
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУСИ 
ОБОВЯЗКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» для здобувачів вищої освіти першого (ба-

калаврського) рівня вищої освіти, спеціальність  

071 «Облік і оподаткування» 
  



 

 

  СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УБС СТУДІЯ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ТА МІЖОСОБИСТІСНІ КО-

МУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни УБС студія «Тайм-менеджмент та мі-

жособистісні комунікації в бізнесі» 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інсти-

тут, кафедра права  і  соціаль-

но-гуманітарних дисциплін 

Розробники Майстренко    Світлана    Віталіївна, 

доцент  кафедри  права  і  соціаль-

но-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 6 рі-

вень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисци-

пліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин ста-

новить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 2 години підготовка та захист 

індивідуальної роботи, 115 годин ста-

новить самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українська 

Викладач Майстренко    Світлана    Віталіївна, 

доцент  кафедри  права  і  соціаль-

но-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 



 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування у студентів системи знань та навичок щодо організації часу та 

підвищення власної продуктивності, формування навичок ефективної мовлен-

нєвої  поведінки  в  актуальних  ситуаціях  спілкування,  набуття комунікатив-

ного  досвіду  для  формування  професійної  майстерності  та конкурентоздат-

ності сучасного фахівця. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1.Міжособистісні усні комунікації в бізнесі 

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності Спілкування  і  ко-

мунікація.  Функції  спілкування.  Види,  типи  і форми професійного спілку-

вання. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування. Невербальні   ком-

поненти   спілкування.   Гендерні   аспекти спілкування. Поняття ділового спі-

лкування. 

Тема 2. Риторика і мистецтво презентації Поняття  про  ораторську  (риторичну)  

компетенцію.  Публічний виступ  як  важливий  засіб  комунікації  переконання.  

Мистецтво аргументації.   Техніка   і   тактика   аргументування.   Мовні   засоби 

переконування.  Комунікативні  вимоги  до  мовної  поведінки  під  час публіч-

ного виступу. Види  публічного  мовлення.  Презентація  як  різновид  публічного 

мовлення.  Типи  презентацій.  Мовленнєві,  стилістичні  і  комунікативні 

принципи презентації. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ста-

вити запитання, уміння слухати. 

Тема 3. Культура усного фахового спілкування 

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час безпосере-

днього спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. 

Функції та  види  бесід.  Стратегії  поведінки  під  час  ділової  бесіди.  Співбесіда  

з роботодавцем. Етикет телефонної розмови. 

Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем Наради,  збори,  

переговори,  дискусії  як  форми  колективного обговорення.  Мистецтво  пере-

говорів.  Збори  як  форма  прийняття колективного рішення. Нарада. Дискусія.  

«Мозковий  штурм»  як  евристична  форма,  що  активізує креативний потенціал 

співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології про-

ведення «мозкового штурму».  

 

Змістовний  модуль  2.Міжособистісні  письмові  комунікації  в бізнесі 

Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації Класифікація  

документів.  Національний  стандарт  України.  Склад реквізитів документів.  

Вимоги  до  змісту  та  розташування  реквізитів. Вимоги  до  бланків  документів.  

Оформлювання  сторінки.  Вимоги  до тексту документа. 

Тема 6. Документація з кадрово-контрактних питань та довідково-інформаційні 

документи Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв. 

Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. 

Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода. Прес-реліз.  По-

відомлення  про  захід.  Звіт.  Службова  записка. Рапорт. Довідка. Протокол, 



 

 

витяг з протоколу. 

Тема 7. Етикет службового листування Класифікація листів. Реквізити листа та 

їх оформлювання. Різні типи листів.  

Тема 8. Перевірка на плагіат Поняття  плагіату.  Типи  плагіату.  Рерайт.  Правила  

цитування. Академічна  доброчесність.  Визначення  оригінальності  авторського 

тексту. Показник унікальності і збігів. Способи перевірки тексту на унікальність. 

Програмне забезпечення перевірки  текстів  на  плагіат. Advego   Plagiatus та 

eTXT  Антиплагіат. Онлайн сервіси перевірки на плагіат. 

 

Змістовний модуль 3. Тайм-менеджмент 
Тема 9. Природа часу Визначення  часу  як  одного  з  основних  понять фізики і 

філософії. Двояка природа феномену часу. Економічні функції, що виконує час.  

Предмет,   об’єкт,   мета,   завдання,   зміст,   функції   «Тайм- 

менеджменту»  як  навчальної  дисципліни.  Аналіз  визначень  

тайм-менеджменту. Етапи розвитку тайм-менеджменту. 

Тема 10. Час як ресурс і ціль організації та особистості Визначення і значення 

часу. Властивості і види часу. Соціальний час. Особистісний час. Проблеми 

недоліку часу. Особливості часу як ресурсу. Поняття організаційної свідомості. 

Компетентність людини в часі. Закон  часу  як  стратегічного  ресурсу.  Стратегії  

управління  часом. Система управління часом. Основні підходи до управління 

часом. 

Тема 11. Цілеутворення й життєві пріоритети Визначення  понять  «мета»  і  

«цілеутворення».  Класифікація  цілей. Система  цілей:  довгострокові,  серед-

ньострокові  і  поточні  цілі.  Основні аспекти цілепокладання. Пошук і фор-

мулювання цілей. Цілепокладання і процес досягнення мети. Помилки цілепо-

кладання. «Дерево цілей». Кількість  і  ступінь  важливості  цілей.  Пріоритет-

ність  і  термін досягнення  цілей.  Логічна  підпорядкованість  і  гармонійність  

цілей. Раціональність   і   ступінь   усвідомленості   результату   процесу ціле-

покладання. Деталізація і конструктивність цілей. Ключові  сфери  життя.  

Життєві  цілі  особистості.  Основні  цінності особистості.  Підходи  до  життя:  

проактивний  фокус,  реактивний  фокус. Визначення цінностей. 

SMART-технологія постановки цілей.  

Тема 12. Хронометраж: інвентаризація та аналіз часуВизначення поняття, сут-

ність, задачі хронометражу часу. Алгоритм інвентаризації  людської  діяльності.  

Методи  інвентаризації  і  аналізу організаційного та індивідуального часу. Зміна  

способів  управління  часом  за  допомогою  поточної  карти  та поточної діаг-

рами. Аналіз часових витрат з використанням карт і графіків Ганта. Мережевий 

аналіз. Хронокарта Гастаєва. Журнал часу. Органайзер як ТМ-інструмент. Ме-

нтальні  карти  перешкод.  Види  перешкод  досягнення  цілей. Причини  нее-

фективного  використання  часу.  Процедура  самоаналізу використання робо-

чого часу. 

Тема 13. Психологічні аспекти тайм менеджменту Індивідуальний,  рольовий  та  

соціальний  тип  тайм-менеджменту.  Цикл  сучасного  тайм-менеджменту.  

Критерії  оцінки  ефективності використання тайм-менеджменту. Ціннісні  орі-

єнтири  особистості.  Життєва  позиція  особистості. Формування   професій-



 

 

но-ділових   якостей   менеджера.   Соціально-психологічні якості менеджера. 

Самомотивація  до  виконання  запланованої  дії.  Типи  особистості залежно від 

типу самомотивації. Бажання, потреба, необхідність. Лінь та рекомендації її 

подолання. Нагороди і покарання. Синдром «вигоряння»: види, причини, ознаки, 

профілактика. Задачі контролю. Контроль процесів і результатів. Прийняття 

рішень за  відхиленнями.  Самоконтроль  процесу  діяльності  і результатів. 

Контроль дня. Етапи контролю. Метод «П’яти пальців» (за Л. Зайвертом). 

Способи  оцінки  власної  ефективності.  Використання  карт  контролю. Правила 

і помилки контролю. 

Тема 14.  Планування діяльності Зміст процесу планування. Функції планування. 

Сутність планування як  функції управління організацією. Принципи плану-

вання. Порівняння організації  часу  з  організацією  простору.  Перешкоди  на  

шляху ефективного планування часу. Базові  техніки  планування  і  управління  

часом.  Контекстне планування. Техніка планування «Кайрос». Піраміда Фран-

кліна. Система управління  часом  Б.  Франкліна.  Списки  справ  (to  do  list).  

Метод хронометражу.    Техніка    Pomodoro.    «Стратегічна    картонка». Дов-

гострокове  і  короткострокове  планування.  Результато-орієнтоване плануван-

ня. Прийом «З’їдання слона». Прийом виконання справ «Швейцарський сир».  

Прийом  виконання  справ  «Залиште  гидливість,  з’їжте  жабу». Правила  по-

чатку  дня.  Правила,  що  стосуються  ходу  дня.  Графік працездатності. Са-

морозвантаження. Загальні рекомендації з організації режиму дня на основі бі-

оритміки. Індивідуальний робочий стиль. Складання рамочного плану дня. 

Тема 15. Інструменти організації часу Механізми  для  управління  часом.  Ем-

піричний  принцип  Парето (20/80).    Метод  пріоритетного  планування  АВС  

(15/20/65).  Оцінка. Тимчасові рамки. Техніка 4D.Пріоритети.Дж.  Моргенстерн.  

Техніка  SPACE.  Метод  Д.  Аллена. Ведення  картотеки.  «43  папки».  Метод  

попарного  порівняння.  Правила делегування завдань. Тайм-менеджмент із за-

стосування програми Outlook. Аналіз витрат часу  в  Excel.  «Мобільний  офіс»,  

кишеньковий  комп’ютер,  диктофон. Робота  з  електронною  поштою.  Evernote. 

Personal  Efficiency  Program (PEP) -методика особистої ефективності. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Студент демонструє знання теорії та концепції взаємодії людей в 

організації, включаючи питання мотивації, групової динаміки, 

командоутворення, комунікацій, лідерства та управління конфлі-

ктами 

РНД 2 Студент демонструє розуміння комунікаційних процесів в орга-

нізації, основ ділового спілкування, принципи і методи організації 

ділових комунікацій 

РНД 3 Студент демонструє навички сучасних технологій ефективного 

впливу на індивідуальну та групову поведінку в організації 

РНД 4 Студент показує вміння аналізувати та використовувати особли-



 

 

вості різних стилів лідерства 

РНД 5 Студент розробляє етапи розвитку  особистісного потенціалу: 

розвивати навички аналітичного і критичного мислення і розу-

міння; оцінювати ідеї та пропозиції; формулювати докази; робити 

висновки і узагальнювати аргументи; творчо генерувати нові ідеї 

РНД 6 Студент показує вміння розробляти критерії оцінки, використо-

вувати сучасні підходи до діагностики лідерства та ефективності 

роботи команди 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР14 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР17 Визначати та планувати можливості особистого професійного 

розвитку. 

ПР18 Демонструвати базові навички креативного та критичного мис-

лення у дослідженнях та професійному спілкуванні.  

ПР19 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відк-

ритості до нових знань. 

ПР20 Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати об-

ґрунтовані фінансові рішення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Риторика і мистецтво презентації Л.2,3, ПР.2,3. 

Тема 3. Культура усного фахового спілкування Л.4, ПР.4. 

Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем Л.5, ПР.5. 

Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації Л.6, ПР.6. 

Тема 6.Документація з кадрово-контрактних питань та довідково-інформаційні 

документи Л.7,8, ПР.7,8,9. 

Тема 7. Етикет службового листування. Тема 8. Перевірка на плагіат Л.9,10, 

ПР.10. 

Тема 9. Природа часу. Тема 10. Час як ресурс і мета організації та особистос-

тіЛ.11, ПР.11. 

Тема 11. Цілеутворення й життєві пріоритети. Тема 12. Хронометраж: інвента-

ризація та аналіз часу Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Психологічні аспекти тайм менеджменту Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Планування діяльності Л.14, ПР.14. 



 

 

Тема 15. Інструменти організації часу Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1.  інтерактивні  лекції  (проблемні  лекції,  лекції-дискусії,  лек-

ції-демонстрації з використанням мультимедійного обладнання);МН2. практи-

чні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, публічні виступи, презентації, 

захист результатів виконання групових або індивідуальних завдань, підготовка 

есе,  колоквіум тощо); МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота 

в групах). Лекції  надають  студентам  основний  теоретичний  матеріал  з  питань 

знання  законів  ефективноїкомунікації,  як  усної,  так  і  писемної; категоріа-

льного апарату, основних принципів, методів, технік управління часом  (РНД  1,  

РНД  2,  РНД  4).  Лекції  доповнюються  практичними заняттями,  що  надають  

студентам  можливість  закріпити  навчальний матеріал  та  застосовувати  тео-

ретичні  знання  щодо  реальних  ситуацій. Практичні  заняття  укладено  із  за-

стосуванням  методів  практико-орієнтованого  навчання,  що  передбачає  ак-

туалізацію  теоретичного матеріалу,  розв’язування  завдань,  що  мають  прак-

тичний  характер, вимагають аналітичної роботи, уміння влучно висловлювати  

думки для успішного  розв’язання  проблем  і  завдань  у  професійній  діяльності;  

моделювати спілкування з різними людьми і аудиторіями в професійній діяль-

ності;  вести  дискусії;  готувати  та  проголошувати  промови  різних типів;  

оперувати  засобами  писемної  професійної  комунікації,  зокрема, складати  

різні  типи  документів  (результати  навчання  РНД3 -РНД  5). Самостійне нав-

чання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також  до  виконання  

завдань  як  індивідуально,  так  і  в  командах  для підготовки  повідомлень,  

презентацій,  публічних  виступів,  що  дозволяє формувати уміння  розподіляти  

ресурси  для  ефективної  самоорганізації; використовувати  технології  плану-

вання  власного  часу,  принципи планування поточного днятощо (РНД 4 –РНД 

6). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала оціню-

вання ECTS 

Визначення Чотирибальна націо-

нальна шкала оціню-

вання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 



 

 

FX Незадовільно – можливе 

складання заходу підсумко-

вого семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «УБС студія 

«Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі» – залік. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні 

питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових, ситуаційних 

завдань, контрольних робіт, презентація та захист індивідуальної  роботи.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», на-

ведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі» та їх 

оцінювання 
Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна кіль-

кість балів за захід 

поточного контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна кількість 

балів за захід поточ-

ного контролю 

Практичне заняття 1 5 Практичне заняття 1 5 

Практичне заняття 2 5 Практичне заняття 2 5 

Практичне заняття 3 5 Практичне заняття 3 5 

Практичне заняття 4 5 Практичне заняття 4 5 

Практичне заняття 5 5 Практичне заняття 5 5 

Практичне заняття 6 5 Практичне заняття 6 5 

Практичне заняття 7 5 Практичне заняття 7 5 

Практичне заняття 8 5 Практичне заняття 8 5 

Практичне заняття 9 5 Практичне заняття 9 5 

Практичне заняття 10 5 Практичне заняття 10 5 

Практичне заняття 11 5 Контрольна робота 15 

Практичне заняття 12 5 Індивідуальна робота  20 

Практичне заняття 13 5 Тестування 15 

Практичне заняття 14 5   

Практичне заняття 15 5   

Індивідуальна робота 1 10   

Індивідуальна робота 2 15   

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та на-

вчально-методичне забезпе-

чення 

1.Скибицька  Л.І.  

Тайм-менеджмент:навчальний посібник. 

К.:Кондор, 2009. 528 с. 2.Шевчук  С.В.  Ук-



 

 

раїнська  мова  за професійним спрямуван-

ням: підручник. К.: Алерта, 2010. 696 с. 

3.Дэвид Аллен. Как привести делав порядок. 

Искусство продуктивности без стресса  

GettingThingsDone: The Artof Stress-Free 

Productivity.  М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2011. 368 с. ISBN 978-5-91657-147-9. 

4.Радевич-Винницький Я. Етикет і культура 

спілкування: навчальний посібник. К.: 

Знання,2006. 5.Трейси Б. Тайм-менеджмент 

по БрайнуТрейси. Как заставить время ра-

ботать на вас : учебное пособие. М.:  

Альпина Бизнес Букс, 2016. 302 с. 

 
 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Професійна  іноземна  мова  та  міжна-

родні бізнес-комунікації 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інсти-

тут, кафедра права  і  соціаль-

но-гуманітарних дисциплін 

Розробники Семко Н.М. доцент, к. філол. н., доцент 

кафедри   менеджменту   та   соціаль-

но-гуманітарних  дисциплін  ЛННІ  

ДВНЗ «УБС» (керівник робочої групи); 

Гриців В. Б. к.  пед.  н.,  доцент  кафедри 

менеджменту  та  соціаль-

но-гуманітарних дисциплін ЛННІ ДВНЗ 

«УБС; 

Була  Н.  Я. старший  викладач  кафедри 

менеджменту  та  соціаль-

но-гуманітарних дисциплін ЛННІ ДВНЗ 

«УБС»; 

Шевченко  В.  І.к.  філол.  н.,,  доцент 

кафедри   менеджменту   та   соціаль-

но-гуманітарних  дисциплін  ХННІ  

ДВНЗ «УБС»; 

Потапенко  Л.  В. к.  філол.  н.,  доцент, 

доцент   кафедри   права   і   соціаль-

но-гуманітарних  дисциплін  ЧННІ  

ДВНЗ «УБС»; 

Чабак  Л.І. старший  викладач  кафедри 

права і соціально-гуманітарних дисцип-

лін ЧННІ ДВНЗ «УБС»; 

Шевченко  Н.  О. к.  філол.  н.,,  доцент 

кафедри  економіки  та  управління  ІБТБ 

ДВНЗ «УБС». 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 6 рі-

вень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисци-

пліни 
30 тижнів, 1-й та 2-й семестр 



 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг  дисципліни  становить  12  кре-

дитів ЄКТС,  360  годин,  з  яких  120  

годин становить контактна робота з ви-

кладачем (120 годин практичних занять), 

236 годин становить  самостійна  робота,  

4  години індивідуальна роботаатестація: 

диф. залік-1 семестр, іспит-2 семестр 

Мова викладання Англійська 

Викладач Потапенко  Л.  В. к.  філол.  н.,  доцент, 

доцент   кафедри   права   і   соціаль-

но-гуманітарних  дисциплін   

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою  навчальної  дисципліни  є формування  у  студентів  мовленнєвої ком-

петенції та її компонентів: лінгвістичної (лексика, граматика, семантика, фоне-

тика,  орфографія),  соціолінгвістичної  та  прагматичної  компетенцій; форму-

вання умінь та навичок професійного спілкування іноземною мовою на рівні   

незалежного   користувача   (В2),   який   забезпечує   необхідну комунікативну 

спроможність у ситуаціях професійної діяльності в усній та письмовій  формах;  

оволодіння  новітньою  фаховою  інформацією  з іншомовних джерел. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Загальномовний, країнознавчий і категорії буття 

Тема 1. Освіта та майбутня професія. Студенти опрацьовують текстовий мате-

ріал  та  лексику,  що  дозволить  їм  при  знайомстві  вести  бесіду  та розповідати  

про  себе,  наш  інститут  та  переваги  навчанняу  ньому,  вибір кар’єри  та  свою  

майбутню  професію.  Приділяється  увага  опрацюванню мовних моделей, не-

обхідних для читання, розуміння та перекладу текстів з питань,  що  вивчаються.  

Узагальнення  та  активізація  граматичної  теми “Present Simple and Present 

Continuous Tenses. Stative Verbs”. Опрацьовуються граматичні моделі в процесі 

удосконалення навичок усного діалогічного та монологічного мовлення та пи-

сьма. 

Тема 2. Країнознавство. Вивчається  ключова  термінологія,  необхідна  для чи-

тання, розуміння, перекладу матеріалів та ведення бесіди з питань: Україна та  її  

економіка;  моє  рідне  місто,  визначні  місця  Києва/  Львова/  Харкова/ Черкас;  



 

 

Велика  Британія  та  її  економіка.  Узагальнення  та  активізація граматичної  

теми  “Present  Perfect  and  Present  Perfect  Continuous  Tenses. Questions/   

Question   Tags”.   На   прикладах   автентичних   матеріалів удосконалюються 

навички усного діалогічного та монологічного мовлення та перекладу. 

Тема 3. Ділове та міжособистісне спілкування. Тема присвячена вивченню та  

опрацюванню  мовних  моделей,  необхідних  для  спілкування  у  типових си-

туаціях у ділових поїздках (готель, діловий ланч, ресторан). Узагальнення  

та активізація граматичної теми “Past Simple and Past Continuous Tenses. Used 

to...”. Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок ус-

ного діалогічного та монологічного мовлення та письма. 

 

Змістовий модуль ІІ. Усне та письмове спілкування з міжнародними парт-

нерами 
Тема 4. Ведення телефонних розмов. Вивчаються та опрацьовуються мовні мо-

делі  та  ключова  термінологія,  необхідні  для  ділового  спілкування  по теле-

фону,  а  також  мовленнєвий  етикет  спілкування  по  телефону. Узагальнення та 

активізація граматичної теми “Past Perfect and Past Perfect Continuous Tenses”. На 

прикладах автентичних матеріалів удосконалюються навички  усного  діалогі-

чного  та  монологічного  мовлення,  перекладу  та письма 

Тема 5. Ефективна презентація: структура та правила проведення. На прикладах  

автентичних  матеріалів  вивчаються  види,  структура,  мовні аспекти та правила 

проведення презентації; вимоги до презентації цифрової інформації та до роз-

робки наочного супроводу презентації. Узагальнення та активізація  граматичної  

теми  “Future  Forms”.  На  прикладах  автентичних матеріалів удосконалюються 

навички усного діалогічного та монологічного мовлення, перекладу та письма. 

Тема  6. Письмове  ділове  спілкування. Вивчаються  та  опрацьовуються мовні  

моделі  та  ключова  термінологія,  необхідні  для  письмового  ділового спіл-

кування. На прикладах автентичних матеріалів вивчаються стиль, типи, струк-

тура,  зразки  та  правила  написання  ділових  листів,  e-mail  та  мемо. Студенти  

опрацьовують  матеріал  про  роль  комп’ютерів  в  діловому  житті. Узагаль-

нення   та   активізація   граматичної   теми   “Nouns/   Articles”. Опрацьовуються 

граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного діалогічного та 

монологічного мовлення та письма. Змістовий модуль IIІ. Міжнародне співро-

бітництво та міжкультурне спілкування 

Тема  7.  Проведення  зборів,  зустрічей  та  засідань. Вивчаються  та опрацьо-

вуються  мовні моделі, ключова термінологія та правила поведінки, необхідні  

для  проведення ділових  зустрічей,  зборів,  засідань  та  мов-

но-культурологічний  аспект  проведення  ділових  зустрічей/  засідань  з іно-

земними  партнерами.  Узагальнення  та  активізація  граматичної  теми 

“Infinitive/ -ing  form/  Participle”.  На  прикладах  автентичних  матеріалів удо-

сконалюються навички усного діалогічного та монологічного мовлення,  

перекладу та письма. 

Тема 8. Мистецтво ведення переговорів. Вивчаються  та  опрацьовуються мовні  

моделі,  ключова  термінологія  та  правила  поведінки,  необхідні  для ведення  

переговорів.  На  прикладах  автентичних  матеріалів  вивчаються наступні  пи-



 

 

тання:  види,  етапи,  правила  та  мовно-культурологічний  аспект ведення пе-

реговорів. Узагальнення та активізація граматичної теми “Modal Verbs”.  На  

прикладах  автентичних  матеріалів  удосконалюються  навички усного діало-

гічного та монологічного мовлення, перекладу та письма. 

Тема 9.Особливості ділового міжкультурного спілкування. Вивчаються та 

опрацьовуються мовні моделі, ключова термінологія та правила поведінки, не-

обхідні  для  ділового  міжкультурного  спілкування.  На  прикладах автентичних  

матеріалів  вивчаються  особливості  ділового  міжкультурного спілкування;  

Узагальнення  та  активізація  граматичної  теми  “Infinitive/ -ing form/  Participle.  

Modal  Verbs”.  На  прикладах  автентичних  матеріалів удосконалюються на-

вички усного діалогічного та монологічного мовлення, перекладу та письма. 

 

Змістовий модуль ІV. Презентація індивідуальних проектів та обговорення 

самостійно прочитаної літератури. 

Тема  10.  Індивідуальні  проекти  студентів. Студенти  презентують індивідуа-

льно підготовлені проекти з тем, що вивчалися протягом семестру, обговорюють 

їх, та аналізують помилки відповідають на запитання. 

Тема  11.  Обговорення  самостійно  прочитаної  літераури.  У  процесі розповіді  

прочитаного  текстового  матеріалу  студенти  закріплюють  мовні моделі, роз-

вивають навички усного мовлення , дискусії. 

 

Змістовий модуль V. Заснування та ведення бізнесу 

Тема 12. Заснування та форми бізнесу. Вивчаються  питання  та  ключова тер-

мінологія,  необхідна  для  читання,  розуміння,  перекладу  автентичних мате-

ріалів та ведення бесіди з наступних питань: різні типи та форми бізнесу, їх  

переваги  та  недоліки;  бізнес-план  компанії;  зміни  у  веденні  бізнесу 

(аутсорсинг,  диверсифікація,  злиття  та  викуп  компаній).  Узагальнення  та 

активізація   граматичної   теми   “Adjectives/   Adverbs/Comparisons”. Опрацьо-

вуються  граматичні  моделі,  удосконалюються  навички  усного діалогічного та 

монологічного мовлення, письма та перекладу. 

Тема  13.  Структура  компанії. Вивчаються  питання  та  ключова термінологія,  

необхідна  для  читання,  розуміння,  перекладу  автентичних  

матеріалів  та  ведення  бесіди  з  наступних  питань:  види  організаційних 

структур  компаній,  типові  відділи  компанії.  Узагальнення  та  активізація 

граматичної  теми  “Clauses/  Linking  Words”.  Опрацьовуються  граматичні 

моделі   в   процесі   удосконалення   навичок   усного   діалогічного   та моно-

логічного мовлення, письма та перекладу. 

Тема 14. Працевлаштування. Вивчаються та опрацьовується мовні моделі, 

ключова  термінологія  та  правила  поведінки,  необхідні  для  успішного пра-

цевлаштування.  На  прикладах  автентичних  матеріалів  вивчаються наступні  

питання:  структура  та  порядок  оформлення  документації, необхідної при 

працевлаштуванні (резюме, лист супроводу, рекомендаційний лист); структура 

співбесіди, незручні запитання під час співбесіди. Студенти проводять рольову 

гру «Співбесіда при працевлаштуванні», використовуючи вивчені  мовні  стру-

ктури,  та  свої  підготовані  резюме,  лист  супроводу, рекомендаційний  лист.  



 

 

Узагальнення  та  активізація  граматичної  теми “Passive  Voice/  Causative  

Form”.  На  прикладах  автентичних  матеріалів удосконалюються навички ус-

ного діалогічного та монологічного мовлення, перекладу та письма.  

 

Змістовий модуль VI. Менеджмент  
Тема  15.  Менеджмент. На  прикладах  автентичних  матеріалів  студенти зна-

йомляться з такими питаннями: поняття менеджменту, управлінські стилі та 

лідерство. Приділяється увага опрацюванню мовних моделей, необхідних для 

читання, розуміння та перекладу літератури з питань, що розглядаються. Уза-

гальнення   та   активізація   граматичної   теми “Reported   Speech”. Опрацьо-

вуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного мовлення, 

перекладу та письма. 

Тема 16. Менеджмент на межі культур. Вивчаються  та  опрацьовуються мовні  

моделі,  ключова  термінологія  та  правила  поведінки,  необхідні  для мене-

джерів  міжнародних  компаній.  Приділяється  увага  опрацюванню мовних 

моделей, необхідних для читання, розуміння та перекладу літератури з питань, 

що розглядаються. Узагальнення та активізація граматичної теми “Conditionals/  

Wishes”.  Опрацьовуються  граматичні  моделі  в  процесі удосконалення навичок 

усного мовлення, перекладу та письма.  

 

Змістовий модуль VIІ. Маркетинг 

Тема  17.  Маркетинг. Опрацьовуються  мовні  моделі  та  ключова термінологія,  

необхідні  для  читання,  розуміння  та  перекладу  літератури  з наступних пи-

тань: концепція маркетингу, маркетинговий мікс, продукти та бренди. Уза-

гальнення та активізація граматичної теми “Emphasis/ Inversion”. Опрацьову-

ються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного  

мовлення, перекладу та письма. 

Тема 18. Реклама. Опрацьовуються мовні моделі та ключова термінологія, не-

обхідні  для  читання,  розуміння  та  перекладу  літератури  з  наступних питань:  

реклама,  види  реклами  тощо.  Узагальнення  та  активізація граматичної  теми  

“Pronouns/  Possessives/  Quantifiers/  Demonstratives”. Опрацьовуються грама-

тичні моделі в процесі удосконалення навичок усного мовлення, перекладу та 

письма. 

 

Змістовий модуль VIІІ. Презентація індивідуальних проектів та анотування 

фахової літератури 

Тема  19.  Індивідуальні  проекти  студентів. Студенти  презентують індивідуа-

льно підготовлені проекти з тем, що вивчалися протягом семестру, обговорюють 

їх, та аналізують помилки відповідають на запитання. 

Тема  20.  Обговорення  самостійно  прочитаної  літератури.  У  процесі розповіді  

прочитаного  текстового  матеріалу  студенти  закріплюють  мовні моделі, роз-

вивають навички усного мовлення , дискусії. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 



 

 

РНД 1 Володіти навичками усного мовлення: виступати з підготовле-

ними презентаціями,  доповідями, брати  участь  у  бесідах,  дис-

кусіях  на професійну  тему,  передавати  в  усній  формі  здобуту  

при  читання інформацію. 

РНД 2 Володіти  навичками  аудіювання:  розуміти  на  слух  діалогічну  

та монологічну мову, розуміти інформацію в ході бесід, дискусій 

на побутову та професійну тему. 

РНД 3 Володіти навичками читання: розуміти автентичні тексти, 

пов’язані з  навчанням  та  спеціальністю,  з  підручників,  газет,  

популярних  і спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел 

РНД 4 Володіти  навичками  академічного  письма:  писати  зрозумілі, 

деталізовані тексти різного спрямування (тези, доповіді, реферати 

та  анотації),  а  також  пов’язані  з  особистою  та  професійною 

сферами (заяву, резюме). Писати з високим ступенем граматичної 

коректності. 

РНД 5 Знати   та   розуміти   корпоративні   культури   в   конкретних 

професійних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться 

одна з  одною.  Застосовувати  міжкультурне  розуміння  у  процесі  

безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному 

та професійному середовищі 

РНД 6 Знати  та  вміти  функціонально  використовувати  лінгвістичні 

ресурси у продуктивних та рецептивних видах мовлення 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР12 Використовувати професійну аргументацію для донесення інфо-

рмації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і не-

фахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПР15 Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у 

професійній діяльності 

ПР18 Демонструвати базові навички креативного та критичного мис-

лення у дослідженнях та професійному спілкуванні.  

ПР19 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відк-

ритості до нових знань. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Освіта та майбутня професія ПР.1, 2, 3 

Тема 2. Країнознавство ПР.4, 5, 6 



 

 

Тема 3. Ділове та міжособистісне спілкування ПР.7, 8, 9,10. 

Тема 4. Ведення телефонних розмов ПР.11, 12. 

Тема 5. Ефективна презентація: структура та правила проведення ПР.13, 14, 15, 

16. 

Тема 6. Письмове ділове спілкування ПР.17, 18, 19 

Тема 7. Проведення зборів, зустрічей та засідань ПР.19, 20, 21. 

Тема 8. Мистецтво ведення переговорів ПР.22, 23, 24, 25. 

Тема 9. Особливості ділового міжкультурного спілкування ПР.26, 27. 

Тема 10. Індивідуальні проекти студентів ПР.28, 29. 

Тема 11. Обговорення самостійно прочитаної літератури ПР.30. 

Тема 12. Заснування та форми бізнесу ПР.31, 32, 33, 34, 35, 36. 

Тема 13. Структура компанії ПР.37. 

Тема 14. Структура компанії ПР.38, 39, 40, 41, 42. 

Тема 15. Менеджмент ПР.43, 44, 45, 46, 47 

Тема 16. Менеджмент на межі культур ПР.48, 49. 

Тема 17. Маркетинг ПР.50, 51, 52, 53. 

Тема 18. Реклама ПР.54, 55, 56 

Тема 19. Індивідуальні проекти студентів ПР.57, 58. 

Тема 20. Обговорення самостійно прочитаної літератури ПР.59, 60. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота (граматично-перекладний, аудіо-лінгвальний,  когні-

тивний, ситуативний, комунікативний, мозкові штурми, дискусії, кейси, презе-

нтації, рольові та дидактичні ігри, застосування наочних засобів, робота в інте-

рнеті, творчі завдання);  

НД 2. Самостійна робота 

НД 3. Індивідуальна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1.  практичні  заняття  (граматично-перекладний,  аудіо-лінгвальний, когні-

тивний, ситуативний, комунікативний, мозкові штурми, дискусії, кейси, презе-

нтації, рольові та дидактичні ігри, застосування наочних засобів, робота в інте-

рнеті, творчі завдання); МН2. самостійне навчання (індивідуальна робота, ро-

бота в групах). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала оціню-

вання ECTS 

Визначення Чотирибальна націо-

нальна шкала оціню-

вання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – можливе 

складання заходу підсумко-
2 (незадовільно) 

35-59 



 

 

вого семестрового контролю 

F Незадовільно – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «УБС студія 

«Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі» – залік. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обгово-

ренні питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових, 

ситуаційних завдань, контрольних робіт, презентація та захист індивіду-

альної  роботи.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», на-

ведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі» та їх 

оцінювання 
Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна кіль-

кість балів за захід 

поточного контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна кількість 

балів за захід поточ-

ного контролю 

Практичне заняття 1 5 Практичне заняття 1 5 

Практичне заняття 2 5 Практичне заняття 2 5 

Практичне заняття 3 5 Практичне заняття 3 5 

Практичне заняття 4 5 Практичне заняття 4 5 

Практичне заняття 5 5 Практичне заняття 5 5 

Практичне заняття 6 5 Практичне заняття 6 5 

Практичне заняття 7 5 Практичне заняття 7 5 

Практичне заняття 8 5 Практичне заняття 8 5 

Практичне заняття 9 5 Практичне заняття 9 5 

Практичне заняття 10 5 Практичне заняття 10 5 

Практичне заняття 11 5 Контрольна робота 15 

Практичне заняття 12 5 Індивідуальна робота  20 

Практичне заняття 13 5 Тестування 15 

Практичне заняття 14 5   

Практичне заняття 15 5   

Індивідуальна робота 1 10   

Індивідуальна робота 2 15   

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та на-

вчально-методичне забезпе-

чення 

Красюк Н. Д., Микитинець О. В. Business 

Communication: Negotiate Effectively. 

