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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Фінанси» складена відповідно до освітньопрофесійної програми «Міжнародні фінанси» підготовки бакалаврів за спеціальністю 292
Міжнародні економічні відносини.
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою дисципліни є здобуття студентами фундаментальних знань з функціонування
фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства, розуміння ролі і місця
кожного елемента фінансової системи.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
- формування наступних загальних компетентностей:
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
ЗК3. Здатність навчатися та бути сучасно навченим
ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК9. Уміння бути критичним та самокритичним.
ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
- формування наступних фахових компетентностей:
ФК3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних
економічних відносин та моделей економічного розвитку.
ФК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові
матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.
ФК14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням
фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами.
ФК16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно
використовувати їх в практичній діяльності.
ФК17 Здатність розуміти технології прийняття рішень в області міжнародних фінансів,
використовувати набуті теоретичні знання для розробки ефективних стратегій та тактик поведінки
суб’єктів господарювання в складному міжнародному фінансовому середовищі;
ФК 18 Здатність оцінювати ризики в міжнародній фінансовій діяльності та управліти ними;
використовувати сучасні механізми забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарюання.
ФК19 Здатність розуміти специфіку місцевих, державних, міжнародних фінансів, фінансів
суб’єктів господарювання.
ФК 20. Здатність використовувати базові знання й практичні навички у сфері монетарного,
фіскального регулювання та регулювання міжнародного фінансового ринку
1.3. Кількість кредитів - 4
1.4. Загальна кількість годин - 120 годин
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
обов’язкова
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
2-й
-й
Семестр
3-й
-й
Лекції
32 год.
год.
Практичні, семінарські заняття
16 год.
год.
Лабораторні заняття
год.
год.
Самостійна робота
72 год.
год.
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Індивідуальні завдання
Курсова робота 30 год із самостійної роботи
Контрольна робота 5 год із самостійної роботи
1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти наступних
результатів:
ПРН1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи
необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до
інноваційних змін.
ПРН2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і
письмово, фахово використовувати економічну термінологію.
ПРН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та
змістовно інтерпретувати отримані результати.
ПРН9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми,
сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері
міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютнофінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу
технологій.
ПРН12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та
порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування.
ПРН20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти
міжнародних економічних відносин.
ПРН23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки
професійної компетентності на високому рівні.
ПРН25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та
заходи з адаптації до змін міжнародного середовища.

ПРН26 Уміти застосовувати в своїй діяльності стандарти міжнародної фінансової
звітності.
ПРН28. Знати особливості здійснення міжнародної фінансової, операційної та
інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, знання методів оптимізації фінансової
діяльності суб’єктів господарювання на міжнародному ринку.
ПРН29 Уміти використовувати сучасні методи управління корпоративними фінансами для
вирішення стратегічних завдань учасників міжнародних економічних відносин

