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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Інформаційні технології  

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Засядько А.А. – д.т.н, професор кафедри 

менеджменту ті інформаційних 

технологій  

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 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), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

базується на знаннях, здобутих при 

вивченні шкільного курсу математики та 

інформатики 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Забезпечення необхідними знаннями та практичними навичками в галузі 

інформаційних технологій, зокрема надання: широкого бачення ролі та місця 

комп’ютерних технологій у різноманітних напрямах людської діяльності, науці та 



освіті; розуміння основ сучасних інформаційних технологій та тенденцій їх 

розвитку; навичок участі в розробці інформаційного середовища професійної 

діяльності; розуміння принципів побудови та функціонування обчислювальних 

систем, організації обчислювальних процесів на персональних комп'ютерах та їх 

алгоритмізацію, побудови простих інформаційних моделей, проведення аналізу 

отриманих результатів, застосування сучасних інформаційних технологій в 

професійної діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль І. Теоретичні основи інформаційних технологій 

Тема 1 . Теоретичні основи інформаційних технологій 

1. Витоки і еволюція розвитку інформаційних технологій. Інформаційні технології: 

понятійний базис, структура, складові, властивості, класифікація, інструментарій,  

види. Поняття інформації та інформаційного процесу. Види інформації та 

одиниці її виміру та представлення. Економічна інформація та її властивості. 

Структуризація та формалізоване подання інформації. Методи класифікації та 

кодування економічної інформації.Поняття алгоритму, способи подання 

алгоритмів, основні алгоритмічні конструкції, побудова блок-схем алгоритмів.  

2. Одиниці вимірювання та зберігання даних. Огляд сучасних інформаційних 

технологій (Веб, мобільні, хмарні та ін). 

Тема 2. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій 

1. Технічні засоби інформаційних технологій. Загальна характеристика 

обчислювальної техніки. Аріфметичні та логічні основи  і принципи роботи 

обчислювальної техніки. Архітектура та основні функціональні характеристики 

сучасних персональних комп’ютерів. Периферійні пристрої персонального 

комп’ютера. Логічна схема і структура персонального комп’ютера.  Основні 

компоненти персонального комп’ютера. Класифікація програмного забезпечення.  

2. Програмне забезпечення інформаційних технологій: поняття, класифікація. 

Системне програмне забезпечення: поняття операційної системи (ОС), основні 

складові структури та функції ОС, класифікація та вимоги до ОС.  

Компаративний аналіз та стислий огляд сучасних операційних систем (ОС 

Windows, Unix, OS/2, Linux, MacOS, IoS, Android).   

3. Характеристичні особливості прикладного програмного забезпечення. Системи і 

технології збереження даних: поняття, основні елементи, типи, пристрої, 

перспективні технології. Сучасні центри збереження та обробки даних (Data-

центри). 

Змістовний модуль ІІ. Інформаційно-комунікаційні технології 

Тема 3.  Інтернет та мережеві технології 

1. Поняття протоколу, методи передавання, класифікація мереж, еталонна модель 

OSI (модель взаємодії відкритих систем). Топології комп’ютерних мереж. 

Мережеве обладнання і мережеве програмне забезпечення. Протоколи TCP/ IP і  

FTP. Локальні комп’ютерні мережі, особливості їх побудови та існуючі 

архітектури, системні засоби обміну інформацією в локальних мережах. 

Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет, її організація та структура.Доменна 

система імен та її структура (Domain Name System, DNS). WordWideWeb: основні 

поняття, принципи роботи, проблеми та майбутній розвиток. Електронна пошта. 



Навігація в WWW. Пошук інформації в Інтернеті. Пошукові сервери. Соціальні 

мережі. Хмарні технології. 

Тема 4. Інформаційна безпека та захисту інформації 

1. Поняття та основні складові інформаційної безпеки. Класифікація загроз та 

вразливостей. Огляд сучасних міжнародних стандартів з інформаційної безпеки.  

2. Методи і засоби захисту інформації та інформаційних технологій: організаційно-

правові; інженерно-технічні; криптографічні; програмні та програмно-апаратні.  

3. Особливості захисту інформації у відкритих системах.  

4. Технології захисту конфіденційної інформації від внутрішніх загроз IPC 

(Information Protection and Control): технологія контролю технічних каналів 

витоку інформації DLP (Data Loss Prevention); технології шифрування 

інформаційних носіїв в точках мережі; технологія контролю доступу до додатків, 

мережі і даним. Характеристика комп’ютерних вірусів та антивірусних програм 

захисту інформації. Технології резервного копіювання як засіб захисту 

інформації. Огляд програмних засобів резервного копіювання інформації.  

Тема 5. Інтернет речей  (Internet of things - IoT) та хмарні обчислювання 

(Cloud computing) 

1. Інформаційні технології: зміна балансу капіталізації в світі за останні 10 років.  

2. Приклади найбільш «дорогих» стартапів. Інтернет речей (IoT, Internet of Things): 

4 промислова революція. Основні положення Інтернету речей: технологія 

міжмашинної взаємодії (machine-to-machine, M2M). Інтернет всього. Елементи 

інтернету всього. Хмарні сервіси. Підключення непідключеного. Технологія 

айтрекинга.  

Змістовний модуль ІІІ. Інформаційні технології обробки електронної 

інформації 

Тема 6. Інформаційні технології обробки текстової інформації 

1. Системи обробки текстової інформації. Текстові редактори. Призначення та 

можливості текстових редакторів. Текстовий редактор. Текстовий процесор та 

його функції. Технології формування документів. Характеристика сучасних 

електронних систем документообігу. Документи: інструменти для редагування й 

оформлення документів.Інтерфейс текстового редактора Microsoft Word . Робота 

з документами складної структури, поліграфічне оформлення тексту за 

допомогою шаблонів та стилів.  

Тема 7. Інформаційні технології обробки табличної інформації 

1. Системи табличного оброблення даних. Електронні таблиці. Основні відомості 

про табличні процесори. Технологія обробки табличної інформації: організація 

обчислень, базові операції роботи з даними, проміжні підсумки, зведені таблиці, 

аналіз даних, пошук рішень, графічне представлення результатів. Організація 

спільної роботи з таблицями у хмарах. Microsoft Excel для Windows: головне 

меню, панель інструментів, робота з файлами та аркушами, функції, діаграми, 

налаштування інтерфейсів програм на потреби користувача.  