Contracts. Навч. посібник –К.: УБС, 2009. –



 

 

255с. 

Семко  Н.М,  Городецька  Н.Г.,  Була  Н.Я.  

English for Business Communication. Навча-

льний посібник: Ч.1. –К.: УБС НБУ, 2013. –

222с. 

Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader 

(intermediate):    Course    Book. –Pearson 

Education Limited, 2004 –176p. 

Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader 

(intermediate):    Practice    File. –Pearson 

Education Limited, 2004 –125p. 

 
  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

УБС СТУДІЯ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» (РІВЕНЬ А) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни УБС студія «Банківська система» (рівень А) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Жежерун Юлія Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рі-

вень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – пер-

ший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисцип-

ліни 
15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 2 го-

дини індивідуальні заняття, 118 годин ста-

новить самостійна робота, атестація: диф. 

залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітніх програм «Облік і оподаткування», 

«Фінанси, банківська справа та страхуван-

ня», «Менеджмент», «Право», «Інженерія 

програмного забезпечення» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів знань теорети-

ко-методичних і організаційно-правових засад функціонування банківської системи, 

забезпечення стабільності її функціонування, а також регулювання та нагляду за ба-

нківською діяльністю. 



 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність банку та банківської діяльності 

Банки у системі фінансового посередництва. Поняття банківської діяльності та 

її генезис. Уявлення про сутність банку з позицій його історичного розвитку. Період 

зародження банку і банківської справи. Основні етапи розвитку банківської діяль-

ності. 

Сутність банку: правовий та економічний підходи. 

Специфіка банківського бізнесу порівняно з іншими видами підприємницької 

діяльності. 

Взаємодія банківського і реального сектора економіки. 

Види банків, їх функції та основні принципи діяльності.  

Види інтегрованих формувань. Банківські об’єднання, їх характеристика, мета 

створення та особливості діяльності. 

 

Тема 2. Теоретичні засади організації банківської системи 

Становлення та розвиток банківської системи України. Сутність банківської 

системи та її інституційна структура. Головні цілі банківської системи. Загальні та 

специфічні принципи побудови банківської системи. Функції банківської системи. 

Моделі банківських систем, їх переваги та недоліки. Роль банківської системи в 

економічному розвитку країни. Фактори, що впливають на організаційну структуру 

та правове регулювання банківської системи. Механізм державної участі в банківсь-

кій системі. 

Банківські системи провідних зарубіжних країн. Становлення та розвиток ба-

нківської системи України, законодавче підґрунтя її формування. Етапи розвитку 

національної банківської системи.  

 

Тема 3. Організаційно-правові засади діяльності центрального банку у 

банківських системах різних країн 

Сутність центрального банку. Становлення і розвиток центральних банків. 

Характеристика організаційно-правових форм функціонування центральних банків 

світу. Функції, роль і статус центрального банку. Інституціональні характеристики 

розвитку центральних банків світу.  

Місце і роль грошово-кредитної політики в загальній економічній політиці 

держави. Сутність та цілі грошово-кредитної політики, її інституційна основа. Типи 

грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики. 

 

Тема 4. Правові засади діяльності Національного банку України 

Особливості створення і становлення Національного банку України як цент-

рального банку. Правові основи діяльності Національного банку України. Економічні 

засади діяльності та фінанси Національного банку України. 

Функції і завдання НБУ. Органи управління Національного банку України: 

Рада Національного банку України, Правління Національного банку України, Голова 

Національного банку України. Функції, строк повноважень, порядок призначення та 

звільнення з посади органів управління. Структура Національного банку України. 

 

 

 

Тема 5. Організація діяльності та менеджмент банку 



 

 

Сутність, цілі та принципи діяльності банків в умовах ринкової економіки. 

Види комерційних банків. Порядок створення банку. Механізм державної реєстрації 

банку. Ліцензування банківської діяльності.  

Типи організаційних структур у банках. Органи управління та контролю в ба-

нку. Функціональні та територіальні структурні підрозділи банку. Корпоративне уп-

равління в банках. Моделі корпоративного управління. Розвиток корпоративного 

управління в банках України. 

Сутність, види та методи реструктуризації банку. Заходи з фінансового оздо-

ровлення банку. Реорганізація банків, її види та методи. 

 

Тема 6. Види банківських операцій 

Сутність банківських операцій. Види позабалансової діяльності банку. Бан-

ківські операції: класифікація та принципи проведення.  

Характеристика пасивних банківських операцій. Сутність, склад і характери-

стика ресурсів банку.  

Власний капітал: функції та структура. Порядок формування статутного капі-

талу. Резервний капітал та спеціальні фонди банку.  

Пасивні депозитні операції. Депозити, їх класифікація, характерні особливості. 

Форми мобілізації ресурсів. Процентна політика банку та способи нарахування про-

центів. Фактори процентної ставки.  

Пасивні кредитні операції. Міжбанківські кредити: терміни та порядок вико-

ристання. Кредити Національного банку України: види, вимоги, порядок здійснення. 

Макроекономічні умови формування запозичених коштів банку.  

Пасивні інвестиційні операції. Емісія та продаж облігацій. 

Сутність та характеристика активних банківських операцій. Види активних 

банківських операцій. Кредитні операції банків. Інвестиційні операції банків. 

Платіжні операції з обслуговування платіжного обігу.  

Характеристика комісійно-посередницьких операцій банку.  

 

Тема 7. Валютні операції. Валютна політика та валютне регулювання 

Поняття валюти та її види. Здійснення розрахунків в іноземній валюті. Фі-

нансування експортно-імпортних угод. Посередницькі операції банків з іноземною 

валютою. 

Сутність та елементи валютної політики. Повноваження НБУ – органу валю-

тного регулювання. Сутність валютного курсу. Класифікація і характеристика мето-

дів регулювання валютного курсу. 

Формування золотовалютного резерву країни та управління ним. Платіжний 

баланс країни, його зміст та регулювання. Сутність внутрішнього та зовнішнього 

боргу. Обслуговування центральним банком внутрішнього та зовнішнього боргу. 

 

Тема 8. Банки на ринку банківських послуг 

Поняття ринку банківських послуг. Сучасні технології та фінансові інновації у 

банківській діяльності. 

Стратегії банку на ринку банківських послуг: фокусування та диференціація. 

Конкурентна перевага банку. Матриця М. Портера. 

Конкуренція на ринку банківських послуг. Засоби, об’єкти та суб’єкти конку-

ренції. Цінова та нецінова конкуренція. Конкурентоспроможність банку та її основні 

індикатори. Методика побудови карти конкурентних переваг банку. 



 

 

Консолідація в банківському секторі. Антимонопольне регулювання банків-

ської діяльності. 

 

Тема 9. Ризики у банківській діяльності 

Сутність та джерела виникнення ризиків у банківській діяльності. Класифіка-

ція та характеристика банківських ризиків.  

Управління банківськими ризиками. Етапи процесу управління банківськими 

ризиками. Методи управління банківськими ризиками. Особливості управління 

кредитним, процентним, валютним ризиком та ризиком незбалансованої ліквідності. 

Формування резервів на покриття можливих ризиків від активних операцій. 

Роль власного капіталу у банківській діяльності. Основні методи оцінки влас-

ного капіталу банку. Економічний капітал банку.  

Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банках. 

 

Тема 10. Банківська система в умовах глобалізації 

Сутність та економічний зміст глобалізації банківської діяльності. Сфери 

міжнародного банківського бізнесу. 

Діяльність банків у міжнародних фінансових центрах. Міжнародні банки. 

Сутність та переваги офшорного банківського бізнесу. Операції офшорних банків. 

Регулювання офшорного банківського бізнесу. Види офшорних банківських центрів.  

Взаємодія з міжнародними фінансовими організаціями та їх вплив на націо-

нальну банківську систему. МВФ: завдання, види та умови кредитування. Група 

Світового банку. Регіональні банки розвитку. 

Концентрація капіталу в банківській сфері. Іноземний капітал у банківській 

системі, його форми, переваги та ризики.  

 

Тема 11. Стабільність банківської системи 

Сутність стабільності банківської системи та системного ризику. Основні за-

грози стабільності банківської системи. Форми системного ризику. 

Відкритість та прозорість банківської діяльності, їх кількісні методи оцінки та 

роль у забезпечені стабільності банку та банківської системи. 

Ознаки проблемного та неплатоспроможного банку. Тимчасова адміністрація. 

Система гарантування вкладів фізичних осіб. Банкрутство банку: причини та нас-

лідки. Банківська паніка.  

Системні банківські кризи. Антикризове управління банківською системою: 

сутність, види, інструменти. 

 

Тема 12. Державне регулювання банківської діяльності 

Необхідність та цілі державного регулювання банківської діяльності. Концеп-

ції банківського регулювання. Форми державного регулювання діяльності банків. 

Обов’язкові економічні нормативи діяльності банків.  

Банківський нагляд, його завдання та принципи організації. Проведення 

вступного контролю при ліцензуванні банківської діяльності. Безвиїзний банківський 

нагляд. Виїзне інспектування банків. Організація та розвиток банківського нагляду в 

зарубіжних країнах. 

 

Тема 13. Фінансовий моніторинг у банку 

Передумови створення та сутність системи фінансового моніторингу в Україні. 



 

 

Вимоги до внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу. Система 

та суб’єкти фінансового моніторингу. 

Порядок ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів у процесі фінансового 

моніторингу. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому та внутрішньому 

фінансовому моніторингу. 

Зупинення фінансових операцій. Завдання, функції та права спеціально упов-

новаженого органу. Порядок надання банком інформації спеціально уповноваженому 

органу. Порядок зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень 

(доручень) спеціально уповноваженого органу. 

Порядок погодження призначення та звільнення відповідального працівника 

банку. 

Вимоги до правил фінансового моніторингу банківської групи. 

Міжнародне співробітництво у сфері фінансового моніторингу. 

 

Тема 14. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні 

Правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні та його 

керівні органи. Участь у ФГВФО та порядок формування його коштів. Гарантії фонду 

та відшкодування коштів за вкладами.  

Регулятивна діяльність фонду: тимчасова адміністрація; ліквідація банків. 

Координація діяльності фонду з Національним банком України. Проблемний та не-

платоспроможний банк. Критерії віднесення банку до проблемних та неплатоспро-

можних. Ліквідація банку.  

Зарубіжний досвід гарантування вкладів фізичних осіб. 

 

Тема 15. Фінансова безпека банківського сектору 

Сутність фінансової безпеки у банківському секторі. Ключові характеристики 

фінансової безпеки банків. Завдання фінансової безпеки банків. Загрози безпеки ба-

нків та їх види. Основні види зовнішніх загроз банківської діяльності. Основні види 

внутрішніх загроз банківської діяльності. Система забезпечення фінансової безпеки 

банків. Інструментарій забезпечення фінансової безпеки банківського сектору. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних завдань, принципів, функцій, 

концепцій функціонування банківської системи та її впливу на сталий 

розвиток держави. 

РНД 2 Студент демонструє вміння застосовувати набуті знання у практичній 

діяльності, підвищує рівень своєї професійної підготовки. 

РНД 3 Здобувач демонструє знання та розуміння про зміст банківських опе-

рацій, їх принципи і призначення та отримує здатність прогнозувати 

майбутні наслідки на основі теоретичних знань та практичних вмінь. 

РНД 4 Студент створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних шляхів 

розв’язання проблем організації, що опинилась в умовах невизначе-

ності. 

РНД 5 Студент вільно спілкується державною та іноземними мовами, вико-



 

 

ристовує професійну термінологію. 

РНД 6 Здобувач застосовує уміння працювати в команді, розвиток емоцій-

ного інтелекту та потенціалу лідера. 

РНД 7 Здобувач  розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх взає-

мозв’язки та динамічні відхилення в часі і за даними висновків уза-

гальнює інформацію для одержання найбільш ефективного результа-

ту. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

- - 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Сутність банку та банківської діяльності. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Теоретичні засади організації банківської системи. Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Організаційно-правові засади діяльності центрального банку у банківських 

системах різних країн. Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Правові засади діяльності Національного банку України. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Організація діяльності та менеджмент банку. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Види банківських операцій. Л.6, ПР.6. 

Тема 7. Валютні операції. Валютна політика та валютне регулювання. Л.7, ПР.7. 

Тема 8. Банки на ринку банківських послуг. Л.8, ПР.8. 

Тема 9. Ризики у банківській діяльності. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Банківська система в умовах глобалізації. Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Стабільність банківської системи. Л.11, ПР.11. 

Тема 12. Державне регулювання банківської діяльності. Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Фінансовий моніторинг у банку. Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Фінансова безпека банківського сектору. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розв’язок ситуаційних завдань; 

– стандартизовані тести; 

– індивідуальні та групові практичні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 



 

 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

завдань, стандартизовані тести);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, написання рефе-

ратів та індивідуальних робіт).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань розвитку бан-

ківської системи, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях 

(РНД 1, РНД 3, РНД 5, РНД 7). Лекції доповнюються практичними заняттями, що 

надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прик-

ладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практи-

ко-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі 

реальних даних щодо функціонування банківських систем в різних країнах світу,  а 

також підготовку аналітично-оглядових завдань з банківської діяльності (результати 

навчання РНД 2, РНД4, РНД 6). Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах для підго-

товки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання індиві-

дуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо 

(РНД 1 – РНД 4, РНД 7). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала оці-

нювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала оцінюван-

ня 

Рейтингова баль-

на шкала оціню-

вання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумко-

вого семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу підсум-

кового семестро-

вого контролю не 

допускається, не-

обхідний повтор-

ний курс з нав-

чальної дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 



 

 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

 настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, розв’язання 

задач, рекомендації до виконання ситуаційних завдань, рефератів; 

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

розв’язання задач, роботи в групах, індивідуальних робіт. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений навчальним 

планом та освітньою програмою у формі диф. заліку.  

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи на практичних заняттях, 

розв’язання задач, тестування в системі Moodle, індивідуальних робіт тощо). 
 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Сумативне оцінювання під час навчальних 

занять 

  

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 

обговорення), реферати, розв’язання задач 
40 балів 

Тези та виступ на науковій конференції 10 балів 

Тестування (в системі Moodle) 2*10 балів = 20 балів 

Підсумковий контроль: диф. залік 30 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби 

навчан-

ня 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інфор-

маційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

1. Банківська система: навч. посіб. / П. М. Карась, Н. В. Приходько, 

О. В. Пащенко, Л. О. Гришина. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 

292 с. 

2. Банківська система: Підручник / За ред. д.е.н. проф. С.К. Ревер-

чука. – Львів, «Магнолія 2006», 2013. - 400 с. 

3. Крупка М.І., Пайтра Н.Г. та інші. Банківська система. Підручник / 

[за редакцією д.е.н., проф. Крупки М.І.]. – Львів : Видавничий 

центр ЛНУ імені І.Франка, 2013. – 556 с. 

4. Кузнецова С.А. Банківська система: навч. посіб. / С.А. Кузнецова, 

Т.В. Болгар та ін. / за ред. С.А. Кузнецової. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2014. – 400 с. 

5. Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121–ІІІ від 

07.12.2000р. / Відомості Верховної Ради України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

6. Про Національний банк України: Закон України вiд 20.05.1999 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УБС СТУДІЯ «ЛІДЕРСТВО ТА КОМАНДНА РОБОТА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни УБС студія «Лідерство та командна робота» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, ка-

федра менеджменту та інформаційних техно-

логій 

Розробники Бурлакова I.A., д.псих.наук, доцент, доцент 

кафедри кібербезпеки та соціальних наук ІБТБ 

ДВНЗ УБС 

Возна Л.Б., к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

та соціально-гуманітарних дисциплін, ЛННІ 

ДВНЗ УБС 

Колодій С.Ю., д.е.н., професор, професор ка-

федри менеджменту та інформаційних техно-

логій, ЧННІ ДВНЗ УБС 

Гаряга Л.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій, 

ЧННІ ДВНЗ УБС1 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 

НРК – 7 рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 5-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 2 години підготовка та 

захист індивідуальної роботи, 118 годин ста-

новить самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українська 

Викладач Гаряга Леся Олегівна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

 

Метою навчальної дисципліни є розвиток міжособистісної та управлінської компетентностей, 

шляхом розкриття сутності лідерства, методів формування командної роботи для розвитку 

лідерського потенціалу. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1 «Компетенції лідера» 

Тема 1. Сучасні концепції лідерства 

Моделі лідерства. П’ять рівнів лідерства. Лідер та керівник. В чому різниця? Навички 

притаманні лідерам. Сім підходів до лідерства. Етичні проблеми лідерства, етичні дилеми. 

Чотири групи лідерських якостей:  фізичні (приємна зовнішність, енергійність,.); психологічні 

(темперамент, агресивність, амбіційність, владність, незалежність, сміливість, самоствер-

дження, завзятість, мужність); інтелектуальні (розум, логіка, пам’ять, інтуїція, ерудиція, 

проникливість, швидкість, концептуальність і послідовність мислення, прагнення до творчо-

сті, почуття гумору.); особистісні: (особисті та ділові). 

Тема 2. Лідерство та управління 

Принципи та методи управління. Форми влади. Підходи до управління. Причини нев-

дач в управлінні. Від менеджера до лідера. Ситуаційне лідерство: адаптація власного стиля до 

потреб послідовників. Функції лідерства в організації та роль лідера в ініціюванні та впро-

вадженні змін. Організаційні принципи роботи зі змінами. Психологія змін – як відбувається 

адаптація до змін на індивідуальному рівні. Опір змінам: методи робіт. Як лідери впливають 

на зміни у культурі організацій. 

Тема 3. Командне лідерство: сутність і принципи 

Суть команди – люди, об’єднані спільною метою. Переваги роботи в команді. Висо-

коефективні команди. Якості, необхідні для створення ефективної та злагодженої команди. 

Складові ефективної комунікації. Надання та отримання зворотного зв’язку. Техніки для на-

лагодження діалогу в команді. 

Тема 4. Розвиток командного потенціалу 
Мотивація командної роботи. Співвідношення індивідуальної та групової мотивації в 

команді. Технологія створення команди. Визначення усвідомлених і неусвідомлених цілей 

членів команди. Підбір кандидатів в команду. Робота членів команди над цілями. Соціометрія. 

Формування довіри в групі і єдності в команді. Формування цінностей в команді. Навчання 

команди технологіям роботи. Розвиток командної взаємодії. Згуртованість колективу. Довіра 

в команді.  Роль лідера у формуванні та розвитку команди. 

Тема 5. Життєві цикли команди: динаміка внутрішньокомандних процесів 

Основи командоутворення. Технологія створення команди. Принципи роботи команди. 

Вимоги до членів команди. Методи відбору співробітників у команду. «Протипоказання» 

роботи в команді. Динаміка успішності розвитку команди. Етап становлення. Етап успішного 

розвитку. Пошук. Розпад (альтернатива). Ріст (альтернатива). Особливості індивідуального 

розвитку членів команди. Фактори індивідуального розвитку членів команди: рівень адаптації 

до змін в умовах роботи та життя; мотивація, вплив лідера. Ролі в команді. 

Тема 6. Лідерство як фактор вирішення конфліктів в організації 

Джерела конфліктів і альтернативність співпраці. Алгоритм управління конфліктом. 

Типологія конфліктів та конфліктних особистостей. Деструктивний та розвиваючий конфлі-

кти. Ознаки, рівні конфлікту. Методи вирішення конфліктів в командах. Самооцінка і стиль 

конфлікту. Життєва позиція і стиль конфлікту. Міжособистісне вирішення проблем. 

 

Змістовний модуль 2 «Здоров’язбереження лідера» 

Тема 7. Лідер і здоров’я 

Емоційне вигорання лідера. Усвідомлене управління здоров’ям. Формування здо-

ров’язберігаючих компетентностей, зміцнення резервних можливостей лідера, формування 

навичок здорової поведінки. Теорія стадій зміни поведінки (Дж. Прохаська і К. Діклементе.). 

Психологічний портрет здорового лідера (по А. Маслоу). Що таке коефіцієнт життєвої енергії 



 

 

лідера (VQ). Техніки енергетичного дихання і медитації, методи релаксації, реабілітації та 

рекреації, підвищення працездатності та відновлення енергії в ритмі сьогодення. Програма 

професійного самозбереження. 

Тема 8. Лідерство і саморозвиток 

Типи природних лідерів. Типи лідерів в практиці національних ділових відносин. Типи 

лідерів в країнах з високорозвиненою економікою. Бажання діяти. Відповідальність. Почуття 

залученості. Самодисципліна. Як люди адаптуються до змін на індивідуальному рівні Роз-

виток лідерського потенціалу. Індивідуальне лідерство: мета і засоби. Ключові принципи 

мотивації. Концептуальна модель самоменеджменту ( «Модель 5 A’s» – на основі п’яти ба-

зових понять: «оцінювання» – «порада» – «згода» – «допомога» – «підтримка»).Вирішення 

проблем і індивідуальні зустрічі як інструмент розвитку. 

Тема 9. Лідерство як місія 

Організаційні бар’єри в керівництві. Культура – структура – поведінка. Свобода для 

діючих лідерів. Цінності, спілкування і свобода. Бачення. Створення атмосфери довіри. Тра-

нсформаційне лідерство. Що таке організаційна культура.  Джерела культури.  Як лідери 

змінюють культуру. Які принципи є головними в управлінні змінами на організаційному рівні. 

Основи self-branding. 

Тема 10. Емоційний інтелект. Емоційне лідерство 

Лідерство і емоційний інтелект. Розуміння компетенцій EQ: само-усвідомлення, само-

мотивація, саморегулювання, соціальне усвідомлення (емпатія) і управління стосунками 

(комунікативність). Чому це важливо для лідерства та командної роботи. Практика самоус-

відомлення і саморегулювання Лідерство в складній і небезпечній ситуації. Лідерство і емпа-

тія. Лідерство і здатність чути. Лідерство і впевненість. Як стати лідером в епоху змін. 

Тема 11. Якості особистості та  ресурси, які вимагає  життя в цифровому суспільстві 

Психологічна готовність людини до діяльності. Ситуативна готовність – як динамічний 

цілісний стан особистості. Засоби самомобілізаціі та регуляції власної поведінки: петля НОРД 

або цикл Бойла. Розвиток нейропластичности мозку (нейрогенез) для прийняття швидких і 

адекватних рішень ( алгоритм та вправи). Гейміфікація, як інструмент підвищення ефектив-

ності безпечної діяльності людини: основні принципи застосування. Логічні рівні зміни по-

ведінки людини (піраміда Р. Ділтса). Соціально-психологічна компетентність лідера. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Студент демонструє знання теорії та концепції взаємодії людей в організації, 

включаючи питання мотивації, групової динаміки, командоутворення, ко-

мунікацій, лідерства та управління конфліктами 

РНД 2 Студент демонструє розуміння комунікаційних процесів в організації, основ 

ділового спілкування, принципи і методи організації ділових комунікацій 

РНД 3 Студент демонструє навички сучасних технологій ефективного впливу на 

індивідуальну та групову поведінку в організації 

РНД 4 Студент показує вміння аналізувати та використовувати особливості різних 

стилів лідерства 

РНД 5 Студент розробляє етапи розвитку  особистісного потенціалу: розвивати 

навички аналітичного і критичного мислення і розуміння; оцінювати ідеї та 

пропозиції; формулювати докази; робити висновки і узагальнювати аргуме-

нти; творчо генерувати нові ідеї 

РНД 6 Студент показує вміння розробляти критерії оцінки, використовувати сучасні 

підходи до діагностики лідерства та ефективності роботи команди 



 

 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН5 Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, со-

ціальної, правової держави. 

РН13 Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідом-

лювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

РН17 Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповіда-

льності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом. 

РН19 Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати ін-

дивідуальне та культурне різноманіття. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Сучасні концепції лідерства. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Лідерство та управління. Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Командне лідерство: сутність і принципи. Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Розвиток командного потенціалу. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Життєві цикли команди: динаміка внутрішньокомандних процесів. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Лідерство як фактор вирішення конфліктів в організації. Л.6-7, ПР.6-7. 

Тема 7. Лідер і здоров’я. Л.8-9, ПР.8-9. 

Тема 8. Лідерство і саморозвиток. Л.10, ПР.10. 

Тема 9. Лідерство як місія. Л.11, ПР.11. 

Тема 10. Емоційний інтелект. Емоційне лідерство. Л.12-13, ПР.12-13. 

Тема 11 Якості особистості та  ресурси, які вимагає  життя в цифровому суспільстві. Л.14-15, 

ПР.14-15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з викорис-

танням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка само-

презентації, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань лідерства та командної 

роботи, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють 

розвитку в студентів критичного мислення через участь у дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання 

на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практи-

ко-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами практичних ситуаційних 



 

 

завдань на основі реальних даних управління в організації. Самостійне навчання сприяє під-

готовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах для 

підготовки презентацій, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала оці-

нювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна на-

ціональна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – можливе 

складання заходу під-

сумкового семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до за-

ходу підсумкового се-

местрового контролю не 

допускається, необхід-

ний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «УБС студія «Лідерство та ко-

мандна робота» – залік. 

3. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття, виконання тестових, ситуаційних завдань, контрольних 

робіт, презентація та захист індивідуальної  роботи.  

4. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «УБС студія 

«Лідерство та командна робота», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «УБС студія 

«Лідерство та командна робота» та їх оцінювання 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна кіль-

кість балів за захід 

поточного конт-

ролю 

Практичне заняття 1 5 Практичне заняття 1 5 

Практичне заняття 2 5 Практичне заняття 2 5 

Практичне заняття 3 5 Практичне заняття 3 5 

Практичне заняття 4 5 Практичне заняття 4 5 

Практичне заняття 5 5 Практичне заняття 5 5 

Практичне заняття 6 5 Практичне заняття 6 5 

Практичне заняття 7 5 Практичне заняття 7 5 

Практичне заняття 8 5 Практичне заняття 8 5 

Практичне заняття 9 5 Практичне заняття 9 5 



 

 

Практичне заняття 10 5 Практичне заняття 10 5 

Практичне заняття 11 5 Контрольна робота 15 

Практичне заняття 12 5 Індивідуальна робота  20 

Практичне заняття 13 5 Тестування 15 

Практичне заняття 14 5   

Практичне заняття 15 5   

Індивідуальна робота 1 10   

Індивідуальна робота 2 15   

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчаль-

но-методичне забезпечення 

1. Адізес І. Командне лідерство. Як порозумітися з 

будь-яким менеджером / І. Адізес; пер. С. Сарвіра. – 

К.: Наш формат, 2019. – 304 с. 

2. Сергеєва Л.М. Лідерство: навч. посіб. /  

Л.М. Сергеєва, В.П. Кондратьєва, М.Я. Хромей;  за 

ред. Л.М. Сергеєвої. – Івано-Франківськ. «Лі-

лея-НВ», 2015. – 296 с. 

3. Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерсь-

ких якостей та практичних навичок менеджера. 

Уроки видатних підприємців: навч. посіб. / О.О. 

Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. – К. : 

Знання, 2013. – 358 с.  

4. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, 

О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів; за ред. 

І. Ібрагімової. – К. : Проект «Реформа управління 

персоналом на державній службі в Україні», 2012. – 

400 с. 

5. Скібіцька Л.І. Лідерство та стиль роботи мене-

джера: навч. посіб. / Л.І. Скібіцька. – К.: ЦУЛ, 2009. 

– 192 с. 
 

  



 

 

 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Менеджмент та управлінський облік 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, ка-

федра менеджменту та інформаційних техно-

логій 

Розробники Ізюмцева Н.В., к.е.н., доцент кафедри менедж-

менту та соціально-гуманітарних дисциплін, 

ХННІ ДВНЗ УБС 

Пеняк Ю.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

обліку та оподаткування, ХННІ ДВНЗ УБС 

Тривайло А.Ю., к.е.н., доцент кафедри еконо-

міки та менеджменту, ІБТБ ДВНЗ УБС 

Шегінська Н.З., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та соціально-гуманітарних дис-

циплін, ЛННІ ДВНЗ УБС  

Калинець К.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

менеджменту та соціально-гуманітарних дис-

циплін, ЛННІ ДВНЗ УБС  

Возна Л.Б., доцент кафедри менеджменту та 

соціально-гуманітарних дисциплін, ЛННІ 

ДВНЗ УБС  

Кукса В.М., к.е.н, доцент, доцент кафедри ме-

неджменту та інформаційних технологій, ЧННІ 

ДВНЗ УБС 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 

НРК – 7 рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 4-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 2 години підготовка та 

захист індивідуальної роботи, 118 годин ста-

новить самостійна робот, атестація: екзамен 

Мова викладання Українська 

Викладач Гаряга Леся Олегівна, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

Гончаренко Олена Олексіївна, кандидат еко-

номічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 

оподаткування 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

 

Статус дисципліни 
Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є підготувати фахівців, здатних вирішувати практичні про-

блеми з менеджменту та управлінського обліку, що передбачає застосування концептуальних 

основ менеджменту та управлінського обліку. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль «Менеджмент» 

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту 

Організація як об’єкт управління. Поняття “організація”. Ознаки та загальні риси ор-

ганізацій як об’єктів управління. Поділ праці в організації та необхідність управління. Орга-

нізація як відкрита система. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації. Базові моделі 

організації та відповідні до них концепції управління організацією. Еволюція поглядів на 

сутність менеджменту. Співвідношення категорій “управління”, “менеджмент”, “адміністру-

вання”, “керування”. Емпіричний підхід до менеджменту. Управління як наука і мистецтво. 

Функції менеджменту. Цикл менеджменту. Сучасне тлумачення ролі і сутності менеджменту. 

Менеджери в організації. Ознаки діяльності менеджера. Розподіл управлінської праці. Сфери 

менеджменту. Рівні менеджменту. Ролі менеджера в організації за Г. Мінцбергом. Якості, 

необхідні менеджерам. Перспективна модель менеджера. 

Тема 2. Розвиток науки управління 

Виникнення науки менеджменту та напрямки еволюції управлінської думки. Переду-

мови виникнення науки управління. Підходи до класифікації напрямків розвитку науки уп-

равління. Загальна характеристика еволюції наукових підходів до управління організаціями. 

Ранні теорії менеджменту. Класична теорія менеджменту (школа наукового управління й 

адміністративна школа управління): напрямки і цілі досліджень; основні здобутки; значення 

для сучасної практики; обмеженість. Неокласична теорія менеджменту (школа людських 

стосунків та школа організаційної поведінки): спрямованість досліджень; внесок у розвиток 

науки управління; основні недоліки. Кількісна теорія менеджменту: основні ідеї; внесок у 

розвиток теорії управління; напрямки використання досягнень. Інтегровані підходи до уп-

равління. Спільні риси інтегрованих підходів до управління. Сутнісна характеристика про-

цесного, системного та ситуаційного підходів до управління: основні ідеї; внесок у розвиток 

науки управління; практичне застосування. Сучасні напрямки розвитку науки управління. 

Тенденція посилення технократичного аспекту менеджменту. Орієнтація на технічні та тех-

нологічні нововведення. Гуманізація управління. Глобалізація менеджменту. Об’єднання 

інтересів бізнесу, суспільства і людини. Модель «конкуруючих цінностей» Р. Куінна. 

Тема 3. Планування в організації 

Поняття і сутність планування в системі управління. Поняття “планування”. Місце 

планування серед функцій управління. Основні елементи системи планування. Етапи процесу 

планування: визначення цілей; розробка стратегії; надання стратегії конкретної форми. Типи 

планів в організації. Стратегічні та оперативні плани. Короткотермінові та довготермінові 

плани. Завдання та орієнтири. Ситуаційні фактори планування. Цілі управлінського плану-

вання. Поняття “мета” в управлінні та класифікація цілей організації. Вимоги до вірно сфо-

рмульованих цілей. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями 

(концепція МВО): сутність, основні етапи, переваги та недоліки. 



 

 

Стратегічне планування в організації. Поняття “стратегія”. Елементи стратегії. Рівні 

стратегії: загальнокорпоративна стратегія; стратегія бізнесу; функціональна стратегія; піра-

міда стратегій. Процес стратегічного планування: визначення місії фірми; зовнішній та внут-

рішній аналіз; SWOT-аналіз; визначення конкретних цілей діяльності організації; аналіз 

стратегічних альтернатив та вибір стратегії. Методи вибору загальнокорпоративної стратегії. 

