципів побудови бюджетної 

системи;  

формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел 

формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;  

оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які 

забезпечують реалізацію функцій держави;  

 

 застосування знань і розумінь: 

аналізувати доходно-видаткову структуру консолідованого і державного 

бюджетів, її відповідність поточній макроекономічній ситуації;  

визначати і обґрунтовувати  напрямки вдосконалення структури доходів 

та видатків бюджету відповідно до стратегії соціально-економічного розвитку 

країни; 

обчислювати за типовими методиками розмір прямих  податків з доходів 

юридичних і фізичних осіб,  непрямих податків та інших  обов’язкових  

бюджетних платежів; 

визначати напрями вдосконалення управління державним боргом; 

розраховувати та аналізувати  показники внутрішньої і зовнішньої  

державної заборгованості. 

 

формування суджень: 



здатність аналізувати концептуальні основи функціонування дефіциту 

бюджету;  

здатність оцінювати джерела фінансування бюджетного дефіциту; 

здатність розробляти заходи щодо забезпечення фінансування бюджетів. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

нормативна 

Рік підготовки: 

4-й 6-й, 

5-й 

(скор.ф.навч) 

Модулів – 1 
Спеціальність  

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів – 

3 8-й 

        11-й, 

10-й 

(скор.ф.навч) 

Лекції: 

30 год. 4 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 

ступінь: 

 бакалавр 

  

Практичні, семінарські: 

30 год. 4 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин – 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 90 год. 142 год.  

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 



самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

Екзамен, курсова робота  

 

8. Викладач  

Слободянюк Н.О., к.е.н., доцент. 

 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Бюджетна система та її устрій 

 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

1.1. Економічна сутність та функції  бюджету. 

1.2. Роль бюджету в розвитку фінансової діяльності держави. 

 

Тема 2. Бюджет як головний фінансовий план держави 

2.1. Місце державного бюджету в системі фінансових планів держави. 

2.2. Бюджетне планування і прогнозування. 

 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування 

3.1. Збалансованість бюджетів як принцип бюджетної системи України. 

3.2. Економічна природа бюджетного дефіциту і його причини. 

3.3. Джерела покриття бюджетного дефіциту. 

 

Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи 

4.1. Бюджетний устрій України. 

4.2. Побудова   бюджетної  системи  України. 

 

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система  бюджетного вирівнювання 

5.1. Міжбюджетні відносини та необхідність перерозподілу бюджетних коштів. 

5.2. Сутність та види міжбюджетних трансфертів. 

5.3.Відображення механізму розподілу доходів між видами місцевих                 

бюджетів у Бюджетному кодексі України. 

5.4.Формула визначення міжбюджетних трансфертів. 

 

Змістовий модуль 2. Доходи і видатки бюджету 

 

Тема 6. Система доходів бюджету 

6.1. Особливості сучасних бюджетних відносин. 

6.2. Доходи державного бюджету. 

6.3. Доходи місцевих бюджетів. 

 

Тема 7. Система видатків бюджету 

7.1. Поняття і принципи організації видатків державного бюджету. 

7.2. Методи фінансування державних видатків. 



7.3. Види видатків державного бюджету. 

7.4. Видатки місцевих бюджетів. 

 

Змістовий модуль 3. Бюджетне фінансування і касове виконання бюджету 

 

Тема 8. Видатки держави  на розвиток економіки 

8.1. Видатки держави на розвиток економіки. 

8.2. Необхідність і склад видатків на науку. 

 

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист і соціальну сферу 

9.1. Необхідність і сутність витрат держави на соціальний захист і соціальну 

сферу. 

9.2. Визначення обсягу видатків держави на соціальну сферу і соціальний 

захист та їх розмежування між ланками бюджетної системи. 

9.3. Організація фінансового забезпечення соціальної сфери. 

 

Тема 10. Видатки бюджету на управління та оборону 

10.1. Характер і зміст бюджетних витрат на державне управління.  

10.2. Видатки бюджету на державне управління і оборону. 

10.3. Організація фінансування національної оборони. 

 

Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу 

11.1.  Бюджетний кредит і його форми. 

11.2. Державний борг і необхідність управління ним. 

11.3.  Видатки державного бюджету  на обслуговування внутрішнього боргу. 

11.4. Зовнішній борг і видатки на його обслуговування. 

 

Тема 12. Касове виконання бюджету і державний фінансовий контроль 

12.1. Казначейська система виконання бюджету. 

12.2. Організація роботи казначейської системи виконання бюджету.  

12.3. Кошториси бюджетних установ. 

12.4. Державний фінансовий контроль за виконанням  бюджету. 

 

10. Рекомендована література 

1. Алексеев І. В.Бюджетна система : навч.-метод, посіб. для самост. 

вивч. дисц. / І. В. Алексеев, Н. Б. Ярошевич, А. М. Чушак-Голо-бородько. – К. : 

"Хай-Тек-Прес", 2007. – 376 с.  

2. Бюджетний кодекс України № 2456-17 від 8.07.2010 р. // 

Український інвестиційний журнал. – 2011. – № 4. - С. 3–38.  

3. Василик О, Д. Бюджетна система України : підручник / О. Д. Васи-

лик, К. В. Павлюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.  

4. Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов'язання у системі світових 

фінансово-економічних відносин / Т. П. Вахненко. – К. : Фенікс, 2006. – 536 с.  

5. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн / В. 



В. Зайчикова. – К. : НДФІ, 2007. – 300 с.  

6. Куколевська Ж. Д. Правові основи місцевого самоврядування : 

навч.-метод, посібн. для самост. вивч. дисц. / Ж. Д. Куколевська. – К. : КНЕУ, 

2004. – 87 с.  

7. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних 

відносин / І. О. Луніна. – К. : Наукова думка, 2006. – 432 с  

8. Місцеві фінанси : підручник / за ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 

2006. – 678 с.  

9. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України : навч. посібн. / Ю. В. 

Па-січник. – К. : Знання-Прес, 2006. – 608 с.  

10. Старостенко Г. Г. Бюджетна система : навч. посібн. І Г. Г. Ста- 

ростенко, Ю. В. Булгаков. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.  

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни -  формування системи 

фундаментальних знань з концептуальних основ бухгалтерського обліку та 

набуття практичних навичок з використання методики обліку. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

предмета бухгалтерського обліку і основні елементи його методу; 

основи організації бухгалтерського обліку на підприємствах; 

дослідження особливостей бухгалтерського обліку основних 

господарських процесів. 

 

застосування знань і розумінь: 

ведення облікових записів на рахунках бухгалтерського обліку; 

складання первинних документів й ведення їх бухгалтерської обробки, 

відображання господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку 



виконуванняти записів до облікових регістрів, складання бухгалтерського 

балансу. 

 

формування суджень: 

вивчення предмету і методу бухгалтерського обліку,  

набуття вмінь документального оформлення господарських 

операцій та їх відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку. 

 

3.  Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; виконання індивідуального завдання (60 балів). 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

      

7.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 



Кількість кредитів 

ECTS - 5 
Галузь знань  

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Обов’язкова  

Модулів - 1 Спеціальність 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 

2 

2-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

 - 

Семестр: 

Загальна кількість 

годин -150 

4-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 5 

ступінь:  

бакалавр 

30 год. - 

Практичні, семінарські 

30 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

90 - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  екзамен 

 

8. Викладач: Штик Ю.В., старший викладач 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Бухгалтерський облік у системі управління, 

баланс і рахунки 

 



Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації 

1.1 Поняття та сутність бухгалтерського обліку. 

1.2. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. 

1.3. Користувачі бухгалтерської інформації. 

1.4. Вимірники, які застосовуються в обліку. 

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

2.1. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку 

2.2. Господарські засоби та їх класифікація 

2.3.Джерела формування господарських засобів. Господарські процеси 

2.4. Методичні прийоми (методика) бухгалтерського обліку. 

 

Тема 3. Бухгалтерський баланс 

3.1. Сутність і побудова бухгалтерського балансу. Структура Бухгалтерського 

балансу. 

3.2. Вплив господарських операцій на баланс. 

3.3. Порядок читання та аналізу балансу. 

 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
4.1.Сутність, призначення та форма рахунків бухгалтерського обліку. 

4.2.Типи рахунків бухгалтерського обліку. 

4.3.Побудова рахунків бухгалтерського обліку. 

4.4.Подвійний запис, його сутність та значення. 

4.5.Методика визначення кореспондуючих рахунків та складання 

кореспонденції рахунків. 

4.6. Взаємозв’язок між балансом і рахунками. 

4.7. Синтетичний та аналітичний рахунки. 