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.
Предмет науки про фінанси. Фінанси - специфічна форма суспільних відносин.
Об'єктивні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як економічна, вартісна,
розподільна, історична категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення.
Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями. Функції фінансів як
виявлення суттєвих ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів. Дискусійні
питання щодо функцій фінансів. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.
Фінансове забезпечення відтворювального процесу. Фінансове регулювання і фінансове
стимулювання економічних і соціальних процесів.
Зародження та розвиток фінансових відносин Київської Русі. Зародження та
розвиток фінансових відносин в різних країнах світу.
Тема 2. Фінансова система.
Сутність та елементи фінансової системи. Типи фінансових систем та їх
характеристика. Характеристика різних підходів до структуризації фінансової системи.
Структурна побудова фінансової системи. Принципи побудови, характерні риси та
завдання фінансових систем.
Управління фінансовою системою. Зарубіжний досвід управління фінансовими
системами. Нормативно-правова база функціонування фінансової системи.
Тема 3. Фінансове право та фінансова політика.
Фінансове право і фінансова політика. Фінансове право як самостійна галузь
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публічного права. Норми фінансового права. Предмет фінансового права. Суб’єкти
фінансового права. Система фінансового права. Фінансове законодавство
Фінансова політика - складова економічної і соціальної політики держави. Складові
фінансової політики. Завдання і принципи фінансової політики. Стратегія і тактика
фінансової політики. Фінансова політика в умовах фінансової кризи. Стабілізація
фінансового стану в Україні та шляхи її забезпечення.
Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових
відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою
політикою. Складові елементи фінансового механізму. Фінансове планування і
прогнозування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів, їх
характеристика. Зведене фінансове планування. Баланс фінансових ресурсів і витрат
держави. Фінансовий контроль. Зміст фінансового контролю, його призначення. Види,
форми і методи фінансового контролю. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий
контроль. Суб'єкти фінансового контролю в Україні, їх функції. Фінансові норми і
нормативи; фінансові ліміти і резерви; фінансові стимули і санкції. їх використання для
активізації економічного зростання й підвищення суспільного добробуту.
Тема 4. Податки. Податкова система.
Сутність і функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Прямі
податки. Непрямі податки. Елементи системи оподаткування. Теоретичні питання
перекладання податків га ухилення від їх сплати.
Податкова система: поняття, основи побудови. Становлення та розвиток податкової
системи України. Організація роботи державних податкових органів України, їх завдання.
Податковий кодекс України, його значення для формування і функціонування науковообґрунтованої і стабільної податкової системи держави.
Тема 5. Державні фінанси.
Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. Розподільна і
контрольна функція бюджету. Бюджетний механізм фінансового регулювання і посилення
його конструктивного впливу на реалізацію стратегії економічного і соціального розвитку
України.
Бюджетна система: поняття і принципи побудови. Критерії розмежування доходів і
видатків між ланками бюджетної системи. Міжбюджетні відносини. Регулювання
міжбюджетних відносин. Міжбюджетні трансферти. Види міжбюджетних трансфертів.
Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та їх використання для визначення
розподілу міжбюджетних трансфертів. Порядок надання міжбюджетних трансфертів.
Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його складові етапи.
Організаційні засади бюджетного планування. Порядок складання, розгляду і
затвердження проектів державного і місцевих бюджетів. Виконання бюджетів за
доходами і видатками. Секвестр бюджету. Захищені статті видатків бюджету.
Казначейська система виконання державного і місцевих бюджетів. Бюджетні права
державних органів законодавчої і виконавчої влади.
Загальна характеристика державних цільових фондів. Пенсійний фонд України.
Фонд соціального страхування. Фонд соціального страхування на випадок безробіття.
Інші фонди. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування як