Тема 8. Основи систем управління базами даних 

1. Основні поняття: основні поняття баз даних та управління ними; архітектура 

системи баз даних; вступ в реляційні бази даних; вступ в мову запитів 

SQL.Моделі даних. Реляційна модель бази даних, основи реляційної алгебри.  

2. Проектування баз даних: функціональні залежності, нормальні форми, загальна 



схема процедури нормалізації, семантичне моделювання (модель «сутність/ 

зв'язок», ER-моделі). Характеристика об’єктних, об’єктно-орієнтованих, 

багатовимірних, розподілених баз даних.Сховища даних: поняття, складові, види.  

3. Проектування структури сховищ даних. Інтеграція даних: проблеми, 

характеристики, методи, технології. Засоби створення  сховищ даних. Огляд 

сучасних систем управління базами та сховищами даних. Неструктуровані дані: 

спеціалізовані системи управління; технологія інтелектуального аналізу даних 

(data mining). Проблеми інтеграції обробки структурованих і неструктурованих 

даних. 

Тема 9. Основи офісного програмування 

1. Основи програмування: поняття алгоритму,  його властивості та засоби опису, 

програми, мови програмування. Етапи технологічного процесу написання 

програми. Технологія візуального програмування. Огляд сучасних систем 

програмування, що реалізують технологію візуального програмування. Макроси 

Microsoft Excel та технологія їх створення і виконання. Основи офісного 

програмування мовою Visual Basic for Applications (VBA). Інтерфейс редактора 

VBA: вікно проенкту (Project), властивості пректу(PropertiesWindows), перегляду 

об’єкутів (ObjectBrowser), редагування коду процедури, редагування форм 

(UserForm). Характеристика проекту VBA. Поняття об’єкту та об’єктної моделі.  

2. Властивості і методи об’єктів, синтаксис мови, типи даних. Оператори мови VBA 

та її керуючі конструкції. Об’єкти VBA Excel: Application, Workbook, Worksheet, 

Range, CommandBar, їх властивості та методи. Конструкція операторів With 

таForEach мовиVBA. Управління файлами за допомогою VBA.  

Тема 10.  Графічні, мультимедійні та веб-технології  уявлення інформації 

Комп’ютерна графіка. Мультимедіа. Анімація. Типи графіки, яка 

використовується у бізнесі. Графічні послуги локальних мереж. Поняття WEB-

дизайну. Характеристика інструментів WEB-дизайну: графічні редактори, мова 

гіпертекстової розмітки HTML. Створення WEB-документів на мові 

гіпертекстової розмітки HTML: завдання заголовків документів, заголовків 

розділів документів, абзаців, з’єднання з іншими документами. URL – Uniform 

Resource Locator. Звернення до певних розділів інших документів. Створення 

внутрішніх та зовнішніх гіперпосилань. Додаткові можливості форматування: 

списки, нумеровані та марковані списки, списки визначень, вкладені списки. 

Створення авторського стилю редагування: цитати, адреси, стилі, переривання 

рядка, горизонтальні лінії, внутрішні та зовнішні малюнки, звуки та 

мультиплікація, накладення різних стилів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти має: 

РНД 1 Знати базові теоретичні відомості про сучасні інформаційні 

технології, апаратне та програмне забезпечення інформаційних 

технологій. 

РНД 2 Знати основні принципи, методи, програмні і технічні засоби 

обробки інформації (збір, систематизація, зберігання, передача, 

обробка); способи отримання професійно значимої  інформації; 

РНД 3 Вміти використовувати  Інтернет та мережеві технології в 



професійній і в інших сферах людської діяльності  

РНД 4 Вміти захищати персональну інформацію від комп’ютерних вірусів 

та несанкціонованого доступу, володіти основними принципами 

інформаційної безпеки 

РНД 5 Вміти використовувати  інструментальні інформаційні системи та 

інформаційно-комунікаційні технології 

РНД 6 Вміти застосовувати інформаційні технології обробки текстової та 

табличної інформації 

РНД 7 Знати і застосовувати на практиці основи систем управління базами 

даних, створювати структуру баз даних, форми, запити, звіти 

РНД 8 Вміти вирішувати професійних завдання з використанням сучасних 

інформаційних систем та технологій. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН06 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень 

РН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Теоретичні основи інформаційних технологій Л1 

Тема 2 . Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій Л2 

Тема 3 .  Інтернет та мережеві технології Л3 

Тема 4.  Інформаційна безпека та захист  інформації Л4 

Тема 5. Інтернет речей  (Internet of things - IoT) та хмарні обчислювання (Cloud 

computing) Л5 

Тема 6. Інформаційні технології обробки текстової інформації  Л5 

Тема 7. Інформаційні технології обробки табличної інформації  Л6, Л7, Л8, Л9,  

Пр1, Пр2, Пр3, Пр4, Пр5, Пр6, Пр7 

Тема 8.  Основи систем управління базами даних  Л10, Л11, Л12, Л13, Пр8, Пр9, 

Пр10, ПР11, ПР12, ПР13 

Тема 9.  Основи офісного програмування Л14,Пр14 

Тема 10.  Графічні, мультимедійні та веб-технології  уявлення інформації Л15, 

Пр15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

мультимедійні презентації; 

завдання аналітичного-оглядового характеру; 

розрахункові та контрольні роботи; 

індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 



8.  Методи викладання, навчання 

Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

корпоративного управління, 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 застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. 

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами практичних задач, 

кейсів на основі реальних даних, а також підготовку аналітично-оглядових 

завдань з корпоративного управління. 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) 

64-74 

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 

1-34 



дисципліни 
 

9.2. Методи оцінювання 

4.1. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною "Інформаційні 

технології”  - екзамен. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольні 

роботи, захист результатів виконання індивідуальних розрахунково-графічних 

робіт тощо. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

"Інформаційні технології”, наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

"Інформаційні технології” та їх оцінювання 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування 

задач та практичних завдань 
2 х 15 балів = 20 балів  

Письмові опитування або 

тестування 
до 10 балів  

Виступ на науковій конференції, 

участь в олімпіаді 
до 30 балів  

Підсумкова контрольна робота 30 балів  

Всього за результатами 

поточного контролю: 
50  

Іспит 50  

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 

навчально-методичне 

забезпечення 

1 Основна література 

1. Вовкодав О.В., Ліп’яніна Х.В. Сучасні 

інформаційні технології: Навч. Посібник. – 

Тернопіль, 2017. –500 с. 