4.8. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

 

Змістовий модуль 2. Господарські процеси і план рахунків 

 

Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку 

5.1. Роль та значення класифікації рахунків. 

5.2. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

5.3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. 

5.4. План рахунків – як основа організації обліку на підприємстві. 

 

Тема 6. Документація і інвентаризація 



6.1.Первинні документи та вимоги щодо їх оформлення. 

6.2. Інвентаризація в системі первинного обліку. 

6.3.Класифікація документів в бухгалтерському обліку. 

 

Тема 7. Оцінка та калькуляція 

7.1.     Сутність та значення вартісної оцінки. 

7.2.     Оцінка об’єктів обліку. 

7.3.     Калькулювання в системі бухгалтерського обліку. 

7.4.     Взаємозв’язок між оцінкою і калькулюванням. 

 

Тема 8. Облік господарських процесів 

8.1. Стадії руху господарських засобів і значення їх відображення в 

бухгалтерському обліку. 

8.2. Основні завдання та показники обліку процесу постачання. 

8.3. Оцінка придбаних засобів виробництва: предметів і засобів праці. 

8.4. Облік господарських операцій з надходження засобів і предметів праці. 

8.5. Основні завдання та показники обліку процесу виробництва. 

8.6. Класифікація витрат виробництва. 

8.7. Облік витрат виробництва та калькулювання фактичної собівартості 

продукції. 

 

Тема 9. Форми бухгалтерського обліку 

9.1. Принципи побудови форм бухгалтерського обліку. 

9.2. Меморіально-ордерна форма обліку. 

9.3. Журнал-головна форма обліку. 

9.4. Автоматизована форма обліку. 

 

Тема 10. Основи бухгалтерської (фінансової) звітності 

10.1. Сутність та призначення організації бухгалтерської звітності 

10.2. Порядок складання, подання й оприлюднення бухгалтерської звітності 

10.3. Форми фінансової звітності. 

 

10. Рекомендована література   

1. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [ Текст ] : навч. посіб. / В. І. 

Бачинський, П. О. Куцик, Т. В. Попітіч ; М-во освіти і науки України . — Л. : 

Магнолія 2006, 2010 . — 319 с. 



2. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / за заг. ред. Вериги Ю. А. — К. : Центр 

учбової літератури, 2008. — 396 с. 

3. Бухгалтерський облік [Текст]: навч. посіб. / Тютюнник П.С., Стародубова 

Г.М., Андрієнко В.О. [та ін.]; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид-во ХНЕУ, 2008. 

- 416 с. 

4. Бухгалтерський облік і аудит [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом 

освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. : 

термінолог. укр.-рос.-англ. слов. / [Ю. А. Верига та ін.] ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі . — К. : Центр 

учбової літератури, 2013 . — 292 с. 

5. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації [ Текст ] : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / [В. О. Озеран [та ін.] ; М-во освіти і науки 

України, УКРООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад., за ред. В. О. Озерана, П. О. 

Куцика, А. М. Волошина . — Л. : Львів. комерц. акад., 2010 . — 311с. 

6. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / К.С. Жадько, В.В. Семенюта, Л.Ш. Олійник ; Мінфін 

України, Дніпроет. держ. фін. акад. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. - 111 с. 

7. Бухгалтерський облік. Теоретичні основи [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. 

М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Просянюк [та 

ін.]; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т . — Х.: Бурун 

Книга, 2010 . — 240 с. 

8. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [ Текст ]: [навч. посіб.]: до 

90-річчя навч. закл. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, І. Є. Соколовська-

Гонтаренко; Нац. ун-т держ. податкової служби України . — К.: Центр 

учбової літератури, 2011 . — 424 с. 

9. Лишиленко, О. В. Бухгалтерський облік : підручник - 3-є вид., перероб. і 

доп. / Лишиленко О. В.  – К. : ЦУЛ, 2011.— 670 с. 

10.Шара, Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Текст]: [навч. 

посіб.] : до 90- річчя навч. закл. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, І. Є. 

Соколовська-Гонтаренко ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. — К. 

: Центр учбової літератури, 2011 . — 424 с. 

 

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи 

знань щодо сутності та змісту формування ефективної банківської 

системи, що є однією з головних проблем сучасного етапу економічного 



розвитку України в умовах ринкової трансформації її економіки, 

організації і технології здійснення комерційними банками пасивних і 

активних операцій та надання банківських послуг, а також практичних 

навичок щодо виконання банківських операцій, пов’язаних з 

кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням 

своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму 

регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

структуру банківської системи України, функції і задачі 

Національного банку України та комерційних банків;  

процес становлення банківської системи України;  

порядок створення, реєстрації та ліцензування комерційних банків;  

суть, значення і технологію здійснення пасивних операцій КБ, а 

також  порядок формування їх ресурсної бази - власних, залучених і 

запозичених коштів;  

суть, значення і технологію здійснення активних операцій КБ;  

порядок формування фінансового результату діяльності КБ, його 

оподаткування і використання;  

механізм забезпечення стабільності банківської системи.  

 

застосування знань і розумінь: 

ефективно використовувати механізм банківської діяльності для 

менеджменту фірми чи установи; 

використовувати набутий обсяг знань для забезпечення сталої 

діяльності того чи іншого підрозділу організації в умовах зростаючої 

інтеграції банківських систем; 



підбирати відповідні засоби та методи впливу банківської діяльності 

на результати своєї професійних цілей; 

виконувати необхідний обсяг робіт по дослідженню сутності й 

особливостей надання різноманітних банківських послуг. 

 

формування суджень: 

відстежувати та враховувати міжнародний досвід, а також 

перспективні можливості розвитку фінансово-кредитної системи України; 

організувати та забезпечити роботу банківських установ; 

організувати проведення банківськими установами основних 

операцій по формуванню ресурсів та їх розміщенню; 

організувати взаємовідносини банківських установ з 

підприємствами всіх рівнів, державою і недержавним сектором економіки; 

робити відповідний аналіз та здійснювати операції на фондовому, 

кредитному ринках; 

володіти прийомами пошуку та використання наукової інформації, 

використовувати при цьому технічні засоби збору та обробки інформації, 

працювати на персональному комп’ютері. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої 

освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів). 



 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

     7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань  07 

«Управління та 

адміністрування»  

 

Обов’язкова  

 

Модулів - 1 Спеціальність  

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 3 4-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Реферат , СРС 

(назва) 

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 150 

7-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних - 65 

самостійної роботи 

студента - 85 

 

Ступінь:  

бакалавр 

 

 26 год. 6 год.  

Практичні, семінарські 

 39 год.  6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

 85 год.  168год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю:  

Екзамен, курсова робота  



 

8. Викладач Неїзвєстна О.В., к.е.н., доцент. 

 

     9. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1.   Структурні компоненти банківської системи 
 

Тема 1. Історія виникнення та розвитку банківської системи 

1.1. Історичний аспект виникнення банків. 

1.2. Необхідність створення центрального банку як основного елементу 

банківської системи 

1.3. Еволюція банківської діяльності. 

1.4. Еволюція структури банківської системи. 

 

Тема 2. Теоретичні засади організації банківської системи: сутність, 

принципи побудови, функції 

2.1. Банківська система в Україні: поняття і структура 

2.2 Принципи побудови банківської системи 

2.4 Функції банківської системи 

2.4. Взаємодія складових банківської системи 
 

Тема 3. Банки 2-го рівня:функції, види, операції 

3.1. Сутність та види банків в Україні 

3.2 Функції банків та принципи їх діяльності 

3.3. Класифікація банківських операцій 
 

Тема 4. Основні операції банків 2-го рівня 

4.1 Активні операції 

4.2. Пасивні операції 

4.3. Комісійно-посередницькі операції 
 

Тема 5. Організація діяльності банків 2-го рівня 

5.1. Загальні засади створення банків 2-го рівня 

5.2. Ліцензування та реєстрація банків в Україні 

5.3. Організаційна структура побудови банків 

5.4. Органи управління та контролю банку 

5.5. Склад доходів та витрат банків 
 

Тема 6. Центральний банк, як перший рівень банківської системи 

6.1. Статус та основні функції центрального банку 



6.2. Структура НБУ 

6.3. Операції центрального банку 

6.4. Грошово-кредитна політика 

6.5. Валютна політика 

 

Змістовий модуль 2.  Функціонування банківської системи на етапі 

глобалізації фінансових відносин 

 

Тема 7. Закономірності розвитку банківської системи в умовах глобалізації 

7.1. Поняття глобалізації в банківський системі 

7.2. Закономірності розвитку грошово-кредитної системи в сучасних умовах 

7.3. Ознаки національної валютної системи 
 

Тема 8. Взаємодія міжнародних валютно-кредитних і фінансових 

організацій із банківською системою україни 

8.1. Сутність та види міжнародних валютно-кредитних і фінансових 

організацій 

8.2. Міжнародний валютний фонд 

8.3. Група Світового банку 

8.4. Європейський банк реконструкції та розвитку 
 

Тема 9. Концентрація і централізація банківського капіталу в умовах 

глобалізації 

9.1. Консолідація в банківському секторі 

9.2. Банківська група 

9.3. Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні 

 

Змістовий модуль 3.  Державне регулювання банківської системи  

 

Тема 10. Стабільність банківської системи 

10.1 Поняття стабільності банківської системи 

10.2. Банківське регулювання і банківський нагляд 

10.3. Банківські ризики 

10.4. Встановлення обов’язкових нормативів НБУ 

 

Тема 11. Повноваження органів державної влади щодо регулювання 

банківської системи 

11.1. Участь держави у діяльності центрального банку 

11.2 Участь держави у діяльності банків 2-го рівня 

 
10. Рекомендована література 

1. Дзюблюк О.В. Банківські операції: [підручник] / За ред. О.В. 