Вибір стратегії бізнесу (типові стратегії за М. Портером). Функціональні стратегії. Надання 

стратегії конкретної форми. Тактичні та оперативні плани. Програми. Політика. Стандартні 

операційні процедури. Правила. 

Тема 4. Організація як функція менеджменту 

Сутність функції організації та її місце в системі управління. Поняття “організація” та 

“організаційна діяльність”. Основні складові організаційної діяльності. Організаційна струк-

тура як результат організаційної діяльності: ступінь складності; ступінь формалізації; ступінь 

централізації. Поняття “схема організаційної структури управління”. Основи теорії організа-

ції. Загальна характеристика класичної теорії організації: універсальні принципи управління 

А. Файоля; модель “ідеальної бюрократії” М. Вебера. Поведінковий підхід в теорії організації: 

системи організації за Р. Лайкертом. Ситуаційний підхід в теорії організації: основні резуль-

тати дослідження впливу технології, розмірів організації, зовнішнього середовища і стратегії 

на організаційну структуру. Сучасні напрямки розвитку теорії організації. Типи організа-

ційних структур управління. Лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна, 

матрична організаційні структури. Мережеві організаційні структури. Переваги та недоліки 

різних типів організаційних структур. Фактори формування організаційної структури управ-

ління. Методи вибору типу організаційної структури. Управління організаційними змінами. 

Сутність організаційних змін. Модель процесу організаційних змін К. Левіна. Загальна хара-

ктеристика процесу організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Стратегії 

подолання опору змінам. Вибір тактики проведення організаційних змін. 

Тема 5. Мотивація як функція менеджменту 

Поняття і сутність мотивації. Мотивація як фактор забезпечення успіху діяльності ор-

ганізації. Поняття «потреби», «спонукання», «стимули», «мотивація». Внутрішнє і зовнішнє 

винагородження. Сутність мотивування. Зміст основних етапів і послідовність їх реалізації в 

моделі процесу мотивації. 

Теорії змісту мотивації. Сутність змістовного підходу до вивчення мотивації. Основні 

положення ключових теорій змісту мотивації: теорії ієрархії потреб А. Маслоу, теорії ERG К. 

Альдерфера, теорії набутих потреб Д. МакКлелланда, теорії “мотиваційної гігієни” Ф. Герц-

берга. Метод збагачення праці. Порівняльний аналіз теорій змісту мотивації. Теорії процесу 

мотивації. Концепція процесного підходу до вивчення мотивації. Сутнісна характеристика 

основних теорій процесу мотивації: теорії сподівань В. Врума, теорії справедливості С. Ада-

мса, комплексної теорії мотивації Портера-Лоулера. Практична цінність теорій процесу мо-

тивації. Проблеми мотивації в сучасній практиці управління.  

Тема 6. Контроль як функція менеджменту 

Поняття та процес контролю. Поняття “контроль” та його місце в системі управління. 

Етапи процесу контролю: вимірювання процесів; порівняння реального виконання із станда-

ртами; оцінка та реакція. Модель процесу контролю. Види управлінського контролю: попе-

редній; поточний; заключний. Порівняльна характеристика видів управлінського контролю. 

Класифікація інструментів управлінського контролю. Фінансовий контроль та його основні 

складові. Сутність та складові операційного контролю. Контроль поведінки працівників: мо-

дель; методи оцінки реального виконання; прямий управлінський контроль; замінники пря-

мого управлінського контролю. Ефективність контролю. Основні характеристики ефективної 

системи контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю та методи його подолання. 

Тема 7. Комунікації в управлінні 

Поняття і процес комунікації. Поняття “комунікація” та її роль в системі управління 

організацією. Елементи комунікації (відправник, одержувач, повідомлення, канал комуніка-

ції, перешкоди комунікації). Модель процесу комунікації. Зміст основних етапів процесу 

комунікації (формування концепції комунікації, кодування, передавання повідомлення по 



 

 

каналу комунікації, декодування, інтерпретація та оцінка повідомлення, зворотний зв’язок).  

Міжособові та організаційні комунікації. Поняття «міжособові» та «організаційні» 

комунікації. Усна, письмова та невербальна комунікації, їх форми, переваги та недоліки. 

Ситуаційна модель вибору носія інформації Ленгела-Дафта. Формальні та неформальні орга-

нізаційні комунікації. Види формальних комунікацій: нисхідні, висхідні, горизонтальні. Роль 

неформальних комунікацій в системі управління. Поняття «комунікаційна мережа». Типи 

комунікаційних мереж в групах. Централізовані й децентралізовані комунікаційні мережі. 

Модель вибору типу комунікаційної мережі в групі. Мережі неформальної комунікації. Від-

криті комунікації та діалог.Управління організаційними комунікаціями. Індивідуальні пере-

шкоди на шляху ефективної комунікації. Організаційні комунікативні бар’єри. Шляхи подо-

лання перешкод до ефективної комунікації. Модель вибору стилю комунікації. Розвиток ін-

дивідуальних навичок комунікації.  

Тема 8. Основи теорії прийняття управлінських рішень 

Поняття і моделі прийняття рішень. Розширене та вузьке розуміння категорії “прий-

няття рішень”. Місце прийняття рішень у процесі управління. Моделі теорії прийняття  рі-

шень: класична; поведінкова; ірраціональна. Процес прийняття рішень. Інтуїтивна та раціо-

нальна технології прийняття рішень. Етапи раціональної технології прийняття рішень: діагноз 

проблеми; накопичення інформації про проблему; опрацювання  альтернативних варіантів; 

оцінка альтернатив; прийняття рішення. Людський та організаційний фактори у процесі  

прийняття рішення. Індивідуальне та групове прийняття рішень (модель Р. Роскіна, модель 

Врума-йеттона, модель Врума-Джаго). 

Змістовий модуль «Управлінський облік» 

Тема 9. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

Актуальність створення системи управлінського обліку на вітчизняних підприємствах. 

Предмет і метод управлінського обліку. Користувачі інформації. Роль управлінського обліку в 

системі сучасного менеджменту. Процес прийняття управлінських рішень. Характерні від-

мінності фінансового від управлінського обліку. Етапи розвитку управлінського обліку. Ін-

тегрована та автономна системи управлінського обліку. Принципи управлінського обліку. 

Тема 10. Система обліку і калькулювання витрат 

Особливості розподілу затрат і калькулювання затрат за системою неповної собівар-

тості. Порядок формування собівартості за методом «директ-костинг». Особливості визна-

чення фінансового результату за неповними затратами. Історія виникнення нормативного 

методу обліку затрат. Сутність і можливості нормативного обліку затрат. Види нормативів. 

Цілі нормативного обліку затрат. Принципи дії системи нормативного обліку затрат. Значення 

нормативного обліку для планування, контролю та прийняття управлінських рішень. Порів-

няльна характеристика нормативного методу обліку затрат і методу «стандарт-кост». Система 

нормативного обліку за повними і змінними затратами. 

Тема 11. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Економічна та бухгалтерська моделі аналізу «затрати-обсяг-прибуток». Суть та зна-

чення аналізу беззбитковості. Точка беззбитковості, основні методи визначення точки без-

збитковості. Визначення обсягу беззбитковості при багатопродуктовому виробництві. Пока-

зники прибутковості продукції. Маржа безпеки. Операційний важіль. Види припущень, яких 

необхідно дотримуватись в аналізі «затрати-обсяг-прибуток». 

Тема 12. Аналіз релевантності інформації для прийняття   управлінських рішень 
Характеристика релевантних і нерелевантних затрат і доходів. Прийняття рішень щодо 

цін реалізації, асортименту продукції в умовах обмеження потужностей, про доцільність ви-

готовлення на власних потужностях запчастин (напівфабрикатів) чи закупівлі їх зі сторони, 

про припинення виробництва невигідної продукції. Прийняття довгострокових рішень. Ста-

тичні та динамічні методи оцінки інвестицій.  

Тема 13. Бюджетування та контроль 

Суть та значення бюджетування та контролю. Мета бюджетування. Послідовність ро-

зробки бюджетів. Основні вимоги до бюджетів. Види бюджетів. Жорсткий та гнучкий бю-

джети, порядок їх складання. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Відхилення. 



 

 

Бюджетний контроль. Звіт про виконання. Гнучкий бюджет. Управління за відхиленнями. 

Тема 14. Облік і контроль за центрами відповідальності 

Облік затрат за видами діяльності. Об’єктивна необхідність децентралізації  управ-

ління. Сутність та значення обліку та контролю затрат за центрами відповідальності. Фор-

мування поопераційних центрів і масивів затрат. Типи центрів відповідальності. Особливості 

класифікації затрат за центрами відповідальності. Трансфертне ціноутворення. 

Тема 15. Основи стратегічного управлінського обліку 

Управлінський облік в системі стратегічного менеджменту. Сутність стратегічного 

обліку. Типи конкурентоздатних стратегій. SWОТ-аналіз в системі стратегічного управлін-

ського обліку. Управління на основі аналізу діяльності. Використання аналізу діяльності для 

прийняття управлінських рішень. Теорія обмежень і облік продуктивності. Система «якраз 

вчасно». Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності. Калькулювання життє-

вого циклу виробу. Цільове калькулювання. Калькулювання безперервного калькулювання. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних законів, методів та принципів управ-

ління в конкретних проблемних ситуаціях. 

РНД 2 Здобувач розробляє стратегію розвитку підприємства в умовах необхідності 

підвищення ефективності бізнесу. 

РНД 3 Здобувач створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних шляхів 

розв’язання проблем організації, що опинилась в умовах невизначеності. 

РНД 4 Здобувач обирає критерії та складає судження про об’єкт на підставі обраних 

доказів з метою побудови ефективних комунікаційних мереж в організації. 

РНД 5 Здобувач дає оцінку сучасним системам мотивації зарубіжних та вітчизняних 

підприємств на підставі практичного застосування основних положень змі-

стовних та процесуальних теорій мотивації. 

РНД 6 Здобувач демонструє знання та розуміння про зміст управлінського обліку, 

його принципи і призначення та отримує здатність прогнозувати майбутні 

наслідки на основі теоретичних знань та практичних вмінь. 

РНД 7 Здобувач застосовує облікову інформацію, результати аналізу та контролю 

для прийняття управлінських рішень та вирішення конкретних практичних 

ситуацій. 

РНД 8 Здобувач розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх взаємозв’язки та 

відхилення фактичних даних від їх нормативних або бюджетних значень, і за 

даними висновків узагальнює інформацію для одержання найбільш ефекти-

вного результату. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та фу-

нкціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

РН2 Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліко-



 

 

во-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економі-

чної і екологічної відповідальності підприємств.  

РН3 Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств. 

РН5 Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, со-

ціальної, правової держави. 

РН6 Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподатку-

вання та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

РН7 Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень. 

РН10 Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії. 

РН11 Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціа-

льно-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві. 

РН12 Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співро-

бітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища 

РН13 Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідом-

лювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні 

РН15 Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 

господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування. 

РН17 Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповіда-

льності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом. 

РН18 Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі ро-

зуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати 

різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 

РН19 Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати ін-

дивідуальне та культурне різноманіття. 

РН20 Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліко-

во-аналітичної інформації. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Розвиток науки управління. Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Планування в організації. Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Організація як функція менеджменту. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Мотивація як функція менеджменту. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Контроль як функція менеджменту. Л.6, ПР.6. 

Тема 7. Комунікації в управлінні. Л.7, ПР.7. 



 

 

Тема 8. Основи теорії прийняття управлінських рішень. Л.8, ПР.8. 

Тема 9. Мета, зміст і організація управлінського обліку. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Система обліку і калькулювання витрат. Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Л.11, ПР.11. 

Тема 12. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень. Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Бюджетування та контроль. Л.13, ПР.14. 

Тема 14. Облік і контроль за центрами відповідальності. Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Основи стратегічного управлінського обліку. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– ситуаційні завдання; 

– контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з викорис-

танням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка аналі-

тичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань менеджменту та управ-

лінського обліку, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь у дискусіях. Лекції допо-

внюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоре-

тичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням ме-

тодів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами практичних 

задач, ситуаційних завдань на основі реальних даних управління в організації. Самостійне 

навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в 

невеликих групах для підготовки презентацій, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала оці-

нювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна на-

ціональна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – можливе 

складання заходу під-

сумкового семестрового 

контролю 2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до за-

ходу підсумкового се-

местрового контролю не 

1-34 



 

 

допускається, необхід-

ний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Менеджмент та управлінський 

облік» – екзамен. 

5. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття, виконання тестових, ситуаційних завдань, контрольних 

робіт, презентація та захист індивідуальної  роботи.  

6. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Менеджмент та 

управлінський облік», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Менеджмент 

та управлінський облік» та їх оцінювання 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(І траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів за 

захід поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю 

(ІІ траєкторія) 

Максимальна кіль-

кість балів за захід 

поточного конт-

ролю 

Практичне заняття 1 2 Практичне заняття 1 2 

Практичне заняття 2 2 Практичне заняття 2 2 

Практичне заняття 3 2 Практичне заняття 3 2 

Практичне заняття 4 2 Практичне заняття 4 2 

Практичне заняття 5 2 Практичне заняття 5 2 

Практичне заняття 6 2 Практичне заняття 6 2 

Практичне заняття 7 2 Практичне заняття 7 2 

Практичне заняття 8 2 Практичне заняття 8 2 

Практичне заняття 9 2 Практичне заняття 9 2 

Практичне заняття 10 2 Практичне заняття 10 2 

Практичне заняття 11 2 Контрольна робота 10 

Практичне заняття 12 2 Індивідуальна робота  10 

Практичне заняття 13 2 Тестування 10 

Практичне заняття 14 2   

Практичне заняття 15 2   

Індивідуальна робота 1 10   

Індивідуальна робота 2 10   

Екзамен 50 Екзамен 50 

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчаль-

но-методичне забезпечення 

1. Палеха Ю. Основи менеджменту теорія і практи-

ка: навч. посіб. / Ю. Палеха, Г. Мошек. – К. : Ліра-К. 

– 2018. – 528 с.  

2. Мазаракі А.А. Основи менеджменту: підручник / 

А.А. Мазаракі, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник та ін.; за 

ред. А.А. Мазаракі. – Харків: Фоліо, 2014. – 846 с.  

3. Менеджмент : навч. посіб. / Л.С. Шевченко, О.А. 



 

 

Гриценко, С.М. Макуха та ін.; за ред. 

Л.С. Шевченко. – Х. : Право, 2013. – 216 с. 

4. Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник / С.І. 

Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016. – 228 с. 

5. Управлінський облік : навч. посібник / 

О.О. Гончаренко, Т.В. Давидюк, А.О. Саюн, Н.В. 

Рогова. – К. : УБС НБУ, 2014. – 415 с. 
 

  



 

 

І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Макроекономіка та Мікроекономіка 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Міщенко В. І., доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економіки та 

управління Інституту банківських технологій та 

бізнесу ДВНЗ «Університет банківської 

справи» 

Хмелярчук М. І., доктор економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри економіки 

Львівського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи»   

Новікова Т. В., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Харківського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Кочума І. Ю., кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій Черкаського 

навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи» 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, FQ-EHEA- 

перший цикл, QF-LLL–6 рівень, HPK–7 рівень 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 1-го семестру 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 12 кредитів ЄКТС, 

360 годин, з яких 120 годин становить 

контактна робота з викладачем (60 годин 

лекцій, 60 годин практичних занять), 4 годин 

індивідуальна робота, 236 годин становить 

самостійна робот, атестація: диф. залік, екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Кочума І. Ю., кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є вивчення закономірностей функціонування ринкової 

економічної системи на мікроекономічному та макроекономічному рівнях. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ ТА МАКРОЕКОНОМІКИ 

ТЕМА 1. ЕКОНОМІКА ЯК НАУКА 

Суспільство та його економічне життя. Економічні категорії. Економічні закони та їх 

об’єктивний характер. Методологія економічної науки. Позитивна та нормативна економічна 

теорія.  

Мікроекономіка та макроекономіка як складові економічної теорії. Завдання, предмет та 

показники мікро- та макроекономіки 

Зародження та розвиток економічних знань. Етапи історичного розвитку економічної 

теорії та основні економічні школи. Внесок українських вчених-економістів у розвиток сві-

тової економічної науки. 

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ 

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Безмежність потреб. Закон 

зростання потреб. Економічний інтерес, його сутність і функції. Інтереси і потреби: діалектика 

взаємозв’язку. Єдність і суперечності в системі інтересів. Економічні інтереси – рушійна сила 

соціально-економічного розвитку. 

Зміст та види суспільного виробництва. Фактори виробництва. Розподіл праці. Спеціа-

лізація праці. Кооперація праці. Поєднання факторів виробництва. Виробнича функція та її 

складові. 

Виробництво та його результати. Продукт виробництва. Виробнича функція. Виробничі 

можливості в економічній системі та проблема вибору. Обмеженість ресурсів та безмежність 

потреб. Крива виробничих можливостей. Ефективність використання виробничих ресурсів. 

ТЕМА 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. РИНОК, ЙОГО СУТНІСТЬ,  

ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ  

Поняття економічної системи, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи 

економічних систем: традиційна, ринкова, планова, змішана. Американська, японська та єв-

ропейська моделі ринкової економіки. 

Ринок, умови його виникнення та історичні етапи розвитку. Функції ринку. Види ринків 

та їх взаємозв’язок. Суб’єкти ринкової економіки. Ринкова інфраструктура, її елементи та 

роль у розвитку економіки. Ринкова інфраструктура та фінансові посередники. Основні на-

прямки становлення ринкової інфраструктури в Україні. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

МІКРОЕКОНОМІКА  

ТЕМА 4. ТЕРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ ТА  МЕТОДОЛОГІЯ МІКРО-

ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність цілей вико-



 

 

ристання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб'єктів ринкових відносин. Макро- 

та мікроекономіка як найважливіші складові сучасної теоретичної економіки.  

Предмет мікроекономіки. Суб'єкти та об'єкти економічних відносин на мікрорівні. 

Індивід. Домогосподарство. Ділова одиниця (фірма). Держава. Методологія мікроекономіч-

ного аналізу. Мікроекономічні моделі. Нормативна і позитивна мікроекономіка.  

ТЕМА 5. ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ 

Ринковий попит як сума індивідуального попиту всіх споживачів певного товару. 

Функція попиту. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки 

споживача. Аналіз зміни попиту загалом та величини (обсягу) попиту. 

Функція пропозиції. Закон пропозиції. Аналіз змін пропозиції загалом та величини 

(обсягу) пропозиції. 

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Поняття ринкової рівноваги. Ви-

значення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Вплив змін попиту й  пропозиції 

на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку. Вплив податків та 

субсидій на ринкову рівновагу. Сталість і динамічність ринкової рівноваги. Поняття про 

надлишок споживача і надлишок виробника. 

Еластичність попиту і пропозиції. Концепція еластичності взаємопов'язаних показни-

ків. Еластичність попиту за чинниками впливу: за власною ціною блага, за ціною взаємодо-

повнюючого або взаємозамінюваного блага (перехресна еластичність), за доходом. Практичне 

значення концепції еластичності. Взаємозв'язок між ціною та валовим виторгом за різної 

еластичності. 

Еластичність пропозиції за власною ціною блага та за цінами факторів виробництва. 

ТЕМА 6. ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ І ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА 

Поняття корисності. Сукупна та гранична корисності. Функція корисності. 

Процес споживання й динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Перший закон 

Госсена. Закон спадної граничної корисності блага. 

Рівновага споживача з кардиналістських позицій. Поняття «рівновага споживача». 

Модель споживання набору благ. Другий закон Госсена. Еквімаржинальний принцип досяг-

нення раціонального вибору та рівновага споживача. 

ТЕМА 7. ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА 

Вибір споживача з ординалістських позицій. Уподобання та привабливість, уподобання 

та вибір. Припущення щодо системи вподобань споживача. 

Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій. Криві байдужості як 

спеціальний інструментарій мікроекономічного аналізу. Окремі випадки конфігурації кривих 

байдужості. Гранична норма заміщення благ. 

Бюджетна лінія. Поняття «нахилу бюджетної лінії». Вплив зміни доходу споживача та 

цін на розміщення бюджетної лінії та процес споживання. 

Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору. Рівновага споживача: 

економічна, алгебраїчна, графічна інтерпретації. Різні випадки досягнення рівноваги: кутова і 

внутрішня. 

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА 

Реакція споживача на зміну його доходу. Лінія «дохід - споживання». Поняття «повно-

цінних» і «неповноцінних» благ. Закони Енгеля. Функції Торнквіста. 

Реакція споживача на зміну цін товарів. Лінія «ціна - споживання». Траєкторія розвитку 

споживання як результат зниження цін. Побудова лінії індивідуального попиту споживача. 

Ефект заміщення та ефект доходу. Розкладання сукупної зміни обсягу попиту на дві 

складові: ефект доходу та ефект заміщення. Одно- та різно направлені впливи ефектів (за 

Слуцьким, за Хіксом). Парадокс Гіффена. 

ТЕМА 9. МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА 

Підприємство як суб'єкт ринку  та виробничо-ринкова система. Фактори виробництва, 

їх групування. Мотивація поведінки  підприємства. Основні види  вибору підприємства: що 

виробляти, як виробляти, для кого виробляти. Фактор часу і періоди у функціонуванні підп-

риємства.  



 

 

Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Поняття і параметри виробничої 

функції. Сукупний, середній та граничний продукти. Витрати виробництва. Сукупні, середні 

та граничні витрати. Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного 

виторгу. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. 

Виробнича функція з одним змінним фактором. Правило спадної віддачі (продуктив-

ності) змінного фактора виробництва.  

Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта. Взаємозамінність факто-

рів виробництва. Гранична норма технічного заміщення.  

Ефект масштабу. Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу. Причини 

позитивного та негативного ефекту від масштабу. 

Оптимум виробника. Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації 

витрат чи максимізації випуску. Ізокоста. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна, еко-

номічна інтерпретація. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. 

ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА 

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Економічні та бухгалтерські ви-

трати. Поняття альтернативних витрат. Постійні та змінні витрати. Типовий характер зміни 

витрат за короткостроковий період. Закон зростаючих граничних витрат (зниження дохідно-

сті). 

Витрати в довгостроковому періоді. Криві довготривалих витрат, їх види. Концепція 

мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти технологічного вибору фірми в ро-

зробці довгострокової стратегії. 

Використання теорії витрат в практичній діяльності підприємства.   

ТЕМА 11. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

Ознаки й умови досконалої конкуренції. Ринковий попит на продукцію фірми за умов 

досконалої конкуренції. 

Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді. Визначення оптимальних 

обсягів випуску: два підходи. Пропозиція фірми і галузі в короткостроковому періоді. Рівно-

вага фірми та галузі.  

Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді. Пропозиція фірми в довго-

строковому періоді. Тривала рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки. 

Ефективність ринку досконалої конкуренції. 

ТЕМА 12. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК 

Модель «чистої монополії» та її характеристики. Ознаки «чистої монополії». Еконо-

мічні, адміністративні та правові бар'єри вступу до монопольного ринку. Монополія і моно-

польна влада. Різновиди монополій. Діагностування монопольної влади.  

Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах. Крива попиту 

монополіста. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. Вплив на поведінку монополі-

ста цінової еластичності попиту. Рівновага фірми-монополіста в короткостроковому періоді 

Пропозиція монополіста та особливості її формування. Визначення монопольної ціни. Цінова 

дискримінація та її види.. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді.  

Економічні наслідки монополізації галузі. Порівняльна оцінка конкурентного та мо-

нопольного ринків. Потреба державного регулювання монополії, антимонопольна політика. 

ТЕМА 13. ОЛІГОПОЛІЯ ТА МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ 

Основні ознаки олігополії. Нечисленність підприємств в олігополістичних галузях. 

Загальна взаємозалежність олігополістів. Однорідність або диференційованість продукту. 

Теоретичні моделі олігополії. Олігополістична взаємозалежність та еволюція способу 

дій учасника ринку. Теорія ігор у моделюванні олігополії. Узагальнена модель рівноваги 

Неша. Часткові моделі рівноваги – Штакельберга, Курно, Бертрана та їх модифікації. Моделі 

олігополістичного ціноутворення. Особливості організації олігополістичного ринку. Взає-

мозалежність олігополістів, цінові війни і схильність до змови. Таємні змови, мовчазні згоди і 

легальні угоди. Картелі. Нецінова конкуренція. 

Суспільна оцінка олігополістичного ринку. Ефективність олігополії, порівнюючи з 

іншими ринковими структурами. Ознаки монополістичної конкуренції. Умови вступу до га-



 

 

лузі. Спосіб дій монополістичного конкурента. 

Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Визначення оптимального обсягу 

виторгу та цінова політика фірми у короткостроковому періоді. Умова досягнення і підтри-

мання беззбитковості в довгостроковому періоді. 

Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації 

продукту: позитивні наслідки та загрози. Вплив рекламної діяльності на обсяг виторгу і ви-

трат. Суспільна ціна монополістичної конкуренції. Порівняльна характеристика ринкових 

структур. 

ТЕМА 14. РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА 
Похідний попит. Попит на продукт і попит на фактори виробництва. Правило опти-

мального використання ресурсів. 

Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів. Праця як фактор 

виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Форму-

вання індивідуального, галузевого та ринкового попиту на працю. 

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Обґрунтування вибору 

робітника щодо праці і відпочинку: Ринкова пропозиція послуг праці. Рівновага на ринку 

праці. 

Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на працю та монопольна 

рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості. Контроль профспілок над 

пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Капітал як ре-

сурс тривалого використання; форми капіталу. Ринки капіталу. Рух капіталу та капітальні 

фонди. 

Попит і пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття диско-

нтованої величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень 

дохідності, прибуток на капітал. Показники теперішньої та майбутньої вартості в прийнятті 

інвестиційних рішень. Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рів-

новажної ціни капіталу. 

Ринок землі. Особливості землі як фактора виробництва. Особливості формування 

пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рента. Ціна землі як 

капіталізована рента.  

ТЕМА 15. ЗАГАЛЬНА РИНКОВА РІВНОВАГА ТА ЕКОНОМІКА ДОБРОБУТУ 
Часткова та загальна рівновага. Ефект зворотного зв'язку. Закон Вальраса. 

Рівновага в економіці обміну. Необхідність та вигоди ринкового обміну. Порівняння 

граничних норм заміщення для пар товарів, які обмінюють. Діаграма Еджворта. Ефективність 

при обміні. Крива контрактів. Парето - ефективний розподіл. Крива можливостей споживачів. 

Загальна рівновага за Парето. 

Ефективність у виробничій сфері. Розподіл виробничих ресурсів; діаграма Еджворта. 

Крива виробничих контрактів. Парето - оптимальний розподіл ресурсів. Ефективність на 

конкурентних ринках товарів. 

Сукупна (зведена) ефективність конкурентних ринків. Причини обмеженої здатності ринко-

вого регулювання. Оптимум та квазіоптимум ринкової системи. Теорія загальної рівноваги та 

політика в галузі економіки добробуту. Критерії оцінки добробуту. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

МАКРОЕКОНОМІКА  

ТЕМА 16. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ЗНА-

ЧЕННЯ 

Макроекономіка як складова економічної науки. Національна економіка. Фізична 
та монетарна економіка. Суб’єкти національної економіки. Економічна система як об’єкт 
макроекономіки. Проблема обмеженості ресурсів та безмежності потреб. 

Об’єкт і предмет макроекономіки. Причино-наслідковий механізм функціонування та 

розвитку національної економіки як предмет макроекономіки. Функції макроекономіки. Ма-

кроекономіка та економічна політика. Становлення та розвиток макроекономіки як науки.  



 

 

Методологія макроекономіки. Агрегування. Основні агрегати, що характеризують еко-

номічну систему. Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу. Припущення, 

екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. Запаси і потоки як два види кіль-

кісних змінних. Короткостроковий та довгостроковий періоди. Вплив інституціональних фа-

кторів на функціонування національної економіки. 

Модель кругопотоку як базова модель макроекономічної рівноваги. Взаємодія між 

економічними суб’єктами на ринку ресурсів, продуктів, фінансів та зовнішньоекономічному. 

Аналіз потоків, ресурсів, продуктів, витрат та доходів у приватній, змішаній та відкритій 

економіці. 

Практичне значення макроекономіки в житті українського суспільства. 

ТЕМА 17. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РА-

ХУНКІВ  

Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного рахівни-

цтва та фактологічна база макроекономіки. Методологічні принципи системи національних 

рахунків. Основні категорії системи національних рахунків: інституціональні одиниці, сек-

тори, економічні операції, рахунки, показники стадій виробництва, утворення доходу та ви-

користання ВВП. 

Поняття валового внутрішнього продукту. Валовий випуск та валовий внутрішній 

продукт (ВВП). Кінцева та проміжна продукція. Методи обчислення ВВП: виробничий, кін-

цевого використання, розподільчий. Проблеми, що пов’язанні з вимірюванням ВВП. Тіньова 

економіка та співвідношення між офіційним і фактичним ВВП. 

Валовий національний дохід, валовий національний наявний дохід. Особистий та піс-

ляподатковий дохід. Макроекономічні показники на чистій основі. 

Роль цінового фактору у вимірюванні ВВП. Номінальний і реальний ВВП. Базовий і 

поточний періоди, фактичні та порівняльні ціни. Показники рівня цін: індекс споживчих цін, 

індекс цін ВВП (дефлятора ВВП), індекси цін виробників. Інфлювання та дефлювання. Темпи 

зростання та приросту ВВП. 

Аналіз динаміки ВВП в Україні. 

ТЕМА 18. ТОВАРНИЙ РИНОК ТА ЙОГО СТРУКТУРА. СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУ-

КУПНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Товарний ринок та його структурні елементи. Сукупний попит, його суть та відмінність 

від однотоварного попиту. Закон та графічна модель сукупного попиту. Цінові чинники су-

купного попиту: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект імпортних закупівель. Не-

цінові фактори сукупного попиту та їх вплив на його графічну модель. Чинники сукупного 

попиту в Україні. 

Сукупна пропозиція. Класична модель сукупної пропозиції. Довгострокова сукупна 

пропозиція: її теоретичний інструментарій, графічна модель, виробнича функція як її мате-

матична інтерпретація, фактори. 

Короткострокова сукупна пропозиція і ціна. Крайній випадок короткострокової сукуп-

ної пропозиції та його графічна інтерпретація. Основна модель короткострокової сукупної 

пропозиції та її функція. Теорії короткострокової сукупної пропозиції. Зміна цін і реального 

ВВП на різних ділянках короткострокової сукупної пропозиції. Нецінові чинники коротко-

строкової сукупної пропозиції. Чинники сукупної пропозиції в Україні. 

Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Модель AD-AS. Рівноважні ціни та рівноваж-

ний рівень виробництва. Коротко - і довгострокова рівновага. Ринковий механізм встанов-

лення та відновлення рівноваги в моделі AD-AS. Порушення рівноваги змінами у сукупному 

попиті на різних відрізках кривої AS. Ефект храповика. Стагфляція. «Перегріта економіка». 

Порушення рівноваги збуренням сукупної пропозиції та механізм її відновлення. Шоки су-

купних попиту та пропозиції; стабілізаційна політика. 

ТЕМА 19. РИНОК ПРАЦІ. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ 

Ринок праці та механізм його функціонування. Неокласична теорія ринку праці та гра-

фічна інтерпретація неокласичної моделі ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці та 

графічна інтерпретація кейнсіанської моделі ринку праці. 



 

 

Зайнятість і безробіття. Населення як джерело робочої сили. Показники рівня викори-

стання робочої сили: рівень зайнятості, коефіцієнт участі у робочій  силі. Неповна зайнятість, 

методологічні підходи до розрахунку рівня безробіття; причини та види безробіття. Рівень 

безробіття у різних країнах. Повна зайнятість, природне безробіття та потенційний рівень 

ВВП; обчислення природного рівня безробіття. Динаміка природного рівня безробіття. 

Втрати від різних видів безробіття. Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП 

(ВВП-розрив). Закон Оукена. Визначення потенційного ВВП на основі ВВП-розриву. Ви-

значення впливу безробіття на динаміку ВВП. Державна політика зайнятості населення. 

Особливості розвитку ринку праці, динаміки безробіття і дії закону Оукена в Україні. 

ТЕМА 20. ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ РИНОК  

Гроші та їх функції в економіці. Грошовий ринок. Пропозиція грошей. Сутність про-

позиції грошей та грошові агрегати. Грошова база та її компоненти: готівка і банківські ре-

зерви, обов’язкові й надлишкові резерви. Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, ре-

зервна норма. Мультиплікація грошової бази банківською системою. Грошова пропозиція як 

функція процентної ставки і крива пропозиції грошей. 

Попит на гроші та його різновиди. Класичний підхід до функції попиту на гроші. Рів-

няння грошового попиту кількісної теорії грошей. Кембриджські економісти про функцію 

попиту на гроші. Кейнс про мотиви попиту на гроші. Процентна ставка і альтернативна вар-

тість зберігання грошей. Кейнсіанське рівняння попиту на гроші. Швидкість обігу грошей. 

Фрідменовська функція попиту на гроші. Кейнсіанська функція попиту на гроші. 

Механізм грошового ринку та його графічна модель. Рівняння рівноваги на грошовому 

ринку. Механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку, порушеної збільшенням доходу. 

Роль процентної ставки у врівноваженні грошового ринку. Механізм відновлення рівноваги на 

грошовому ринку, порушеної збільшенням грошової бази. Механізм відновлення рівноваги на 

грошовому ринку, порушеної одночасним зростанням доходу і збільшенням грошової бази. 