основне джерело формування доходів цільових фондів.
Тема 6. Фінанси суб’єктів господарювання.
Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації. Грошові
надходження від діяльності підприємств, їх склад і економічна характеристика. Валовий і
чистий дохід. Загальний і чистий прибуток. Класифікація доходів і видатків. Фінансові
ресурси. Власні і залучені грошові кошти.
Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. Джерела
формування і напрямки використання фінансових ресурсів комерційних підприємств
державної і недержавної форм власності. Взаємовідносини підприємницьких структур із
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бюджетом і цільовими державними фондами. Вплив галузевих факторів на організацію
фінансів підприємств. Фінанси бюджетних установ. Кошторисне фінансування, його зміст
і принципи.
Неприбуткова діяльність громадських формувань і доброчинних фондів.
Управління процесами формування і використання фінансових ресурсів господарських
суб'єктів. Розроблення балансів грошових потоків і прогнозування фінансових
результатів.
Тема 7. Фінансовий ринок.
Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподіл фінансових
ресурсів. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні. Суб'єкти
фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок кредитних
ресурсів. Фондовий ринок як найважливіший сегмент фінансового ринку. Первинний і
вторинний фондовий ринок, їх призначення. Біржовий і позабіржовий ринок цінних
паперів. Види цінних паперів, які можуть випускатись і обертатися в Україні. Основні
характеристики цінних паперів. Правове регулювання фондового ринку. Державний
контроль за випуском і обігом цінних паперів. Фондова біржа: правове становище,
організація і порядок роботи. Функції фондової біржі. Порядок допуску цінних паперів до
обігу на фондових біржах. Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні
економічної системи. Види фінансових послуг. Перспективи розвитку фінансового ринку
в Україні.
Тема 8. Страхування. Страховий ринок.
Економічна необхідність та роль страхування. Особливості фінансових відносин у
сфері страхування. Функції страхування. Суб'єкти страхових відносин. Форми і методи
страхового захисту. Система страхових фондів. Класифікація страхування за об'єктами і за
ознакою ризику.
Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види і форми. Страхування
кредитних і фінансових ризиків. Особисте страхування, його сутність і значення в
забезпеченні соціального захисту громадян. Перестрахування. Доходи і витрати
страховика. Страхові платежі як основне джерело доходів страховика. Витрати на виплату
страхового відшкодування і страхових сум, відрахування в запасні і резервні фонди.
Фінансові результати страхових операцій, їх рентабельність. Прибуток страхових
організацій, його розподіл і використання. Страховий ринок. Поняття страхового ринку і
його організаційна структура. Учасники страхового ринку. Організаційні форми існування
страхових компаній.
Страховий ринок та роль держави у розвитку страхового ринку в Україні
Тема 9. Міжнародні фінанси.
Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові потоки:
валютні, кредитні, фінансові ринки. Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на
фінансові інтереси країн і регіонів. Фінансова діяльність міжнародних організацій.
Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція. Валютний курс. Конвертованість
валюти. Валютне регулювання та валютні обмеження.
Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями. Проблеми
гармонізації фінансів України відповідно до критеріїв і стандартів Європейського
співтовариства.
Міжнародний фінансовий ринок: міжнародний ринок грошей (валютний ринок),
міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок цінних паперів.
Тема 10. Фінансовий менеджмент
Сутність, призначення та функції фінансового менеджменту. Завдання фінансового
менеджменту. Фінансові рішення. Об’єкти та суб’єкти фінансового менеджменту.
Фінансова стратегія як складова загальної стратегії підприємства. Послідовність та етапи
розроблення стратегії фінансового менеджменту. Тактика фінансового менеджменту.
Тактичні цілі і завдання фінансового менеджменту. Принципи фінансового менеджменту.
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Складові механізму фінансового менеджменту. Системи забезпечення фінансового
менеджменту. Методи, важелі та інструменти фінансового менеджменту
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
усьо
го