2. Інформатика: Excel та Basic for Application: 



навч. посібн./ Лопотко О.В. рекомендовано 

МОН України. – К.: Вид-во „Каравела”, 2018. 

– 272 с. 

3. Караванова Т.П. Інформатика. Збірник 

вправ та задач алгоритмізації та 

програмування: навч.посіб./ Т.П. Караванова. 

– Шепетівка: ПП „Шестопалов С.А.”, -2017. – 

152 с. 

4. Павлиш, В. А. Основи інформаційних 

технологій і систем [Текст] : навч. посібник 

/ В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів : Вид-

во Львів. політехніки, 2013. – 500 с. – На укр. 

яз. – ISBN 978-617-607-440-3. 

6.2. Додаткова література 

5. Апатова Н.В. Інформатика для економістів: 

підручник / Н.В. Апатова, О.М. Гончаренко, 

Ю.Ю. Дюлічева. – Київ. – ЦУЛ, 2011. – 456 с. 

6. Білан Б.С., Карпович І.М. Інформатика та 

інформаційні технології: навч.посіб. – Рівне: 

НУВГП, 2010. - 197 с.  

7. Економічна інформатика: Навчальний 

посібник/Григорів В.С., Маханець Л.Л., 

Білоскурський Р.Р., Якутова О.Ю., Верстяк 

А.В. – Чернівці: Книги ХХІ, 2008. – 484 с. 

8. Кравчук, Г. Т. Інформаційні технології у 

системі підготовки фахівців банківської 

справи вищими навчальними закладами 

монографія / Г. Т. Кравчук.- К. : УБС НБУ, 

2013. - 251 с.  
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «Права, свободи, обов’язки людини і громадянина в Україні» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Права, свободи, обов’язки людини і 

громадянина в Україні 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Розробник Брайченко С.М., кандидат юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 

рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

1-й семестр 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 4 кредити 

ЄКТС, 120 годин, з яких 40 годин 

становить контактна робота з 

викладачем (20 годин лекцій, 20 годин 

практичних занять), 2 години - 

підготовка та захист індивідуального 

завдання, 78 годин становить самостійна 

робот, атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Брайченко С.М., кандидат юридичних 

наук, доцент, завідувач кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 073 «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування у студентів уявлень про сучасні проблеми захисту прав і свобод 

людини; Ознайомити студентів з основами теорії та практики захисту прав 

людини, функціонування систем і механізмів захисту прав людини в 

Європейському суду. Формувати у студентів теоретично і емпірично 

обґрунтованих уявлень про актуальні питання захисту прав та і свобод людини 

через Європейську конвенцію із захисту прав людини і основоположних 

свобод. Цілями дисципліни є: ознайомити з Європейською конвенцією захисту 

прав людини та основоположних свобод. основними процедурами захисту прав 

людини в Європейському суді з захисту прав людини; вивчити практику 

застосування результатів справ розглянутих ЄКЗПЛ, професійно тлумачити 

нормативний зміст і юридичну природу основних міжнародно-правових актів з 

питань захисту прав людини; вміти готувати, оформляти звернення до ЄСЗПЛ. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Тема 1. Конституційні й міжнародні джерела стандартів прав людини в 

Україні  

1. Конституційні стандарти прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

2.Міжнародні стандарти прав людини: поняття, система, джерела. 

3.Міжнародні договори як джерела стандартів прав людини та їх місце у 

конституційному праві України. 4.Джерела стандартів прав людини в праві ЄС. 

Угода про асоціацію України та ЄС: проблеми прямої дії та застосування в 

Україні. 

Тема 2. Принципи конституційного й міжнародного права як складова 

стандартів прав людини в Україні.  

1. Зміст, обсяг та межі прав людини у міжнародному праві й конституційному 

праві України. 2. Конституційні та міжнародні стандарти правомірних 

обмежень прав людини. 3. Окремі вимоги верховенства права в практиці ЄСПЛ 



та в актах Венеційської комісії. 4. Пропорційність як універсальний критерій 

правомірності обмежень прав людини в рішеннях ЄСПЛ та КСУ. Тест на 

пропорційність. 

Тема 3. Практика КСУ і європейські стандарти недискримінації й рівного 

поводження  

1. Принцип рівності недискримінації як конституційна засада і складова вимоги 

верховенства права 2. Принцип недискримінації у європейському праві. Тест на 

дискримінацію. 3. Пряма дискримінація за правом ЄСПЛ та практикою КСУ 4. 

Непряма дискримінація за правом ЄСПЛ та практикою КСУ. «Позитивні дії» 

(«спеціальні заходи»).  

Модуль 2. 

Тема 4. Європейські стандарти громадянських і політичних прав  

1.ЄКПЛ як міжнародний договір і як частина національного законодавства 

України. 2.Особливості застосування ЄКПЛ в Україні. 3. Проблема визнання 

практики ЄСПЛ джерелом права в Україні. Умови застосування в Україні 

правових позицій ЄСПЛ. ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року. 4. Особливості 

використання ЄКПЛ в конституційному судочинстві України.  

Тема 5. Європейські стандарти захисту економічних прав.  

1.Зміст поняття «власність» та «майно» як об’єктів правового захисту згідно з 

Конституцією України та ЄКПЛ. 2.Правомірні очікування щодо прав на майно 

як об’єкт правового захисту в практиці. 3.Критерії відповідності втручання в 

користування майном Конвенції. Тест на дотримання цих критеріїв у практиці 

ЄСПЛ. 4.Критерії правомірності обмеження та позбавлення права власності в 

практиці ЄСПЛ.  

Тема 6. Європейські стандарти захисту прав і свобод людини при 

здійсненні правосуддя.  