Процентна ставка: сутність та види. Реальна процентна ставка та чинники, що вплива-

ють на її рівень. Номінальна процентна ставка на основі рівняння Фішера. Очікувана і фак-

тична реальна процентна ставка. Мотиваційна роль реальної процентної ставки. 

ТЕМА 21. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 

Поняття та показники інфляції. Темп інфляції. Види інфляції залежно від її темпів. Ін-

фляція попиту, інфляція витрат та їх графічна інтерпретація. Збалансована і незбалансована 

інфляція. Очікувана і неочікувана інфляція; теорії адаптивних і раціональних очікувань. Де-

фляція. 

Причини і наслідки інфляції. Кейнсіанська теорія щодо причин інфляції. Роль грошей в 

інфляційному механізмі: монетаристський підхід та позиція кейнсіаніанців. Чинники інфляції 

попиту та витрат. Інфляційні очікування. Наслідки інфляції попиту та інфляції витрат, затя-

жної та високої, помірної інфляції. 

Механізм та напрямки політики контролю над інфляцією. Таргетування інфляції. Вза-

ємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса як аналітичний засіб стабілізаційної полі-

тики: рання та сучасна; рівняння кривої Філліпса; інфляція повної зайнятості та переміщення 

кривої Філіпса; крива Філіпса у довгостроковому періоді. Особливості причин та динаміки 

інфляційних процесів в Україні 

ТЕМА 22. СПОЖИВАННЯ, ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ  

Споживання та заощадження. Споживання як функція наявного доходу. Використову-

ваний дохід і споживання. Функція споживання. Графік споживання. Середня та гранична 

схильність до споживання. Автономне споживання та чинники, що на нього впливають. 

Кейнсіанська  функція споживання. Динаміка схильності до споживання та сучасна модифі-

кація кейнсіанської функції споживання. Міжчасовий вибір споживача. Бюджетне обмеження. 

Гіпотеза життєвого циклу. Гіпотеза постійного доходу. Зв’язок між диференціацією доходів і 

споживанням. Економічна нерівність та способи її оцінювання: крива Лоренца, децільний 

коефіцієнт, коефіцієнт Джині. Особливості споживання в Україні в умовах ринкової транс-

формації економіки. 

Функція заощадження та графічна модель заощадження. Середня та гранична схильність 



 

 

до заощадження. Вибір заощадником активу, поточна вартість майбутнього доходу та май-

бутня вартість теперішніх грошей. Види заощаджень. Рівень заощаджень. Недоходні чинники 

споживання та заощадження: багатство, ціни, очікування, заборгованість, оподаткування. 

Динаміка заощаджень в Україні. 

Основні типи інвестицій та їх впливи на розвиток національної економіки. Функції ін-

вестицій та їх графічна інтерпретація. Процентна ставка як чинник інвестиційного попиту, 

дисконтована вартість. Чинники інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту Мо-

дель простого акселератора. Нестабільність інвестицій. 

Взаємозв’язок заощаджень та інвестицій. Заощадження як джерело і фінансове обме-

ження інвестицій. Рівновага між заощадженнями та інвестиціями як закон-тенденція. Кла-

сичний механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями. Кейнсіанський механізм урів-

новаження заощаджень з інвестиціями. Структура заощаджень приватної закритої економіки. 

Роль фінансово-кредитної системи в трансформації заощаджень в інвестиції. 

ТЕМА 23. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП 

Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу 

«витрати-випуск». Фактичні та заплановані витрати. Модель «кейнсіанський хрест». Система 

вилучень та ін’єкцій в економічному кругообігу. Роль запасів у досягненні економічної рів-

новаги в короткостроковому періоді. Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення 

ін’єкція». 

Заплановані та незаплановані інвестиції. Модель «заощадження-інвестиції» як спрощена 

модель економічної рівноваги. 

Сутність мультиплікативного ефекту. Мультиплікатор витрат. Мультиплікатор інвес-

тицій. Індуційовані й автономні витрати. Алгебраїчна модель простого мультиплікатора та 

його сутнісне визначення. Механізм мультиплікації автономних витрат. Ефект мультипліка-

тора та його математична і графічна інтерпретація. Мультиплікативна зміна реального ВВП. 

Вплив інфляції на ефект мультиплікатора. 

Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рівноважний ВВП в умовах повної та неповної 

зайнятості. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту автономних витрат в умовах неповної 

зайнятості. Графічна та математична інтерпретація рецесійного розриву. Інфляційний розрив 

як наслідок надлишку автономних витрат в умовах повної зайнятості. Графічна та матема-

тична інтерпретація інфляційного розриву.  

ТЕМА 24. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

Основні засади теорії економічного зростання. Сутність та показники економічного 

зростання. Економічне зростання та економічний розвиток.  

Основні положення кейнсіанської теорії економічного зростання. Сутність теорій ен-

догенного зростання. 

Моделі економічного зростання. Модель Солоу. Основні передумови моделі Солоу. 

Вплив нагромадження капіталу на капіталоозброєність. Умови формування стійкої капітало-

озброєністі. Вплив приросту населення на капіталоозброєність. Граничні інвестиції. Вплив 

технічного прогресу на капіталоозброєність через зростання ефективності праці. Технічний 

прогрес як нескінченний фактор економічного зростання. «Золоте правило» нагромадження 

капіталу. 

Джерела економічного зростання. Внесок факторів виробництва в економічне зрос-

тання. Рівняння, що описує внесок капіталу і праці у приріст продукту. Внесок технічного 

прогресу в приріст продукту. Рівняння, що описує економічне зростання з урахуванням усіх 

факторів. Залишок Солоу. 

Проблема економічного зростання в різних групах країн та в Україні. 

ТЕМА 25. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ 

Економічні коливання та економічні цикли як прояв макроекономічної нестабільності та 

форма економічного розвитку. Загальна характеристика економічного циклу, фази економі-

чного циклу. Теорії циклічних коливань: причини циклічності ринкової економіки, види 

економічних циклів. Індикатори циклічних коливань в економіці. Модель мультиплікато-

ра-акселератора. 



 

 

Нециклічні коливання економіки та економічні кризи. Причини економічної кризи в 

Україні. Антикризові заходи в Україні та аналіз їх ефективності. 

ТЕМА 26. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

Роль держави в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу з ураху-

ванням держави. Валові та чисті податки. Державні видатки. Позики уряду. Перерозподільна 

функція держави. Стабілізаційна функція держави. 

Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. Модель економічної рів-

новаги за методом «витрати-випуск». Трансформація функції споживання з урахуванням 

держави. Модель економічної рівноваги за методом «вилучення-ін‘єкції». Вплив держави на 

кількісну визначеність приватних заощаджень. Державні та національні заощадження. Рів-

новага між національними заощадженнями та національними інвестиціями. Рівновага між 

приватними інвестиціями і внутрішніми джерелами їх фінансування. 

Дискреційна фіскальна політика. Вплив державних закупівель на ВВП. Мультиплікатор 

витрат у змішаній закритій економіці.  Вплив чистих податків на ВВП. Мультиплікатор по-

датків. Спільний вплив фіскальних інструментів на ВВП і державний бюджет. Крива Лаффера 

та можливість  її практичного застосування. Фактичне, потенційне та циклічне бюджетне 

сальдо. Оцінка бюджетної політики в умовах повної та неповної зайнятості. Суперечність між 

стабілізаційною та бюджетною функціями фіскальної політики, концепції збалансування 

державного бюджету. Мультиплікатор збалансованого бюджету. 

Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмон-

товані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку не дискреційної фіскальної політики 

в умовах падіння та зростання обсягів виробництва. Ефект гальмування динаміки ВВП. 

Державний борг та ефекти витіснення. Емісійне фінансування бюджетного дефіциту: інфля-

ція.  

Вибір моделей макроекономічної політики. 

ТЕМА 27. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА 

Сутність монетарної політики. Кінцеві цілі монетарної політики та проблема їх вибору. 

Інструменти монетарної політики: операції на відкритому ринку, операції на валютному ри-

нку, облікова (дисконтна) ставка, нормативи обов’язкового резервування. 

Монетарна політика в моделі AD-AS. Передавальний механізм грошово-кредитної по-

літики. Наслідки впливу на економіку стимулюючої монетарної експансії в короткостроко-

вому періоді та їх графічна інтерпретація. Наслідки впливу на економіку монетарної експансії 

в довгостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Нейтральність грошей у довгостро-

ковому періоді. Зв'язок монетарної політики з бюджетно-податковою та валютною політикою. 

Модель IS-LM як імітація одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках. 

Побудова кривої IS та її рівняння. Побудова кривої LM та її рівняння. Модель IS-LM як ана-

літичний засіб макроекономічної політики 

ТЕМА 28. ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА  

Відкрита економіка та її характеристики. Велика і мала відкрита економіки. Закономі-

рності функціонування малої відкритої економіки. Модель малої відкритої економіки. 

Міжнародні потоки капіталів і товарів. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування 

економічної рівноваги, визначеної за методом «вилучення - ін’єкції». Країна як чистий дебітор 

або як чистий кредитор. Чинники, що впливають на чистий експорт. Функція чистого експо-

рту. Вплив чистого експорту на ВВП, мультиплікатор витрат у відкритій економіці. 

Валютний курс. Валюта та її види. Номінальний валютний курс і способи котирування 

валюти. Чинники, що впливають на номінальний валютний курс. Паритет купівельної спро-

можності. Фіксований і плаваючий валютний курс. Модель реального валютного курсу. Реа-

льний валютний курс і умови торгівлі. Двосторонній і багатосторонній валютний курс.  

ТЕМА 29. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Макроекономічна політика у відкритій економіці. Модель Мандела-Флемінга для ана-

лізу наслідків макроекономічної політики у відкритій економіці і у короткостроковому пері-

оді. Особливості макроекономічної політики за плаваючого та фіксованого валютного курсу. 

Результативність монетарної та фіскальної політики у малих відкритих економіках.  



 

 

Платіжний баланс. Сутність та методологія складання платіжного балансу. Модель 

платіжного балансу. Модель балансу автономних операцій. Резервні активи як регулююча 

стаття платіжного балансу. Аналіз та оцінка платіжного балансу України. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

 

РНД 1 Здобувач демонструє знання сутності основних економічних законів, 

принципів і категорій, економічної термінології, розуміння основ функціону-

вання ринкового механізму та закономірностей розвитку економічних систем; 

РНД 2 Здобувач розуміє роль і функції суб’єктів національної економіки, принципи 

раціональної поведінки споживачів та виробників у ринкових умовах; 

РНД 3 Здобувач володіє знаннями принципів та прийомів мікроекономічного та 

макроекономічного аналізу, використання отриманих результатів для вирішення 

практичних завдань; 

РНД 4 Здобувач самостійно виконує економічні розрахунки, які пов’язані з аналізом і 

обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем та макросистем у ринкових 

умовах; 

РНД 5 Здобувач демонструє знання та розуміння сутності та передумов формування 

макроекономічної рівноваги, причин макроекономічних коливань та 

макроекономічної нестабільності; 

РНД 6 Здобувач обирає та обґрунтовує критерії та складає судження стосовно 

економічної ефективності господарських явищ та процесів на мікро- та 

макроекономічному рівнях; 

РНД 7 Здобувач використовує теоретичні положення для оцінки сучасних закономі-

рностей і тенденцій економічного розвитку, аналізу ефективності економічної 

політики на мікро- та макроекономічному рівнях; 

РНД 8 Здобувач володіє вмінням використання механізму дії економічних законів до 

економічної політики і  господарської практики, визначення місця України у 

світовому економічному просторі. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Володіти базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів та за-

кономірностей функціонування фінансового ринку, організації діяльності фі-

нансово-кредитних установ 

РН5 Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забез-

печення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

РН10 Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії. 

РН11 Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціаль-

но-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві. 



 

 

РН16 Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування 

ділових паперів і спілкування у професійній діяльності. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ВСТУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ ТА МАКРОЕКОНОМІКИ  

Тема 1. ЕКОНОМІКА ЯК НАУКА Л.1, П.1 

Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ Л.2, П. 2 

Тема 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. РИНОК, ЙОГО СУТНІСТЬ,  ФУНКЦІЇ 

ТА ВИДИ Л. 3, П.3 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  МІКРОЕКОНОМІКА 

Тема 4. ТЕРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ ТА  МЕТОДОЛОГІЯ 

МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Л.4, П.4 

Тема 5. ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ. Л. 5, П. 5 

Тема 6. ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ І ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА Л.6,  П.6 

Тема 7. ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Л.7, П 7 

Тема 8. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Л.8, П.8. 

Тема 9. МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА Л. 9, П. 9 

Тема 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА Л. 10, П. 10 

Тема 11. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Л. 11, П. 11 

Тема 12. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК Л. 12, П. 12 

Тема 13. ОЛІГОПОЛІЯ ТА МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ Л. 13, П 13 

Тема 14. РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА Л. 14, п. 14 

Тема 15. ЗАГАЛЬНА РИНКОВА РІВНОВАГА ТА ЕКОНОМІКА ДОБРОБУТУ Л. 15, П. 15 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МАКРОЕКОНОМІКА 

Тема 16. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Л. 

16, П. 16 

Тема 17. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ 

Л. 17, П. 17 

Тема 18. ТОВАРНИЙ РИНОК ТА ЙОГО СТРУКТУРА. СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА 

ПРОПОЗИЦІЯ Л. 18, П. 18 

Тема 19. РИНОК ПРАЦІ. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ Л. 19, П. 19 

Тема 20. ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ РИНОК  Л. 20, П. 20 

Тема 21. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ Л. 21, П. 21 

Тема 22. СПОЖИВАННЯ, ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ Л. 22, П. 22 

Тема 23. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП Л. 23, П. 23 

Тема 24. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ Л.24, 25, П. 24, 25 

Тема 25. ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ Л. 26, 

П. 26 

Тема 26. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Л. 27, П. 27 

Тема 27. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА Л. 28, П. 28 

Тема 28. ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА Л. 29, П. 29 

Тема 29. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ Л. 30, П. 30 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 



 

 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань мікро- та 

макроекономіки, що є основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у 

здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення та критичного мислення через участь в 

дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають здобувачам вищої 

освіти можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні 

заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти задач та виконання аналітичних вправ. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені 

іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових вправ на практичних заняттях, 

участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Мікроекономіка та 

макроекономіка»: 

І семестр - диференційований залік; 

ІІ семестр - екзамен 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, опитування, 

7. контрольна робота, перевірка результатів виконання індивідуальної та самостійної 

роботи,  презентація, есе; участь у дискусіях; виступи з доповідями; підсумкова конт-

рольна робота; участь у науковій конференції з публікацією тез доповідей. Курсова 

робота «Макроекономіка та мікроекономіка» ІІ-й семестр, оцінюється окремо. Порядок 

написання та основні вимоги щодо курсової роботи наведено в методичних рекоменда-



 

 

ціях. 

Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Мікроекономіка та 

макроекономіка», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Мікроекономіка та 

макроекономіка» 

Найменуван

ня заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максималь

на кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточног

о 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточног

о 

контролю 

І семестр 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне 

заняття 1 

4 Практичне 

заняття 1 

3 

Практичне 

заняття 2 

5 Практичне 

заняття 2 

4 Практичне 

заняття 2 

3 

Практичне 

заняття 3 

5 Практичне 

заняття 3 

4 Практичне 

заняття 3 

3 

Практичне 

заняття 4 

5 Практичне 

заняття 4 

4 Практичне 

заняття 4 

3 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне 

заняття 5 

4 Практичне 

заняття 5 

3 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне 

заняття 6 

4 Практичне 

заняття 6 

3 

Практичне 

заняття 7 

5 Практичне 

заняття 7 

4 Практичне 

заняття 7 

3 

Практичне 

заняття 8 

5 Практичне 

заняття 8 

4 Практичне 

заняття 8 

3 

Практичне 

заняття 9 

5 Практичне 

заняття 9 

4 Практичне 

заняття 9 

3 

Практичне 

заняття 10 

5 Практичне 

заняття 10 

4 Практичне 

заняття 10 

3 

Практичне 

заняття 11 

5 Практичне 

заняття 11 

4 Практичне 

заняття 11 

3 

Практичне 

заняття 12 

5 Практичне 

заняття 12 

4 Практичне 

заняття 12 

3 

Практичне 

заняття 13 

5 Практичне 

заняття 13 

4 Практичне 

заняття 13 

3 

Практичне 

заняття 14 

5 Практичне 

заняття 14 

4 Практичне 

заняття 14 

3 

Практичне 

заняття 15 

5 Практичне 

заняття 15 

4 Практичне 

заняття 15 

3 

Індивідуаль

на робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 Індивідуальна 

робота 2 

15 Індивідуальна 

робота 2 

15 

  Модульна 

контрольна 

15 Модульна 

контрольна 

15 



 

 

робота 1 робота 1 

    Участь у 

науковій 

конференції з 

публікацією тез 

15 

Всього 100 Всього 100  Всього 100 

ІІ семестр 

Практичне 

заняття 1 

3 Практичне 

заняття 1 

2 Практичне 

заняття 1 

1 

Практичне 

заняття 2 

3 Практичне 

заняття 2 

2 Практичне 

заняття 2 

1 

Практичне 

заняття 3 

3 Практичне 

заняття 3 

2 Практичне 

заняття 3 

1 

Практичне 

заняття 4 

3 Практичне 

заняття 4 

2 Практичне 

заняття 4 

1 

Практичне 

заняття 5 

3 Практичне 

заняття 5 

2 Практичне 

заняття 5 

1 

Практичне 

заняття 6 

3 Практичне 

заняття 6 

2 Практичне 

заняття 6 

1 

Практичне 

заняття 7 

3 Практичне 

заняття 7 

2 Практичне 

заняття 7 

1 

Практичне 

заняття 8 

3 Практичне 

заняття 8 

2 Практичне 

заняття 8 

1 

Практичне 

заняття 9 

3 Практичне 

заняття 9 

2 Практичне 

заняття 9 

1 

Практичне 

заняття 10 

3 Практичне 

заняття 10 

2 Практичне 

заняття 10 

1 

Практичне 

заняття 11 

3 Практичне 

заняття 11 

2 Практичне 

заняття 11 

1 

Практичне 

заняття 12 

3 Практичне 

заняття 12 

2 Практичне 

заняття 12 

1 

Практичне 

заняття 13 

3 Практичне 

заняття 13 

2 Практичне 

заняття 13 

1 

Практичне 

заняття 14 

3 Практичне 

заняття 14 

2 Практичне 

заняття 14 

1 

Практичне 

заняття 15 

3 Практичне 

заняття 15 

2 Практичне 

заняття 15 

1 

Контрольна 

робота 

(тести) 

5 Індивідуальна 

робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 

  Контрольна 

робота (тести) 

5 Індивідуальна 

робота 2 

10 

    Участь у 

науковій 

конференції з 

публікацією тез 

15 

Екзамен  50  50  50 

Всього 100 Всього 100  Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.2 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 



 

 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне забезпечення 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікрое-

кономіка: Навч.посіб.: У 2 кн. / Авт.кол.: 

С.Панчишин, П.Островерх, Г.Стеблій та ін.- Кн.. 2: 

Мікроекономіка. − К.: Знання, 2013. − 437 с. 

2. Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / 

За ред. С.Панчишина і П.Островерха. − 5-е вид., 

випр. і доп. − К.: Знання, 2013. − 723 с. 

3. Мікроекономіка / М. Рудий, В. Рудий – К.: Центр уч-

бової літератури. – 2012. − 360 с. 

4. Мікроекономіка / О. Калініченко , Л.Березина. – К.: 

Центр учбової літератури. – 2012. − 432 с. 

5. Кушнир В. Мікро- та макроекономіка. К. Видавницт-

во: Центр навчальної літератури. – 2012. - 256 с. 

 
  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СТАТИСТИКА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Статистика 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, ка-

федра менеджменту та інформаційних техно-

логій 

Розробник 

Колодій Сергій Юрійович, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри  

менеджменту та інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 120 годин становить са-

мостійна робота, атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для освітніх 

програм «Менеджмент», «Облік і оподатку-

вання», «Фінанси, банківська справа та стра-

хування» 

Передумови для вивчення дисципліни 
Вивчення дисциплін: «Вища математика», 

«Макроекономіка та мікроекономіка». 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань про 

сутність і зміст статистики як науки, засвоєння статистичних методів збирання, оброблення та 

аналізу інформації, практичних навичок статистичної оцінки соціально-економічних явищ і 

процесів, проведення статистичного дослідження для виявлення закономірності та тенденції 

розвитку досліджуваних явищ. 



 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

«Теоретичні засади статистики як науки. Характеристика сутності і системи статисти-

ки» 

Тема 1. Предмет і метод статистики 

Мета та основні завдання дисципліни. Теорія ймовірностей як основа статистики. Об-

ґрунтування статистичних методів досліджень в теорії ймовірностей.  

Сучасне розуміння терміну «Статистика». Статистика як наука. Сутність складових ча-

стин статистики. Предмет статистики. Основні поняття в статистиці.  

Метод статистики. Значення і основні завдання статистики.  

Сучасна організація статистики в Україні. Міжнародні статистичні організації. 

Тема 2. Статистичне спостереження 

Сутність статистичного спостереження. Програмно-методологічні питання статистич-

ного спостереження.  

Важливі організаційні питання статистичного спостереження. Основні організаційні 

форми, види і способи статистичного спостереження.  

Засоби забезпечення точності спостереження. Помилки статистичного спостереження і 

способи контролю зібраних даних. 

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних 

Зміст та завдання статистичного зведення. Етапи статистичного зведення. Особливості 

зведення матеріалів звітності та спеціально організованого спостереження.  

Групування як основа обробки даних. Завдання групування. Види групувань (структу-

рне, типологічне, аналітичне). Групувальні ознаки. Факторні та результативні ознаки.  

Комбінаційне та багатомірне групування. Принципи формування груп. Вторинне гру-

пування. Необхідність створення системи групувань та основні вимоги до них. 

Тема 4. Статистичні таблиці 

Завдання та значення табличного методу викладу статистичних даних.  

Статистична таблиця. Види статистичних таблиць. Поняття підмета та присудка таблиці. 

Розробка присудка в таблиці.  

Правила побудови статистичних таблиць. Аналіз статистичних таблиць. 

Тема 5. Статистичні графіки 

Поняття про статистичні графіки і правила їх побудови. Основні елементи статистичного 

графіку.  

Види статистичних графіків. Графіки порівняння статистичних величин. Наочне зо-

браження структури і структурних зрушень.  

Графічне зображення динаміки статистичних показників. Контрольно-планові графіки. 

Тема 6. Абсолютні і відносні величини 

Випадкові величини та їх чисельні характеристики. Узагальнюючі статистичні показ-

ники. Суть, види і принципи побудови узагальнюючих статистичних показників.  

Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру. Відносні величини та об-

ласть їх застосування. Види відносних величин та техніка їх обчислення.  

Комплексне використання абсолютних і відносних статистичних величин. 

Застосування неперервної випадкової величини та її характеристик, багатовимірної ви-

падкової величини, функції випадкових аргументів в економічному аналізі. 

Тема 7. Середні величини 

Закон великих чисел і центральна гранична теорема. Застосування закону великих чисел 

і центральної граничної теореми в економічному аналізі.  

Суть і значення середніх величин. Умови використання середніх величин. Види середніх 

величин.  

Середня арифметична, квадратична, геометрична, гармонічна, хронологічна. Умови 

використання середніх величин.  



 

 

Особливості обчислення середніх з відносних величин. Структурні середні. Основні 

правила застосування середніх в статистиці. 

Тема 8. Показники варіації 

Поняття про показники варіації (розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія, 

середнє квадратичне відхилення) і способи їх обчислення.  

Спрощені способи розрахунку дисперсії. Дисперсія альтернативної ознаки.  

Види дисперсій і правило їх додавання. 

 

Змістовий модуль 2.  

«Статистичні методи дослідження варіації та динаміки показників» 

Тема 9. Ряди розподілу 

Поняття про ряди розподілу. Види та форми рядів розподілу.  

Основні характеристики рядів розподілу (середня величина, мода, медіана, квартилі, 

децилі).  

Криві розподілу та способи перевірки гіпотез. Графічне зображення рядів розподілу. 

Тема 10. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків 

Зв'язки суспільних явищ і завдання їх статистичного вивчення. Загальні методи вивчення 

зв’язків (балансовий метод, метод порівняння паралельних рядів, коефіцієнт Фехнера, коефі-

цієнт кореляції рангів, коефіцієнт рангової кореляції Кендела). 

 Кореляційний і регресійний методи аналізу зв'язку. Види і форми кореляційних зале-

жностей. Кореляційні методи виявлення взаємозв’язків між явищами (параметричні та непа-

раметричні). Кореляційне поле точок.  

Прямі та обернені зв’язки. Прямолінійні та криволінійні зв’язки. Визначення щільності 

зв’язку між ознаками. Лінійний коефіцієнт кореляції. Індекс кореляції. Перевірка істотності 

кореляційного зв’язку. 

Рівняння регресії як форма аналітичного виразу статистичного зв’язку соціаль-

но-економічних явищ. Парна лінійна регресія та знаходження її параметрів. Оцінка значу-

щості результатів. Однофакторна лінійна регресійна модель.  

Нелінійні залежності (параболічна, гіперболічна, логарифмічна). Багатофакторний ко-

реляційно-регресійний аналіз. Рівняння множинної регресії. Непараметричні методи дослі-

дження взаємозв’язку між ознаками. 

Тема 11. Ряди динаміки 

Поняття про ряди динаміки, їх види та правила побудови. Показники рядів динаміки та їх 

аналіз.  

Статистичні характеристики динамічних рядів та їх взаємозв’язок (абсолютний приріст, 

темп росту, темп приросту, абсолютне значення одного процента приросту).  

Розрахунок середніх величин ряду. Розрахунок середніх темпів росту та приросту.  

Вимірювання сезонних коливань. Особливості вимірювання взаємозв'язків в рядах ди-

наміки. 

Тема 12. Індекси 

Роль індексів у економічному аналізі. Поняття про індекси, їх види. Класифікація інде-

ксів та принципи їх побудови.  

Агрегатні індекси як вихідна форма індексів. Середньозважені індекси. Базисні та ла-

нцюгові індекси з постійними і змінними вагами. Індекси змінного, постійного складу і 

структурних зрушень. Територіальні індекси.  

Використання системи взаємозв'язаних індексів в аналізі факторів динаміки. Розклад 

абсолютного приросту за факторами. 

Тема 13. Вибіркове спостереження 

Поняття про вибіркове спостереження та його основні завдання. Основні умови наукової 

організації вибіркового спостереження.  

Генеральна та вибіркова сукупності. Методи і способи відбору одиниць у вибіркову 

сукупність. Визначення необхідного обсягу вибірки.  

Види вибірки і способи відбору. Помилки вибіркового спостереження. Знаходження 



 

 

середньої і граничної помилок та необхідної чисельності для різних видів вибірок. 

 Способи поширення даних вибіркового спостереження на генеральну сукупність. 

Тема 14. Перевірка статистичних гіпотез 

Загальні поняття про статистичні гіпотези. Помилки при перевірці статистичних гіпотез. 

Статистичні критерії і критична область. 

Загальна схема перевірки статистичних гіпотез. Перевірка статистичних гіпотез відносно 

середніх величин. Перевірка статистичних гіпотез відносно законів розподілу. Перевірка 

статистичних гіпотез про істотність розбіжностей між дисперсіями. Перевірка гіпотези про 

належність спостережень, що виділяються, до досліджуваної генеральної сукупності. 

Статистичний аналіз даних з використанням спеціалізованого програмного забезпечен-

ня.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Студент демонструє знання основних понять, категорій, термінів статистики, 

закономірностей, принципів побудови математичного апарату теорії ймові-

рності та статистики, загальних методів здійснення статистичних досліджень 

та вміння їх правильно тлумачити 

РНД 2 Студент демонструє розуміння методів вивчення взаємозв’язків між яви-

щами, що відбуваються в суспільстві та вміння охарактеризувати отримані 

результати досліджень, способи переходу від статистичних методів дослі-

дження до елементів факторного аналізу з метою виявлення резервів покра-

щення результуючих показників 

РНД 3 Студент демонструє вміння формулювати мету та основні завдання статис-

тичного дослідження, визначати зміст програми статистичного спостере-

ження у відповідності до його мети та характеристик об’єкту дослідження 

РНД 4 Студент розробляє етапи статистичної обробки первинної інформації та 

узагальнення отриманих результатів, механізми аналізу та синтезу статис-

тичних даних та показників 

РНД 5 Студент обирає різні методи оцінки сучасних проблем соціаль-

но-економічного розвитку суспільства та виробничо-господарської діяльно-

сті підприємств, використовує статистичну методологію визначення наслід-

ків впливу управлінських рішень на діяльність суб’єктів господарювання, 

застосовує на практиці статистичні методи дослідження масових соціаль-

но-економічних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві 

РНД 6 Здобувач вміє групувати статистичні дані, будувати, читати і аналізувати 

статистичні таблиці та графіки, розраховувати та аналізувати основні узага-

льнюючі показники 

РНД 7 Здобувач показує вміння оцінювати та аналізувати показники щільності 

зв’язку у випадку парної та множинної кореляції, лінійного та криволінійного 

зв’язку, визначати та досліджувати показники динаміки, проводити вирів-

нювання рядів динаміки 

РНД 8 Здобувач демонструє навички визначати та аналізувати індивідуальні та за-

гальні індекси, бувати та аналізувати агрегатні індекси, використовувати 

індексні системи взаємопов’язаних показників для аналізу впливу окремих 

факторів на динаміку складних економічних явищ 



 

 

РНД 9 Студент показує вміння застосовувати комп’ютерну техніку, спеціалізоване 

програмне забезпечення для статистичного аналізу фінансово-господарської 

діяльності, рівня соціально-економічного розвитку регіону, економічну ін-

терпретацію одержаних результатів, обґрунтовувати висновки та прогнозні 

розрахунки для прийняття управлінських рішень 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 1 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та фу-

нкціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем 

РН 2 Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпечення користувачів обліко-

во-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економі-

чної і екологічної відповідальності підприємств 

РН 7  Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень 

РН 10 Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії 

РН 11 Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціа-

льно-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Предмет і метод статистики. Л. 1, ПР. 1 

Тема 2. Статистичне спостереження. Л. 2, ПР. 2 

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних. Л. 3, ПР. 3 

Тема 4. Статистичні таблиці. Л. 4, ПР. 4 

Тема 5. Статистичні графіки. Л. 5, ПР. 5 

Тема 6. Абсолютні і відносні величини. Л. 6, ПР. 6 

Тема 7. Середні величини. Л. 7, ПР. 7 

Тема 8. Показники варіації. Л. 8, ПР. 8 

Тема 9. Ряди розподілу. Л. 9, ПР. 9 

Тема 10. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків. Л. 10-11, ПР. 10-11 

Тема 11. Ряди динаміки. Л. 12, ПР. 12 

Тема 12. Індекси. Л. 13, ПР. 13 

Тема 13. Вибіркове спостереження. Л. 14, ПР. 14 

Тема 14. Перевірка статистичних гіпотез. Л. 15, ПР. 15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– контрольні роботи; 

– підготовка аналітичних записок; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 



 

 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з викорис-

танням мультимедійного обладнання); 

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка аналі-

тичних записок, виявлення взаємозв’язків між незалежними змінними, розв’язок проблемних 

ситуацій на основі використання статистичних методів дослідження);  

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань статистики, що є основою 

для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів 

критичного мислення через участь в дискусіях, розрахунок статистичних показників та ви-

явлення взаємозв’язків (РНД 1-3, РН 1, 2). Лекції доповнюються практичними заняттями, що 

надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. 

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання 

і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі даних Державної сатитистичної служби 

України, розрахунок базових статистичних показників, побудову індексів, а статистичний 

аналіз динаміки основних макроекономічних показників та показників соціального розвитку у 

загальнонаціональному та регіональному розрізах. Самостійне навчання сприяє підготовці до 

лекцій, практичних занять, а також роботи в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в бізнес-іграх тощо (РНД 4-9, РН 7, 10, 11). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала оці-

нювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна на-

ціональна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 75-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового конт-

ролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу підсумко-

вого семестрового 

контролю не допус-

кається, необхідний 

повторний курс з 

навчальної дисцип-

ліни 

1-34 

 

9.2 Методи оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації до ви-



 

 

конання аналітичних завдань, побудови ментальних карт, реалізації проблемних си-

туацій на основі метода «шість капелюхів»; 

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, ситуа-

ційних вправ, роботи в групах, розв’язку кейсів. 

Сумативне оцінювання включає: 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений навчальним планом 

та освітньою програмою у формі заліку, в тому числі результати виконання модульних кон-

трольних робіт.  

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих групах, індивідуальних 

завдань, розрахунку статистичних показників, статистичного аналізу реальних рядів дина-

міки, формування пояснювальних записок, участь у дискусіях тощо). 

 

Заходи контролю  

(Траєкторія 1) 

Максимальна кі-

лькість балів 

Заходи контролю  

(Траєкторія 2) 

Максимальна 

кількість балів 

Практичне заняття 1 3 Практичне заняття 1 3 

Практичне заняття 2 3 Практичне заняття 2 3 

Практичне заняття 3 3 Практичне заняття 3 3 

Практичне заняття 4 3 Практичне заняття 4 3 

Практичне заняття 6 3 Практичне заняття 6 3 

Практичне заняття 7 3 Індивідуальна робота  

1  

20 

Практичне заняття 9 3 Індивідуальна робота 

2 

10 

Практичне заняття 10 3 Аналітич-

но-розрахункова ро-

бота 

15 

Практичне заняття 11 3 Модульна контрольна 

робота 1 (ПЗ 8) 

20 

Практичне заняття 15 3 Модульна контрольна 

робота 2 (ПЗ 14) 

20 

Індивідуальна робота 

(ПЗ 12-13) 

20   

Командна робота (ПЗ 

5) 

10   

Модульна контрольна 

робота 1 (ПЗ 8) 

20   

Модульна контрольна 

робота 2 (ПЗ 14) 

20   

Всього 100 Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.3 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. РогожніковаН. В. Статистика: навч. посіб. / Н. 