1
Тема 1. Предмет
фінансової науки.
Фінансові категорії.
Тема 2. Фінансова
система.
Тема 3. Фінансове
право та фінансова
політика.
Тема 4. Податки.
Податкова система.
Тема 5. Державні
фінанси.
Тема 6. Фінанси
суб’єктів
господарювання.
Тема 7. Фінансовий
ринок.
Тема 8.
Страхування.
Страховий ринок.
Тема 9. Міжнародні
фінанси.
Тема 10.
Фінансовий
менеджмент
Курсова робота
Контрольна робота
Усього годин

2

денна форма
у тому числі
л
п лаб інд.
.

с.
р.

3

7

4

5

6

8

2

2

4

9

4

2

3

6

2

1

3

10

4

2

4

10

4

2

4

10

4

2

4

10

4

2

4

7

2

1

4

7

2

1

4

8

4

1

3

16

30
5
72

30
5
120

32

усьо
го

8

заочна форма
у тому числі
л п лаб інд
.
.

9

1
0

11

12

с
.
р
.
1
3

8
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Назва теми
Кількість
годин
Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.
2
Тема 2. Фінансова система.
2
Тема 3. Фінансове право та фінансова політика.
1
Тема 4. Податки. Податкова система.
2
Тема 5. Державні фінанси.
2
Тема 6. Фінанси суб’єктів господарювання.
2
Тема 7. Фінансовий ринок.
2
Тема 8. Страхування. Страховий ринок.
1
Тема 9. Міжнародні фінанси.
1
Тема 10. Фінансовий менеджмент
1
Разом
16
5. Завдання для самостійної робота

№
з/п
1.

Види, зміст самостійної роботи
Підготовка студентами виступів з теми 1. «Предмет фінансової

Кількість
годин
4

науки. Фінансові категорії»

Підготовка студентами виступів з теми 2. Збір та аналіз
3
статистичного матеріалу за темою.
3.
Підготовка до теми 3. Підготовка доповідей з аналізу елементів
3
фінансової політики. Збір та аналіз статистичного матеріалу за
темою.
4.
Підготовка студентів до дискусії з теми 4 «Ефективності різних
4
податкових систем»
5.
Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 5. Збір та
4
аналіз статистичного матеріалу за темою.
6.
Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 6.
4
Підготовка до дискусії
7.
Підготовка студентами аналітичних виступів з теми 7. Збір та
4
аналіз статистичного матеріалу за темою. Підготовка до дискусії
«Політика кількісного пом’якшення та її наслідки для
фінансового ринку»
8.
Підготовка студентами аналітичних виступів з теми 8. Збір та
4
аналіз статистичного матеріалу за темою.
9.
Підготовка студентами аналітичних виступів з теми 9. Збір та
3
аналіз статистичного матеріалу за темою. Підготовка до дискусії
«Криза міжнародних фінансів: можливі шляхи виходу»
10.
Підготовка студентами аналітичних виступів з теми 10. Збір та
4
аналіз статистичного матеріалу за темою. Підготовка до дискусії
«Фінансовий менеджмент в умовах кризи»
11.
Курсова робота
30
12.
Контрольна робота
5
Разом
72
6. Індивідуальні завдання
Курсова робота передбачає 30 годин із складу самостійної роботи студентів. В
повному обсязі вимоги до курсової роботи в методичних рекомендаціях.
2.
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Контрольна робота, що проводяться під час аудиторних занять, передбачає 5 годин
із складу самостійної роботи студентів. Контрольна робота складається з теоретичноаналітичних завдань, тестових завдань та задачі.
7.Методи навчання
Форми та методи навчання: лекція, бесіда, дискусія, проблемний виклад
навчального матеріалу, евристичний, аналітичний методи, дослідницький метод, метод
проектів, практичні методи (вправи).
8. Методи контролю
При вивченні дисципліни застосовуються такі методи контролю: усний, письмовий,
тестовий. Поточний контроль проводиться під час семінарських занять у вигляді усного
або письмового опитування, виступів студентів під час обговорення питань, самостійної
роботи, тестування, написання есе, рефератів, контрольних робіт тощо. Результати
поточного контролю (поточна успішність) враховується під час визначення підсумкової
оцінки з дисципліни у формі іспиту.
Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення екзамену.
Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних завдань – 40. Час
виконання – до 80 хвилин. УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені
студент на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0).
У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі
запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною
відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається
можливість скласти екзамен в дистанційній формі з використанням платформи GoogleClass.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Критерії оцінки усного опитування на семінарських заняттях
Критерії оцінки усного опитування на семінарських заняттях встановлюються за
такими критеріями:
 розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;
 ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу;
 знання основної та додаткової літератури;
 уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій
(кейсів), розв’язання задач, проведення розрахунків тощо при виконанні завдань, внесених
на розгляд в аудиторії;
 логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах і аудиторії, вміння
захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації, отриманої з відповідей
інших осіб.
“2” балів студент отримує, якщо його відповідь повністю відповідає визначеним
критеріям. Він повинен знати відповіді на всі питання навчальної
програми,
продемонструвати повні і глибокі знання лекційного матеріалу, а також підручників і
навчальних посібників. Студент – відмінник повинен знати як саме економічні категорії і
закони проявляються в ринкових умовах на мікрорівні та на макрорівні здійснювати
порівняльний аналіз, робити логічні висновки, висловлювати власне ставлення до
пропонованих йому проблем, демонструвати знання законодавчих та нормативних актів
України.
“1” бали виставляється тоді, коли знання студентів відповідають мінімуму і не
нижче вимог, які існують у вищій школі і є в навчальних планах і програмах. Ці бали
виставляється коли студент продемонстрував, хоча і не в повному обсязі, але в цілому,
правильні знання програми курсу, виявив розуміння основного змісту питань.
“0,5” балів ставиться при наявності серйозних недоліків, коли знання студентів
нижче мінімуму навчальної програми, коли вони мають хаотичний і безсистемний
характер, коли у студента відсутнє розуміння не тільки другорядних, але і вузлових
питань курсу.

