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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Формування у майбутніх фахівців комплексного уявлення про порядок навчання в 

університеті за обраною спеціальністю, змісту спеціальності на основі 

компетентністного підходу та сфери практичного застосування отриманих знань та 

навичок у обраній професійній діяльності 

Тривалість 
6 кредитів ЄКТС/180 годин (лекції 8 год., практичні заняття 64 год., самостійна робота 

108 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність широких знань у фінансово-економічній сфері 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування 

(ПР07); 

 Виявляти навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань 

(ПР19); 

 Розуміти вимоги до діяльності за 
спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК02); 

 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК06); 

 Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК09); 

 Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури (СК02); 

 Здатність здійснювати ефективні комунікації в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування (СК09); 

 Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави (ПР21); 

 Знати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, розуміти цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні 

(ПР22); 

 Визначати досягнення і ідентифікувати 
цінності суспільства на основі розуміння місця 

предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення 

здорового способу життя (ПР23) 

банківської справи та страхування (СК11). 

 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Загальні основи підготовки фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Тема  1. Зміст та 

особливості підготовки 

фахівців за спеціальністю 

«Фінанси, банківська 
справа та страхування» 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді на теми: 

1. Роль професії фінансиста в Україні. 

2. Державні фінанси в структурі фінансової 

системи країни. 

3. Особливості діяльності фахівців у сфері 

державних фінансів. 

4. Основні положення закону України «Про 

вищу освіту». 

5. Фінанси суб’єктів господарювання в 
структурі фінансової системи країни. 

6. Особливості фінансової роботи фахівців у 

сфері фінансів підприємств. 

7. Міжнародні фінанси в структурі 

фінансової системи країни. 

8. Особливості діяльності фахівців з фінансів 

у світовому господарстві. 

Тема  2. Основні аспекти 

фінансів  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Підготувати реферати на теми:  

1. Фінансовий ринок, як складова фінансової 

системи країни. 

2. Грошово-кредитна політика держави. 

3. Фіскально-бюджетна політика держави. 

4. Податкова політика держави. 
5. Бюджетна система держави. Діяльність 

фахівців з фінансів в структурі органів 

управління бюджетами. 

Модуль 2. Основи банківської справи та страхування 

Тема  3. Основи 

банківської справи 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді на теми: 

1. Практика банківського обслуговування 

зарубіжних країн. 

2. Особливості створення та розвитку 

банківської системи України. 

3. Кредиті операції банків та роль фахівців з 

фінансів при виконанні цих операцій. 

4. Місце банків в банківській системі 

України. 
5. Особливості фінансової роботи фахівців в 

діяльності банку. 

 

 

 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 2. Основи банківської справи та страхування 

Тема  4. Сутність та роль 

страхування в економіці 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати реферати на теми: 
1. Виникнення та розвиток страхування. 

2. Роль страхування в забезпеченні захисту 

майнових інтересів громадян. 

3. Функції страхування в умовах соціально-

економічного розвитку України.  

4. Страхування як ринковий механізм 

забезпечення стабілізації економіки. 

5. Перспективи розвитку страхування в 

ринковій економіці. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-2): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 3-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 
50 



самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