В. Рогожнікова ; М-во освіти і науки України, 

Національний банк України, Університетбан-

ківськоїсправи. - Київ : УБС НБУ, 2008. - 279 с. 

2. Статистика: Підручник / С. Герасименко, А. 

Головач, А. Єріна, З. Пальян, А. Шустиков. – К.: 



 

 

КНЕУ, 2000. – 467 с. 

3. Кушнір, Н.Б. Статистика [Текст] : навч.-метод. 

посіб. для самост. вивч. дисц. / Кушнір Н.Б., 

Кузнєцова Т.В., Красовська Ю.В. та ін. – К. : 

Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.– ISBN 

978-966-364-782-1. 

4. Newbold, Paul. Statistics for business and 

economics / Paul Newbold, William L. Carlson, 

Betty M. Thorne. – 8th ed. Pearson. 2013. -  792 

pages 

5. Бек В.Л. Теорія статистики: Навч. посібник. – 

К.: ЦНЛ, 2003. – 288 с.  

6. Бек В.Л., Капленко Г.В. Практикум з теорії 

статистики. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2006. 

– 286 с. 

 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Фінанси, гроші та кредит 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Харченко Анатолій Миколайович, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК– 6 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA– перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисцип-

ліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 62 години стано-

вить контактна робота з викладачем (30 

годин лекцій, 30 годин практичних занять, 2 

години індивідуальна робота), 115 годин 

становить самостійна робота, атестація: 

екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітніх програм «Фінанси, банківська 

справа та страхування»,«Менеджмент», 

«Облік і оподаткування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування базових знань з теорії грошей, фінансів та кредиту, засвоєння закономі-

рностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи державної 

фінансової політики і розвитку грошово-кредитної та фінансової системи. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Змістовий модуль 1. Гроші та кредит 

 

Тема 1.1. Сутність і функції грошей 

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції похо-

дження грошей. Поява грошей як об’єктивний результат розвитку товарного 

виробництва та обміну. Роль держави у творенні грошей. 

Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний 

актив. Гроші як особливий товар, особливості мінової і споживної вартості 

грошей як товару. Конкретна і загально споживна вартість грошового товару, 

формування суперечності між ними і вирішення її в неповноцінних грошах. 

Суперечність між реальною і номінальною вартістю грошей і її вирішення в 

неповноцінних грошах. Гроші як форма суспільних відносин. Гроші як гроші і 

гроші як капітал. Зв’язок грошей з іншими економічними категоріями. 

Форми грошей та їх еволюція. Причини та механізм еволюції форм грошей 

від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Причини та 

механізм демонетизації золота. Неповноцінні форми грошей та їх кредитна 

природа. Еволюція кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов’язань 

до зобов’язань центрального банку. Сучасні кредитні засоби обігу. Роль держави 

в утвердженні кредитних зобов’язань як грошей. 

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Купівельна 

спроможність як вираз вартості грошей як грошей. Вплив зміни вартості грошей 

на економічні процеси.  

Функції грошей. Поняття функції грошей. Функція міри вартості, її сут-

ність, сфера використання. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна 

як грошовий вираз вартості товарів. Міра вартості в умовах інфляції. 

Функція засобу обігу, її сутність, сфера використання; реальність і кіль-

кісна визначеність грошей у цій функції. Гроші як засіб обігу в умовах інфляції. 

Функція засобу платежу, її сутність, відмінність від функції засобу обігу, 

сфера використання. Вплив інфляції на гроші як засіб платежу. 

Функція засобу нагромадження, її сутність, сфера використання. Вплив 

часу та інфляції на функцію засобу нагромадження. 

Світові гроші. Сутність світових грошей. Еволюція золота як світових 

грошей. Взаємозв’язок функцій грошей.  

 

Тема 1.2. Грошовий оборот і грошові потоки 

Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Грошові платежі як 

елементарні складові грошового обороту. Основні суб’єкти грошового обороту. 

Основні ринки, що взаємозв’язуються грошовим оборотом. Сукупний грошовий 

оборот як макроекономічне явище та оборот грошей на мікроекономічному рі-

вні, їх єдність та відмінності. Економічна основа грошового обороту. Єдність та 

безперервність як визначальні риси грошового обороту. 

Модель сукупного грошового обороту. Оборот продуктів та доходів як 

основа побудови грошового обороту. Групування суб’єктів обороту в моделі. 

Грошові потоки та їх взаємозв’язок у моделі. Національний дохід і національний 

продукт як визначальні потоки грошового обороту. Потоки ін’єкцій і потоки 



 

 

втрат. Балансування грошового обороту. 

Структура грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори гро-

шового обороту. Сектор грошового обігу, фіскально-бюджетний та кредитний 

сектори. 

Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот: поняття, склад та фактори, 

що визначають зміну. Показники маси грошей, грошові агрегати, їх характери-

стика, грошова база, її склад. 

Механізм зміни маси грошей в обороті. Швидкість обігу грошей: поняття, 

фактори, що визначають швидкість обігу. Вплив швидкості на масу та сталість 

грошей. Порядок визначення швидкості обігу грошей. 

Закон кількості грошей, необхідних для обороту, його сутність, вимоги та 

наслідки порушення вимог. 

 

Тема 1.3. Грошовий ринок 

Сутність грошового ринку. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Суб’єкти та 

інструменти грошового ринку. Особливості прояву на грошовому ринку осно-

вних ринкових ознак – попиту, пропозиції, ціни. 

Інституційна модель грошового ринку. Сектори прямого і опосередкова-

ного фінансування. Потоки та суб’єкти в обох секторах грошового ринку. Банки 

і небанківські фінансово-кредитні структури як фінансові посередники грошо-

вого ринку. 

Структура грошового ринку. Критерії класифікації. Ринок грошей і ринок 

капіталів. Ринок цінних паперів та валютний ринок як складові грошового ри-

нку. 

Попит на гроші. Суть та форми прояву попиту на гроші. Фактори, що ви-

значають зміну попиту на гроші. 

Пропозиція грошей. Суть та механізм формування пропозиції грошей. 

Фактори, що визначають зміну пропозиції грошей. Вплив уряду та державного 

бюджету на пропозицію грошей 

Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку. Фак-

тори, що визначають рівновагу грошового ринку. 

 

Тема 1.4. Грошові системи 

Сутність грошового ринку. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Суб’єкти та 

Сутність грошової системи, її призначення та місце в економічній системі кра-

їни. Елементи грошової системи. 

Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й кре-

дитного обігу. 

Створення і розвиток грошової системи України. Необхідність створення 

грошової системи України. Особливості процесу запровадження національної 

валюти в Україні. 

 

Тема 1.5. Інфляція та грошові реформи 

Сутність, форми прояву та закономірності розвитку інфляції. Причини ін-

фляції. Інфляція попиту та інфляція витрат. Економічні та соціальні наслідки ін-



 

 

фляції. Вплив інфляції на інвестиції та розвиток виробництва. Інфляція та еконо-

мічний цикл. Показники вимірювання інфляції. 

Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна політика. Особливості 

інфляції в Україні в перехідний період. Сутність грошових реформ. Види гро-

шових реформ та способи їх класифікації. 

Особливості проведення грошової реформи в Україні. Багатофакторність, 

багатоцільове спрямування та довготривалість грошової реформи в Україні.  

 

Тема 1.6. Валютний ринок 

Сутність валюти, призначення та сфера використання. Види валют: наці-

ональні, іноземні, колективні, конвертовані, неконвертовані. Чинники та зна-

чення конвертованості валюти. Особливості валютних відносин. 

Валютний ринок: суть та основи функціонування. Чинники впливу на 

кон’юнктуру валютного ринку. Характеристика основних операцій на валют-

ному ринку. 

Валютний курс: сутність, основи формування та чинники впливу. Види 

валютних курсів. Розвиток режиму валютного курсу в Україні. 

Валютні системи та валютна політика. Поняття, призначення та елементи 

національної валютної системи. Органи валютного регулювання. Валютне ре-

гулювання та валютна політика: курсова, облікова, інтервенційна. Особливості 

формування валютної системи України.  

 

Тема 1.7. Теорії грошей 

Основні напрямки розвитку теорії грошей. Прикладні та абстрактні теорії 

грошей. Основи кількісної теорії грошей. Виникнення класичної кількісної тео-

рії. Основи кількісної теорії грошей. Погляди Ж.Бодена, Дж. Локка, А. Сміта, 

Д.Рікардо. Нарис «Про гроші» Д. Юма. Постулат однорідності. Трансакційний 

варіант І. Фішера. Рівняння обміну. «Кон’юнктурний варіант» М.І. Ту-

ган-Барановського. Кембриджська версія кількісної теорії грошей (теорія реа-

льних касових залишків). 

Суть теорії «керованих грошей». Значення рекомендацій Дж. М. Кейнса у 

формуванні державної економічної політики. Передатний механізм впливу 

грошей на економіку. Мотиви нагромадження грошей. Недоліки теорії грошей 

Дж. М. Кейнса. Неокейнсіанські теорії грошей. Виникнення сучасного монета-

ризму. Основні положення монетаризму. Механізм впливу грошей на економіку. 

Попит на гроші у трактуванні монетаристів. «Грошове правило» М. Фрідмана. 

Зближення позицій монетаристів та кейнсіанців на сучасному етапі. 

 

Тема 1.8. Сутність і функції кредиту 

Необхідність кредиту. Загальні передумови формування кредитних від-

носин. Економічні чинники розвитку кредиту та особливості прояву їх у різних 

галузях народного господарства. 

Сутність кредиту. Кредит як форма руху вартості на основі повернення. 

Еволюція кредиту в міру розвитку суспільного виробництва. Кредит як форма 

суспільних відносин.  



 

 

Об’єкти і суб’єкти кредиту. Позичковий капітал та кредит. Зв’язок кредиту 

з іншими економічними категоріями.  

Стадії та закономірності руху кредиту. Кругооборот капіталу і виокрем-

лення стадій руху кредиту. Закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях.  

Функції кредиту, їх сутність та призначення. Принципи кредитування. 

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту, 

переваги та недоліки кожної з форм. Види кредиту, критерії їх класифікації. 

Характеристика окремих видів кредиту: банківського, державного, коме-

рційного, міжнародного, споживчого. Банківський кредит як переважний вид 

кредиту. 

Розвиток кредитних відносин в Україні.  

 

Тема 1.9. Фінансове посередництво грошового ринку 

Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Банки як про-

відні суб’єкти фінансового посередництва. Сутність та функції банків. 

Банківська система. Поняття банківської системи, її цілі та функції. Спе-

цифічні риси банківської системи. Принципи побудови банківської системи. 

Особливості побудови банківської системи в Україні. 

Призначення, статус та основи організації центрального банку. Незалеж-

ний статус центрального банку, його значення та форми реалізації. 

Правовий статус Національного банку України, напрямки діяльності та 

функції НБУ. Операції Національного банку: активи, пасиви НБУ.  

Цілі та класифікація типів грошово-кредитної політики. Характеристика 

засобів та методів  грошово-кредитної політики. Основні напрямки  грошо-

во-кредитної політики НБУ на сучасному етапі.  

Поняття комерційного банку, призначення, класифікація та види комерцій-

них банків. Походження та розвиток комерційних банків. Еволюція банків від при-

ватних кредиторів до багатофункціональних посередників на грошовому ринку. 

Роль банків у сучасних ринкових економіках. 

Основи організації та специфіка діяльності комерційних банків. Організаційні 

структури та функціональні особливості окремих видів банків. 

Пасивні операції комерційних банків. Формування власного капіталу банку. 

Залучення і запозичення коштів. 

Активні операції комерційних банків. Кредитні операції. Інвестиційні опера-

ції. 

Банківські послуги. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Інші види 

банківських послуг. 

Стабільність банків і механізм її забезпечення. Особливості становлення і ро-

звитку комерційних банків в Україні. 

Небанківські фінансово-кредитні установи. Схожість та відмінність їх ді-

яльності і діяльності банків. Види та характеристика основних видів небанків-

ських фінансово-кредитних установ: страхових компаній, пенсійних фондів, 

інвестиційних фондів та ін. 

Змістовий модуль 2. Фінанси 

 



 

 

Тема 2.1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії 

Фінанси як наукова дисципліна. Поняття фінансів, їх необхідність і суть. 

Об’єктивні передумови виникнення фінансів. Фінанси як економічна, грошова, 

розподільча, ресурсоутворююча та історична категорія. Специфічні ознаки фі-

нансів, їх суспільне призначення. Фінанси як економічна категорія, взає-

мозв’язок фінансів та інших економічних категорій. Необхідність і роль фінансів 

у ринковій економіці, їх призначення. 

Фінансові відносини як об’єкт вивчення фінансової науки. Функції фінан-

сів. Розподільча функція, її зміст. Об’єкти і суб’єкти розподілу і перерозподілу. 

Первинний і вторинний розподіл. Контрольна функція. Взаємозв’язок розпо-

дільчої і контрольної функцій.  

Фінансові категорії, їх зміст. Характеристика вихідних фінансових кате-

горій: доходи, витрати, фінансові ресурси, фінансові результати. Доходи і ви-

датки держави. 

Генезис і еволюція фінансів. Еволюція терміну «фінанси». Історія виник-

нення та розвиток фінансів у світовій економічній системі. Етапи розвитку фі-

нансів. 

Формування фінансової наукової думки. Наукові фінансові теорії, їх сут-

ність та характеристика.  

Сучасна наука про фінанси, її представники. Трактування фінансів вітчи-

зняними вченими. Вклад вітчизняних вчених у фінансову науку. 

 

Тема 2.2. Фінансова система 

Поняття фінансової системи, її структура, принципи побудови. Сфери та 

ланки фінансових відносин, їх характеристика. Управління фінансовою систе-

мою. Функції органів державної влади в управлінні фінансовою системою. Роль 

фінансової системи держави у забезпеченні умов економічного зростання. 

Проблеми функціонування фінансової системи України. 

 

Тема 2.3. Фінансове право і фінансова політика 

Правові засади організації фінансових відносин. Система фінансового 

права в Україні. Фінансове законодавство. 

Зміст та значення фінансової політики як складової економічної і соціа-

льної політики держави. Види фінансової політики, її принципи, характеристика 

основних складових. Стратегія і тактика фінансової політики. Фінансова полі-

тика на різних етапах державотворення. 

Фінансовий механізм, його роль і місце в ринковій економіці. Складові 

елементи фінансового механізму. Особливості методів фінансового механізму. 

Система економічних важелів та стимулів.  

Фінансові ресурси, їх суть, склад, структура. Джерела формування та на-

прями використання фінансових ресурсів. Основні елементи фінансових ресур-

сів та чинників, які впливають на них. Фінансові резерви як специфічна форма 

фінансових ресурсів. Характеристика резервних фондів, специфіка їх утворення, 

нагромадження та використання. 

Фінансове планування і прогнозування. Суть, завдання, принципи, етапи та 



 

 

методи фінансового планування. Система фінансових планів та їх взаємозв’язок. 

Загальна характеристика фінансових планів, їх особливості. 

Фінансовий контроль. Зміст фінансового контролю, його призначення. 

Види, форми і методи фінансового контролю. Суб’єкти фінансового контролю в 

Україні, їх функції. 

 

Тема 2.4. Податки. Податкова система 

Сутність і види податків. Функції податків. Елементи системи оподатку-

вання.  

Податкова політика держави. Права і обов’язки працівників податкових 

органів та платників податків. 

Податкова система України, принципи її побудови. Характеристика видів 

податків, які справляються в Україні. Загальнодержавні і місцеві податки.  

 

Тема 2.5. Державні фінанси 

Суть, призначення і роль бюджету. Його економічна, правова та матеріа-

льна характеристики. Розподільча і контрольна функції бюджету. Бюджет як 

основний фінансовий план держави. Доходи і видатки бюджету. Значення бю-

джету в ринковій економіці. 

Бюджетний дефіцит, причини його виникнення. Проблеми скорочення і 

можливі джерела покриття бюджетного дефіциту.  

Поняття про бюджетну систему. Бюджетна система України, принципи її 

побудови. Бюджетний устрій та принципи його організації. Види бюджетів. 

Розмежування доходів і видатків між бюджетами. Міжбюджетні трансферти. 

Бюджетний процес і його етапи: складання проектів бюджетів; розгляд та 

прийняття, внесення змін; виконання; підготовка та розгляд звіту про виконання 

бюджету і прийняття рішення щодо нього. Контроль за виконанням бюджету. 

Державний кредит, його види та форми. Державний борг, причини й нас-

лідки зростання державного боргу.  

Поняття місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів. Бюджетний феде-

ралізм, його роль і значення в економіці. Місцеві бюджети – основа місцевих 

фінансів в Україні. Доходи та видатки місцевих бюджетів України. Способи і 

джерела формування доходів місцевих бюджетів. Місцеві податки і збори. По-

точні видатки місцевого бюджету, видатки розвитку.  

Державні цільові фонди, їх суть, необхідність, розвиток. Соціальне стра-

хування, його сутність. Розвиток системи соціального страхування в Україні. 

 

Тема 2.6. Фінанси суб’єктів господарювання 

Фінанси підприємств. Методи фінансової діяльності підприємств: комер-

ційний розрахунок; неприбуткова діяльність; кошторисне фінансування. 

Джерела формування та класифікація фінансових ресурсів підприємств. 

Основні засоби та оборотні кошти підприємства. Амортизаційний фонд, його 

призначення. Формування фінансових результатів господарської діяльності. 

Прибуток підприємства, його розподіл. Показники рентабельності підприємства.  

Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Особливості фі-



 

 

нансів суб’єктів господарювання різних форм власності та видів діяльності. 

Фінанси домогосподарств. Роль фінансів домогосподарств у фінансовій 

системі. Соціально-економічний зміст фінансів домогосподарств. Фінансові 

ресурси населення: поняття та структура. Порядок використання фінансових 

ресурсів домогосподарств. Заощадження населяння як джерело інвестиційних 

ресурсів у країні. Фактори, що сприяють перетворення заощаджень в інвестиції. 

Фінанси установ соціальної сфери. 

Фінанси невиробничої сфери і громадських організацій. Формування фі-

нансів профспілкових організацій, політичних партій та доброчинних фондів. 

 

Тема 2.7. Фінансовий ринок 

Суть, функції і роль фінансового ринку в державі з ринковою економікою. 

Характерні особливості фінансового ринку. Сегментація фінансового ринку: 

кредитний ринок, фондовий ринок, валютний ринок, ринок фінансових послуг, 

ринок дорогоцінних металів та каміння. Інструменти фінансового ринку. 

Суб’єкти фінансового ринку. Фінансові посередники. Сутність регулювання 

фінансового ринку. Державне регулювання фінансового ринку. Саморегулю-

вання фінансового ринку.  

Основи функціонування фондового ринку, його інфраструктура. Види 

цінних паперів, їх класифікація і характеристика. Фондові біржі, їх значення як 

організаторів торгівлі. Посередницька, індикативна та регулятивна функції фо-

ндової біржі. Організація і порядок роботи фондової біржі. 

 

Тема 2.8. Страхування. Страховий ринок 

Соціально-економічний зміст страхування. Сутність страхування, харак-

теристика його функцій. Основні принципи страхування. Суб’єкти та об’єкти 

страхування. Права та обов’язки страховиків і страхувальників. Роль страху-

вання в ринковій економіці.  

Класифікація страхування за об’єктами. Майнове страхування. Особисте 

страхування. Страхування відповідальності. Обов’язкове і добровільне страху-

вання. Перестрахування і співстрахування. 

Страховий ринок, його структура. Порядок створення і організації стра-

хової компанії. Особливості розвитку страхового ринку в Україні. Державне 

регулювання страхової діяльності в Україні. 

 

Тема 2.9. Міжнародні фінанси 
Міжнародні фінанси та міжнародні фінансові потоки.  

Зовнішньоекономічна діяльність, її суб’єкти. Платіжний баланс, його 

структура. 

Світовий валютний ринок, його функції, специфічні риси.  

Валютне регулювання, його завдання. Органи валютного регулювання і 

контролю в Україні.  

Фінанси транснаціональних корпорацій. Фінансова політика транснаціо-

нальних корпорацій. 

Міжнародні фінансові організації та міжнародні фінансові інституції, їх 



 

 

роль у регулюванні світових економічних процесів.  

Інтеграція України в систему міжнародних фінансів. Взаємовідносини 

України із міжнародними організаціями та інститутами. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання природи грошей та їх функцій, ролі гро-

шей і кредиту в умовах ринкової організації виробництва 

РНД 2 Здобувач демонструє знання основних закономірностей та специфіки 

функціонування грошового ринку як теоретико-методологічної бази 

державної грошово-кредитної політики, особливостей вітчизняної та 

зарубіжних ринкових моделей грошового обігу і кредиту 

РНД 3 Здобувач демонструє знання принципів та форм організації сучасної 

грошово-кредитної системи; структури та практичних засад функціо-

нування грошової системи України 

РНД 4 Здобувач орієнтується в основних закономірностей розвитку і функ-

ціонування валютного ринку та валютної системи 

РНД 5 Здобувач орієнтується в теоретичних питаннях грошово-кредитного 

характеру; особливостях функціонування ринку позичкових капіталів 

РНД 6 Здобувач демонструє знання структури  фінансового посередництва, 

основ побудови банківської системи та операцій банків, функціону-

вання спеціалізованих небанківських інститутів 

РНД 7 Здобувач розкриває сутність методів, принципів та інструментів гро-

шово-кредитної політики, вміє аналізувати поточну ситуацію на віт-

чизняному та зарубіжному грошово-кредитному ринку; прогнозувати 

розвиток грошового ринку 

РНД 8 Здобувач демонструє знання сутності інфляції та грошових реформ 

РНД 9 Здобувач вміє застосовувати та обґрунтовувати основні фінансові тер-

міни і поняття, аналізувати фінансові явища і процеси 

РНД 10 Здобувач демонструє особливості структурної побудови фінансової 

системи, характер управління фінансовою системою, правові засади 

організації фінансових відносин, зміст фінансової політики та засоби її 

реалізації;  

РНД 11 Здобувач вміє застосовувати при прийнятті рішень фінансові методи, 

важелі, стимули, санкції; 

РНД 12 Здобувач вміє характеризувати особливості фінансового планування, 

різновидності фінансових планів; 

РНД 13 Здобувач вміє обґрунтовувати економічну природу податків, характе-

ризувати елементи системи оподаткування, аналізувати принципи по-

будови та закономірності податкової системи в Україні;   



 

 

РНД 14 Здобувач вміє визначати місце та роль бюджету держави в системі 

державних фінансів, склад доходів та видатків бюджету; аналізувати 

структуру і принципи побудови бюджетної системи, особливості мі-

жбюджетних взаємовідносин в Україні, складові бюджетного процесу, 

економічні та соціальні наслідки бюджетного дефіциту 

РНД 15 Здобувач вміє визначати причини виникнення, форми державного 

кредиту, види державного боргу, його наслідки 

РНД 16 Здобувач вміє характеризувати основи організації місцевих фінансів; 

поняття бюджетного федералізму 

РНД 17 Здобувач вміє аналізувати загальні засади функціонування соціальних 

позабюджетних фондів,  діяльність суб’єктів у різних сегментах фінан-

совому ринку 

РНД 18 Здобувач вміє розкривати суть, форми, види страхування, сегменти і 

проблеми функціонування страхового ринку в Україні. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

- - 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1. Види навчальних занять 

Тема 1.1. Сутність і функції грошей. Л.1, ПР.1; 

Тема 1.2. Грошовий оборот і грошові потоки. Л.2, ПР.2; 

Тема 1.3. Грошовий ринок. Л.3, ПР.3; 

Тема 1.4. Грошові системи. Л.4, ПР.4; 

Тема 1.5. Інфляція та грошові реформи. Л.5, ПР.5; 

Тема 1.6. Валютний ринок. Л.6, ПР.6; 

Тема 1.7. Теорії грошей. Л.7, ПР.7; 

Тема 1.8. Сутність і функції кредиту. Л.8, ПР.8; 

Тема 1.9. Фінансове посередництво грошового ринку. Л.9, ПР.9; 

Тема 2.1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії. Л.10, ПР.10; 

Тема 2.2. Фінансова система. Л.11, ПР.11; 

Тема 2.3. Фінансове право і фінансова політика. Л.12, ПР.12; 

Тема 2.4. Податки. Податкова система. Л.13, ПР.13; 

Тема 2.5. Державні фінанси. Л.14, ПР.14; 

Тема 2.6. Фінанси суб’єктів господарювання. Л.15, ПР.15; 

Тема 2.7. Фінансовий ринок. Л.16, ПР.16; 

Тема 2.8. Страхування. Страховий ринок. Л.17, ПР.17; 

Тема 2.9. Міжнародні фінанси. Л.18, ПР.18; 
 

7.2. Види навчальної діяльності 

НД 1. Аудиторна робота: 



 

 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– аналітична записка; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2.Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН 1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН 2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, підготовка аналітичних записок, розв’язок проблемних ситуацій); 

МН 3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах). 

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань фінансів, грошей та 

кредиту, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також-

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях (РНД 1, 

РНД 2, РНД 3, РНД 6, РНД 8, РНД 10 - РНД 18 ). Лекції доповнюються практичними-

заняттями ,що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на 

реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані із застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання і передбачають розв’язок студентами кейсів на ос-

нові реальних даних щодо грошової маси, обігу грошей, фінансових відносин, кредиту, 

функціонуванні окремих сфер фінансової системи та ін. а також підготовку аналітич-

но-оглядових завдань з монетарної та фінансової політик, що реалізовуються в Україні  

РНД 11 – РНД 16 ). Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних 

занять, а також роботи індивідуально та у невеликих групах для підготовки презента-

цій ,що будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та гру-

пових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо (РНД 1, РНД 2  

РНД 3, РНД 6, РНД 10). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна на-

ціональна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5(відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4(добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3(задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумко-

вого семестрового 

контролю 
2(незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу підсум-

кового семестро-

1-34 



 

 

вого контролю не-

допускається, не-

обхідний повтор-

ний курс з нав-

чальної дисципліни 
 

9.2. Методи поточного нормативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи нормативного оцінювання: 

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

 настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації до 

виконання аналітичних завдань, реалізації проблемних ситуацій; 

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

ситуаційних вправ, роботи в групах, аналітичних записок. 

9.3. Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 

1. підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений навчальним 

планом та освітньою програмою у формі екзамену. Підсумковий контроль складається 

з двох модульних контрольних робіт та захисту індивідуальної дослідницької роботи. 

2. проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих групах, розв’язок 

кейсів, участі в бізнес-іграх,участь у дискусіях тощо). 
 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Сумативне оцінювання під час навчальних 

занять 

 

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 

обговорення), розв’язання проблемних ситуа-

цій 

18 х 1,5 бали = 27 балів 

Лекційні заняття (участь у дискусіях) 18 х 1 бал = 18 балів 

Всього за результатами сумативного оціню-

вання під час навчальних занять 
60 балів 

Підсумковий контроль: 

Модульні контрольні роботи 

Екзамен 

 

2 х 2,5 бали = 5 балів 

                       50 балів 

Всього 100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.4 . Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та ме-

режі. 

ЗН3.Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчаль-

но-методичнезабезпечення 

1. Шпак Н.О. Фінанси, гроші та кредит [Текст] : 

навч. посібник / Н.О. Шпак, Н.Б. Ярошевич, О.Я. 

Побурко. – Львів: Видавництво Львівської політех-

ніки, 2018. – 416 с. 

2. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит : 

теорія та практика [Текст]: навч. посібник / Д.І. 

Коваленко, В.В. Венгер. –К.: ЦУЛ, 2013. – 578 с. 



 

 

3. Бандурка О.М. Гроші та кредит [Текст] : пі-

дручник / О.М. Бандурка. – 2-е вид., перероб. і доп. – 

Львів : Магнолія 2006, 2014. – 368 с. 

4. Вовчак О.Д. Грошi та кредит [Текст] : навч. 

посібник / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З. Р. Костак. – К. 

: ЦУЛ, 2013. – 424 с. 

5. Колотуха С.М. Грошi та кредит [Текст] : 

навч. посібник / С.М. Колотуха, С.А. Власюк. – К. : 

Знання, 2012. – 495 с. 

6. Колодізєв О.М. Гроші і кредит [Текст] : під-

ручник / О.М. Колодізєв, В.Ф. Колесніченко. – К. : 

Знання, 2010. – 615 с. 

7. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і 

практика: навч. посібник / Д.І. Коваленко. – К.: 

ЦУЛ, 2010. – 344 с. 

8. Алєксєєв І.В. 

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgii

rbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21

DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=full

webr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P0

2=0&S21P03=M=&S21STR=Гроші та кредит [Текст] 

: навч. посібник / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник. – 

Київ : Знання, 2009. – 253 с. 

9. Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа 

[Текст] : підручник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, 

Т.Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564 с. 

10. Гроші та кредит: підручник / С.К. Реверчук 

[та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука. 

– К. : Знання, 2011. – 382 с.  

11. Гроші та кредит: підручник / за заг. ред. М.І. 

Савлука. – К: КНЕУ, 2006. –  744 с. 

12. Гроші та кредит [Текст] : навч. посібник / С.Б. 

Ільіна, В.П. Шило, В.І. Кисла, Н.І. Шрамкова. – К.: 

«ВД «Професіонал», 2007. – 368 с. 

13. Гроші та кредит [Текст] : підручник / за ред. 

проф. Б. С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 

510 с.  

14. Стойко 

О.Я.http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12

/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&

P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=f

ullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21

P02=0&S21P03=M=&S21STR= Фінанси [Текст] : 

навч. посібник / О.Я. Стойко, Д.І. Дема; ред. О.Я. 

Стойко. – К. : Алерта, 2014. – 432 с. 

15. Фінанси [Текст] : навч. посібник / ред. : А.С. 

Меглаперідзе. – К. : ЦУЛ, 2013. – 420 с.  

16. Фінанси для фінансистів [Текст] : підручник / 

О.А. Шеремет [та ін.] ; ред.: Т.А. Говорушко. – К. : 

ЦУЛ, 2013. – 612 с. 

17.  Кремень О.І. 

http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgii
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

11. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Фінанси підприємств 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Криниця Сергій Олександрович, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач кафе-

дри фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК– 6 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA– перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисцип-

ліни 

15 тижнів протягом 4-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 62 години стано-

вить контактна робота з викладачем (30 

годин лекцій, 30 годин практичних занять, 2 

години індивідуальна робота), 115 годин 

становить самостійна робота, атестація за-

лік 

Мова викладання Українською мовою 

12. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітніх програм «Фінанси, банківська 

справа та страхування»,«Менеджмент», 

«Облік і оподаткування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

13. Мета навчальної дисципліни 

Полягає у формуванні системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин 

суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, 

організації фінансової діяльності підприємств. 

14. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Змістовий модуль 1. Принципи фінансів підприємств 

Тема 1. Основи організації фінансів підприємств 

Поняття та види підприємств в Україні. Сутність та функції фінансів під-

приємств. Принципи організації фінансів підприємств. Групи фінансових від-

носин, які належать до фінансів підприємств.  

 

Тема 2. Фінансові ресурси підприємств 

Власні фінансові ресурси 

Сутність власних фінансових ресурсів підприємств. Склад власних фінан-

сових ресурсів підприємств. Характеристика власних фінансових ресурсів під-

приємств. 

Запозичені фінансові ресурси 

Сутність запозичених фінансових ресурсів підприємств. Склад запозичених 

фінансових ресурсів підприємств. Характеристика запозичених фінансових ре-

сурсів підприємств. 

 

Тема 3. Фінансове планування та прогнозування 

Зміст та завдання фінансового планування. Методи фінансового плану-

вання. Зміст і структура фінансового плану підприємств. 

 

Тема 4. Фінансовий аналіз 

Оцінка фінансового стану підприємств, її необхідність і значення. Інфор-

маційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств. Види фінансового 

аналізу. 

 

Тема 5. Фінансовий контроль 

Сутність фінансового контролю. Види фінансового контролю підприємств. 

Необхідність фінансового контролю на підприємствах. 

 

Змістовий модуль 2. Основи фінансових відносин на підприємствах 

Тема 6. Грошові розрахунки підприємств 

Сутність грошових розрахунків підприємств 

Сутність грошового обороту та сфери застосування готівкових та безготі-

вкових розрахунків. Рахунки підприємств. Види грошових розрахунків.  

Готівкові розрахунки підприємств 

Сутність готівкової форми розрахунків. Основні вимоги до організації і 

проведення готівкових розрахунків. Контроль за дотриманням касової дисцип-

ліни та відповідальність за порушення. 

Безготівкові розрахунки підприємства 

Сутність безготівкової форми розрахунків. Характеристика форм безготі-

вкових розрахунків.  

 

Тема 7. Доходи та грошові потоки підприємств 

Доходи підприємства 

Сутність та склад доходів підприємства. Методи визнання доходу.  



 

 

Грошові потоки підприємства 

Сутність грошових потоків підприємств. Структура грошових потоків 

підприємств. Звіт про рух грошових коштів підприємств. 