10
2. Критерії оцінки знань при виконанні задач на семінарських заняттях
«0,5» балів ставиться коли студент дає повну вичерпну відповідь. Вона складається
з правильних арифметичних дій, доцільного та логічного теоретичного обґрунтування
виконаних розрахунків.
“0,3” бали студент отримує у тому випадку, коли арифметичне рішення задачі
дається без повного теоретичного обґрунтування.
“0” ставиться, коли студент зовсім не розв’язує задачі, або розв’язує її
неправильно. Опис та розв’язок є повністю ідентичним опису і розв’язку задачі іншим
студентом.
3. Критерії оцінки відповідей на тестові питання на семінарських заняттях
Тестове завдання передбачає необхідність вибрати одну або кілька правильних
відповідей на поставлені питання. Кожна правильна відповідь на тестові запитання
оцінюється в 1 бал. На виконання одного завдання відводиться 1-2 хвилини.
Загальна оцінка за тестове завдання виставляється в залежності від набраної
кількості балів:
“0,5” балів виставляється, якщо правильні відповіді складають 90-100%.
“0,4” бали виставляється, якщо правильні відповіді складають 74-89%.
“0,3” бали виставляється, якщо правильні відповіді складають 60 - 73%.
“0” виставляється, якщо правильні відповіді складають до 60%.
Підсумкова оцінка на семінарському занятті виставляється на основі оцінювання
всіх видів робіт як середня величина:
Шкала балів за видами робіт
№ Види навчальних робіт
Максималь
на оцінка
1 Відповіді на семінарах
0-2
3
2

Тестування
Розв'язання задач

0-0,5
0-0,5

Примітка
За семінар, незалежно від кількості
відповідей
За одне правильно виконане завдання
За заняття, незалежно від кількості задач

Критерії оцінки на екзамені. Екзаменаційна робота складається із
- 20 тестів – 1 бал за кожну вірну відповідь. 20 балів
- 2 аналітично-теоретичних завдання (по 10 балів)
“10 - 9” балів студент отримує, якщо його відповідь повністю відповідає визначеним
критеріям. Він повинен знати відповіді на всі питання навчальної програми, продемонструвати
повні і глибокі знання лекційного матеріалу, а також підручників і навчальних посібників.
Студент – відмінник повинен знати як саме економічні категорії і закони проявляються в
ринкових умовах на мікрорівні та на макрорівні здійснювати порівняльний аналіз, робити логічні
висновки, висловлювати власне ставлення до пропонованих йому проблем, демонструвати знання
законодавчих та нормативних актів України.
“8-7” балів свідчить, що студент має тверді знання з дисципліни «Мікроекономіка і
макроекономіка» в обсязі навчальної програми, вміє використовувати інструментарій
мікроаналізу. Але у розкритті змісту питань були допущені незначні помилки у формулюванні
термінів і категорій, або недостатнє висвітлення питань.
“6-4” балів виставляється тоді, коли знання студентів відповідають мінімуму і не нижче
вимог, які існують у вищій школі і є в навчальних планах і програмах. Ці бали виставляється коли
студент продемонстрував, хоча і не в повному обсязі, але в цілому, правильні знання програми
курсу, виявив розуміння основного змісту питань.
“3-1” балів ставиться при наявності серйозних недоліків, коли знання студентів нижче
мінімуму навчальної програми, коли вони мають хаотичний і безсистемний характер, коли у
студента відсутнє розуміння не тільки другорядних, але і вузлових питань курсу.
Оцінювання рівня виконання курсової роботи
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Критерії оцінювання