1. Джерела правового регулювання обмежень прав і свобод людини 2. Поняття 

змісту, обсягу, меж та обмежень прав і свобод. 3. Конституційні та міжнародні 

стандарти обмеження прав людини 4. Легітимні цілі обмежень прав людини в 

діяльності органів місцевого самоврядування 5. Стандарти здійснення 

люстрації за практикою ЄСПЛ. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 



РНД 1 Здобувач здатен вільно користуватися нормативним матеріалом з 

тем курсу та застосовувати його у конкретних ситуаціях 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати та застосовувати норми 

конституційного та міжнародного права 

РНД 3  Здобувач здатен використовувати зразки документів у практичній 

діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики 

застосування вітчизняного законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні 

завдання, які стосуються прав та обов’язків людини в Україні 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій 

формах державною мовою для вирішення конкретних питань 

юридичного характеру у своїй професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), повагу 

до різноманітності та міжкультурності. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Модуль 1. 

Тема 1. Конституційні й міжнародні джерела стандартів прав людини в Україні  



1. Конституційні стандарти прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

2. Міжнародні стандарти прав людини: поняття, система, джерела.  

3. Міжнародні договори як джерела стандартів прав людини та їх місце у 

конституційному праві України.  

4. Джерела стандартів прав людини в праві ЄС.  

5. Угода про асоціацію України та ЄС: проблеми прямої дії та застосування в 

Україні. 

 

Тема 2. Принципи конституційного й міжнародного права як складова 

стандартів прав людини в Україні.  

1. Зміст, обсяг та межі прав людини у міжнародному праві й конституційному 

праві України.  

2. Конституційні та міжнародні стандарти правомірних обмежень прав людини. 

3. Окремі вимоги верховенства права в практиці ЄСПЛ та в актах Венеційської 

комісії.  

4. Пропорційність як універсальний критерій правомірності обмежень прав 

людини в рішеннях ЄСПЛ та КСУ. Тест на пропорційність. 

 

Тема 3. Практика КСУ і європейські стандарти недискримінації й рівного 

поводження  

1. Принцип рівності недискримінації як конституційна засада і складова вимоги 

верховенства права.  

2. Принцип недискримінації у європейському праві. Тест на дискримінацію.  

3. Пряма дискримінація за правом ЄСПЛ та практикою КСУ  

4. Непряма дискримінація за правом ЄСПЛ та практикою КСУ.  

 

Модуль 2. 

Тема 4. Європейські стандарти громадянських і політичних прав  

1. ЄКПЛ як міжнародний договір і як частина національного законодавства 

України.  

2. Особливості застосування ЄКПЛ в Україні.  

3. Проблема визнання практики ЄСПЛ джерелом права в Україні. Умови 

застосування в Україні правових позицій ЄСПЛ. ЗУ «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 

року.  

4. Особливості використання ЄКПЛ в конституційному судочинстві України.  

 

Тема 5. Європейські стандарти захисту економічних прав.  

1. Зміст поняття «власність» та «майно» як об’єктів правового захисту згідно з 

Конституцією України та ЄКПЛ.  

2. Правомірні очікування щодо прав на майно як об’єкт правового захисту в 

практиці.  

3. Критерії відповідності втручання в користування майном Конвенції. Тест на 



дотримання цих критеріїв у практиці ЄСПЛ.  

4. Критерії правомірності обмеження та позбавлення права власності в практиці 

ЄСПЛ.  

 

Тема 6. Європейські стандарти захисту прав і свобод людини при здійсненні 

правосуддя.  

1. Джерела правового регулювання обмежень прав і свобод людини.  

2. Поняття змісту, обсягу, меж та обмежень прав і свобод.  

3. Конституційні та міжнародні стандарти обмеження прав людини.  

4. Легітимні цілі обмежень прав людини в діяльності органів місцевого 

самоврядування. 5. Стандарти здійснення люстрації за практикою ЄСПЛ. 

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 

конституційного та міжнародного права, 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. 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 

оцінюванн

я 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 «Права, свободи, 

обов’язки людини і громадянина в Україні» - залік. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

контрольна робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), 

аналітично-розрахункова робота, опитування тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Права, свободи, обов’язки людини і громадянина в Україні», наведено в 

таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Права, свободи, обов’язки людини і громадянина в 



Україні» 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий модуль 2 

 

50 50 100 
 

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 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основні законодавчі акти 

1. Конституція України. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - ст. 

141. 

2. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення. // Відомості Верховної 

Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – ст. 

1122. 

3. Про громадянство України: Закон 

України // Відомості Верховної Ради – 2001. 

– N 13. – ст.65. 

4. Про правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства: Закон України //  

Відомості Верховної Ради – 1994. – N 23. – 

ст.161. 

5. Про порядок виїзду з України і в’їзду в 

Україну громадян України: Закон України // 

Відомості Верховної Ради – 1994. – N 18. – 

ст.101. 

6. Про місцеві державні адміністрації: 

Закон України від 9 квітня 1999 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 

№ 20-21. – Ст. 190.  

7. Про місцеве самоврядування в Україні: 

Закон України// Там же. - 1997. - № 24. - 

Ст.170. 

8. Про державну службу:Закон України // 

Відомості Верховної Ради. – 1993. – N 52. – 



ст.490. 

9. Про службу в органах місцевого 

самоврядування: Закон України // Відомості 

Верховної Ради. – 2001. - № 33. - Ст. 175. 

10. Загальна декларація прав людини. 

ООН; Декларація, Міжнародний документ 

від 10.12.1948. Офіційний вісник України. – 

2018 р., № 93, с. 89. 4.  

11. Мицик В.В. Права людини у 

міжнародному праві: міжнародно-правові 

механізми захисту: підручник для вузів. - К., 

2010 – 510 с. 5. 

12. Сироїд Т. Л. Міжнародний захист прав 

людини : навч. посіб. / Т. Л. Сироїд, Л. О. 

Фоміна. – Харків : Право, 2019. – 310 с. 6.  

13. Міжнародна система захисту прав 

людини : навчальний посібник / І. А. 

Шуміло. – Київ: ФОП Голембовська О.О. – 

2018. – 168 с. 7.  