 

Тема 8. Витрати підприємств 

Класифікація витрат підприємств 

Сутність витрат підприємств. Види витрат. Методи диференціації витрат. 

Кошторис витрат підприємств 

Визнання витрат. Собівартість: її склад та види. Кошторис: сутність, цілі і 

методи складання. 

 

Тема 9. Прибуток підприємств 

Формування прибутку підприємств 

Сутність та функції прибутку підприємств. Визначення фінансових ре-

зультатів діяльності підприємств. Звіт про фінансові результати підприємств. 

Рентабельність підприємств 

Сутність рентабельності підприємств. Методи обчислення рентабельності. 

Показники рентабельності. 

 

Змістовий модуль 3. Капітальні інвестиції підприємств 

Тема 10. Основні засоби підприємств 

Класифікація  основних засобів 

Визначення основних засобів підприємств. Склад і структура основних за-

собів підприємств. Фінансове забезпечення ремонту основних виробничих за-

собів. Інформаційне забезпечення основних засобів підприємств. 

Амортизація основних засобів 

Сутність амортизації підприємств. Види вартості основних засобів. Методи 

нарахування амортизації.  

Оцінка основних засобів 

Види вартості основних засобів підприємств. Переоцінка основних засобів. 

Показники стану та ефективності використання основних засобів. Капітальні 

вкладення.  

 

Тема 11. Нематеріальні активи підприємств 

Визначення нематеріальних активів підприємств. Оцінка нематеріальних 

активів підприємств. Амортизація нематеріальних активів підприємств. 

 

Змістовий модуль 4. Фінансова діяльність підприємств 

Тема 12. Оборотні активи підприємств 

Поточні фінансові потреби підприємств 

Сутність поточних фінансових потреб. Визначення оборотних активів 

підприємств. Структура оборотних активів підприємств. Характеристика обо-

ротних активів підприємств.  

Оцінка виробничих запасів 

Сутність та структура виробничих запасів підприємств. Оцінка вибуття 



 

 

виробничих запасів.  

Оцінка дебіторської заборгованості 

Сутність та види дебіторської заборгованості підприємств. Оцінка дебі-

торської заборгованості підприємств. Методи розрахунку ресурсу сумнівних 

боргів. 

 

Тема 13. Кредитування підприємств 

Основи кредитування підприємств 

Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів. Класи-

фікація кредитів, що надаються підприємствам. Види банківського кредиту та їх 

характеристика.  

Оцінка кредитоспроможності підприємств 

Порядок надання банківського кредиту. Оцінка кредитоспроможності по-

зичальника. Небанківське кредитування підприємств. 

 

Тема 14. Оподаткування підприємств 

Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні. Вплив 

непрямих податків на діяльність підприємств. Оподаткування суб'єктів малого 

підприємництва. 

 

Тема 15. Фінансова санація та банкротство підприємств 

Фінансова криза на підприємствах 

Сутність фінансової кризи на підприємствах. Симптоми фінансової кризи. 

Фактори, що спричиняють фінансову кризу на підприємствах. 

Фінансова санація підприємств 

Економічна сутність та порядок проведення фінансової санації. Планування 

та фінансування санації підприємств. Санаційний аудит. Фінансові джерела са-

нації підприємств. 

Фінансово-правові аспекти фінансової санації та банкрутства підпри-

ємств 

Порядок оголошення підприємств банкрутом. Задоволення претензій кре-

диторів. Санація через реорганізацію (реструктуризацію). Мирова угода. При-

ховане, фіктивне та навмисне банкрутство.  
 

15. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД1 Здатен демонструвати знання теорії фінансів підприємств, особливос-

тей формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства, ко-

нтролю за ефективністю їх використання. 

РНД2 Здатен демонструвати розуміння сутності та форм здійснення грошо-

вих розрахунків підприємства. 

РНД3 Здатен демонструвати знання та практичні навички щодо фінансового 

планування, аналізу та контролю. 

http://books.efaculty.kiev.ua/finpd/2/r5/7.htm
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РНД4 Здатен визначати склад доходів і витрат підприємства, формування, 

розподіл та використання прибутку підприємства. 

РНД5 Здатен демонструвати знання та практичні навички щодо основних 

засобів, необоротних активів та обігових коштів. 

РНД6 Здатен демонструвати розуміння та практичні навички щодо системи 

оподаткування та оцінки кредитоспроможності підприємства. 

РНД7 Здатен створювати рекомендації щодо шляхів розв’язання проблем 

підприємства, що опинилась в умовах погіршення фінансового стано-

вища чи фінансовій кризі. 

16. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 
Володіти методами аналізу та оцінки використання суб’єктами господарю-

вання фінансових ресурсів у досягненні цілей 

РН4 
Володіти методами моделювання потреб у фінансових ресурсах, ефектив-

ності їх використання та результатів діяльності 

РН10 
Вміти здійснювати контроль  за ефективністю формування та використання 

фінансових ресурсів і досягненням поставлених завдань 

РН13 

Вміти застосовувати методичний інструментарій і стандарти фінансової 

діяльності, вивчення і впровадження передового досвіду, проведення нау-

кових досліджень з фінансів, банківської справи та страхування 

РН15 
Розробляти антикризові заходи щодо збереження фінансової стійкості 

суб’єктів підприємництва 

РН20 
Самостійність здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел інформації для 

прийняття управлінських рішень 

17. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

17.1. Види навчальних занять 

Тема 1. Основи організації фінансів підприємств Л1, П1 

Тема 2. Фінансові ресурси підприємств Л2, П2 

Тема 3. Фінансове планування та прогнозування Л3, П3 

Тема 4. Фінансовий аналіз Л4, П4 

Тема 5. Фінансовий контроль Л5, П5 

Тема 6. Грошові розрахунки підприємств Л6, П6 

Тема 7. Грошові потоки підприємств Л7, П7 

Тема 8. Витрати підприємств Л8, П8 

Тема 9. Прибуток підприємств Л9, П9 

Тема 10. Основні засоби підприємств Л10, П10 

Тема 11. Нематеріальні активи підприємств Л11, П11 

Тема 12. Оборотні активи підприємств Л12, П12 

Тема 13. Кредитування підприємств Л13, П13 

Тема 14. Оподаткування підприємств Л14, П14 



 

 

Тема 15. Фінансова санація та банкротство підприємств Л15, П15 

17.2. Види навчальної діяльності 

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– аналітична записка; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2.Самостійна робота 

18. Методи викладання, навчання 

МН 1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН 2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, підготовка аналітичних записок, розв’язок проблемних ситуацій); 

МН 3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах). 

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань фінансів підпри-

ємств, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями ,що надають студентам можливість застосо-

вувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані із 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання і передбачають розв’язок 

студентами кейсів на основі реальних даних щодо корпоративних фінансів). Само-

стійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи ін-

дивідуально та у невеликих групах для підготовки презентацій ,що будуть представ-

лені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

19. Методи та критерії оцінювання 

19.1. Критерії оцінювання 
 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна на-

ціональна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5(відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4(добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3(задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумко-

вого семестрового 

контролю 
2(незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу підсум-

кового семестро-

1-34 



 

 

вого контролю не-

допускається, не-

обхідний повтор-

ний курс з нав-

чальної дисципліни 
 

19.2. Методи поточного нормативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи нормативного оцінювання: 

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

 настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації до 

виконання аналітичних завдань, реалізації проблемних ситуацій; 

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

ситуаційних вправ, роботи в групах, аналітичних записок. 

19.3. Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 

1. підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений навчальним 

планом та освітньою програмою у формі заліку. Підсумковий контроль складається з 

двох модульних контрольних робіт та захисту індивідуальної дослідницької роботи. 

2. проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих групах, розв’язок 

кейсів, участі в бізнес-іграх,участь у дискусіях тощо). 
 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Сумативне оцінювання під час навчальних 

занять 

 

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 

обговорення), розв’язання проблемних ситуа-

цій 

15 х 3 бали = 45 балів 

Лекційні заняття (участь у дискусіях) 15 х 1 бал = 15 балів 

Всього за результатами сумативного оціню-

вання під час навчальних занять 
60 балів 

Підсумковий контроль: 

Модульні контрольні роботи 

 

2 х 20 балів = 40 балів 

                        

Всього 100 балів 
 

20. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.5 . Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та ме-

режі. 

ЗН3.Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчаль-

но-методичнезабезпечення 

1. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: Навч. 

посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г.М. Аза-

ренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. - 3-е 

вид., випр. і доп.  – К.: Знання-Прес, 2009. – 299 с.  

2. Фінанси підприємств: Практикум/ Том 1. 

Основи фінансів підприємств: навчальний посібник 

/ С.А. Кузнецова, В.М. Вареник, М.М. Вакулич; за 



 

 

заг. ред. С.А. Кузнецової. – Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський університет імені Альфреда 

Нобеля, 2013. – 256 с.  

3. Фінанси підприємств: Практикум/ Том 2. 

Фінансова діяльність підприємств: навчальний по-

сібник / С.А. Кузнецова, В.М. Вареник, М.М. Ва-

кулич; за заг. ред. С.А. Кузнецової. – Дніпропет-

ровськ: Дніпропетровський університет імені Аль-

фреда Нобеля, 2013. – 128 с. 

4. Азаренкова Г. М. Фінансова діяльність 

суб’єктів підприємництва: навч.-метод. посібник / 

Г.М. Азаренкова, І.І. Біломістна, О.М. Біломістний. 

– К.: УБС НБУ, 2014. – 360 с. 

5. Бердинець М. Д. Фінанси підприємств: навч. 

посіб. /. М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань. – К. : Центр 

учбової літератури, 2018. – 292 с. 

6. Гриб С.В. Фінанси підприємств в таблицях, 

схемах та тестах: навчальний посібник / С.В. Гриб, 

І.О. Болкунов. – [2-е вид., перероб. та доп.]. – Львів: 

Магнолія-2006, 2013. – 330 с.  

7. Господарський кодекс України за станом на 

16 січня 2003 р. № 436–IV / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 

8. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: пі-

дручник / О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук. – К.: 

ЦУЛ, 2017. – 504 с. 

9. Петрович, Й. М. Економіка і фінанси підп-

риємства: підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Про-

копишин-Рашкевич ; ред. Й. М. Петрович. – Львів : 

Магнолія 2006, 2014. – 408 с.  

10. Податковий кодекс України // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 
 
 

  



 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

СТРАХУВАННЯ (РІВЕНЬ А) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Страхування (Рівень А) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра фінансів та 

банківської справи 

Розробник Кузнецова С.А., д.е.н., професор, про-

ректор з навчально-методичної роботи 

ДВНЗ «УБС» 

Вовчак О.Д., д.е.н., професор, завідувач 

кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування ІБТБ ДВНЗ «УБС»,  

Шабанова О.В., к.е.н., доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страху-

вання ЧННІ ДВНЗ «УБС» 

Шевчук О.О., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування ЛННІ ДВНЗ «УБС» 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 5-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 120 годин становить 

самостійна робот, атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Шабанова О.В., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри фінансів та 

банківської  справи 

Полях С.С., викладач кафедри фінансів 

та банківської  справи 



 

 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни Навчальна дисципліна «Страхування» 

(рівень А) базується на знаннях таких 

дисциплін, як: «Фінанси, гроші та 

кредит», «Економіко-математичні 

методи та моделі»,  «Статистика». 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Полягає у наданні знань щодо організації страхового захисту майнових інтересів 

юридичних i фізичних осіб на випадок реалізації ризикових ситуацій, органiзацiї 

та функціонування страхового ринку та страхових компаній і формування в 

майбутніх фахівців системи знань, умінь та навичок для здійснення успішної 

фінансової-аналітичної роботи. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.Теоретичні засади страхування 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування 

Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки 

суб'єктів господарювання та життєдіяльності людей на випадок шкоди, зумов-

леної ризиковими обставинами. Страхові фонди як матеріальна основа страхо-

вого захисту. Форми організації фондів страхового захисту. Самострахування, 

його джерела й межі доцільного застосування. 

Виникнення та етапи розвитку страхування. Сутність страхування. Місце 

страхування в системі економічних категорій. Функції страхування. Сфери за-

стосування страхування. 

Принципи страхування: страховий інтерес, максимальна сумлінність су-

б'єктів страхування, причинно-наслідковий зв'язок збитку та події, що його 

спричинила, відшкодування втрат у межах збитків, суброгація. 

Роль страхування в активізації бізнесу; в економії коштів, що резерву-

ються на покриття можливих втрат від непередбачених обставин; в ефективні-

шому формуванні й використанні фондів соціального призначення; у збільшенні 

обсягів інвестицій. 

Тема 2. Класифікація страхування 

Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. 

Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні. 

Класифікація за об'єктами страхування. Галузі страхування: майнове 

страхування, страхування відповідальності, особисте страхування. Види стра-



 

 

хування. 

Класифікація за родом небезпеки: страхування вогневих, інженерних, 

сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та інших ризиків. 

Класифікація за формами проведення. Обов'язкове страхування. Добро-

вільне страхування. 

Класифікація за статусом страхувальника. Страхування юридичних осіб 

усіх форм власності. Страхування громадян. 

Класифікація за спеціалізацією страховика. Загальні види страхування. 

Страхування життя. Перестрахування. 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка 

Поняття ризику. Основні характеристики ризику. Рівень ризику. Частота 

ризику та розмір шкоди. 

Управління ризиком. Роль ризик-менеджменту у виявленні, розпізнаванні, 

ідентифікації та визначенні методів впливу на ризик. Виключення ризику. Ак-

тивне й пасивне запобігання ризику. 

Суб'єктивні та об'єктивні ризики. Матеріальні й нематеріальні ризики. 

Чисті та спекулятивні ризики. Фундаментальні й часткові ризики. 

Визначення страхового ризику. Ознаки страхового ризику. Специфіка 

ризиків у страхуванні майна, відповідальності, в особистому страхуванні. 

Оцінка ризику і визначення доцільності його страхування. Критерії ви-

значення ціни страхування. Структура та основи розрахунку страхових тарифів. 

Тема 4. Страховий ринок 

Поняття страхового ринку. Суб'єкти страхового ринку. Страхові послуги 

як об'єкти взаємовідносин страховиків і страхувальників. Роль посередників: 

страхових агентів і брокерів. Перспективи розвитку страхового ринку України. 

Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. План маркетингу. Інфор-

маційне забезпечення маркетингових досліджень. Реалізація страхових послуг. 

Страхові договори, порядок їх підготовки та укладення. Права та обов'язки сто-

рін. Контроль за виконанням договорів. 

Тема 5. Страхова організація 
Страхова індустрія як частина сфери послуг. Форми організації страхових 

компаній в Україні. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових 

компаній. Товариства взаємного страхування. Спеціалізація страховиків. Умови 

залучення іноземних інвесторів до створення страхових організацій. 

Ресурси страховика: фінансові, матеріальні, трудові, інформаційні. 

Структура страхових компаній. Центральний офіс. Філії та представниц-

тва. 

Управління страховою компанією. 

Страхові об'єднання. 

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності 

Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності. 

Шляхи наближення законодавчої й нормативної бази страхування до міжнаро-

дних стандартів. 

Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. Реєстрація та лі-

цензування страховиків. Контроль за діяльністю страховиків. 



 

 

Змістовий модуль 2. Характерні особливості договорів особистого, 

майнового та страхування відповідальності 

Тема 7. Особисте страхування 

Страхування життя та його основні види. Змішане страхування життя. 

Довічне страхування. Страхування до одруження. 

Страхування пенсій (ренти). 

Обов'язкові види страхування від нещасних випадків і професійних за-

хворювань. Страхування від нещасних випадків на транспорті; страхування 

військовослужбовців; страхування працівників ризикових професій тощо. 

Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних ви-

падків. 

Медичне страхування. Суб'єкти та об'єкти страхування. Умови обов'яз-

кового медичного страхування. Добровільне медичне страхування. 

Тема 8. Майнове страхування 

Страхування майна юридичних осіб: суб'єкти страхування, страхові події, 

порядок укладення договорів, умови відшкодування збитків. 

Особливості страхування сільськогосподарських підприємств: страху-

вання врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, стра-

хування тварин, страхування будівель та іншого майна. 

Страхування технічних ризиків. 

Страхування транспортних засобів: автомобільного та іншого наземного, 

морського, авіаційного транспорту. Страхування вантажів. 

Страхування майна громадян: будівель і споруд; тварин; домашнього та 

іншого майна. 

Тема 9. Страхування відповідальності 

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

Моторне (транспортне) страхове бюро України та його функції. Міжнародна 

система «Зелена картка». Страхування відповідальності власників інших видів 

транспорту. 

Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції. 

Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності 

за забруднення довкілля. Інші види страхування відповідальності. 

Змістовий модуль 3. Основи фінансової діяльності страховика 

Тема 10. Перестрахування і співстрахування 
Необхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його розви-

тку. Суб'єкти перестрахування. Ринки перестрахування. Вимоги законодавства 
України щодо перестрахування ризиків у нерезидентів. 

Методи перестрахування. Факультативне перестрахування. Облігаторне 
перестрахування. Порівняльний аналіз методів перестрахування. 

Форми проведення перестрахувальних операцій. Пропорційне перестра-
хування. Квотні й ексцедентні договори пропорційного перестрахування, їх ха-
рактеристика, переваги та вади. 

Непропорційне перестрахування: на базі ексцеденту збитку, на базі екс-
цеденту збитковості. 

Співстрахування й механізм його застосування. 

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика 



 

 

Склад доходів страховика. Доходи від страхової діяльності. Зароблені 

страхові премії, порядок їх визначення. Доходи від інвестування тимчасово ві-

льних коштів. 

Витрати страховика: їх склад та економічний зміст. Собівартість страхової 

послуги. Виплата страхових сум і страхового відшкодування. Витрати на утри-

мання страхової компанії. 

Прибуток страховика. Визначення прибутку від страхової діяльності. 

Прибуток від інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку. 

Оподаткування страховиків. 

Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії 
Поняття фінансової надійності страховика та її значення. Формування 

збалансованого страхового портфеля. Відбір ризиків. Тарифна політика. Пере-
страхування як метод забезпечення фінансової надійності. 

Фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній. Плато-
спроможність страховика, умови її забезпечення. Власні кошти страховика. 
Технічні резерви, їх склад. Показники платоспроможності. Фактичний і норма-
тивний запаси платоспроможності, порядок їх обчислення.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД1 Демонструє знання сутності страхового захисту; систематизує підходи до кла-

сифікації страхування; може провести порівняльний аналіз видів страхування та 

методів перестрахування 

РНД2 Проводить дослідження на основі інформації з різних джерел, аналізує фактори, 

що впливають на формування попиту на страхові послуги та пропонує рішення 

щодо підвищення ефективності маркетингових заходів страховика 

РНД3 Трансформує знання та розуміння умов і особливостей особистого, майнового 

страхування та страхування відповідальності в уміння укладати та аналізувати 

основні положення страхової угоди; вміння їх роз’яснювати споживачеві 

РНД4 Здатен згрупувати страхові ризики; дати страхову оцінку об'єкта страхування; 

встановити страхову суму та визначити страхове відшкодування, розрахувати 

страховий тариф 

РНД5 Аналізує формування страхових резервів та дає оцінку фінансовому стану 

страхової компанії 

РНД6 Демонструє знання та розуміння процесів на страховому ринку, здатність про-

гнозувати майбутні наслідки на основі теоретичних знань та практичних вмінь 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 14 Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та стра-
хування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування 
фінансових систем, фінансової термінології 

РН 2 Підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 
підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування 



 

 

РН 15 Виявляти та аналізувати ключові характеристики фінансових систем, оцінювати 
їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками 

РН 4 Проводити дослідження на відповідному рівні, пошукати, обробляти та 
аналізувати інформацію з різних джерел 

РН16 Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у 
сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку 

РН 22 Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації 
фінансової, статистичної та пов’язаної інформації (даних) 

РН 6 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань, бути критичним і самокритичним 

РН23 Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страху-
вання 

РН 9 Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід фахівцям і 
нефахівцям у фінансовій області 

РН 24 Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та 
страхування 

РН3 Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.Теоретичні засади страхування  

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування Л.1, П.1 

Тема 2. Класифікація страхування Л.2, П. 2 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка Л. 3, П.3 

Тема 4. Страховий ринок Л.4, П.4 

Тема 5. Страхова організація Л.5, П.5 

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності Л.6, П.5 

Змістовий модуль 2. Характерні особливості договорів особистого, майнового та 

страхування відповідальності 

Тема 7. Особисте страхування Л.7, П.6,7 

Тема 8. Майнове страхування Л.8, П.8,9 

Тема 9. Страхування відповідальності Л.9, П.10 

Змістовий модуль 3. Основи фінансової діяльності страховика 

Тема 10. Перестрахування і співстрахування Л.10,11, П.11, 12 

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика Л.12, 13, П.13 

Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії Л.14, 15, П.14, 15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 



 

 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації 

з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок 

ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань 

страхування, що є основою для самостійного навчання, а також сприяють 

розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення та критичного 

мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають 

розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі можливих реальних 

ситуацій та виконання необхідних розрахунків за різними видами страхування. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також 

роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та 

групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 
Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Форми оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною Страхування (Рівень 

А) - диференційований залік. 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: Тестування, опитування, 

контрольна робота, перевірка результатів виконання індивідуальних робіт, пе-



 

 

ревірка виконання аналітично-розрахункової роботи,  презентація, есе; участь у 

дискусіях; виступи з доповідями; підсумкова контрольна робота; участь у нау-

ковій конференції з публікацією тез доповідей.  

3. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

Страхування (Рівень А), наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

Страхування (Рівень А) 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   
Усна доповідь,  доповнення  5*3 бали = 15 балів 5*3 бали = 15 балів 
Перевірка виконання практичних 

завдань 5*3 бали = 15 балів 5*5 бали = 25 балів 

Контрольна робота (тестування) 6*5 бали = 30 балів 2*5 бали = 10 балів 
Представлення результатів науко-

во-дослідних робіт на студентських 

конкурсах, конференціях, олімпіадах 

тощо 

до 10 балів – 

Всього за результатами поточного 

контролю: 
70 50 

Підсумкова контрольна робо-

та:  
30 50 

Всього 100 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.6 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Страхування: підручник / Н.В. Ткаченко. – К.: 
УБС НБУ, 2014. – 570 с. 

2. Страхування у схемах [Текст] : / Т.М. Журавель, 
Н.Г. Нагайчук. – Львів : Новий світ – 2000, – 2012. 
– 390 с. 

3. Страхування : підручник. Горбач Л.М., Кадебсь-
ка Е.В.–К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 544 с. 

4. Вовчак О.Д. Страхування : навч.посібник / О. Д. 
Вовчак. - 2-е вид., випр. - Львів : Новий світ-2000, 
2011. - 479 с. 

5. Страхування. Практикум: навч.посібник/ ред. : В. 
Д. Базилевич. - К.: Знання, 2011. - 607 с.. - 
(Київському національному університету 
ім.Тараса Шевченка - 175 років) 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Цифрова економіка 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Жежерун Юлія Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рі-

вень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – пер-

ший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисцип-

ліни 
15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 117 

годин становить самостійна робота, 3 го-

дини атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітніх програм «Облік і оподаткування», 

«Фінанси, банківська справа та страхуван-

ня», «Менеджмент» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних і практичних знань про 

цифрову економіку, її технічні нюанси та вплив на різні аспекти суспільного життя. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Тема 1 Цифрова економіка як господарська система і економічна дисци-

пліна 

Інформація як економічне благо і фактор виробництва. Сутність інформацій-

но-комунікаційних технологій (ІКТ). Вплив ІКТ на глобалізацію світової економіки. 

Поняття цифрової економіки. Структура цифрової економіки. Суб'єкти, об'єкти та 

інститути цифрової економіки як системи. Цифрова економіка і економічне зрос-

тання. 

 

Тема 2 Причини і умови виникнення цифрової економіки 

Технологічний розвиток: історичні віхи і сучасність. Четверта промислова 

революція і інформаційна глобалізація. Основні характеристики і можливості інфо-

рмаційної (мережевий) економіки. Вплив інформаційної економіки на учасників ри-

нку. Цифрова економіка як подальший розвиток інформаційної (мережевий) еконо-

міки і нова стадія глобалізації. 

 

Тема 3 Технологічні основи цифрової економіки (частина 1. Хмарні об-

числення, великі дані і інтернет речей) 

Рушійні сили цифровий трансформації. Розподілені обчислення і сховище 

даних (хмарне зберігання). Роль «великих даних» в прийнятті рішень в економіці та 

фінансах. Інтернет речей. 

 

Тема 4 Технологічні основи цифрової економіки (частина 2. Блокчейн і 

криптовалюта) 

Економічні основи технології розподілених реєстрів зберігання інформації 

(блокчейн). Переваги і проблеми застосування блокчейна. Криптовалюта: історія, 

класифікація та правове регулювання. Особливості системи Bitcoin. Перспективи і 

ризики застосування криптовалют в фінансовій системі держави. 

 

Тема 5 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 1. Промис-

ловість) 

Трансформація промисловості в цифрову економіку. Кіберфізичні системи, 

технології PLM, 3D-друк. «Розумні» виробництва. 

 

Тема 6 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 2. Сільське 

господарство) 

Основні інноваційні рішення розумного сільського господарства. Точне зем-

леробство. Економічні та екологічні аспекти технології точного землеробства. Ро-

зумні тваринницькі ферми. 

 

Тема 7 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 3. Енергетика 

та логістика) 

Використання «розумних» енергосистем. Реалізація блокчейн-проектів в ене-

ргетиці. Цифрова логістика: «розумні» контейнери і склади, дрони, безпілотні ван-

тажні літаки та автомобілі. 

 

Тема 8 Торгово-економічна діяльність в умовах цифрової економіки 

Природа інформаційного товару: інформаційний продукт та інформаційна 

послуга. Розвиток систем електронних платежів. Інтернет банкінг. Види електронної 



 

 

комерції. Особливості угод в цифровому середовищі. Електронна (мобільна) торгівля. 

Бізнес в мережі Інтернет. Інтернет магазини. Зміни у взаєминах контрагентів на ринку 

в умовах інтернет-трейдингу. 

 

Тема 9 Фінансові технології в цифровій економіці 

Особливості сучасного ринку фінансових технологій. Цифрова трансформація 

фінансових послуг. Види та складові фінтеху. Вплив фінансових технологій на роз-

виток банківської сфери. Перспективи розвитку банківського сектора в умовах 

впровадження сучасних фінансових технологій. Цифровізація страхового ринку.  

 

Тема 10 Вплив цифрової трансформації на економіку. Цифрова безпека 

Трансформація внутрішнього і зовнішнього середовища бізнесу в умовах ци-

фрової економіки. Характер конкуренції в цифрову економіку. Економічна ефектив-

ність в умовах цифрової економіки. Цифрові ризики. Проблеми цифрової безпеки. 

 

Тема 11 Розвиток трудових відносин в цифровій економіці 

Зміна характеру і типу трудової діяльності в умовах цифрової економіки. Де-

централізація трудової діяльності в часі і просторі. Формування мережевих форм 

діяльності і горизонтальних структур взаємодії суб'єктів ринку праці. 

 

Тема 12 Функції держави в цифровій економіці 

Зміна ролі та функцій держави в цифрову економіку. Теоретичні аспекти еле-

ктронного урядування. Інформаційні технології управління. Концепція «електрон-

ного уряду» в Україні. Електронні адміністративні послуги та інформаційна безпека в 

електронному урядуванні. Державні інформаційні ресурси. Електронна охорона 

здоров'я.  

Тема 13 Правове забезпечення переходу до цифрової економіки 

«Цифрове законодавство» України: Концепція розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018-2020 роки. Координаційна рада з розвитку цифрової 

економіки. Цифрова аджента Євразійського економічного союзу. Створення Єдиного 

цифрового ринку ЄС. 

 

Тема 14 Критерії оцінки рівня розвитку цифрової економіки 

Формування системи показників для рейтингової оцінки розвитку цифрової 

економіки. Основні індекси, що характеризують розвиток цифрової економіки в 

країнах світу. Проблема ефективності існуючих інструментів оцінки. 

 

Тема 15 Розвиток цифрової економіки в Україні 

Сучасний стан української ІТ-галузі. Парк високих технологій. Розвиток ста-

ртапів, бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів в Україні. Ринок ІТ-аутсорсингу в 

Україні. Українські R&D центри. Вплив глобалізації на формування цифрової еко-

номіки в Україні. Оцінка розвитку цифрової економіки в Україні. Можливості для 

України в рамках розвитку цифрової економіки. 



 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Студент демонструє знання основних понять, категорій, термінів ци-

фрової економіки, ознайомлений з ключовими технологіями 4-ї тех-

нологічної революції та цифровими трендами 

РНД 2 Студент демонструє розуміння специфіки функціонування складових 

цифрової економіки та вміння охарактеризувати сучасні тенденції 

розвитку цифрової економіки в Україні і соціальні та економічні нас-

лідки новітніх технологічних трендів, вміння відслідковувати сучасні 

тренди у розвитку цифрових технологій у сфері економіки, освіти, 

науки, технологій та ін. 

РНД 3 Студент демонструє вміння використовувати мобільні технології у 

розвитку технологічних проектів, використовувати цифрові технології 

в освіті, діловій сфері та повсякденному житті, професійно працювати 

із соціальними мережами, пошуковими системами та інтер-

нет-сервісами 

РНД 4 Студент розробляє етапи цифровізації бізнес-процесів із застосуван-

ням сучасних релевантних технологій, володіє технологіями ста-

ртап-діяльності та трансферу технологій 

РНД 5 Студент показує вміння володіти ключовими фінансовими техноло-

гіями (FinTex) 

РНД 6 Студент показує вміння побудувати власну інформаційну безпеку та 

протистояння маніпулятивним технологіям, зможе будувати власну 

кар’єрну траєкторію, персональний бренд, імідж з урахуванням циф-

рової трансформації економічного та суспільного життя 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

- - 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1 Цифрова економіка як господарська система і економічна дисципліна. Л.1, 

ПР.1. 

Тема 2 Причини і умови виникнення цифрової економіки. Л.2, ПР.2. 

Тема 3 Технологічні основи цифрової економіки (частина 1. Хмарні обчислення, ве-

ликі дані і інтернет речей). Л.3, ПР.3. 

Тема 4 Технологічні основи цифрової економіки (частина 2. Блокчейн і криптова-

люта). Л.4, ПР.4. 

Тема 5 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 1. Промисловість). Л.5, 

ПР.5. 



 

 

Тема 6 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 2. Сільське господарст-

во). Л.6, ПР.6. 

Тема 7 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 3. Енергетика та логіс-

тика). Л.7, ПР.7. 

Тема 8 Торгово-економічна діяльність в умовах цифрової економіки. Л.8, ПР.8. 

Тема 9 Фінансові технології в цифровій економіці. Л.9, ПР.9. 

Тема 10 Вплив цифрової трансформації на економіку. Цифрова безпека. Л.10, ПР.10. 

Тема 11 Розвиток трудових відносин в цифровій економіці. Л.11, ПР.11. 

Тема 12 Функції держави в цифровій економіці. Л.12, ПР.12. 

Тема 13 Правове забезпечення переходу до цифрової економіки. Л.13, ПР.13. 

Тема 14 Критерії оцінки рівня розвитку цифрової економіки. Л.14, ПР.14. 

Тема 15 Розвиток цифрової економіки в Україні. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розв’язок ситуаційних завдань; 

– стандартизовані тести; 

– індивідуальні та групові практичні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

завдань, стандартизовані тести);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, написання рефе-

ратів та індивідуальних робіт).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань розвитку циф-

рової економіки, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях 

(РНД 1, РНД 3, РНД 5, РНД 7). Лекції доповнюються практичними заняттями, що 

надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прик-

ладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практи-

ко-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів на основі 

реальних даних щодо функціонування цифрової економіки, а також підготовку ана-

літично-оглядових завдань з цифрової економіки (результати навчання РНД 2, РНД4, 

РНД 6). Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також 

роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуа-

ційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо (РНД 1 – РНД 4, РНД 7). 

9. Методи та критерії оцінювання 



 

 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала оці-

нювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала оцінюван-

ня 

Рейтингова баль-

на шкала оціню-

вання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумко-

вого семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу підсум-

кового семестро-

вого контролю не 

допускається, не-

обхідний повтор-

ний курс з нав-

чальної дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

 настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, розв’язання 

задач, рекомендації до виконання ситуаційних завдань, рефератів; 

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

розв’язання задач, роботи в групах, індивідуальних робіт. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений навчальним 

планом та освітньою програмою у формі диф. заліку. 

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи на практичних заняттях, 

розв’язання задач, тестування в системі Moodle, індивідуальних робіт тощо). 

 
 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Сумативне оцінювання під час навчальних 

занять 

  

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 40 балів 



 

 

обговорення), реферати, розв’язання задач 

Тези та виступ на науковій конференції 10 балів 

Тестування (в системі Moodle) 1*10 балів = 10 балів 

Підсумковий контроль: диф. залік 40 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.7 Засоби нав-

чання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне 

та навчально- ме-

тодичне забезпе-

чення 

1. Шваб К. Четвертая промышленная революция : перевод с 

английского / Клаус Шваб. – Москва: Издательство «Э», 

2017.- 208с. 

2. Винья Пол Эпоха криптовалют. Как биткойн и блокчейн 

меняют мировой экономический порядок / Пол Винья, 

Майкл Кейси; пер. с англ. Э Кондуковой. – М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2017. – 432 с. 