Максимальна
кількість
балів

Оцінювання рівня виконання
1 Якість виконання теоретичної частини курсової роботи: повнота
літературного огляду, наявність авторського аналізу літературних джерел,
грамотність цитування
2 Правильність представлення емпіричних результатів та якість їхньої
інтерпретації
3 Оформлення роботи
4 Вчасність виконання завдань з виконання курсової роботи
5. Апробація результатів дослідження
Оцінювання захисту курсової роботи
6 Виступ студента на публічному захисті курсової роботи: чіткість,
логічність у викладенні матеріалу, володіння матеріалом
7 Якість унаочнення виступу
8 Відповіді на запитання
Загалом

9. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Курсова
Теми 1-10
Контрольна робота
Разом
робота
25
5
30
60
Т1, Т2 ... – теми розділів.

7 балів
7 балів
2 бали
2 бали
2 бали
3 балів
2 балів
3 балів
30 балів

Екзамен

40

Сума
100

Поточний контроль, самостійна робота
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Разом
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
25
Т1, Т2 ... – теми розділів; ВС - відповіді на семінарах; РЗ – розв’язання задач; Т –
тестування; АПЗ – аналітично-пошукове завдання
Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
70-89
50-69
1-49

для чотирирівневої
шкали оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для дворівневої
шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано

13. Рекомендована література
Основна література
1. Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник: 2 вид., доповн. / Карлін М.І. Київ
: Видавничий дім «Кондор», 2021. 364 с.
2. Фінанси. Практикум / І. О. Лютий, С. Я. Боринець, З. С. Варналій, та ін.; за ред.
д.е.н., проф. І. О. Лютого. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 352 с.
3. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки держави : навчальний
посібник. Карлін М. І. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 416 с.
4. Фінанси підприємств. Підручник / О.Б.Курило, Л.П.Бондаренко, О.Й Вівчар,
О.М.Чубка .К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. 340 с.
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11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
1. www.zakon.rada.gov.ua – Верховна Рада України.
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Сайт Національного банку України https://bank.gov.ua
4. Сайт Світового банку // Режим доступу: http://www.worldbank.org

13
5. Сайт Міжнародного Валютного фонду. – Режим доступу: http://www.imf.org
6. www.ssmsc.gov.ua – Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку.
7. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
8. www.finance.ua – система розкриття інформації на фінансовому ринку України.
9. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.
10. www.securities.org.ua – інтернет-бібліотека "Цінні папери України”.
11. www.smida.gov.ua – система розкриття інформації на фондовому ринку України.
12. www.uaib.com.ua – Українська асоціація інвестиційного бізнесу.
13. Global finance // https://www.gfmag.com
14. http://lira-k.com.ua/books/ekonomichni/?page=2
15. http://condor-books.com.ua/index.php?route=product/product&path=1&product_id=962
12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин
непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через
пандемію)
В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за
змішаною формою навчання, а саме:
– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom проводяться
всі лекційні заняття;
– дистанційно на платформі Google-Class та Zoom проводяться практичні
(семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи;
– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) можуть проводитись до 40%
практичних та семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з
урахуванням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких
карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання
надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен в
дистанційній формі з використанням платформи Google-Class.