14. Орлова О. О., Бургай К. Р. Практика 

європейського суду з прав людини в 

контексті європейського розвитку 

українського суспільства. Українське 

суспільство в контексті правових побудов: 

матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 

12 квіт. 2019 р.). Дніпро: Дніпропетровський 

держ. ун-т внутр справ, 2019. С. 34 -37.  

15. Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права. Резолюція 2200А 

Генеральної Асамблеї ООН. 16 грудня 1966. 

[електронний режим доступу]: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#T

ext (дата звернення 08.09.20)  

16. Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав 

людини: закон України від 23.02.2006р. 

№3477-VI [електронний режим 

доступу]:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3

477 -15#Text (дата звернення 08.09.20)  

17. Про ратифікацію Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 

року, 8 Першого протоколу та протоколів № 

2, 4, 7 та 11 до Конвенції : закон України від 

17.07.1997 року[електронний режим 

доступу] 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97- 



%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 

08.09.20)  

18. Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод: Конвенція від 04 

листопада 1950 року [електронний режим 

доступу]:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9

95_ 004#Text (дата звернення 08.09.20) 13. 

Загальна декларація прав людини 

[електронний режим доступу]: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#T

ext (дата звернення 08.09.20) 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.rada.gov.ua – Верховна Рада 

України 

2. http://www.nbuv.gov.ua – Національна 

бібліотека України ім. В .І. Вернадського 

3. http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека 

Верховної Ради України 

4. http://www.scilib.univ.kiev.ua – 

бібліотека Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка  

5. http://www.ukma.kiev.uа – наукова 

бібліотека Національного університету 

Києво-Могилянська академія  

6. http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/FP/index.htm – Форум права 

(електронне наукове фахове видання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Іноземна мова та міжнародні бізнес-

комунікації 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права та соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник 

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

доцент кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін ЧННІ ДВНЗ 

«УБС»; 

 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 

рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів, 1-й семестр 



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- 1 семестр,  

 

Мова викладання Англійською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми  

073 Менеджмент 

 

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 

компетенції та її компонентів: лінгвістичної (лексика, граматика, семантика, 

фонетика, орфографія), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій; 

формування 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. 

Тема 1. Мій університет (мій інститут) 

Студенти опрацьовують текстовий матеріал та лексику, що дозволить їм при 



знайомстві вести бесіду та розповідати про себе, наш університет та інститут, 

про переваги навчання у ньому. Приділяється увага опрацюванню мовних 

моделей, необхідних для читання, розуміння та перекладу текстів з питань, що 

вивчаються. Узагальнення та активізація граматичної теми Present Simple, 

Present Continuous Tenses.. Опрацьовуються граматичні моделі в процесі 

удосконалення навичок усного діалогічного та монологічного мовлення та 

письма. 

Тема 2. Моя майбутня професія. 

Вивчається ключова термінологія, необхідна для читання, розуміння, перекладу 

матеріалів та ведення бесіди про вибір кар’єри та свою майбутню професію. 

Узагальнення та активізація граматичної теми Present Perfect, Present Perfect 

Continuous Tenses. На прикладах автентичних матеріалів удосконалюються 

навички усного діалогічного та монологічного мовлення та перекладу. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. УСНЕ ТА ПИСЬМОВЕ ДІЛОВЕ 

СПІЛКУВАННЯ  

Тема 3. Ведення телефонних розмов. 

Вивчаються та опрацьовуються мовні моделі та ключова термінологія, 

необхідні для ділового спілкування по телефону, а також мовленнєвий етикет 

спілкування по телефону. Узагальнення та активізація граматичної теми Past 

Simple, Past Continuous Tenses. На прикладах автентичних матеріалів 

удосконалюються навички усного діалогічного та монологічного мовлення, 

перекладу та письма 

Тема 4. Діловий лист. 

Вивчаються та опрацьовуються мовні моделі та ключова термінологія, 

необхідні для письмового ділового спілкування. На прикладах автентичних 

матеріалів вивчаються стиль, типи, структура, зразки та правила написання 

ділових листів, e-mail та мемо. Узагальнення та активізація граматичної теми 

Past Perfect, Past Perfect Continuous Tenses. Опрацьовуються граматичні моделі в 

процесі удосконалення навичок усного діалогічного та монологічного мовлення 

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 розробки наочного супроводу презентації. Узагальнення та 

активізація граматичної теми FutureTenses. На прикладах автентичних 

матеріалів удосконалюються навички усного діалогічного та монологічного 

мовлення, перекладу та письма. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА 

МІЖКУЛЬТУРНЕ СПІЛКУВАННЯ 

Тема 6. Особливості ділового міжкультурного спілкування. 

Вивчаються та опрацьовуються мовні моделі, ключова термінологія та правила 

поведінки, необхідні для ділового міжкультурного спілкування. На прикладах 

автентичних матеріалів вивчаються особливості ділового міжкультурного 

спілкування; Узагальнення та активізація граматичної теми Noun. На прикладах 

автентичних матеріалів удосконалюються навички усного діалогічного та 

монологічного мовлення, перекладу та письма. 

Тема 7. Проведення зборів, зустрічей та засідань. 

Вивчаються та опрацьовуються мовні моделі, ключова термінологія та правила 

поведінки, необхідні для проведення ділових зустрічей, зборів, засідань та 

мовно-культурологічний аспект проведення ділових зустрічей/ засідань з 

іноземними партнерами. Узагальнення та активізація граматичної теми Article. 

На прикладах автентичних матеріалів удосконалюються 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 питання: види, етапи, правила та мовно-

культурологічний аспект ведення переговорів. Узагальнення та активізація 

граматичної теми Adjective+Adverb. На прикладах автентичних матеріалів 

удосконалюються навички усного діалогічного та монологічного мовлення, 

перекладу та письма. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ЗАСНУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

Тема 9. Заснування та форми бізнесу. 

Вивчаються питання та ключова термінологія, необхідна для читання, 



розуміння, перекладу автентичних матеріалів 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 Passive Voice. 

Опрацьовуються граматичні моделі, удосконалюються навички усного 

діалогічного та монологічного мовлення, письма та перекладу. 

Тема 10. 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 Reported Speech. 

Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного 

діалогічного та монологічного мовлення, письма та перекладу. 

Тема 11. Працевлаштування. 