3. Шмідт Е. Новий цифровий світ / Ерік Шмідт, Джаред Коен; 

пер. з англ. Г. Лелів. – Львів: Літопис, 2015. - 368с. 

4. Чишти С. Финтех : Путеводитель по новейшим финансовым 

технологиям Сюзан Чишти, Янош Барберис : Пер. с англ. – 

М.: Альпина Паблишер, 2017. – 343 с. 

5. Демерзель Е. Електронна освіта 2.0 [Електронний ресурс] / 

Едуард Демерзель – Режим доступу до ресурсу: 

http://sez.hiblogger.net/250057.html. 

6. Блажієвська Н., Береза Т. Електронний уряд та інформати-

зація органів державної влади, 

http://www.pravo.org.ua/word/50.doc 

7. Меморандум про створення та розвиток Національної ме-

режі трансферу технологій NTTN державними та недер-

жавними суб'єктами трансферу технологій від 19 січня 2010 

року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://nttn.org.ua/images/sait/Documents/memorandum3.pdf. 

 

  



 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (РІВЕНЬ А)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Бухгалтерський облік (рівень А) 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Піскунов Р.О., кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування, ХННІ УБС 

Суліма М.О., кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування, ІБТБ УБС 

Гончаренко О.О., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, 

ЧННІ УБС 

Вагнер І.М., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, 

ЛННІ УБС 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 120 годин становить 

самостійна робот, атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Гончаренко О.О., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, 

ЧННІ УБС 

Лук’янець О.В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, 

ЧННІ УБС 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для освітніх 

програм «Менеджмент», «Облік і 

оподаткування», «Фінанси, банківська справа 

та страхування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 



 

 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів системи знань з теорії та практики 

ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, організаціях та установах 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод 
Загальні поняття про облік і його роль в системі управління. Види господарського обліку: 

оперативний, бухгалтерський, статистичний. Види бухгалтерського обліку: фінансовий, 

управлінський, податковий. Взаємозв’язок між видами обліку і обумовленість їх існування в 

умовах ринкових відносин відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні». 

Функції та принципи побудови бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства з 

урахуванням вимог національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

Предмет і метод бухгалтерського обліку, їх характеристика. 

Концептуальні основи та методичні прийоми побудови бухгалтерського обліку. Методичні 

прийоми: вартісного вимірювання, грошової оцінки, двоїстості, доказовості, періодичності та 

безперервності. Етапи та елементи спостереження та доказовості. Поетапне відображення 

господарських явищ та фактів бухгалтерського обліку та звітності. 

 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 

Поняття балансу, його значення і використання в управлінні. Побудова балансу, зміст статей 

активу і пасиву, їх групування та оцінка. Загальні вимоги до фінансової звітності. Зміни в 

балансі, зумовлені господарськими операціями. 

 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх будова, взаємозв’язок між рахунками і 

балансом. Подвійний запис, його суть і контрольне значення. Бухгалтерські проведення. 

Порядок записів на рахунках, поняття сальдо та оборотів. Порядок виведення сальдо на 

активних, пасивних і активно-пасивних рахунках. Рахунки синтетичного і аналітичного 

обліку. Узагальнення даних поточного обліку. Оборотні відомості, їх види, порядок 

складання. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. 

 

 

Тема 4. Оцінювання в системі бухгалтерського обліку 

Сутність оцінювання та вимірювання в фінансовому обліку. Натуральні і грошові вимірники. 

Оцінка активів на дату придбання: первісна вартість активів, справедлива вартість. Оцінка 

активів на дату передачі (обміну) активів. Оцінка з врахуванням вартості грошей у часі. 

Оцінка за ліквідаційною вартістю. 

 

Тема 5. Документація, техніка і форми бухгалтерського обліку 
Правові засади регулювання, організації та ведення бухгалтерського обліку відповідно до 

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку та Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Визначення первинного документа. Документування як складова частина методу 

бухгалтерського обліку. Класифікація документів, їх структура, вимоги до заповнення. 



 

 

Документообіг, його організація. Порядок прийняття, перевірки і обробки документів. Суть і 

значення інвентаризації. Види інвентаризації. 

Поняття та класифікація облікових регістрів. Характеристика основних форм ведення 

бухгалтерського обліку. Автоматизовані форми ведення бухгалтерського обліку. Способи 

виправлення помилок в облікових регістрах. Збереження облікових регістрів. 

 

Тема 6. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку 

Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. Порядок проведення інвентаризації 

і виведення її результатів. Етапи проведення інвентаризації: підготовчий, етап перевірки, 

підсумково-аналітичний етап.  

Порядок виведення та відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.  

 

Тема 7. Теоретичні основи обліку активів підприємства 

Класифікація основних засобів і їх оцінка. Облік надходження та вибуття основних засобів на 

підприємстві та їх документальне оформлення. Облік утримання необоротних активів. 

Характеристика рахунків для обліку необоротних активів. Типова кореспонденція з обліку 

наявності та руху необоротних активів. 

Класифікація виробничих запасів та складський облік. Оцінка запасів при надходженні на 

підприємство. Первісна та справедлива вартість запасів. Оцінка запасів при їх вибутті. 

Характеристика рахунків для обліку запасів. Типова кореспонденція з обліку наявності та 

руху запасів. 

Класифікація грошових коштів. Порядок ведення касових операцій в національній валюті, 

його нормативна база та завдання обліку. Документальне оформлення касових операцій.  

Форми безготівкових розрахунків, їх характеристика. Документальне оформлення руху 

грошових коштів на рахунках в банках. Облік безготівкових коштів в системі бухгалтерського 

обліку.  

Облік грошових коштів в іноземній валюті. Поняття валютних цінностей та класифікація 

валют. Визначення та відображення в обліку курсових різниць. Облік надходження та вибуття 

іноземної валюти. Документальне оформлення операцій в іноземній валюті. Облік операцій на 

валютних рахунках в банку. 

Визначення, оцінка та класифікація дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з 

покупцями та замовниками. Види розрахунків. Облік розрахунків з різними дебіторами. Облік 

розрахунків за виданими авансами. Розрахунки з підзвітними особами. Розрахунки за 

претензіями. Розрахунки з відшкодування заподіяного збитку. Облік сумнівної і безнадійної 

дебіторської заборгованості. 

Інвестиції: поняття та оцінка. Відображення довгострокових та короткострокових фінансових 

інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Тема 8. Облік власного капіталу 

Визначення та класифікація власного капіталу. Порядок визначення власного капіталу на 

підприємствах різних форм власності. Облік формування власного капіталу при  створенні 

підприємства. Умови змін власного капіталу та порядок їх відображення в обліку. Розкриття 

інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

 

Тема 9. Облік зобов’язань 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її 

розкриття в фінансовій звітності. 

Умови визнання зобов’язань. Облік довгострокових позик та векселів виданих. Облік довгостро-

кових зобов’язань по облігаціях. Довгострокові зобов’язання з оренди. Облік відстрочених подат-

кових активів і зобов’язань. Облік інших довгострокових зобов’язань. Облік довгострокової та 

поточної дебіторської заборгованості. Облік резервів сумнівних боргів. Облік поточної заборго-

ваності за довгостроковими зобов’язаннями. Облік операцій з короткостроковими векселями ви-

даними.  



 

 

Види податків та їх відображення в обліку. Порядок нарахування заробітної плати. Види утримань 

із заробітної плати. Види страхування. Загальнообов’язкове державне страхування. Порядок на-

рахування внесків та їх сплата на рахунках бухгалтерського обліку. 

Облік розрахунків по інших операціях. Облік забезпечення зобов’язань. 

Характеристика рахунків для обліку зобов’язань. Типова кореспонденція з обліку зобов’язань та 

документальне оформлення. 

 

Тема10. Облік витрат діяльності підприємства 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати вироб-

ництва та її розкриття у фінансовій звітності. Групування витрат виробництва за елементами. 

Групування витрат за статтями калькуляції. Облік прямих витрат. Облік витрат основного і 

допоміжного виробництва. Облік загальновиробничих і адміністративних витрат. Облік до-

поміжного виробництва.  Облік виробничих втрат.  Облік незавершеного виробництва.  Ме-

тоди обліку витрат і методи калькулювання собівартості продукції.   

 

Тема 11. Облік доходів і фінансових результатів 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи, витрати і 

фінансові результати діяльності та їх розкриття у фінансовій звітності. Основні вимоги до 

визнання, складу та оцінки доходів і фінансових результатів діяльності. Класифікація та облік 

доходів і фінансових результатів за різними видами діяльності. Порядок формування та облік 

фінансових результатів за різними видами діяльності. Бухгалтерський облік прибутків та 

збитків. Облік поточного  використання прибутку. Розрахунок прибутку, який підлягає опо-

даткуванню та його облік. 

 

Тема 12. Узагальнення бухгалтерської інформації у фінансовій звітності відповідно до 

Національних та Міжнародних стандартів 

Мета, склад і принципи узагальнення бухгалтерської інформації у фінансовій звітності, 

визнання і розкриття її елементів. Склад і форми фінансової звітності та використання її даних 

для управління підприємствами.  

Поняття гармонізації та стандартизації обліку у світовому масштабі. 

Світові моделі обліку. Розробка, впровадження та загальна характеристика міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Національні підходи до впровадження МСФЗ. 

Відмінності та порівняльна характеристика узагальнення бухгалтерської інформації у 

фінансовій звітності відповідно до національних та міжнародних стандартів  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 

демонструє знання та розуміння  економічних категорії, законів, причин-

но-наслідкові та функціональні зв’язків,  що супроводжують обліковий процес 

на підприємствах, організаціях та установах. 

РНД 2 
застосовує набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретує отримані результати 

РНД 3 

демонструє вміння використовувати здобуті знання для проведення аналізу со-

ціально-економічних явищ і проблем, який базується на використанні облікової 

інформації   

РНД 4 
 демонструє знання та розуміння нормативно-правових актів з регулювання 

бухгалтерського обліку в Україні 

РНД 5 
демонструє базові навички с формування критичних висновків щодо результатів 

діяльності підприємств що ґрунтуються на аналізі облікової інформації 



 

 

РНД 6 
володіє методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств 

РНД 7 

демонструє здатність опрацювання законодавчих та нормативно-правових актів, 

навчальної літератури, досліджень вітчизняних та зарубіжних учених, присвя-

чених бухгалтерському обліку діяльності підприємств, організації та установ, 

що є основою для подальшого навчання з високим рівнем автономності в про-

цесі майбутньої професійної діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 1 

Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та фун-

кціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем  

РН 2 

Знати і розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, пода-

ткової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем сфері соціальної, еко-

номічної і екологічної відповідальності підприємств  

РН 4 

Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту 

та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організа-

ційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 

РН 6 
Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності 

РН 11 
Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціа-

льно-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві 

РН 17 
Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповіда-

льності, трудової дисципліни, планування та управління часом. 

РН 20 
Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліко-

во-аналітичної інформації 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод Л 1 П 1 

Тема 2. Бухгалтерський баланс Л 2 П 2 

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис Л 3 П 3 

Тема 4. Оцінювання в системі бухгалтерського обліку Л 4 П 4 

Тема 5. Документація, техніка і форми бухгалтерського обліку Л 5 П 5 

Тема 6. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку Л 6 П 6 

Тема 7. Теоретичні основи обліку активів підприємства Л 7, 8 П 7, 8 

Тема 8. Облік власного капіталу Л 9 П 9 

Тема 9. Облік зобов’язань Л 10 П 10 

Тема10. Облік витрат діяльності підприємства Л 11, 12 П 11, 12 

Тема 11. Облік доходів і фінансових результатів Л 13 П 13 

Тема 12. Узагальнення бухгалтерської інформації у фінансовій звітності відповідно до Наці-

ональних та Міжнародних стандартів Л 14, 15 П 14, 15 



 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– тестові завдання; 

– практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок практичних 

ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (дослідницько-аналітична самостійна робота). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Бухгалтерський облік (рівень 

А)» - екзамен. 

8. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, презентація та захист 

дослідницько-аналітичної роботи 

9. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Бухгалтерський 

облік (рівень А)», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною УБС студія 

«Бухгалтерський облік (рівень А)» 
Найменування заходу контролю Максимальна кількість балів за захід поточного контролю 

Комплексна контрольна робота 

- тестові завдання; 

- практичні завдання 

40 

Підготовка тез доповіді 10 

Всього по поточному контролю 50 



 

 

Екзамен 50 

Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.8 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне забезпечення 

1. Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії 

до практики: У 2т. / За ред. А.М.Коваленко. – Дніп-

ропетровськ : ВКК «Баланс – Клуб», 2010. Т.1.– 656 с; 

Т.2.– 576 с. 

2. Шара Є. Ю. Фінансовий облік I-ІІ : навч. 

посібник: У 2т. / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовсь-

ка-Гонтаренко / Держ. фіскальна служба України, 

Нац. ун-т Держ. податкової служби України. – К. : 

Центр учб. літ., 2016. Т.1. – 336 с.; Т.2. – 310 с. 

3. Ткaченко Н. М. Буxгaлтеpcький фiнaнcовий 

облiк, оподaткувaння i звiтнicть : пiдpучник / Н. М. 

Ткaченко. – К. : Вид-во «Aлеpтa», – 2015. – 1080 c. 
 
  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (РІВЕНЬ В)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Бухгалтерський облік (рівень В) 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра обліку і оподаткування 

Розробник Піскунов Р.О., к.е.н., доцент, завідувач кафедри 

обліку і оподаткування, ХННІ УБС; 

Гончаренко О.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

обліку і оподаткування ЧННІ УБС; 

Вагнер І.М., к.е.н., доцент, кафедри обліку і 

оподаткування, ЛННІ УБС;  

Андросенко О.О., к.е.н., доцент кафедри обліку 

і оподаткування, ІБТБ УБС 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 62 години становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 2 години 

індивідуальні заняття, 115 годин становить 

самостійна робот, атестація: 3 години екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Гончаренко О.О., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, 

ЧННІ УБС 

Лук’янець О.В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, 

ЧННІ УБС 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для освітніх 

програм «Облік і оподаткування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів системи знань з теорії та практики 

ведення бухгалтерського обліку господарських процесів на підприємствах. 



 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальні принципи побудови обліку основних господарських процесів 

Поняття про предмет навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (Рівень В – Облік 

господарських процесів)», її  об’єкти та методи. Загальні принципи побудови обліку основних 

господарських процесів. Стадії руху господарських активів та значення відокремленого 

відображення їх у бухгалтерському обліку. Сутність процесу створення суб’єкта 

господарювання.  

 

Тема 2. Особливості відображення в обліку процесу формування зареєстрованого 

капіталу підприємства 

Поняття власного капіталу, його види згідно Н(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності». Порядок визначення власного капіталу на підприємствах різних форм власності. 

Особливості відображення в обліку формування зареєстрованого капіталу за рахунок 

грошових коштів, запасів, необоротних активів. Методологічні засади бухгалтерського обліку 

власного капіталу підприємства. 

 

Тема 3. Теоретичні основи бухгалтерського обліку процесу постачання 

Економічна сутність, характеристика та особливості обліку процесу постачання. Мета та 

завдання бухгалтерського обліку придбання матеріальних цінностей. Об’єкти 

бухгалтерського обліку процесу постачання. Методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності 

згідно  П(с)БО 11 «Зобов’язання». Модель бухгалтерського обліку процесу постачання. 

Система рахунків синтетичного та аналітичного обліку операцій з придбання матеріальних  

цінностей та їх  характеристика. 

 

Тема 4. Облікове забезпечення процесу постачання 

Витрати на придбання та їх систематизація. Особливості придбання і визначення первісної 

вартості оборотних активів. Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат. Особливості 

придбання і визначення первісної вартості необоротних активів. Капітальні інвестиції. 

Взаємовідносини з бюджетом щодо нарахування податкового кредиту з ПДВ. Особливості 

відображення в обліку операції з нерезидентами щодо постачання та розрахунків. 

Основні первинні документи з оформлення процесу придбання матеріальних ресурсів. 

Документообіг процесу постачання. Облікове узагальнення процесу постачання. 

 

Тема 5. Теоретичні основи бухгалтерського обліку процесу виробництва 

Економічна сутність, характеристика та особливості обліку процесу виробництва. Мета та 

завдання бухгалтерського обліку процесу виробництва. Об’єкти бухгалтерського обліку 

процесу виробництва. Економічний зміст та завдання обліку витрат. Методологічні засади 

формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати та її розкриття у фінансовій 

звітності згідно П(с)БО 16 «Витрати». Модель бухгалтерського обліку процесу виробництва. 

Система рахунків синтетичного та аналітичного обліку процесу виробництва та їх  

характеристика. 

 

Тема 6. Облікове забезпечення процесу виробництва 

Основні принципи та склад обліку виробничих витрат. Облік прямих витрат на виробництво. 

Облік загальновиробничих витрат та їх розподіл. Склад виробничої собівартості. Облік 

готової продукції. Облік наданих робіт та послуг. Поняття калькулювання, об’єкти і види 

калькулювання. Калькуляційні різниці. Порядок закриття рахунку «Виробництво»;. Рахунки 

для обліку витрат виробництва і виходу продукції, їх характеристика і взаємозв’язок.   

Основні первинні документи з відображення витрат. Документообіг процесу виробництва. 

Облікове узагальнення процесу виробництва. 

  



 

 

Тема 7. Теоретичні основи бухгалтерського обліку процесу реалізації 

Економічна сутність, характеристика та особливості обліку процесу реалізації. Мета та 

завдання бухгалтерського обліку процесу реалізації продукції, робіт і послуг. Об’єкти 

бухгалтерського обліку процесу реалізації.  

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про процес реалізації 

продукції, робіт і послуг та її розкриття у фінансовій звітності. Модель бухгалтерського 

обліку процесу реалізації продукції, робіт і послуг. Система рахунків синтетичного та 

аналітичного обліку процесу реалізації продукції, робіт і послуг та їх характеристика. 

 

Тема 8. Облікове забезпечення процесу реалізації 

Відображення в обліку собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт та послуг. 

Відображення в обліку доходів від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг. 

Відображення в обліку витрат на збут. Визначення собівартості реалізованої продукції і 

обчислення фінансових результатів. Взаємовідносини з бюджетом щодо нарахування 

податкового зобов’язання з ПДВ. Види розрахунків з національними та іноземними 

покупцями і замовниками. 

 Основні первинні документи, що забезпечують процес реалізації продукції, робіт і послуг. 

Документообіг процесу реалізації. Облікове узагальнення процесу реалізації. 

 

Тема 9. Визначення та відображення в обліку фінансового результату від реалізації 

продукції, товарів, робіт та послуг 

Економічна сутність доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, 

товарів, робіт та послуг. Мета та завдання бухгалтерського обліку фінансових результатів від 

реалізації продукції, товарів, робіт та послуг. Методологічні засади формування в 

бухгалтерському обліку інформації про доходи, витрати і фінансові результати та її розкриття 

у фінансовій звітності  згідно П(с)БО 15 «Дохід», П(с)БО 16 «Витрати». Модель 

бухгалтерського обліку формування фінансових результатів від реалізації продукції, товарів, 

робіт та послуг. Система рахунків синтетичного та аналітичного обліку для відображення 

доходів, витрат, фінансових результатів підприємства та їх характеристика.  Методика 

визначення фінансового результату у бухгалтерському обліку. Облікове узагальнення 

фінансових результатів економічної діяльності підприємства. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 
 Студент демонструє знання та розуміння нормативно-правових актів з регулю-

вання бухгалтерського обліку в Україні 

РНД 2 

Студент демонструє вміння забезпечувати обліковий процес на стадіях первин-

ного, поточного і підсумкового синтетичного та аналітичного обліку на підпри-

ємстві   

РНД 3 

Студент досконало знає теоретичні засади побудови бухгалтерського обліку, 

порядок бухгалтерського відображення господарських процесів за об’єктами об-

ліку 

РНД 4 
Студент володіє методами оцінки об’єктів обліку та калькулювання собівартості 

продукції, товарів, робіт і послуг 

РНД 5 

Студент володіє теоретичними знаннями та  практичними навичками щодо обліку 

операцій та ситуацій, що виникають на підприємстві у результаті основних гос-

подарських процесів 

РНД 6 Студент застосовує практичні навички щодо порядку заповнення первинної до-



 

 

кументації з обліку основних господарських процесів, що відбуваються на підп-

риємстві 

РНД 7 
Студент демонструє розуміння механізму функціонування моделі бухгалтер-

ського обліку господарських процесів діяльності підприємства 

РНД 8 

Студент розуміє необхідність дотримання етичних норм та вимог соціальної 

відповідальності при виконанні професійних обов’язків з обліку основних гос-

подарських процесів підприємства 

РНД 9 

Студент демонструє здатність опрацювання законодавчих та норматив-

но-правових актів, навчальної літератури, досліджень вітчизняних та зарубіжних 

учених, присвячених бухгалтерському обліку господарських процесів підприєм-

ства, що є основою для подальшого навчання з високим рівнем автономності в 

процесі майбутньої професійної діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 1 

Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та фун-

кціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем  

РН 2 

Знати і розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, пода-

ткової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації  

РН3 
Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності 

РН 5 
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств 

РН 6 

Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту 

та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організа-

ційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 

РН 8 

Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та 

обґрунтовувати ефективність прийняття рішень з використанням обліко-

во-аналітичної інформації 

РН 20 

Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповіда-

льності, трудової дисципліни, планування та управління часом. 

Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності. Здатність ефективно фор-

мувати комунікаційну стратегію. 

РН 21 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

Розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих 

сферах професійної діяльності або навчання, що передбачає збирання та ін-

терпретацію інформації, вибір методів та інструментальних засобів, застосу-

вання інноваційних підходів 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 



 

 

Тема 1. Загальні принципи побудови обліку основних господарських процесів Л 1 П 1 

Тема 2. Особливості відображення в обліку процесу формування зареєстрованого капіталу 

підприємства Л 2, 3 П 2, 3 

Тема 3. Теоретичні основи бухгалтерського обліку процесу постачання Л 4 П 4 

Тема 4. Облікове забезпечення процесу постачання Л 5, 6 П 5, 6  

Тема 5.Теоретичні основи бухгалтерського обліку процесу виробництва Л 7 П 7 

Тема 6. Облікове забезпечення процесу виробництва Л 8, 9 П 8, 9 

Тема 7. Теоретичні основи бухгалтерського обліку процесу реалізації Л 10, 11 П 10, 11 

Тема 8. Облікове забезпечення процесу реалізації Л 12, 13 П .12, 13 

Тема 9. Визначення та відображення в обліку фінансового результату від реалізації продукції, 

товарів, робіт та послуг Л 14, 15 П 14, 15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– тестові завдання; 

– практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок практичних 

ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (дослідницько-аналітична самостійна робота). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Бухгалтерський облік (рівень 

В)» - екзамен. 



 

 

10. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, презентація та захист 

дослідницько-аналітичної роботи 

11. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Бухгалтерський 

облік (рівень В)», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Бухгалтерський 

облік (рівень В)» 
Найменування заходу контролю Максимальна кількість балів за захід поточного контролю 

Комплексна контрольна робота 

- тестові завдання; 

- практичні завдання 

40 

Підготовка тез доповіді 10 

Всього по поточному контролю 50 

Екзамен 50 

Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.9 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне забезпечення 

4. Бaбiч В. В. Фiнaнcовий облiк: нaвчaльний 

поciбник / В. В. Бaбiч, Г. В. Caговa. // КНЕУ. – 2015. – 

C. 282. 

5. Лишиленко А. Бухгалтерський облік: під-

ручник. К.: Центр навчальної літератури,  2017.- 670 с. 

6. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. 

посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. 

Романів / М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., 

перероб. і допов. – К. : Центр учб. літ., 2016. – 424 с. 
 

  



 

 

І. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК (РІВЕНЬ А - ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЗА 

НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Фінансовий облік (Рівень А - Фінансовий 

облік за національними стандартами) 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра обліку і оподаткування 

Розробник Лютова Г. М., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 120 годин становить 

самостійна робота, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Лютова Г. М., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Облік і оподаткування» 

Передумови для вивчення дисципліни Дисципліна «Фінансовий облік (Рівень А - Фі-

нансовий облік за національними стандарта-

ми)» базується на знаннях з таких дисциплін: 

«Бухгалтерський облік»,  «Бухгалтерський об-

лік (рівень В - Облік господарських процесів)», 

«Фінанси підприємств». 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування у здобувачів системи знань з теорії і практики ведення фінансового обліку 

суб’єктів господарювання за національними стандартами 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

Тема 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

Основні принципи організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. 

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Функції, завдання та 

організація фінансового обліку на підприємствах. Фінансовий та управлінський облік. Облі-

кова політика підприємства. 

 

Тема 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Класифікація грошових коштів. Порядок ведення касових операцій в національній 

валюті, його нормативна база та завдання обліку. Документальне оформлення касових опе-

рацій. Аналітичний та синтетичний облік наявності та руху грошових коштів в касі. Облік 

інших грошових коштів.  

Форми безготівкових розрахунків, їх характеристика. Порядок відкриття поточних 

рахунків та здійснення операцій за ними. Документальне оформлення руху грошових коштів 

на рахунках в банках. Облік безготівкових коштів в системі фінансового обліку.  

Облік грошових коштів в іноземній валюті. Поняття валютних цінностей та класифі-

кація валют. Визначення та відображення в обліку курсових різниць. Облік надходження 

іноземної валюти. Облік вибуття іноземної валюти. Порядок продажу та придбання іноземної 

валюти. Документальне оформлення операцій в іноземній валюті. Облік операцій на валют-

них рахунках в банку. 

 

Тема 3. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Фінансові інвестиції: поняття та види. Визнання та оцінка фінансових інвестицій. До-

кументування, синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. 

Відображення операцій з обліку довгострокових фінансових інвестицій на рахунках бухгал-

терського обліку. 

Характеристика рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій. Відображення 

операцій з обліку поточних фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Тема 4. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Визначення, оцінка і класифікація дебіторської заборгованості. Характеристика раху-

нків з обліку дебіторської заборгованості. Документальне оформлення та облік розрахунків з 

покупцями та замовниками. Облік сумнівної та безнадійної заборгованості. 

Облік та документальне оформлення розрахунків за авансами виданими. Облік та до-

кументальне оформлення розрахунків з підзвітними особами. Облік та документальне офор-

млення розрахунків за претензіями. Облік та документальне оформлення розрахунків за на-

рахованими доходами та з відшкодування завданих збитків. Облік та документальне оформ-

лення іншої дебіторської заборгованості.  

 

Тема 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ  

Економічна сутність, класифікація необоротних активів і їх оцінка. Документальне 

оформлення руху основних засобів. Переоцінка основних засобів, їх облік. Облік надхо-

дження основних засобів на підприємство. Облік вибуття основних засобів. Облік ремонтів та 

модернізації основних засобів. Характеристика методів нарахувань амортизації основних 

засобів та відображення в системі рахунків фінансового обліку.  

Облік та документальне оформлення оренди основних засобів як у орендаря так і у 

орендодавця.  

Особливості обліку та документальне оформлення інших необоротних матеріальних 

активів. 

Склад нематеріальних активів та їх оцінка. Документальне оформлення та облік не-

матеріальних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку. Порядок нарахування амо-

ртизації нематеріальних активів.   

 

Тема 6. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 



 

 

Класифікація виробничих запасів та нормативна база їх обліку. Оцінка виробничих 

запасів. Документальне оформлення надходження та вибуття виробничих запасів. Організація 

складського господарства. Облік і звітність на складах. Відображення руху виробничих запа-

сів на рахунках бухгалтерського обліку. Синтетичний та аналітичний облік наявності та руху 

виробничих запасів 

Особливості обліку та документальне оформлення оборотних МШП. 

Особливості обліку та документальне оформлення палива. Документування руху па-

ливно-мастильних матеріалів. Синтетичний та аналітичний облік палива.  

 

ТЕМА 7. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИ-

КАМИ ТА ІНШИМИ КРЕДИТОРАМИ 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зо-

бов’язання та її розкриття в фінансовій звітності. Загальна характеристика П(С)БО 11 “Зо-

бов’язання”. Визначення, оцінка і класифікація зобов’язань. Види і форми розрахунків з по-

стачальниками та підрядниками. Документування операцій по розрахунках з постачальни-

ками та підрядниками. Синтетичний та аналітичний облік операцій по розрахунках з вітчиз-

няними та іноземними постачальниками та підрядниками. 

Поняття, значення та завдання обліку розрахунків за іншими операціями. Первинний, 

аналітичний та синтетичний облік розрахунків за іншими операціями. 

 

ТЕМА 8. ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БАНКАМИ 

ТА ІНШИМИ ПОЗИКАМИ 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зо-

бов’язання та її розкриття в фінансовій звітності. 

Визначення та класифікація кредитів. Облік та документальне оформлення витрат 

пов’язаних з отриманням кредиту. Порядок та документальне оформлення кредитних опера-

цій. Облік короткострокових позик банку.  

Облік довгострокових позик банку. Облік поточної заборгованості за довгостроковими 

зобов'язаннями. Синтетичний та аналітичний облік позик. 

 

ТЕМА 9. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИМИ 

ПЛАТЕЖАМИ ДО БЮДЖЕТУ 

Податкова система України. Види податків та їх характеристика. Загальнодержавні та 

місцеві податки. Податкове зобов'язання та податковий кредит. 

Облік податку на додану вартість. Нормативне регулювання порядку нарахування та 

сплати ПДВ. Система електронного адміністрування ПДВ. Документальне оформлення  

операцій з ПДВ.  

Облік та документальне оформлення акцизного податку. Нормативне регулювання 

порядку його нарахування та сплати. 

Нормативне регулювання порядку нарахування податку на прибуток. Облік та доку-

ментальне оформлення нарахування та сплати податку на прибуток. Особливості відобра-

ження нарахування податку на прибуток в бухгалтерському та податковому обліку. 

Облік податку з доходів фізичних осіб. Нормативне регулювання порядку його нара-

хування та сплати. Платники податку з доходів фізичних осіб. Визначення соціальної пільги 

та можливі її розміри. Порядок нарахування та ставка податку з доходів фізичних осіб. Облік 

нарахування та сплати військового збору. 

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками і платежами. 

 

ТЕМА 10. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА СТРАХУВАННЯМ 

Економічний зміст розрахунків за страхуванням та його види.  

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Єдиний внесок на загальнообо-

в'язкове державне соціальне страхування. Облік та документальне оформлення нарахування 

єдиного соціального внеску та його сплата.  



 

 

Облік об’єктів, платники та ставки зборів до Пенсійного фонду. Облік індивідуального 

страхування та страхування майна. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за стра-

хуванням. 

 

ТЕМА 11. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Види, форми і системи оплати на підприємстві. Облік та документальне оформлення 

нарахування основної заробітної плати.  

Порядок розрахунку середнього заробітку. Облік розрахунків допомоги у разі тимча-

сової непрацездатності. Облік розрахунків щорічної і додаткової відпустки. Облік розрахунків 

середнього заробітку під час службового відрядження працівника підприємства та в інших 

випадках. 

Економічний зміст створення забезпечення виплат відпусток. Документальне оформ-

лення, розрахунок та облік створення і використання забезпечення виплат відпусток.  

Види утримань із заробітної плати. Обов’язкові утримання, за ініціативою підприєм-

ства і за ініціативою працівника. 

Зведений облік заробітної плати. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати.  

 

Тема 12. ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Поняття, визначення та класифікація витрат П (С)БО 16 “Витрати”. Облік та докуме-

нтальне оформлення витрат виробництва та готової продукції. Інвентаризація та облік неза-

вершеного виробництва. Облік прямих витрат за їх видами. Облік, документальне оформ-

лення та розподіл загальновиробничих витрат Відображення операцій з обліку витрат виро-

бництва на рахунках бухгалтерського обліку. Зведений облік витрат виробництва. 

Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування первісної вартості 

готової продукції, порядок визначення і списання калькуляційних різниць. Характеристика 

основних методів калькулювання. Документування господарських операцій з руху готової 

продукції. Аналітичний облік готової продукції. Відображення операцій з обліку готової 

продукції на рахунках бухгалтерського обліку. 

Поняття і розподіл витрат майбутніх періодів. Документування та облік витрат май-

бутніх періодів. 

 

ТЕМА 13. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯ-

ЛЬНОСТІ 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи, 

витрати і фінансові результати діяльності.  

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів і витрат діяльності. Класифіка-

ція та облік доходів і витрат за різними видами діяльності і функціями.  

Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. Облік формування фінан-

сових результатів діяльності за їх видами. Розрахунок прибутку, який підлягає оподаткуванню 

та його облік. Облік використання прибутку.  

 

ТЕМА 14. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 

Визначення та класифікація власного капіталу. Документальне оформлення та облік 

власного капіталу за його видами: зареєстрований, капітал у дооцінках, додатковий, резерв-

ний, вилучений, неоплачений, нерозподілені прибутки (непокриті збитки). 

Облік та документальне оформлення розрахунків з учасниками (засновниками) підп-

риємства . Облік нарахування та виплати дивідендів. Облік цільового фінансування. Облік 

забезпечення майбутніх витрат та платежів. 

 

ТЕМА 15. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Мета і принципи фінансової звітності, визнання і розкриття її елементів. Склад і форми 

фінансової звітності та використання її даних для управління підприємствами. 