Дзюблюка. – Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2009. – 696 с. 



2. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Андрійків Т.Я. Кредит і банківська 

справа: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 564 с. 

3. Котковський В.С. Банківські операції [навч. посіб.] / В.С. 

Котковський, О.В. Нєізвєстна – К.: Кондор, 2011. – 498 с. 

4. Прасолова С.П. Банківські операції: [навч. посіб. та практ.] / С.П. 

Прасолова, О.С. Вовченко– К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 568 с.  

5. Баглай С.В. Банківські операції: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 

дисципліни] / Державний вищий навчальний заклад ―Українська академія 

банківської справи Національного банку України‖. – Суми: ДВНЗ ―УАБС 

НБУ‖, 2012. – 142 с. 

6. Банківська система України: [монографія] / В.В. Коваленко, О.Г. 

Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ ―УАБС НБУ‖, 2010. 

– 187 с. 

7. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон 

України № 2121-III від 7 грудня 2000 р. – Режим доступу: http: // 

www.rada.gov.ua. 

8. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України 

№ 679-XIV від 20.05.1999 р. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua. 

9. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України 

№436-IV від 16.01.2003 р. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua. 

10. Про систему валютного регулювання та валютного контролю 

[Електронний ресурс]: Декрет КМУ №15-93 від 19.02.1993 р. – Режим доступу: 

http: // www.rada.gov.ua. 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у майбутніх 

фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття 

практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою 

і використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання 

різноманітних задач в практичній діяльності за фахом. Надання студентам 

практичних знань з основних розділів інформатики та інформаційних 

технологій: роль і місце інформатики у навчальному процесі, архітектура та 

принципи функціонування персональних комп’ютерів, програмне забезпечення 

сучасних інформаційних систем в економіці, сучасні засоби збереження та 

архівації даних, технологія створення документів та обробки даних засобами 

текстового процесора, технологія електронного перекладу текстових 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


документів, технологія створення, редагування та показу презентацій, 

технологія обробки даних засобами табличних процесорів. 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності основних принципів й правил побудови електронних 

обчислювальних машин, їх елементів і модулів, а також методів подання 

інформації в них; 

сучасного стану і тенденцій розвитку системного забезпечення 

персональних комп’ютерів, структуру сучасних операційних систем 

і їх основних компонентів, можливості систем;  

області використання інформаційних систем: систем обробки тексту, 

систем табличної обробки даних, систем створення презентацій, експертних 

систем. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння впевнено використовувати системне забезпечення персональних 

комп’ютерів для повсякденної роботи; вільно використовувати пакети офісних 

програм, програми сканування та розпізнавання тексту, програми 

автоматизованого перекладу для ефективного розв’язання фахових завдань; 

вільно володіти технологіями роботи з зовнішніми пристроями комп’ютера;  

уміння здійснювати операції по архівації даних;  

уміння використовувати можливості сучасних локальних комп’ютерних 

мереж для колективної роботи та спільного використання ресурсів;  

уміння користуватися службами глобальної мережі Internet для пошуку 

інформації, співпраці та використання інших мережних ресурсів, можливостей 

електронної пошти та телеконференцій з метою розв’язання поставлених 

професійних завдань та інтелектуального збагачення. 

 

формування суджень: 

здатність формування уявлень про можливості використання 

персонального комп’ютера у власній та суміжних спеціальностях; 

здатність визначити та надавати характеристику пакетам прикладних 

програм загального та спеціального призначення для розв'язання задач 

професійного спрямування. 

 

3. Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки. 

 

5. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 



поточне (опитування, тестування, розв’язання задач, виконання 

індивідуальних завдань) (60 балів);  

підсумкове –екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

 ECTS – 5 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 Спеціальність 072 

«Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________ 

               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

150 

2-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 3 

Ступінь:  

бакалавр 

- - 

Практичні, семінарські 

60 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

90 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю:  

екзамен 
 

11. Викладач 
Тернов С.О., к.т.н., с.н.с. 

Ліхачов Р.В., старший викладач 

 

9.Програма навчальної дисципліни 

 



Змістовий модуль I. Інформаційні технології формування редагування та 

подання даних 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики  
1.1. Місце інформатики та комп’ютерної техніки в сучасному суспільстві, 

економіці, управлінні, юридичній діяльності. 

1.2. Поняття інформації. Властивості інформації. Інформація та дані. Носії 

інформації. 

1.3. Машинні одиниці інформації. 

1.4. Файлова система, операційна система, інтерфейси користувача. 

 

Тема 2. Комп’ютерні інформаційні технології підготовки текстових 

документів та електронних презентацій 

2.1.Сучасне програмного забезпечення персонального комп'ютера та його 

класифікація.  

2.2.Особливості підготовки текстових документів у середовищі MS Word. 

2.3.Ієрархічна структура та основні елементи текстового документу.  
2.4.Технологія створення великого  текстового документу.  
2.4.Системи електронного перекладу та оптичного розпізнавання. 
2.5.Електронна презентація. Технологія  створення, редагування та 
форматування електронної презентації. Використання мультимедійних 
презентацій для представлення економічної інформації/ 
 

Змістовий модуль ІІ. Інформаційні технології обробки даних для 

підготовки прийняття управлінських рішень. Мережні технології обробки 

даних 

Тема 3. Комп’ютерні інформаційні технології на базі табличного процесора 

MS EXCEL 

3.1.Методи та засоби обробки табличних економічних даних. 

3.2.Створення, редагування та форматування електронних таблиць.  

3.3.Проведення розрахунків, адресація даних, використання майстра функцій.  

3.4.Створення, редагування і форматування графіків та діаграм.  

3.5.Динамічний зв'язок даних та засоби групового редагування. 

3.6.Робота з масивами.  

3.7.Функції для відбору даних та для роботи з датою і часом.  

3.8.Робота з базами даних у середовищі. Зведені таблиці. 

3.9.Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Автоматизація 

додатків.  

 

Тема 4. Використання глобальної мережі internet 

4.1. Основні поняття глобальної мережі internet. 

4.2. Поштові сервіси, обмін даними, хмарні технології. 



4.3 Сумісна робота над документами, з використанням глобальної мережі. 

4.4. Архівація даних, формати графічних даних, гібридні формати збереження 

даних. 

 

10. Рекомендована література 

1. Баженов В. А. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні 
технології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /В. А. Баженов [та ін.] ; - 
К.:Каравела, 2008. - 640 с.  

2. Веденеева, Е.А. Функции и формулы Excel 2007 / Елена 
Веденеева . ─ СПб. и др. : Питер, 2008 . ─ 384 с. ─ ( Библиотека 
пользователя ) . ─ 978-5-388-00071-2  

3. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф., Струков В.М. Основи 
комп'ютерних технологій для економістів. Навчальний посібник. Київ: ВД 
«Професіонал», 2006. - 672 с.  

4. Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і 
комп'ютерних технологій : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Г. Г. Злобін ; 
- К.:Каравела,2007. - 240 с.  

5. Информатика для юристов и экономистов. Учебник для ВУЗов / 
Под ред. Симоновича С. В. – СПб: Питер, 2006.  

6. Макарова М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл./М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара 
; за заг. ред. М. В. Макарової - Суми, 2008. - 665 с.  

7. Мамченко С. Д. Економічна інформатика. Практикум : навч. 
посіб./С. Д. Мамченко, В. А. Одинець - К.:"Знання", 2008. - 710 с.  

8. Мельникова О. П. Економічна інформатика : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл./О. П. Мельникова ; - К.:Центр учбової літератури, 
2010. - 424 с.  