Вивчаються та опрацьовується мовні моделі, ключова термінологія та правила 

поведінки, необхідні для успішного працевлаштування. 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 структури, та свої 

підготовані резюме, лист супроводу, рекомендаційний лист. Узагальнення та 

активізація граматичної теми Modal Vervs. На прикладах автентичних 

матеріалів удосконалюються навички усного діалогічного та монологічного 

мовлення, перекладу та письма. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. МЕНЕДЖМЕНТ  

Тема 12. Менеджмент. 

На прикладах автентичних матеріалів студенти знайомляться 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. Узагальнення 

та активізація граматичної теми Conditionals. Опрацьовуються граматичні 

моделі в процесі удосконалення навичок усного мовлення, перекладу та 

письма. 



Тема 13. Маркетинг. 

Опрацьовуються мовні моделі та ключова термінологія, необхідні для читання, 

розуміння та перекладу літератури з наступних питань: концепція маркетингу, 

маркетинговий мікс, продукти та бренди. Узагальнення та активізація 

граматичної теми Complex Object. Опрацьовуються граматичні моделі в процесі 

удосконалення навичок усного мовлення, перекладу та письма. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

ПРОЕКТІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ САМОСТІЙНО ПРОЧИТАНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ 

Тема 14. Індивідуальні проекти студентів. 

Студенти презентують індивідуально підготовлені проекти з тем, що вивчалися 

протягом семестру, обговорюють їх, та аналізують помилки відповідають на 

запитання. 

Тема 15. Обговорення самостійно прочитаної літератури. 

У процесі розповіді прочитаного текстового матеріалу студенти закріплюють 

мовні моделі, розвивають 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 

підготовленими презентаціями, доповідями, брати участь у 

бесідах, дискусіях 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: 

073 Менеджмент 

РН 11 
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

РН 13 
Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 

іноземною 

РН 15 

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), 

повагу до різноманітності та міжкультурності. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Мій університет (мій інститут) ПР 1,2 

Тема 2. Моя майбутня професія. ПР 3,4 

Тема 3. Ведення телефонних розмов. ПР 5,6 

Тема 4. Діловий лист. ПР 7,8 

Тема 5. Ефективна презентація: структура та правила проведення. ПР 9,10 



Тема 6. Особливості ділового міжкультурного спілкування. ПР 11,12 

Тема 7. Проведення зборів, зустрічей та засідань. ПР 13,14 

Тема 8. Мистецтво ведення переговорів. ПР 15,16 

Тема 9. Заснування та форми бізнесу. ПР 17,18 

Тема 10. Структура компанії. ПР 19,20 

Тема 11. Працевлаштування. ПР 21,22 

Тема 12. Менеджмент. ПР 23,24 

Тема 13. Маркетинг. ПР 25,26 

Тема 14. Індивідуальні проекти студентів. ПР 27,28 

Тема 15. Обговорення самостійно прочитаної літератури. ПР 28,30 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

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

когнітивний, ситуативний, комунікативний, мозкові штурми, дискусії, кейси, 

презентації, рольові та дидактичні ігри, застосування наочних засобів, робота в 

інтернеті, творчі завдання);  

НД 2. Самостійна робота 

НД 3. Індивідуальна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

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

когнітивний, ситуативний, комунікативний, мозкові штурми, дискусії, кейси, 

презентації, рольові та дидактичні ігри, застосування наочних засобів, робота в 

інтернеті, творчі завдання);  

МН2. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала Визначення Чотирибальна Рейтингова 



оцінювання 

ECTS 

національна 

шкала 

оцінювання 

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 

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 

Форми підсумкового контролю за навчальною дисципліною, який визначений 

навчальним планом та освітньою програмою: 

1) у формі диф. заліку у 1 семестрі та 

2) у формі іспиту у 2 семестрі.  

Підсумковий контроль складається з семестрової контрольної роботи або 

екзаменаційного завдання. 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна 

робота, усне опитування, словникові диктанти, письмові завдання (складання 

ділових листів, резюме, творів, переказів, реферування та анотування статей), 

фронтальне опитування (переклад, переказ, діалог, дискусія), індивідуальні 



проекти, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних 

завдань, ситуаційних вправ, роботи в групах. 

Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації», наведено в таблиці . 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістов

ий 

модуль 

№1 

Змістов

ий 

модуль 

№1 

Змістов

ий 

модуль 

№1 

Змістов

ий 

модуль 

№1 

Змістов

ий 

модуль 

№1 

Змістов

ий 

модуль 

№1 

КР  

Т 1-2 

 

Т 3-5 

 

Т 6-8 Т 9-11 Т 12-13 Т 14-15 
  

10 15 15 15 10 10 25 100 
 

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

Communication: Negotiate Effectively. 

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

– 255с. 

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

English for Business Communication. 

Навчальний посібник: Ч.1. – К.: УБС 

НБУ, 2013. – 222с. 

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

(intermediate): Course Book. – Pearson 

Education Limited, 2004 – 176p. 

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

(intermediate): Practice File. – Pearson 

Education Limited, 2004 – 125p. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «Фізична культура і БЖД» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни «Фізична культура і БЖД» 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Розробник Зуєнко Микола Іванович, старший 

викладач кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 

рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

Протягом 1,2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 4 кредити 

ЄКТС, 120 годин, з яких 40 годин 

становить контактна робота з 

викладачем 20 годин лекцій, 20 годин 

практичних занять), 2 години – 

індивідуальна робота, 78 годин 



становить самостійна робот, атестація:  

залік. 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Зуєнко Микола Іванович, старший 

викладач кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 073 «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є забезпечення підтримки та розвитку фізичного 

та морального здоров'я, комплексного підходу до формування розумових та 

фізичних якостей особистості. 

Теоретична та практична підготовка, яка передбачає формування знань і 

навичок щодо створення безпечних і здорових умов життя і діяльності, умов 

гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І.  

Тема 1.1. Легка атлетика 

Ознайомлення з технікою бігу на короткі дистанції. Ознайомлення з 

технікою стрибка в довжину з місця. Ознайомлення з технікою бігу на середні 

дистанції. Виконання контрольних тестів з бігу на 100 м і стрибка в довжину з 

місця. 