Вимоги до фінансової звітності та порядок  складання: форми №1  «Баланс (Звіт про 



 

 

фінансовий стан)»: структура, зміст статей, порядок їх розкриття; форми №2  “Звіт про фі-

нансові результати (Звіт про сукупний дохід)” – загальні положення, визнання доходів і ви-

трат, формат звіту, порядок заповнення; форми №3  “Звіт про рух грошових коштів” – загальні 

положення, розкриття інформації про рух грошових коштів, формат звіту, метод заповнення; 

Форми №4 “Звіт про власний капітал” – загальні положення, розкриття інформації про влас-

ний капітал, формат звіту; форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності»: загальні 

положення, розкриття інформації щодо приміток. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД1 Демонструє знання та розуміння нормативно-правових актів з регулювання фі-

нансового обліку в Україні 

РНД2 Демонструє вміння відображати в обліку активні і пасивні операції за націона-

льними стандартами 

РНД3 Розуміє теоретичні засади ведення фінансового обліку за національними стан-

дартами 

РНД4 Володіє методами оцінки об’єктів обліку та визнання їх у фінансовій звітності 

РНД5 Застосовує практичні навички щодо формування первинних документів, регіст-

рів бухгалтерського обліку та звітних форм 

РНД6 Демонструє розуміння методики відображення в обліку активних і пасивних 

операцій за національними стандартами 

РНД7 Демонструє вміння формувати фінансову звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та фун-

кціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем 

РН2 Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліко-

во-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економі-

чної і екологічної відповідальності підприємств. 

РН3 Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств. 

РН4 Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту 

та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організа-

ційно-правових форм господарювання та видів. 

РН6 Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

РН7 Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для 



 

 

прийняття управлінських рішень. 

РН20 Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліко-

во-аналітичної інформації. 

РН23 Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на   

національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх 

запровадження на підприємстві. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку Л.1, П.1 

Тема 2. Облік грошових коштів Л.2, П. 2 

Тема 3. Облік фінансових інвестицій Л. 3, П.3 

Тема 4. Облік дебіторської заборгованості Л.4, П.4 

Тема 5. Облік необоротних активів Л. 5, П. 5 

Тема 6. Облік виробничих запасів Л.6, П.6 

Тема 7. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками та іншими кредиторами 

Л.7, П.7 

Тема 8. Облік кредитних операцій за розрахунками з банками та іншими позиками 

Л.8, П.8 

Тема 9. Облік розрахунків за податками та обов’язковими платежами до бюджету Л.9, П.9 

Тема 10. Облік розрахунків за страхуванням Л.10 П.10 

Тема 11. Облік розрахунків з оплати праці Л. 11, П.11 

Тема 12. Облік витрат виробництва та готової продукції Л.12, П.12 

Тема 13. Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності Л.13, П.13 

Тема 14. Облік власного капіталу та цільового фінансування Л.14, П.14 

Тема 15. Основи фінансової звітності підприємства Л.15, П.15. 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (практичні задачі, мозковий штурм, тести, розв’язок ситуаційних 

вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань бухгалтерського 

фінансового обліку за національними стандартами, що є основою для самостійного навчання, 

а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення та критичного 

мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що 

надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання на реальних 

прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів 



 

 

на основі можливих реальних ситуацій та виконання необхідних розрахунків для групування 

облікової інформації та відображення її у фінансовій звітності. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах 

для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень,  презентації та виступам на наукових заходах. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

12. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Фі-

нансовий облік (Рівень А - Фінансовий облік за національними стандартами)»  є 

екзамен. 

13. Форми поточного контролю під час навчальних занять: усні відповіді, 

ситуаційні завдання, практичні задачі, кейси, тести, індивідуальні роботи, 

представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах, публікації статей у фахових виданнях. 

14. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дис-

ципліни «Фінансовий облік (Рівень А - Фінансовий облік за національними 

стандартами)», наведено в таблиці 9.1.  

                                                                                                                                   Таблиця 9.1 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Фі-

нансовий облік (Рівень А - Фінансовий облік за національними стандартами)» та 

їх оцінювання 

Форми контролю 

 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма на-

вчання 
Поточний контроль:   



 

 

Усні відповіді 10 балів 10 балів 

або 

Представлення результатів науково-дослідних робіт 

на студентських конкурсах, конференціях, олімпіа-

дах тощо 

 

до 10 балів 

 

до 10 балів 

Розв’язування ситуаційних завдань, практичних 

задач, кейсів 
15 балів 15 балів 

Тести  15 балів 15 балів 

Індивідуальна робота 10 балів 10 балів 

або 

Публікація статті у фаховому виданні 

 

до 25 балів 

  

до 25 балів 

   

Всього за результатами поточного контролю: 50 50 

Підсумковий контроль: екзамен  50 50 

Всього 100 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.10 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне забезпечення 

1.Закон України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні» - [Електронний ресурс] 

Режим доступу  - 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14/parao212 

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку - 

[Електронний ресурс] Режим доступу  - 

ttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SH000099.htm 

3. Крупка Я. Д. Фінансовий облік: підруч. / Я. Д. 

Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь та ін.. 4-те вид. 

Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 451 с. 

4. Фінансовий облік: конспект лекцій / укладачі: М. 

Ю. Абрамчук, Ю. Г. Гуменна, І. В. Тютюник, П. М. 

Рубанов. – Суми: Сумський державний університет, 

2018. – 395 с. 

 
 
  

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14/parao212


 

 

 І. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ (РІВЕНЬ В)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Облік і звітність в системі оподаткування 

(рівень В) 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра обліку і оподаткування 

Розробник Сарахман О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

обліку і оподаткування, ЛННІ УБС 

Коблянська О.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

обліку і оподаткування, ІБТБ УБС 

Абрамова О.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри 

обліку і оподаткування, ХННІ УБС 

Дземішкевич І.О., к.е.н., старший викладач 

кафедри обліку і оподаткування, ЧННІ УБС 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 117 годин становить 

самостійна робот, атестація:  3 години екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Гончаренко О.О., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, 

ЧННІ УБС 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для освітніх 

програм «Облік і оподаткування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних основ, 

методичних рекомендацій і практичних навичок щодо формування повної та достовірної 

інформації про господарські операції, що були проведені платником податків протягом 

звітного періоду з метою оподаткування, а також забезпечення інформацією внутрішніх та 

зовнішніх користувачів для контролю за правильністю нарахування, повнотою та 

своєчасністю перерахування податків до відповідних бюджетів 



 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Облік для складання податкової звітності, його зміст та організація на 

підприємстві 

Об’єктивні передумови виникнення обліку для оподаткування. Зміст обліку в оподаткуванні: 

поняття, суб’єкти, об’єкти, функції, завдання, нормативне регулювання. Методологія подат-

кового обліку. Метод нарахування. Метод першої події. Організація обліку для складання 

податкової звітності на підприємстві. Первинні облікові документи. Податкові регістри. По-

даткова звітність. Види обліку, їх порівняльна характеристика. Відповідальність платників 

податків. Види і розміри санкцій за порушення податкового законодавства. Податкова забо-

ргованість. Податкові вимоги.  

 

Тема 2. Загальні вимоги до податкової звітності 
Поняття податкової звітності. Види податкової звітності. Податкова декларація. Порядок та 

терміни подання податкової звітності. Податкова звітність перед державними податковими 

органами за видами податків і платежів, періодами звітності, суб’єктами оподаткування, рі-

внем зарахування податків (до загальнодержавного, місцевого бюджетів і цільових фондів). 

Зберігання документів. Взаємозв’язок показників податкових звітів за різними видами пода-

тків. 

 

Тема 3. Облік та звітність з податку на прибуток підприємств 

Організація податкового обліку даних про доходи й витрати підприємств. Використання ре-

гістрів бухгалтерського обліку для узагальнення даних про доходи й витрати підприємства. 

Правила ведення податкового обліку щодо податку на прибуток підприємств. Склад доходів, 

що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування (доходи від операційної діяльності;  

інші доходи). Дата визнання доходу. Склад витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта 

оподаткування (витрати операційної діяльності; інші витрати). Дата визнання витрат, що 

формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Дата визнання 

інших витрат. Особливості нарахування амортизації основних засобів. Порядок складання 

податкової декларації з податку на прибуток підприємства. 

 

Тема 4. Облік та звітність з податку на додану вартість 

Реєстрація платників податку на додану вартість (ПДВ). Методи обліку податкового зо-

бов’язання та податкового кредиту з ПДВ. Облік податку на додану вартість. Первинний облік 

податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість. Порядок заповнення 

податкової накладної. Аналітичний облік податкових зобов’язань з податку на додану вартість. Ана-

літичний облік податкового кредиту. Зведений податковий облік податкових зобов’язань та податко-

вого кредиту з податку на додану вартість. Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових 

накладних. Порядок складання податкової декларації з податку на додану вартість та додатків до неї. 

Розрахунок коригування сум податку на додану вартість по кількісних і вартісних показниках.  

 

Тема 5. Облік та звітність  податку на доходи фізичних осіб 

Облік податку на доходи фізичних осіб, утриманого у джерела доходів. Порядок розрахунку 

загального оподатковуваного доходу. Податкові соціальні пільги. Документальне підтвер-

дження права на податкову соціальну пільгу. Документальне підтвердження права на подат-

кову знижку. Порядок заповнення та подання податкового розрахунку за формою (ф. № 1ДФ) 

«Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників пода-

тку, і сум утриманого з них податку». Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення 

загального річного оподатковуваного доходу. Порядок подання річної декларації про май-

новий стан і доходи. Облік доходів та витрат громадян від заняття підприємницькою діяль-

ністю. Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть громадяни – суб’єкти підприємницької дія-

льності протягом календарного року.  

 



 

 

Тема 6. Облік та звітність з інших податків та зборів й обов’язкових платежів 

Облік з акцизного податку. Особливості сплати акцизного податку з алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів. Марки акцизного податку. Звітність з акцизного податку. Облік та звітність 

плати за землю. Особливості обліку та звітності екологічного податку. Особливості обліку та звітності 

за місцевими податками і зборами. Особливості складання Звіту про суми податкових пільг. 

 

Тема 7. Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва 

Нормативне регулювання єдиного податку. Умови переходу на спрощену систему оподатку-

вання. Облік єдиного податку. Особливості ведення обліку доходів та витрат юридичних осіб 

при переході на сплату єдиного податку. Порядок ведення книги обліку доходів та витрат 

суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему опо-

даткування, обліку та звітності. Порядок складання розрахунку сплати єдиного податку 

суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою. Особливості ведення обліку доходів 

та витрат громадян – суб’єктів підприємницької діяльності при переході на спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності. 

Особливості оподаткування новостворених суб’єктів малого підприємництва. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД1 Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання. 

РНД2 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта гос-

подарювання щодо облікової інформації. 

РНД3 Розробляти внутрішньофірмові стандарти і  форми управлінської та іншої  зві-

тності суб’єктів господарювання. 

РНД4 Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта 

господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 

РНД5 Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, 

його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки 

аналізу. 

РНД7 Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, ме-

неджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання 

РН5 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта гос-

подарювання щодо облікової інформації 

РН6 Розробляти внутрішньофірмові стандарти і  форми управлінської та іншої  зві-

тності суб’єктів господарювання 



 

 

РН7 Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта 

господарювання на підставі діючого податкового законодавства 

РН9 Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, 

його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки 

аналізу 

РН18 Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, ме-

неджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації   у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Облік для складання податкової звітності, його зміст та організація на підприємстві 

Л 1, 2 П 1, 2 

Тема 2. Загальні вимоги до податкової звітності Л 3, 4 П 3, 4 

Тема 3. Облік та звітність з податку на прибуток підприємств Л 5, 6 П 5, 6 

Тема 4. Облік та звітність з податку на додану вартість Л 7, 8 П 7, 8 

Тема 5. Облік та звітність податку на доходи фізичних осіб Л 9, 10 П 9, 10 

Тема 6. Облік та звітність інших податків та зборів й обов’язкових платежів Л 11, 12 П 11, 12 

Тема 7. Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва Л 13, 14, 15 П 13, 14, 

15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– тестові завдання; 

– практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок практичних 

ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (дослідницько-аналітична самостійна робота). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 2 (незадовільно) 35-59 



 

 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Облік і звітність в системі 

оподаткування (рівень В)» - екзамен. 

15. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, презентація та захист 

дослідницько-аналітичної роботи 

16. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Облік і звітність 

в системі оподаткування (рівень В)», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Облік і звітність в 

системі оподаткування (рівень В)» 
Найменування заходу контролю Максимальна кількість балів за захід поточного контролю 

Усна відповідь, доповнення (робота в аудиторії) 10 х 2 бали = 20 балів 

Самостійна робота 1 х 10 балів = 10 балів 

Контрольна робота 1 х 20 балів = 20 балів 
Всього по поточному контролю 50 

Екзамен 50 

Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.11 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне забезпечення 

1. Бондар М.І., Єфіменко В.І., Ловінська Л.Г. 

та ін. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.2 /за заг. 

ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 

2012. – 590 с. 

2. Дроб’язко С. І. Облік та оподаткування підп-

риємств малого бізнесу. Навч.посіб. / С. І. Дроб’язко, 

Т. М. Козир, С. Б. Холод, за загальною ред. 

П. Й. Атамаса. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 

416 с.  

3. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в 

оподаткуванні : навчальний посібник. – Львів : Видав-

ництво Львівського торговельно-економічного універ-

ситету, 2017. – 508 с. 

4. Максімова В.Ф., Артюх О.В. Облік у системі 

оподаткування : Навч. посібник – Одеса: ОНЕУ,  рота-

принт, 2013. – 267 с. 
 

  



 

 

  

І. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК (РІЕНЬ В – 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Облік зовнішньоекономічної діяльності 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра обліку і оподаткування 

Розробник Шинкаренко О.М., кандидат економічних наук, 

доцент 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 7-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин  лекційних 

занять, 30 годин практичних занять), 120 

години становить самостійна робота, атестація: 

диф. залік 

Мова викладання Українська 

Викладач Шинкаренко О.М., кандидат економічних наук, 

доцент 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни обов’язкова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Облік і оподаткування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – формування системи теоретичних і практичних знань з 

організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового 

зарубіжного досвіду. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку  

Сутність, задачі та функції управлінського обліку. Етапи розвитку управлінського об-

ліку. Предмет і об’єкти управлінського обліку. Залежність управлінського обліку від прин-

ципів побудови плану рахунків. Місце управлінського обліку в системі Плану рахунків Ук-

раїни. 

Тема 2. Склад витрат виробництва 



 

 

Поняття витрат підприємства та витрат виробництва. Законодавчі та нормативні акти, 

що визначають склад витрат і доходів  Загальнооблікова та управлінська класифікація ви-

трат за різними ознаками.   

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат 

Характеристика основних видів витрат. Характер реагування витрат при змінах обсягу 

діяльності підприємства. Поведінка змінних і постійних витрат при змінах обсягу діяльності 

підприємства.  Оцінка витрат і побудова їх функції. Методи визначення функції витрат, їх 

сутність і порівняльна характеристика. 

Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат 

Облік витрат та фактори, що впливають на його побудову. Класифікація методів обліку 

витрат та калькулювання собівартості. Системи калькулювання  повних і змінних витрат. 

Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами 

 Сутність та зміст обліку виробничих витрат. Об’єкти витрат і об’єкти калькуляції.  

Класифікація методів обліку витрат і калькулювання. Характеристика і сфера застосування 

простого, позамовного, попередільного і нормативного методів обліку і калькулювання.  

Організація зведеного обліку витрат при різних методах обліку.   Методика і техніка кальку-

ляційних розрахунків. Характеристика і сфера застосування методу однорідних секцій, ста-

ндарт-косту та методу нормативного розподілу постійних витрат. Порівняльна оцінка вітчи-

зняних і зарубіжних методів обліку повної собівартості продукції. Перехід від методів обліку, 

які ґрунтуються на об’ємних показниках діяльності до методів обліку витрат на основі видів 

діяльності (поопераційний облік). 

Тема 6.  Облік і калькулювання за змінними витратами 

Проблеми сучасного управлінського обліку. Необхідність і можливість переходу від 

обліку і калькулювання повної собівартості продукції до обліку і калькулювання неповної 

собівартості. Характеристика і сфера застосування простого директ-косту. Особливості роз-

винутого директ-косту, його переваги і можливості. Зародження і розвиток стратегічного 

обліку. 

Тема7. Облік і калькулювання за нормативними витратами 

Історія розвитку і впровадження нормативного методу обліку витрат і калькулювання. 

Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу. Організація 

нормативного господарства підприємства і складання нормативних калькуляцій. Облік зміни 

норм. Методика і техніка обліку відхилень від норм.  

Аналіз відхилень від норм і управління за ними. 

Змістовий модуль 2 

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Прийняття рішень і планування діяльності на основі аналізу взаємозв’язку «витрати — 

обсяг — прибуток».Методи аналізу «витрати — обсяг — прибуток».  Визначення точки без-

збитковості; розрахунок обсягу діяльності необхідного для бажаного прибутку; визначення 

(планування) прибутку при певному обсязі діяльності. Графічні методи аналізу. Припущення 

аналізу «витрати — обсяг — прибуток».  

Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень 

Релевантний підхід до управління. Поняття про релевантність облікової інформації та її 

вплив на прийняття рішень. Пошук альтернативних варіантів дій і вибір найбільш оптима-

льного з них. Використання аналізу «витрати — обсяг — прибуток» в процесі прийняття рі-

шень. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень. 

Тема 10. Бюджетування і контроль 

Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність і функції.  

Види і форми бюджетів. Загальна характеристика операційного і фінансового бюдже-

тів.Порядок складання і призначення бюджету продаж, бюджету виробництва, бюджету 

придбання і використання матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету загальновироб-

ничих витрат, бюджету адміністративних витрат і витрат на збут. Методика і техніка конт-

ролю за виконанням бюджетів. Призначення і порядок складання гнучких бюджетів. Аналіз 

відхилень з використанням гнучкого бюджету. 



 

 

Тема 11.  Облік і контроль за центрами відповідальності 

Поняття і класифікація центрів відповідальності. Принципи обліку, звітності та оцінки 

діяльності центрів відповідальності.  

Облік і оцінка діяльності центрів витрат. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку.  

Облік і оцінка діяльності центру інвестицій. Поняття про трансфертні ціни та їх засто-

сування, їх функції та методи визначення. Особливості обліку і звітності по сегментах біз-

несу. 

Тема 12. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку 

Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку.  Схеми організації 

управлінського обліку за різних систем обліку. використання в управлінні показників фі-

нансової звітності. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 

демонструє знання та розуміння  складу та змісту нормативно-правового 

забезпечення з управлінського обліку, організації управлінського обліку на 

підприємствах, складу витрат виробництва, класифікацію і поведіку витрат, 

методи обліку і калькулювання витрат 

РНД 2 
застосовує набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань щодо 

аналізу прийняття управлінських рішень 

РНД 3 
умови визнання та методи оцінки активів, зобов’язань та власного на підприєм-

ствах та організаціях різних галузей економічної діяльності 

РНД 4 
демонструє знання порядку систематизації інформації про внутрішньогоспо-

дарський управлінський облік на підприємстві 

РНД 5 
демонструє знання складу, структури та порядку заповнення облікових регістрів 

та звітності з управлінського обліку 

РНД 6 

Демонструє вміння практично використовувати прийоми та способи реєстрації, 

систематизації та узагальнення інформації при організації управлінського обліку 

на підприємстві, шляхом використання елементів методу управлінського 

(внутрішньогосподарського обліку). 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 

Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліко-

во-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної 

і екологічної відповідальності підприємств.  

РН3 
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств.  

РН5 

Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організацій-

но-правових форм господарювання та видів.  

РН6 
Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та ро-

зуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 



 

 

РН7 

Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

РН10 Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії 

РН11 
Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціаль-

но-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві  

РН15 
Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах госпо-

дарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування. 

РН 17 
Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, 

трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом. 

РН 19 
Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відпо-

відальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та 

культурне різноманіття. 

РН 20 

Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень щодо зовнішньоекономічної 

діяльності з використанням обліково-аналітичної інформації; 

РН22 

Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліко-

во-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної 

і екологічної відповідальності підприємств.  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1 Мета, зміст і організація управлінського обліку Л 1, П1 

Тема 2 Склад витрат виробництва Л 2,  П2 

Тема 3 Класифікація і поведінка витрат Л3, П3 

Тема 4 Методи обліку і калькулювання витрат Л4, П4 

Тема 5Система обліку і калькулювання за повними витратами Л5,П5 

Тема 6 Система обліку і калькулювання за змінними витратами Л 6,7, П 6,7 

Тема 7 Система обліку і калькулювання за нормативними витратами Л 8,9, П 8,9 

Тема 8 Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку Л 10,11, П 10,11 

Тема 9 Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень Л12,П12 

Тема 10 Бюджетування і контроль Л 13, П 13 

Тема 11 Облік і контроль за центрами відповідальності Л 14, П 14 

Тема 12 Взаємозв’язок  управлінського і фінансового обліку Л 15, П 12 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– індивідуальні завдання аналітичного характеру; 

– групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання). 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, вирішення ситуаційних завдань, тестові 



 

 

завдання, виконання практичних індивідуальних завдань). 

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал, що є основою для самостійного 

навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення та 

критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, 

що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання на 

реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти 

можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних 

занять, а також передбачає індивідуальні завдання з підготовки документів, які 

супроводжують процес зовнішньоекономічної діяльності (складання зовнішньоекономічних 

договорів, інвойсів тощо). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

- усне опитування; 

- письмовий контроль (розв'язання завдань та тестування); 

- перевірка виконання індивідуальних завдань. 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування, самостійна робота Підсум-

ковий 

контроль 

(екзамен) 
Сума 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Самост. 

робота Т 

 1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т  

6 

Т  

7 

Т  

8 

Т  

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

20 20 10 50 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.12 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 1. Управлінський облік: Навч. посіб. / О.О. Гончаре-



 

 

навчально-методичне забезпечення нко, Т.В. Давидюк, А.О. Саюн, Н.В. Рогова. – К.: УБС, 

НБУ, 2014. – 415 с. 

2. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний 

посібник. – Д. – К. – Центр навчальної літератури, 

2009. – 440 с. 

3. Голов С.Ф. Управлінський облік.Підручник. –К.: 

Лібра, 2003. – 704 с. 

4. Домбровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова 

Р.С. Управлінський облік: Навч. посіб. / За ред. 

В.М.Добровського. – К.: КНЕУ, 2005. – 278 с. 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  «Навчальна практика» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра обліку і оподаткування 

Розробник Лук’янець О.В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 6-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (60 годин практичних 

занять), 120 годин становить самостійна робота, 

атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Лук’янець О.В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Облік і оподаткування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів системи знань та практичних 

навичок щодо обліку та оподаткування активів, зобов’язань, власного капіталу, господарських 

операцій та узагальнення інформації у фінансовій звітності підприємства. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Облік касових операцій 

Заповнення первинних документів з обліку касових операцій. Складання  звітів касира на 

підставі заповнених первинних документів. Складання кореспонденції рахунків за наведеними 

господарськими операціями і відображення їх у звітах касира. Записи господарських операцій, 

зазначених у звітах касира до журналу №1 та відомості 1.1 до нього. Записи до Головної книги 



 

 

за даними журналу №1. 

 

Тема 2. Облік касових операцій в іноземних валютах 

Заповнення первинних документів з обліку касових операцій в іноземних валютах. Скла-

дання звітів касира на підставі заповнених первинних документів. Складання кореспонденції 

рахунків за наведеними господарськими операціями і відображення їх у звітах касира. Записи 

господарських операцій, зазначених у звітах касира, в журнал №1 та відомость 1.1 до нього. 

Записи до Головної книги за даними журналу №1. 

 

Тема 3. Облік операцій на поточному рахунку в банку 

Заповнення платіжного доручення на перерахування коштів на підставі даних. Складання 

кореспонденції рахунків за наведеними операціями у виписках банку з поточного рахунку. 

Записи господарських операцій в журнал №1 та у відомості до нього. Записи до Головної 

книги за даними журналу №1. 

  

Тема 4. Облік операцій на валютному рахунку 

Складання кореспонденції рахунків за наведеними операціями у виписках банку з валют-

ного рахунку. Записи господарських операцій в журнал №1 та у відомості до нього. Записи до 

Головної книги за даними журналу №1. 

 

Тема 5. Облік наявності і руху матеріалів та МШП 

Складання кореспонденції рахунків за наведеними операціями. Записи господарських опе-

рацій до журналів № 3, № 5а та інших облікових реєстрів. Записи до Головної книги за даними 

журналів. Заповнення накладних та податкових накладних. Заповнення лімітно-забірних ка-

рток. Розподіл ТЗВ. 

 

Тема 6. Облік основних засобів 

Заповнення первинних документів з обліку основних засобів: акт приймання-передачі ос-

новних засобів, акт на списання основних засобів, інвентарну картку основних засобів. 

Складання кореспонденції рахунків за наведеними господарськими операціями. Записи гос-

подарських операцій до відповідних журналів та відомостей. Нарахування амортизації осно-

вних засобів та відображення у відповідних облікових регістрах. 

 

Тема 7. Облік нематеріальних активів 

Заповнення первинних документів з обліку нематеріальних активів: акт приймання-передачі 

нематеріальних активів, акт на списання нематеріальних активів, інвентарну картку немате-

ріальних активів. Складання кореспонденції рахунків за наведеними господарськими опера-

ціями. Записи господарських операцій до відповідних журналів та відомостей. Нарахування 

амортизації нематеріальних активів та відображення у відповідних облікових регістрах. 

 

Тема 8. Облік праці і її оплати 

Заповнення табеля обліку використання робочого часу. Нарахування заробітної плати та 

премії. Проведення утримань із заробітної плати та нарахуванбь на заробітну плату. Визна-

чення суми заробітної плати до виплати. Відображення розрахунків з оплати праці в розраху-

нковій відомості та на рахунках бухгалтерського обліку. Відображення нарахувань на заробітну 

плату на рахунках бухгалтерського обліку. Записи до відповідних облікових реєстрів. 

 

Тема 9. Облік розрахунків з підзвітними особами 

Відкрити обліковий регістр по розрахунках з підзвітними особами. Складання звіту про 

використання коштів підзвітною особою. Записи звітів про використання коштів за місяць до 

облікового регістру. На підставі журналу і відомості №1 внесення записів до відомості 3.2. На 

підставі відомості 3.2 внесення записів в журнал 3. За даними журналу №3 заповнення Го-

ловної книги. 



 

 

 

Тема 10. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції 

Розподіл загальновиробничих витрат між видами випущеної продукції і відображення їх в 

журналі №5. Обчислення загальної суми витрат на виробництво продукції і розрахунок со-

бівартості одиниці продукції. 

 

Тема 11. Облік реалізації продукції та формування фінансового результату 

Заповнення рахунків на відвантажену продукцію, накладних та податкових накладних. 

Складання кореспонденції рахунків. Запис господарських операцій до відповідного облікового 

реєстру. Заповнення відомості відвантаженої продукції. Записи в журнал №6 та інших облі-

кових реєстрів. 

 

Тема 12. Формування балансу підприємства 

Розрахунок підсумкових показників звітного періоду у журналах (облікових реєстрах) та 

відомостях до них. Занесення необхідних показників до головної книги. Формування 

Т-рахунків на основі вихідних даних щодо залишків на бухгалтерських рахунках та здійсне-

них операцій. Формування оборотно-сальдової відомості підприємства за звітний період. 

Заповнення балансу підприємства. 

 

Тема 13. Формування звіту про фінансові результати підприємства 

Розрахунок необхідних показників складу та структури доходів підприємства. Розрахунок 

необхідних показників складу та структури витрат підприємства. Розрахунок необхідних 

показників складу та структури прибутку підприємства. Заповнення звіту про фінансові ре-

зультати підприємства. 

 

Тема 14. Формування звіту про рух грошових коштів підприємства 

Розрахунок необхідних показників вхідних грошових потоків підприємства. Розрахунок 

необхідних показників вихідних грошових потоків підприємства. Заповнення звіту про рух 

грошових коштів підприємства. 

 

Тема 15. Формування звіту про власний капітал підприємства 

Розрахунок необхідних показників руху капіталу підприємства. Заповнення звіту про рух 

грошових коштів підприємства. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання щодо складу та змісту нормативно-правової бази 

регулювання обліку та оподаткування активів, зобов’язань, власного капіталу 

та господарських операцій підприємства.  

РНД 2 Здобувач демонструє знання умов визнання та методів оцінки активів, зо-

бов’язань та власного капіталу підприємства. 

РНД 3 Здобувач демонструє знання складу та структури звітності підприємства. 

РНД 4 Здобувач вміє застосувати прийоми та способи реєстрації, систематизації та 

узагальнення інформації про активи, зобов’язання, власний капітал та госпо-

дарські операції підприємства шляхом використання елементів методу бухга-

лтерського обліку. 

РНД 5 Здобувач вміє заповнювати первинну документацію з обліку активів, джерел 

формування та господарських операцій підприємства.  



 

 

РНД 6 Здобувач демонструє вміння систематизації інформації про активи, джерела 

формування та господарські операції підприємства на рахунках бухгалтер-

ського обліку. 

РНД 7 Здобувач демонструє вміння узагальнення інформації про активи, джерела 

формування та господарські операції суб’єктів господарювання у звітності та 

інтерпретації для задоволення інформаційних потреб зацікавлених осіб.  

РНД 8 Здобувач вміє розв’язувати прикладні завдання у сфері обліку і  оподаткування. 

РНД 9 Здобувач демонструє розуміння значення облікової системи в інформаційному 

забезпеченні користувачів облікової інформації у вирішенні проблем у сфері 

соціальної та економічної відповідальності підприємств. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 

Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функ-

ціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем.   

РН2 

Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліко-

во-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної 

і екологічної відповідальності підприємств.  

РН3 
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств.  

РН4 

Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організацій-

но-правових форм господарювання та видів.  

РН6 
Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та ро-

зуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

РН7 

Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

РН14 
Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та врахову-

вати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та фо-

рмування звітності на підприємствах.  

РН15 
Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах госпо-

дарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування. 

РН16 
Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування діло-

вих паперів і спілкування у професійній діяльності. 

РН17 
Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, 

трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом. 

РН19 
Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відпо-

відальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та 

культурне різноманіття. 

РН20 
Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оціню-

вати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформа-



 

 

ції. 

РН23 

Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на на-

ціональному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх 

запровадження на підприємстві. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Облік касових операцій П1, П2 

Тема 2. Облік касових операцій в іноземних валютах П3, П4 

Тема 3. Облік операцій на поточному рахунку в банку П5, П6 

Тема 4. Облік операцій на валютному рахунку П7, П8 

Тема 5. Облік наявності і руху матеріалів та МШП П9, П10 

Тема 6. Облік основних засобів П11, П12 

Тема 7. Облік нематеріальних активів П13, П14 

Тема 8. Облік праці і її оплати П5, П16 

Тема 9. Облік розрахунків з підзвітними особами П17, П18 

Тема 10. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції П19, П20 

Тема 11. Облік реалізації продукції та формування фінансового результату П21, П22 

Тема 12. Формування балансу підприємства П23, П24 

Тема 13. Формування звіту про фінансові результати підприємства П25, П26 

Тема 14. Формування звіту про рух грошових коштів підприємства П27, П28 

Тема 15. Формування звіту про власний капітал підприємства П29, П30 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання 

і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі можливих реальних 

ситуацій та обліку та оподаткування активів, зобов’язань, власного капіталу, господарських 

операцій та узагальнення інформації у фінансовій звітності підприємства. Самостійне 

навчання сприяє підготовці до практичних занять, а також роботи індивідуально та в 

невеликих групах для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B ДОБРЕ 4 (добре) 82-89 



 

 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Навчальна практика» - 

диференційований залік. 

17. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, захист результатів 

виконання індивідуальних робіт (кейсів). 

18. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Навчальна 

практика» наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Навчальна практика» 
Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість 

балів за захід 

поточного 

контролю 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне заняття 1 5 Практичне заняття 1 5 

Практичне 

заняття 2 

5 Практичне заняття 2 5 Практичне заняття 2 5 

Практичне 

заняття 3 

5 Практичне заняття 3 5 Практичне заняття 3 5 

Практичне 

заняття 4 

5 Практичне заняття 4 5 Практичне заняття 3 5 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне заняття 5 5 Практичне заняття 4 5 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне заняття 6 5 Індивідуальна 

робота  1 

10 

Практичне 

заняття 7 

5 Практичне заняття 7 5 Індивідуальна 

робота  2 

10 

Практичне 

заняття 8 

5 Індивідуальна робота 1 10 Індивідуальна 

робота 3 

5 

Практичне 

заняття 9 

5 Індивідуальна робота  

2 

10 Залікова контрольна 

робота 

50 

Практичне 

заняття 10 

5 Індивідуальна робота 3 5   

Практичне 

заняття 11 

5 Індивідуальна робота 4 10   

Практичне 

заняття 12 

5 Аналітично-розрахунк

ова робота 

10   

Практичне 

заняття 13 

5 Контрольна робота 

(тести) 

20   

Практичне 

заняття 14 

5     

Практичне 

заняття 15 

5     

Всього 100 Всього 100  Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  



 

 

10.13 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне забезпечення 

6. Гарасим П.М., Козима А.А., Забчук В.Д., Кушнірик 

І.П., Хомин П.Я. Фінансовий облік і звітність на 

підприємствах різних галузей. Тернопіль «Астон», 

2015. 288 с. 

7. Лень В., Гливенко В. Бухгалтерський облік в Ук-

раїні. Основи та практика: Навчальний посібник. К.: 

Центр навч. літ., 2018. 608 с.  
 
  



 

 

 