9. Наливайко Н. Я. Інформатика : навч. посіб. : рекоменд. М-вом 
освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл./Н. Я. Наливайко ; - 
К.:Центр учб. л-ри, 2011. – 576 с.  

10. Рзаєв Д.О., Шарапов О.Д., Ігнатенко В.М., Дибкова Л.М. 
Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. 
вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 486 с.  
 

 

 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА  ЕКОНОМІКА 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів 

системних та реалістичних уявлень про закономірності економічної організації 

суспільства; ознайомлення з інституціональним підходом до аналізу 

економічних явищ; з’ясування інституційних основ економічної діяльності. 



 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

категоріального апарату і методології інституціональної економічної 

теорії; 

напрямів та етапів розвитку інституціональної економічної теорії;  

закономірностей формування, функціонування і розвитку економічних 

інститутів; 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти визначати закономірності впливу інститутів на поведінку основних 

економічних агентів сучасної економіки; 

вміти аналізувати інституціональні форми взаємодій економічних агентів; 

вміти окреслювати місце, завдання, можливості та перспективи 

інституційних змін в економіці України. 

 

формування суджень: 

здатність практичного застосування ключових аналітичних технік для 

оцінки стану інститутів і перспектив інституційних перетворень в суспільстві 

та економіці; 

здатність моделювати інституційну поведінку економічних агентів, 

аналізувати й оцінювати ефективність таких моделей; 

здатність визначати механізми забезпечення інституційних процесів і 

перетворень в суспільстві та економіці України. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента. 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; публікація тез 

доповідей, статей; виконання індивідуального завдання. ПМК (100 балів). 

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів Галузь знань: Дисципліна вільного 



ECTS – 3 07 «Управління та 

адміністрування» 

вибору студента 

Рік підготовки: 

1-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність: 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Семестр: 

Змістових модулів - 

2 

2-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь:  

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

 45 год. - 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік, ПМК 

 

8. Викладач 

Проданова Л.В., д.е.н., професор, 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

 
Тема 1. Теорія інституціональної економіки: предмет і метод 

1.1. Вступ до інституціонального аналізу. Зародження інституціоналізму, 

його методологічні витоки. 

1.2. Сучасний стан інституціональної економіки. 

1.3. Предмет і метод інституціональної теорії. 

 

Тема 2. Інститути і норми 

2.1. Поняття інституту. 

2.2. Норми: ознаки, види, походження. 

2.3. Механізми забезпечення норм. Інституціональна система. 

 

Тема 3. Теорія ігор: дослідження інститутів 

3.1. Ігрова модель міжлюдських взаємодій: моделювання 

інституціональної поведінки. 

3.2. Моделі інституціональної поведінки. 
 

Тема 4. Власність як інститут. Права власності 



4.1. Власність: її характеристики і забезпечення прав.  

4.2. Система власності. Режими прав власності. 

4.3. Теорії виникнення і зміни прав власності. 
 

Тема 5. Трансакції і трансакційні витрати 

5.1. Трансакція як елемент інституціонального аналізу. 

5.2. Трансакційні витрати та їх різновиди. 

5.3. Вимірювання трансакційних витрат. Трансакційні витрати і 

економічна ефективність. 
 

Змістовий модуль 2 
 

Тема 6. Теорія контрактів 

6.1. Контракти в інституціональній економіці. 

6.2. Укладання і реалізація контрактів. 
6.3. Опортунізм в контрактних відносинах та методи боротьби з ним. 

 

Тема 7. Домогосподарство 

7.1. Домогосподарство як економічна організація. Функції 

домогосподарства і його роль в економіці. 

7.2. Економічна поведінка домогосподарств. 

7.3. Еволюція домогосподарств. 

 

Тема 8. Теорія фірми 
8.1. Фірма і ринок – альтернативні інституціональні угоди. 

8.2. Фірма як організація. Контрактна природа фірми. Типи фірм. 

8.3. Організаційна структура фірми. 

 

Тема 9. Теорія держави і політичних інститутів 

9.1. Право і формування економічних традицій. Нелегальна (тіньова) 

економіка. 

9.2. Теорія суспільних благ. 

9.3. Теорія суспільного вибору. 
 

Тема 10. Теорія перехідного періоду та інституційної динаміки 

10.1. Еволюційно-інституційні основи теорії перехідного періоду. 

10.2. Інституціональна динаміка. 

 

 

10. Рекомендована література 



1. Институциональная экономика: новая институциональная 

экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. д.э.н., проф. А.А.Аузана. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 416 с. 

2. Інституціональна парадигма цивілізаційного розвитку : Монографія 

; У 4 кн. / За ред. А. Ткача. — Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. 

3. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз ; пер. с англ. Б. Пинскера. – 

М. : Дело ЛТД, 1993. – 192 с.  

4. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування 

економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.  

5. Олейник А. Н. Институциональная экономика : [учеб. пособ.] / А. 

Н. Олейник. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 416 с. 

6. Степаненко С. В. Інституціональний аналіз економічних систем 

(проблеми методології) : монографія / С. В. Степаненко. – К. : КНЕУ, 2008. – 

312 с.  

7. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: Фирмы, 

рынки, «отношенческая» контрактация / О. И. Уильямсон ; пер. с англ. Ю. Е. 

Благова и др. – СПб. : Лениздат; CEV Press. 1996. – 702 с.  

8. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест 

современной институциональной экономической теории : пер. с англ. / Дж. 

Ходжсон. – М. : Дело, 2003. – 464 с. 

9. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, 

социализм и демократия / Й. Шумпетер ; предисл. В. С. Автономова. – М. : 

ЭКСМО, 2007. – 864 с.  

10. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Т. 

Эггертссон. – М. : Дело, 2001. – 408 с. 

 

 

 

ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА) 

Галузь знань  07 Управління та адміністрування"  

Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування необхідної 

комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного 

спілкування в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок 

читання і перекладу, ведення бесіди з професійної тематики, писемного 

мовлення. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

лексики, граматики, фонетики, граматики і орфографії іноземної мови; 

правилусного ділового спілкування; 

основних вимог до культури мовлення. 

 



застосування знань і розумінь: 

конструювати параграфи для організації думок в єдину інтелектуальну 

структуру;  

читати та перекладами текст з побутової та професійної тематики 

середньої складності;  

спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та 

професійні теми в межах вивченої лексики та граматики;  

писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою дотримуючись 

правил орфографії та граматики;  

складати ділові документи на задану тему, дотримуючись міжнародних 

стандартів;  

одержувати новітню фахову інформацію через новітні джерела.  

грамотно спілкуватися в межах усного мовлення. 

 

формування суджень: 

здатність набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в 

різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої 

професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через 

іноземні джерела; 

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; 

переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного 

характеру; 

формування основних вмінь використання знань на практиці під час 

ведення ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з 

урахуванням конкретних умов. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов’язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – виступ з основного питання, усна доповідь, доповнення, 

запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; участь у дискусіях, 

інтерактивних формах організації заняття, письмові завдання (тестові, 

контрольні, реферат), самостійне опрацювання тем, підготовка тез, конспектів 

навчальних або наукових текстів, систематичність роботи на семінарських 

заняттях, активність під час обговорення питань (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів). 

 

6. Мова викладання:  німецька 

 

7. Опис навчальної дисципліни 



Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  

– 5 

Галузь знань  07 

Управління та 

адміністрування"  Нормативна 

 
Напрямок підготовки 072 

"Фінанси, банківська 

справа та страхування" 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

3 
1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

1-й  1-й  

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:  

бакалавр 

год.  2 год. 

Практичні 

65 год. 12 год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

85 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: іспит 

 

8. Викладач  

Остапенко С.А., к.п.н., доцент  

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 



Змістовий модуль 1. Ділова німецька мова  

 

Тема 1. Діловий етикет 
1.1. Вітання та прощання. Знайомство. Біографія.  

1.2. Утворення і вживання дієслів у Präsens.  

1.3. Заперечення. Вживання і відмінювання присвійних займенників. 

 

Тема 2. Робочий день студента 

2.1. Навчання. Мій університет.  

2.2. Університети Німеччини. Особові займенники.  

2.3. Кількісні, порядкові числівники. 

2.4. Вживання числівників для позначення часу, дат та тематичних подій.  

 

Тема 3. Покупки і магазини.  

3.1. Харчування. Одяг. Модальні дієслова.  

3.2. Майбутній час Futurum I.  

3.3. Дієслова з відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами.  

 

Тема 4. Людина як особистість  

4.1. Зовнішність. Характер людини.  

4.2. Наказовий спосіб. 

4.3. Вживання неозначено-особового займенника man. 