Тема 1.2. Баскетбол 

Історія виникнення та розвитку баскетболу. Ознайомлення з правилами 



гри в баскетбол. Ознайомлення з технікою ведення, передач та кидків м'яча в 

кошик. Техніка виконання штрафних кидків. Виконання контрольного тесту: 

штрафний кидок. 

Тема 1.3. Загальна фізична підготовка 

Фізична культура в системі загальнолюдських цінностей. Техніка 

виконання вправ для розвитку сили різних груп м'язів. Вправи для розвитку 

гнучкості. Виконання тестів: згинання-розгинання рук в упорі лежачи, 

"човниковий" біг, перехід із упору присів в упор лежачі з прогинанням. 

Тема 1.4. Наукові основи безпеки життєдіяльності 

Мета, об’єкт і предмет вивчення навчальної дисципліни. Взаємозв’язок 

БЖД з іншими загальноосвітніми і спеціальними дисциплінами. Основні 

поняття та визначення. Класифікація небезпек. Поняття "ризик". Класифікація 

ризиків. Концепція прийнятного ризику. Методи оцінки ризику виникнення 

небезпеки. 

Тема 1.5. Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини 

Основні фізіологічні системи організму людини. Загальна характеристика 

аналізаторів людини. Закон Вебера – Фехнера. Класифікація аналізаторів. Види 

порушень роботи аналізаторів, небезпечні наслідки їх прояву для життя й 

здоров’я людини. Зоровий аналізатор. Слуховий аналізатор. Нюховий 

аналізатор. Смаковий аналізатор. Шкірний аналізатор. Вестибулярний 

аналізатор. Руховий аналізатор. Вісцеральний аналізатор. Рефлекс і 

рефлекторна дуга. Загальне уявлення про психіку людини. Темперамент і 

характер людини. Воля. Пам’ять. Увага.  

Тема 1.6. Невідкладна допомога при нещасних випадках 

Класифікація травм за ступенем важкості та за формою прояву. Види 

кровотеч. Перша долікарська допомога при зовнішніх і внутрішніх кровотечах. 

Перша долікарська допомога при зовнішніх кровотечах. Перша долікарська 

допомога при внутрішніх кровотечах. Види переломів. Перша долікарська 

допомога при переломах, вивихах і розтягненнях. Види переломів. Перша 

долікарська допомога при переломах. Перша долікарська допомога при вивихах 

і розтягненнях. Види опіків. Перша долікарська допомога при опіках. Види 

отруєнь. Перша долікарська допомога при отруєннях. Перша допомога при 

шокових станах.  

Тема 1.7. Негативні електричні та електромагнітні фактори 

Класифікація небезпек за характером впливу на організм людини. 

Негативні наслідки впливу небезпек на життєдіяльність людини. Фізичні 

небезпеки. Недостатнє або занадто яскраве освітлення. Аномальні параметри 

мікроклімату. Підвищені рівні шумів. Підвищені рівні вібрацій. Підвищені 



рівні електромагнітних полів і випромінювань. Запиленість і загазованість 

повітря. Небезпека електричного струму. Хімічні небезпеки. Біологічні 

небезпеки. Психофізіологічні небезпеки. Поняття "стан людини". Класифікація 

станів людини. 

 

Змістовий модуль ІІ.  

Тема 2.1. Волейбол. 

Історія виникнення та розвитку волейболу. Ознайомлення з технікою 

виконання передач двома руками зверху і знизу. Ознайомлення з технікою 

виконання нижньої і верхньої прямої подачами. Правила гри. Навчальна гра. 

Виконання контрольних тестів: передача в парах через сітку, подачі. 

Тема 2.2. Загальна фізична підготовка 

Вплив занять фізичними вправами на організм людини. Силові вправи для 

різних груп м'язів. Акробатичні вправи. Вправи на розвиток гнучкості. Рухливі 

ігри та естафети. Виконання тестів: піднімання тулуба в сід за 1 хв., 

підтягування на високій перекладині (хлопці), підтягування на низькій 

перекладині (дівчата), гнучкість. 

Тема 2.3. Легка атлетика 

Удосконалення в техніці виконання бігу на короткі дистанції. 

Удосконалення в техніці виконання бігу на середні дистанції. Виконання 

контрольного тесту: біг на 100 метрів. 

Тема 2.4. Туристичний похід 

Піший перехід. Розбивка біваку. Змагання з туризму: готування обіду, 

випуск туристичної газети, розведення багаття, в'язання вузлів, художня 

самодіяльність, естафети. Підведення підсумків.  

 

Тема 2.5. Глобальні проблеми людства 

Соціальні, екологічні та економічні глобальні проблеми. Інформаційне 

забруднення середовища та його негативні наслідки для людини. Економічні 

втрати від наслідків надзвичайних подій у світі. Шляхи підвищення глобальної 

безпеки. Загальнопланетарна стратегія розвитку людства на Землі. 

Тема 2.6. Цивільна оборона України – основа безпеки у надзвичайних 

ситуаціях 

Закон "Про цивільну оборону України". Основні завдання цивільної 

оборони України. Єдина державна система запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного й природного характеру в Україні. Сили 



цивільної оборони. Постійно діючі комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та НС.  

Тема 2.7. Надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків 

Класифікація надзвичайних ситуацій. Ідентифікація НС і можливих джерел 

їх виникнення. Прогноз можливості виникнення НС. Запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, протидія її уражаючим чинникам. 

Тема 2.8. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

Основні заходи та засоби захисту населення і територій у разі аварій, 

катастроф, стихійних лих і застосування засобів ураження. Захисні споруди. 

Призначення та вимоги до них. Засоби індивідуального захисту. Визначення 

потреб у колективному захисті. Індивідуальні засоби захисту органів дихання. 