 

Змістовий модуль 2. Україна – моя країна 

 

Тема 5. Моє місто 

5.1. Міста України. 

5.2. Кривий Ріг.  

5.3. Минулий час – Perfekt.  

 

Тема 6. Моя Батьківщина  

6.1. Загальні відомості про Україну. 

6.2. Історія країни. Індустрія. Київ.  

6.3. Прийменники, які вимагають Dativ.  

6.4. Минулий час – Präteritum.  

 

Тема 7. Економіка України 

7.1. Галузі економіки країни. 

7.2. Ступені порівняння прикметників.  

7.3. Прийменники, які вимагають Dativ та Akkusativ. 

 

Змістовий модуль 3. Німеччина: країнознавство та економіка 

 



Тема 8. Знайомство з країною. 

8.1. Державний устрій Німеччини.  

8.2. Загальні відомості про країну.  

8.3. Прийменники, які вимагають Akkusativ.  

8.4. Підрядні речення.  

 

Тема 9. Найвідоміші пам’ятки Німеччини  

9.1. Міста Німеччини. Берлін.  

9.2. Відмінювання прикметників. 

9.3. Минулий час – Plusquamperfekt. 

 

Тема 10. Економіка Німеччини 

10.1. Соціальна ринкова економіка ФРН.  
10.2. Митна система. Аграрний комплекс країни.  
10.3. Часові форми Passiv. 
 

10. Рекомендована література 

1. Горбач Л. Готуємося до тестування з німецької / Л. Горбач. – К. : 

«Шкільний світ», 2008. – 127 с. 

2. Хоменко Л., Хоменко О. Deutsch für Studenten der wirtschaftlichen 

Universitäten. Niveaustufe A2, B1 : Підручник німецької мови для студентів 

економічних університетів / факультетів. Рівень А2, В1 / Л. Хоменко, 

О. Хоменко. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 144 с. 

3. Duden. Bd. 6. Das Aussprachewörterbuch. Unter Mitarbeit der 

Dudenredaktion. – Mannheim : Dudenverlag, 2007. 

4. Duden. Bd. 1. Rechtschreibung der deutschen Sprache. – Mannheim : 

Dudenverlag, 2008. 

5. Em. Brückenkurs. Niveaustufe B1 / M. Perlmann-Balme, S. Schwalb, D. 

Weers. – Ismaning : Hueber Verlag, 2008. – 136 S. 

6. Frey E. Kursbuch Phonetik. Lehr-und Übungsbuch mit 2 CDs / E. Frey. 

– München : Hueber, 2006. 

7. Lemcke C., Rohrmann L. Wortschatz intensivtrainer A1-A2 / C. 

Lemcke, L. Rohrmann. – München : Langenscheidt, 2008. 

8. Lübke D. Wortschatz Deutsch / D. Lübke. – München : Verlag für 

Deutsch, 1997. 

9. Hirschfeld U., Stock E. Phonothek interaktiv. CD-Rom / U. Hirschfeld, 

E. Stock. – München : Langenscheidt, 2009. 

10. Hirschfeld U., Keßler C. Phonothekintensiv. Arbeitsbuch und 2 Audio-

CDs / U. Hirschfeld, C. Keßler. – München : Langenscheidt, 2009. 

 

 

 

 

 
 



 

  

 ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)  

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  
1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування необхідної 

комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного 

спілкування в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок 

читання і перекладу, ведення бесіди з професійної тематики, писемного 

мовлення та роботи з комерційною документацією.  

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр:  

знання і розуміння:  
лексики, граматики, фонетики і орфографії іноземної мови;  

правил усного ділового спілкування;  

основних вимог до культури мовлення.  

застосування знань і розумінь:  
вміти конструювати параграфи для організації думок в єдину інтелектуальну 

структуру;  

читати та перекладами текст з побутової та професійної тематики середньої 

складності;  

спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та професійні 

теми в межах вивченої лексики та граматики;  

писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою дотримуючись правил 

орфографії та граматики;  

складати ділові документи на задану тему, дотримуючись міжнародних 

стандартів;  

одержувати новітню фахову інформацію через новітні джерела.  

грамотно спілкуватися в межах усного мовлення;  

вести презентації згідно вимог ділового мовлення.  

формування суджень:  
здатність практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; 

одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела;  

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики;  

переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру;  

формування основних вмінь використання знань на практиці під час ведення 

ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з урахуванням 

конкретних умов;  



ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки під час 

проведення ділових зборів, презентацій та переговорів;  

навчання підготовці до участі у наукових конференціях, семінарах, дебатах, 

тощо;  

ознайомлення з особливостями оформлення найбільш вживаних паперів.  

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов’язкова).  
4. Цикл: перший цикл вищої освіти.  

5. Оцінювання:  
поточне – виступ з основного питання, усна доповідь, доповнення, запитання 

до того, хто відповідає, рецензія на виступ; участь у дискусіях, інтерактивних 

формах організації заняття, письмові завдання (тестові, контрольні, реферат), 

самостійне опрацювання тем, підготовка тез, конспектів навчальних або 

наукових текстів, систематичність роботи на семінарських заняттях, активність 

під час обговорення питань (60 балів).  

підсумкове – екзамен (40 балів).  

6. Мова викладання: англійська  

7. Опис навчальної 

дисципліни 
Найменування показників  

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання  заочна форма навчання  
Кількість кредитів – 5  Галузь знань:  

07 «Управління та 

адміністрування»  

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 

Обов’язкова.  

Спеціальність:  

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

Модулів – 2  Ступінь:  

бакалавр  
Рік підготовки:  

Змістових модулів – 5  1-й  1-й  

Індивідуальне науково-дослідне завдання  Семестр  

Загальна кількість годин – 

150  

1-й  1-й  

Лекції  
Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 5  

самостійної роботи студента 

– 6,5  

год.  2 год.  

Практичні  
65 год.  12 год.  

Лабораторні  
год.  год.  

Самостійна робота  
85 год.  136 год.  

Індивідуальні завдання: 

год.  

Вид контролю: екзамен  

 

8. Викладач  
Остапенко С. А., к.п.н., доцент.  



9. Програма навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Основи фінансової справи  

Тема 1. Кошти  
1.1. Гроші. Present Simple.  

1.2. Готівка. Present Simple.  

1.3. Застосування грошей. Present Simple.  

1.4. Іноземна валюта.  

1.5. Керування коштами. Множина іменників.  

1.6. Фінанси та економіка. Множина іменників.  

Тема 2. Фінансова документація  
2.1. Типи документації. Present Continuous.  

2.2. Балансові звіти. Present Continuous.  

2.3. Звітність про прибутки. Артикль.  

2.4. Звіт про рух готівки. Артикль.  

Змістовий модуль 2. Фінансова діяльність  

Тема 3. Робота в галузі фінансів  
3.1. Банківський менеджер. Способи вираження майбутніх дій.  

3.2. Бухгалтер. Способи вираження майбутніх дій.  

3.3. Консультант з податків. Способи вираження майбутніх дій  

3.4. Фінансовий ратник.  

3.5. Фондовий брокер. Умовні речення.  

3.6. Трейдер. Умовні речення.  

Тема 4. Бізнес у фінансовій галузі  
4.1. Форми організації бізнесу. Past Simple.  

4.2. Вартість. Past Simple.  

4.3. Бюджет. Past Simple.  

Змістовий модуль 3. Корпоративні фінанси  

Тема 5. Банківська справа  
5.1. Банківські рахунки. Прислівник.  

5.2. Банківські послуги та вартість. Ступені порівняння прикметників.  

5.3. Позики. Present Perfect.  

Тема 6. Інвестування  
6.1. Типи інвестування. Present Perfect.  

6.2. Стилі інвестування. Past Continuous.  



6.3. Персональні інвестиції та пенсійні заощадження. Past Continuous.  

6.4. Біржовий ринок. Past Perfect.  

6.5. Зміни на біржовому ринку. Past Perfect.  

Змістовий модуль 4. Банківська індустрія  

Тема 7. Ісламське банківське виробництво  
7.1. Основи Ісламського банківського виробництва.  

7.2. Роздрібна продукція.  

7.3. Продукція корпоративного банківського виробництва.  

7.4. Концепція банківських операцій.  

7.5. Безвідсоткові банківські операції.  

7.6. Види рахунків.  

Тема 8. Банківські інститути  
8.1. Банки і будівельні спілки. Past Continuous.  

8.2. Інвестиційні банки. Past Continuous.  

8.3. Робота нижчої, середньої та верхньої ланок інвестиційних банків. Past 

Perfect.  

Тема 9. Структура банку  
9.1. Відділи банку. Модальні дієслова.  

9.2. Взаємодія різних структурних одиниць банку. Модальні дієслова.  

Тема 10. Центральні банки та банківські регуляції  

10.1. Національні і центральні банки. Часи групи Perfect Continuous.  

10.2. Ліквідність та бізнес цикл. Часи групи Perfect Continuous.  

10.3. Регуляції. Часи групи Perfect Continuous.  

Змістовий модуль 5. Фінансове планування та регуляції  

Тема 11. Фінансовий бізнес  
11.1. Попит, пропозиції та ціни. Passive Voice.  

11.2. Як розпочати бізнес. Passive Voice.  

11.3. Рахунки прибутків та нестач. Passive Voice.  

11.4. Прогнозування в сфері продажу. Passive Voice.  

11.5. Контрольні операції. Passive Voice.  

11.6. Бізнес-стосунки. Passive Voice.  

11.7. Труднощі. Passive Voice.  

Тема 12. Громадські фінанси  

12.1. Центральні банки.  

12.2. Міжнародні організації.  

10. Рекомендована література  
1. Черноватий Л. М., Карабан В. І. Практична граматика англійської мови з 

вправами: Посібник для студентів вищих закладів освіти / Л. М. Черноватий, В. 

І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 568 с.  

2. P. Emmerson. (2008) Business Grammar Builder. MacMillan, 274 p.  

3. V. Evans, J. Dooley. (2012) Career Paths. Finance. Express Publishing, 120 р.  

4. V. Evans, K. Gilmore (2013) Career Paths. Banking. Express Publishing, 124 р.  



5. S. Helm. (2010) Market Leader. Accounting and Finance. Pearson Education, 96 p.  

6. Ch. Johnson. (2008) Market Leader. Banking and Finance. Longman, 96 p.  

7. I. MacKenzie. (2008) English for Financial Sector. Cambridge University Press, 

160 p.  

8. I. MacKenzie. (2009) Professional English in Use. Finance. Cambridge University 

Press, 140 p.  

9. J. Marks. (2007) Check Your English Vocabulary for Banking and Finance. A&C 

Black London, 80 p.  

10. R. Richey (2011) English for Banking & Finance. Pearson Education Limited, 80 

p. 

 

 

ІНВЕСТУВАННЯ 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування у студентів 

теоретичних знань та практичних вмінь у галузі ефективного вкладення 

грошових коштів у різні об’єкти інвестування, формування теоретичної та 

методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою 

використання інвестиційних інструментів виробити вміння оцінювати й 

аналізувати інвестиційну політику, що реалізується в країні, оцінювати 

інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

сутності методів, принципів та інструментів розробки та використання 

інвестиційних проектів; 

сутності методів аналізу та оцінки ефективності інвестиційних проектів;  

особливостей інвестування та організації інвестиційних процесів;  

особливостей вітчизняної та зарубіжних моделей інвестування;  

організаційних особливостей функціонування системи інвестування;  

 

застосування знань і розумінь: 

вміти вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах 

інвестиційної діяльності;  

вміти аналізувати інвестиційні проекти та приймати правильні фінансові 

рішення;  

 вміти прогнозувати тенденції інвестиційної діяльності;  



 вміти обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних проблем 

реалізації інвестиційних проектів. 

 

формування суджень: 

здатність визначати якісні і кількісні особливості економічних процесів з 

урахуванням інвестиційних процесів; 

здатність використовувати методологічний інструментарій 

інвестиційного менеджменту для аналізу; 

здатність моделювати та вимірювати ефективність інвестиційної 

діяльності в процесі прийняття управлінських рішень, оволодіти відповідним 

апаратом з метою практичного використання інвестиційних рішень. 

 

3. Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

 

5.Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; публікація 

тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання; 

підсумкове – ПМК (100 балів).  

 

6. Мова викладання: 
українська, російська. 

 

7.  Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна вільного вибору 

студента  

Рік підготовки: 
2-й  

Модулів - 1 
Спеціальність 072 

«Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 4-й  
Лекції:   

30 год.  

Індивідуальне науково- Ступінь:  Практичні, семінарські: 



дослідне завдання 

- 

бакалавр 15 год.  
Лабораторні: 

Загальна кількість годин 

- 90 

- - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  45 

самостійної роботи 

студента – 45 

 45 год.  
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

ПМК  

 

8. Викладач 

Косова Т.Д., д.е.н., професор. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи організації інвестицій 

 

Тема 1. Методологічні основи інвестування  

1.1. Економічна сутність інвестицій.  

1.2. Класифікація інвестицій.  

1.3. Основні поняття інвестиційної діяльності.  

1.4. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності.  

1.5. Характеристика інвестиційного ринку 

 

Тема 2. Суб’єкти та об’єкти інвестування  

2.1. Характеристика об’єктів інвестування.  

2.2. Характеристика суб’єктів інвестування.  

2.3. Особливості взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Види та форми інвестування 

Тема 3. Фінансові інвестиції  

3.1. Характеристика фінансових інвестицій.  

3.2. Характеристика ринку цінних паперів та фондової біржі  

3.3. Учасники ринку цінних паперів та їх функції.  

3.4. Формування портфеля цінних паперів. 

 

Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва  

4.1. Економічна сутність інвестицій у засоби виробництва.  

4.2. Особливості та форми здійснення інвестицій у засоби виробництва.  

4.3. Характеристика об’єктів реальних інвестицій та методи оцінки їх вартості. 

 

Тема 5. Інноваційна форма інвестицій  

5.1. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу.  

5.2. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.  



5.3. Фінансування інноваційної діяльності. 

 

Тема 6. Залучення іноземного капіталу  

6.1. Характеристика іноземних інвестицій.  

6.2. Міжнародна інвестиційна діяльність та її чинники.  

6.3.Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному 

ринку.  

6.4. Політика держави з залучення іноземних інвестицій. 

 

Змістовий модуль 3. Інвестиційне проектування 

Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування  

7.1. Обґрунтування і вибір інвестиційної стратегії.  

7.2. Розробка планів реалізації інвестицій.  

7.3. Поняття беззбитковості та окупності інвестицій.  

7.4. Економічна оцінка інвестиційної діяльності та ризиків її реалізації. 

Тема 8. Інвестиційні проекти  

8.1. Інвестиційний проект, його зміст та форми.  

8.2. Порядок розробки інвестиційного проекту.  

8.3. Аналіз інвестиційного проекту.  

8.4. Методи оцінки інвестиційного проекту. 

 

Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу  

9.1 Характеристика інвестиційних ресурсів.  

9 2. Методи формування інвестиційних ресурсів.  

9.3. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів.  

9.4. Методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів. 

 

10.Рекомендована  література   

1. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика / Л. М. Борщ, С. В. 

Герасимова. – К. : Знання, 2007. – 685 с.  

2. Гончаров А. Б. Інвестування : навч. посіб. / А. Б. Гончаров. – Х. : ІНЖЕК, 

2004. – 240 с.  

3. Гриньова В. М. Інвестування : навч. посібн. / В. М. Гриньова. – Х. : ВД 

"Інжек", 2003. – 320 с.  

4. Данілов О. Д. Інвестування : навч. посібн. / О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, 

О. Г. Чумаченко. – Ірпінь, 2009. – 377 с.  

5. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: 

навч. посібн. / А. П. Дука. – К. : Каравела, 2008. – 432 с. 

6. Інвестування : підручник. Затверджено МОН / за ред. Л. О. Омелянович. 

– К., 2012. – 278 с. 44  

7. Кириченко О. А. Інвестування : підручник / О. А. Кириченко, С. А. 

Єрохін. – К. : Знання, 2009. – 573 с.  

8. Пересада А. А. Інвестиційний аналіз : навч.-метод. посібн. для самост. 

вивч. дисц. / А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко. – К. : КНЕУ, 

2003. –134 с.  



9. Про інвестиційну діяльність : Закон України № 1560-ХІІ від 18.09.1991 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. rada.gov.ua.  

10.  Череп А. В. Інвестознавство : підручник / А. В. Череп. – К. : Кондор, 

2006. – 398 с. 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Мета викладання навчальної дисципліни - вивчення найсуттєвіших 

характеристик системи економічних, організаційних та правових відношень у 

процесі кредитування інвестиційних проектів на основі законодавства України 

та з урахуванням вітчизняних та іноземних наукових досліджень. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

 

знання і розуміння: 

основних принципів банківського інвестиційного кредитування; 

основних етапів процесу банківського інвестиційного кредитування; 

змісту та порядку проведення банківської експертизи доцільності та 

ефективності кредитування інвестиційних проектів; 

методів та процедури, що стосуються встановлення параметрів, надання 

та погашення інвестиційних кредитів; 

особливостей процесу кредитування за основними видами іпотечних 

кредитів (державних та споживчих, інвестиційних іпотечних, кредитів, лізінгу, 

міжнародного інвестиційного кредиту); 

джерел виникнення та наслідки ризиків інвестиційного кредитування, 

способи їх мінімізації. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти правильно приймати рішення щодо обґрунтування параметрів 

інвестиційного кредитування; 

вміти  оцінювати доцільність та визначати ефективність проекту, що 

кредитується; 

вміти  приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо встановлення 

параметрів інвестиційного кредиту, порядку його надання та погашення, 

здійснення кредитного моніторингу; 

вміти  управляти процесом інвестиційного кредитування на окремих його 

етапах; 



вміти  ідентифікувати ризики інвестиційного кредитування та визначати 

способи захисту від них; 

вміти  визначати заходи щодо реструктурування проблемної 

заборгованості за банківськими інвестиційними кредитами. 

 

формування суджень: 

здатність систематизувати особливості кредитних відносин, що 

виникають у процесі інвестиційного кредитування; 

здатність визначати ефективність інвестиційних проектів й оцінювати 

доцільність їх кредитування; 

здатність оцінювання фінансового стану позичальника. 

 

3.Дисципліна вільного вибору студента (вибіркова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, задач; публікація 

тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання (50 балів); 

підсумкове – ПМК (100 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  

ECTS – 3 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування » 

Дисципліна вільного вибору 

студента  

Рік підготовки: 
2-й  

Модулів - 1 Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 4-й  
Лекції:   

30 год.  

Індивідуальне науково-
Ступінь:  

Практичні, 

семінарські: 15 год.  



дослідне завдання 

- 

бакалавр Лабораторні: 

Загальна кількість годин - 90 - - 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: аудиторних 

– 45 год. самостійної роботи 

студента – 45 год.  

 45 год.  
Індивідуальні заняття: 

- - 
Вид контролю: 

         ПМК  

 

8.Викладач 

Гудзь Ю.Ф., к.е.н., доцент. 

9. Програма навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Банківське інвестиційне кредитування 

 

Тема 1. Сутність інвестиційного кредиту. 

1.1. Поняття інвестиційного кредиту 

1.2. Об’єкти інвестиційного кредитування 

1.3. Суб’єкти (учасники) інвестиційного кредитування 

1.4. Переваги кредитного методу фінансування інвестиційних проектів 

 

Тема 2. Банківське інвестиційне кредитування 
2.1. Принципи банківського інвестиційного кредитування 

2.2. Види банківського інвестиційного кредитування 

2.3. Вибір об’єктів для банківського інвестиційного кредитування 

2.4. Ціна інвестиційного кредиту та фактори, що її зумовлюють 
 

Тема 3. Організація процессу анківського інвестиційного кредитування 
3.1.Процес організації банківського інвестиційного кредитування 

3.2.Розгляд заявки на інвестиційне кредитування 

3.3. Вивчення кредитоспроможності та фінансового стану позичальника 

3.4.Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту 

3.5. Розрахунок сум погашення заборгованості за інвестиційними позичками 

3.6. Визначення строку користування інвестиційною позичкою 

3.7. Кредитна угода (договір), його призначення, склад і порядок складання 

3.8. Контроль (моніторинг) у процесі банківського інвестиційного 

кредитування 

 

Тема 4. Банківська експертиза і оцінка доцільності та ефективності 

кредитування Інвестиційних проектів 

4.1. Експертиза документів обґрунтування інвестицій позичальника 

4.2.Експертиза інвестиційного проекту: 

4.2.1.Попередній розгляд та аналіз інвестиційного проекту: 

4.2.2. Поглиблений аналіз інвестиційного проекту 

4.3. Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту 

http://fingal.com.ua/content/view/195/87/1/2/#4408
http://fingal.com.ua/content/view/195/87/1/3/#6861
http://fingal.com.ua/content/view/195/87/1/4/#19197
http://fingal.com.ua/content/view/195/87/1/5/#23845
http://fingal.com.ua/content/view/563/87/1/1/#1671
http://fingal.com.ua/content/view/563/87/1/2/#8625
http://fingal.com.ua/content/view/563/87/1/3/#23663
http://fingal.com.ua/content/view/563/87/1/4/#27657
http://fingal.com.ua/content/view/564/87/1/1/#1628
http://fingal.com.ua/content/view/564/87/1/2/#6276
http://fingal.com.ua/content/view/564/87/1/3/#12708
http://fingal.com.ua/content/view/565/87/1/1/#1205
http://fingal.com.ua/content/view/565/87/1/2/#18663
http://fingal.com.ua/content/view/566/87/1/1/#1204
http://fingal.com.ua/content/view/566/87/1/2/#4976
http://fingal.com.ua/content/view/566/87/1/3/#8028
http://fingal.com.ua/content/view/566/87/1/3/#8028
http://fingal.com.ua/content/view/566/87/1/4/#16190
http://fingal.com.ua/content/view/566/87/1/5/#23809
http://fingal.com.ua/content/view/566/87/1/6/#25264
http://fingal.com.ua/content/view/567/87/1/1/#1190
http://fingal.com.ua/content/view/567/87/1/2/#6134


4.4. Розрахунок показників ефективності реальних інвестиційних проектів 

4.5. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності: 

4.5.1. Вплив інфляції на оцінку інвестицій. 

4.5.2. Аналіз чутливості проекту 

4.5.3. Аналіз беззбитковості 

4.5.4. Аналіз еквівалента впевненості  
 

Змістовий модуль 2. Інші види інвестиційного кредитування 

 

 

 

Тема 5. Державне та споживче інвестиційне кредитування 

5.1. Зміст і характеристика державного інвестиційного кредитування 

5.2.Податкове інвестиційне кредитування 

5.3. Характеристика споживчого інвестиційного кредитування 

5.4. Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб 

 

Тема 6.Інвестиційне кредитування під заставу нерухомості 

6.1.Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування 

6.2. Принципи оцінки об’єктів нерухомості при іпотечному кредитуванні 

6.3. Методи оцінки об’єктів нерухомості при іпотечному кредитуванні 

6.3.1.Метод валової ренти 

6.3.2.Метод прямої капіталізації 

6.3.3. Метод відшкодування інвестованого капіталу 

6.4. Використання фінансового левереджу та методу інвестиційної групи при 

іпотечному кредитуванні 

6.5. Традиційна техніка іпотечно-інвестиційного аналізу як методу оцінки 

нерухомості 

6.6. Особливості оцінки землі при іпотечному кредитуванні 

 

Тема 7. Лізинг 

7.1. Зміст, об’єкти та види лізингу  

7.2. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестиційних проектів, його 

ознаки та організація  

7.3. Учасники лізингових операцій, їх взаємовідносини та регулювання 

7.4. Порядок визначення розміру лізингового платежу.  Графік лізингових 

платежів, його зміст і порядок складання  

7.5. Лізингові контракти, їх призначення, види та склад  

7.6. Лізинг в Україні: стан і перспективи розвитку 

 

Тема 8. Міжнародний інвестиційний кредит 

8.1. Міжнародний інвестиційний кредит і його роль у розвитку економіки 

України 

8.2. Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під гарантії уряду 

України 
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http://fingal.com.ua/content/view/568/87/1/2/#20562
http://fingal.com.ua/content/view/569/87/1/1/#1174
http://fingal.com.ua/content/view/569/87/1/2/#3621
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http://fingal.com.ua/content/view/569/87/1/4/#16724
http://fingal.com.ua/content/view/570/87/1/1/#1186
http://fingal.com.ua/content/view/570/87/1/2/#10523
http://fingal.com.ua/content/view/571/87/1/1/#1200
http://fingal.com.ua/content/view/571/87/1/2/#13364
http://fingal.com.ua/content/view/571/87/1/3/#17271
http://fingal.com.ua/content/view/571/87/1/4/#24623
http://fingal.com.ua/content/view/571/87/1/5/#26387
http://fingal.com.ua/content/view/572/87/1/1/#1179
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http://fingal.com.ua/content/view/573/87/1/2/#18177
http://fingal.com.ua/content/view/573/87/1/2/#18177
http://fingal.com.ua/content/view/574/87/1/1/#1204
http://fingal.com.ua/content/view/574/87/1/2/#21771
http://fingal.com.ua/content/view/575/87/1/1/#1244
http://fingal.com.ua/content/view/575/87/1/1/#1244
http://fingal.com.ua/content/view/575/87/1/2/#8162
http://fingal.com.ua/content/view/575/87/1/3/#14909
http://fingal.com.ua/content/view/575/87/1/3/#14909
http://fingal.com.ua/content/view/576/87/1/1/#1201
http://fingal.com.ua/content/view/576/87/1/2/#5675
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8.3.Інвестиційне кредитування в Україні Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку 

8.4.Інвестиційне кредитування в Україні Європейським банком реконструкції 

та розвитку 

8.5.Інвестиційне кредитування в Україні іншими фінансово-кредитними 

організаціями 

8.6. Ефективність залучення іноземних інвестиційних позик 

 

Змістовий модуль 3. Сучасні підходи до ефективного управління ризиками 

при інвестиційному кредитуванні 

 

Тема 9.Управління ризиками при інвестиційному кредитуванні. 

 

9.1.Визначення проектних ризиків 

9.2. Оцінка проектів за методами аналізу ризику інвестицій 

9.3.Визначення кредитних ризиків 

9.4.Управління кредитними ризиками 

9.5.Управління відсотковими ризиками 

9.6. Заходи щодо зниження ризиків 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 
 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та 

реалізації кадрової політики в сучасних підприємствах, раціонального відбору 

працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, оцінювання 

та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

 

знання і розуміння: 
формування ефективної системи управління персоналом у підприємстві; 

обґрунтування концептуальних засад та методологічних принципів 

управління персоналом; 

формування та аналіз стану кадрової політики підприємства; 

проектування системи управління персоналом та нормативної 

чисельності працівників кадрової служби підприємства; 

управління соціальним розвитком трудового колективу; 

формування успішної команди як соціального утворення; 

застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб у 

персоналі; 

організування набору і відбору персоналу у підприємстві; 

навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на 

етапі розвитку персоналу підприємства; 

управління діловою кар’єрою та службово-професійним рухом 

управлінців з метою їх розвитку; 

атестування персоналу та використання результатів у системі 

мотивування; 

оцінювання ефективності та результативності управління персоналом 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти характеризувати індивідуальні особливості (сильні та слабкі риси 

характеру) працівника підприємства; 

знати джерела пошуку кандидатів на вакантні посади у підприємство та 

обирати з них найбільш економічно доцільні; 

володіти методами ефективного комплектування штату та адаптації 

працівників на підприємстві; 



вміти проводити співбесіду з кандидатами на вакантні посади у 

підприємство та аналізувати анкетні дані; 

складати план заходів із профорієнтаційної роботи в трудовому колективі 

підприємства; 

розробляти пропозиції до плану соціального розвитку трудового 

колективу підприємства; 

володіти методами раціонального оцінювання працівників та вміти їх 

застосовувати в кожному конкретному підприємстві; 

мати цілісне уявлення про систему розвитку персоналу підприємства; 

знати форми та методи навчання працівників та застосовувати їх залежно 

від потреб підприємства; 

володіти навичками розрахунку показників руху персоналу у 

підприємстві; 

вміти документально оформляти рух працівників на підприємстві; 

мати уявлення про сутність соціального партнерства у підприємстві та 

знати зміст колективного договору; 

вміти забезпечувати високий рівень трудової дисципліни працівників на 

підприємстві та підвищувати його; 

готувати пропозиції щодо проведення економічно обґрунтованої політики 

вивільнення персоналу та попередження плинності персоналу; 

вміти оцінювати рівень ефективності роботи з персоналом підприємства 

за різними показниками. 

 

 

формування суджень: 

здатність розуміти сучасні проблеми управління персоналом в Україні; 

здатність розуміти місце та значення управління персоналом у системі 

менеджменту організацій; 

здатність  розуміти сутність системного підходу до змісту функцій з 

управління персоналом в організації; 

здатність забезпечувати процес управління персоналом необхідною 

інформацією та документацією, вміти будувати активну кадрову політику 

підприємства, зокрема, визначати основні заходи з її формування та реалізації; 

здатність проводити кадрове планування з метою визначення оптимальної 

чисельності та структури працівників; 

здатність проводити об’єктивний аналіз кадрової роботи на основі 

кадрового моніторингу; 

здатність розробляти необхідні кадрові документи; 

 здатність будувати раціональну структуру кадрової служби 

підприємства; 

здатність  застосовувати основні статті трудового законодавства в Україні 

за ситуацією; 

здатність формувати згуртований колектив підприємства та управляти 

ним. 

 



3. Дисципліна за вибором  навчального закладу (обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 

задач; публікація тез доповідей (100 балів). 

підсумкове – ПМК (диф.залік).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

          7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

 

 

 Галузь знань, 

спеціальність,  

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість  

кредитів 

ECTS – 5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Обов’язкова  

Рік підготовки: 

4-й - 

Модулів - 1 
Спеціальність: 072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

Семестр: 

Змістових  

модулів - 2 

8-й - 

Лекції: 

30 год. - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - 

Ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські: 

30 год. - 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

90 год. - 

Індивідуальні заняття: 

аудиторних – 5 - - 

самостійної роботи 

студента – 10 
Вид контролю: 

ПМК (диф.залік) 

 

8.Викладач 

Кулінська А.В., к.держ.у., доцент 



9.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Основи управління персоналом підприємства 

 

Тема 1. Управління персоналом у системі  менеджменту підприємств 

1.1.  Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни. 

1.2.  Управління персоналом як часткова функція менеджменту. 

1.3   Етапи історичного розвитку управління персоналом. 

 

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система 

2.1. Поведінка індивідів та груп в комерційних організаціях. 

2.2. Структура і чисельність персоналу підприємства.  

2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. 

2.4. Компетентність працівника: сутність, види. 

2.5 Рамки комепетеції та особистий розвиток. 

 

Тема 3. Керівництво та комунікації в колективі  

3.1 Керівництво, управління та нагляд в організації. 

3.2 Мотивування індивідів в колективі. 

3.3 Комунікації в бізнесі. 

 

Тема 4. Формування колективу підприємства 

4.1 Колектив як соціальна група.  

4.2 Етапи створення і розвитку трудового колективу. 

4.3 Структура та ефективність роботи трудового колективу. 

4.4 Корпоративна культура в системі управління персоналом  підприємства. 

 

Тема 5. Згуртованість і соціальний розвиток колективу 

5.1  Згуртованість колективу: сутність, стадії. 

5.2 Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління. 

5.3 Конфлікт як форма комунікації. Бар'єри непорозуміння та шляхи їх подолання. 

5.4 Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість. 

 

 

Змістовий модуль 2. Зміст процесу управління персоналом підприємства 

 

Тема 6.  Кадрова політика підприємства 

6.1. Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств. 

6.2.Стратегії управління персоналом підприємства. 

6.3. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства. 

 

Тема 7.  Служби персоналу: організація і функції 

7.1. Організація роботи кадрової служби підприємства. 

7.2.  Діловодство в роботі кадрової служби підприємства. 

 Тема 8 .  Кадрове планування у підприємстві 



8.1. Кадрове планування у підприємстві: значення, цілі, задачі, принципи, етапи. 

8.2. Стратегії  різноманітності та однакових можливостей при плануванні людських 

ресурсів.   

8.3. Види планування роботи з персоналом підприємства.  

8.4  Прогнозування в управлінні персоналом. Визначення потреби підприємства в 

персоналі. 

 

 

Тема 9. Організація набору і відбору персоналу 

9.1   Наймання персоналу у підприємство. Залучення персоналу. 

9.2  Відбір персоналу. 

9.3  Професійна орієнтація в системі управління персоналом. 

9.4  Управління трудовою адаптацією. 

9.5  Навчання на робочому місці. 

 

Тема 10. Управління процесом розвитку і рухом персоналу підприємства 

10.1.  Кар'єра: сутність, види, етапи. 

10.2   Управління кар'єрою персоналу. 

10.3   Навчання персоналу. 

10.4   Планування і підготовка кадрового резерву. правління мобільністю кадрів. 

10.5   Планування і підготовка кадрового резерву.  

 

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу 

11.1.  Способи вивільнення персоналу. Організація процесу звільнення.              

11.2.  Управління плинністю кадрів у підприємстві. 

11.3   Управління безпекою персоналу. 

 

Тема 12. Соціальне партнерство у підприємстві: сутність і функції.   

12.1  Соціальне партнерство у підприємстві: сутність і функції.                                                                                 

12.2 Система регулювання соціально-трудових відносин у підприємстві. 

12.3 Колективний договір як засіб зміцнення соціального партнерства       

 

Тема 13. Ефективність управління персоналом підприємства     

13.1 Економічна, соціальна і організаційна ефективність управління 

персоналом підприємства. 

13.2 Оцінка комплексної ефективності управління персоналом підприємства. 

13.3 Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, види, зміст і 

методологія 

13.4 Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, види, зміст і 

методологія 

13.5  Оцінювання спеціалістів і керівників у підприємстві. 

13.6  Атестація персоналу підприємства.                                                         
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