Індивідуальні засоби захисту шкіри. Визначення потреб у колективному захисті. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання, сучасні теорії, підходи, принципи для 

моделювання та вирішення конкретних задач по веденню здорового 

способу життя; 

РНД 2 Здобувач володіє принципами, методами оздоровлення і фізичного 

удосконалення традиційними засобами і методами фізичного 

виховання; 

РНД 3 Здобувач отримує вміння аналітично опрацьовувати іншомовні 

джерела з метою отримання інформації, що необхідна для 

розв’язання завдань збереження здоров’я; 

РНД 4 Здобувач обирає та застосовує методи визначення та контролю 

фактичних рівнів негативного впливу уражальних чинників джерел 

надзвичайних ситуацій на людину і довкілля; 

РНД 5 Здобувач дає оцінку ризикам виникнення та впливу надзвичайних 

ситуацій на об’єктах суб’єкта господарювання та ризиків у сфері 

безпеки праці; 

РНД 6 Здобувач демонструє знання та розуміння про запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, захист населення і територій 



від надзвичайних ситуацій. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя. 

РН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

РН14 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди 

до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль І. 

Тема 1.1. Легка атлетика. 

Тема 1.2. Баскетбол. 

Тема 1.3. Загальна фізична підготовка.  

Тема 1.4. Наукові основи безпеки життєдіяльності. 

Тема 1.5. Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини. 

Тема 1.6. Невідкладна допомога при нещасних випадках. 

Тема 1.7. Негативні електричні та електромагнітні фактори. 

 

Змістовий модуль ІІ.  

Тема 2.1. Волейбол. 

Тема 2.2. Загальна фізична підготовка. 

Тема 2.3. Легка атлетика . 

Тема 2.4. Туристичний похід. 

Тема 2.5. Глобальні проблеми людства. 

Тема 2.6. Цивільна оборона України – основа безпеки у надзвичайних 



ситуаціях. 

Тема 2.7. Надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків. 

Тема 2.8. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота. 

НД 2. Самостійна робота. 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. словесний (пояснення, розповідь, бесіда, вказівки, команди, 

розпорядження); 

МН2. наочний (показ, демонстрація);  

МН3. практичний (вправи, ігри, змагання). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1 Критерії оцінювання 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з 

обов’язковим 

не зараховано з 

обов’язковим 



повторним вивченням 

дисципліни 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

9.2 Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Фізична культура і 

БЖД» - залік. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Фізична культура і БЖД», наведено в таблиці. 

Таблиця   

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Фізична культура і БЖД» 

 

Змістовий модуль № 1-4 

Т 1.1-1.7 Т 2.1-2.8 

100 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.3 Засоби навчання ЗН1. Конспекти занять по темах. 

ЗН2. Нормативні документи. 

ЗН3. Ілюстративні матеріали. 

ЗН4. Спортивний інвентар. 



10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основна література 

1. Булич З.Г. «Как повысить умственную 

работоспособность студента»,К., Вища 

школа, 1989. - 123 с. 

2. Годик М.А., Барамидзе A.M., Киселева 

Т.Г. Подвижность, гибкость, элегантность. 

Стретчинг. - М.: Советский спорт, 1991. - 96 

с. 

3. Динейка К.В. «10 уроков психофизической 

тренировки» М. Физкультура и спорт, 1987. - 

65 с. 

4. Зеленюк О.В. Методика самостійних 

занять фізичними вправами: Навч. Посібник 

для студентів вищих навчальних закладів 

України. -К.: Вид. дім «КМ Академія», 2001. - 

85 с. 

5. Ильинич В.И. «Физическая культура 

студента» М: Гардарики, 2002. - 123 с. 

6. Легка атлетика (правила змагань), під ред. 

Н.Й. Фірселя. «Здоров'я» -Київ. 1967. - 87 с. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 

15.01.96 № 80 «Про державні тести і 

нормативи фізичної підготовленості 

населення України», К., 1996. - 56 с 

8.Спортивные игры, под ред. В.В. Марущака. 

Москва – Военное издательство. 1985. - 68 с.  

9. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. «Теория и 

методика физического воспитания и спорта» 

(учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений). - М.: Издательский 

центр «Академия» 2002. -69 с.  

10. Цільова комплексна программа «Фізичне 

виховання здоров'я нації», 1998. - 98 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна 

бібліотека України ім. В .І. Вернадського 

2. http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека 

Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ВИЩА МАТЕМАТИКА 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Вища математика 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник 

Касярум Я.О., к.п.н., доцент кафедри 

менеджменту ті інформаційних 

технологій  

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 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), 115 годин 



становить самостійна робот, атестація: 

залік 

Мова викладання Українською мовою 

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 системи базових математичних знань та практичних навичок для 

розв'язування задач професійної діяльності, розвиток аналітичного мислення та 

навичок моделювання соціально-економічних та технічних задач. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії 

Тема 1. Предмет  і методи вищої математики. Елементи теорії матриць та 

визначників 

Структура дисципліни та її місце у підготовці економіста. Поняття 

матриці. Дії з матрицями. Визначник матриці. Мінор та алгебраїчне доповнення 

визначника. 

Тема 2. Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь 
Основні поняття та означення. Розв’язування системи n лінійних рівнянь з 

n евідомими. 

Поняття системи m рівнянь з n невідомими та запис її у матричній формі. 

Сумісність і несумісність, визначеність і невизначеність системи рівнянь. Ранг 

матриці, його властивості та обчислення.  

  Тема 3. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії 
Поняття рівняння лінії на площині. Загальне рівняння прямої та його 

дослідження. Кут між двома прямими, умови паралельності і 

перпендикулярності прямих. Загальні та канонічні рівняння ліній 2-го порядку 

на площині. Рівняння площини у просторі. Рівняння прямої у просторі.  

Змістовий модуль 2. 

Основи математичного аналізу 

Тема 4. Елементи теорії границь функції однієї змінної 

Границя функції у точці та нескінченності. Основні теореми про границю 

функції Поняття неперервності функції в точці і на проміжку. Точки розриву 

функції та їх класифікація. Властивості неперервних функцій на проміжку.  

Тема 5. Диференціальне числення функцій однієї змінної   



Означення похідної функції. Правила диференціювання. Похідні вищих 

порядків. Правило Лопіталя для розкриття невизначеностей при обчисленні 

границь. Означення диференціала функції та його геометричний зміст.  

Тема 6. Основні поняття функцій багатьох змінних 
Поняття функції двох і більшого числа змінних та їх інтерпретація в 

економічному аналізі. Область визначення та область значень функції, графічне 

зображення функцій багатьох змінних. Лінії рівня функції багатьох змінних та 

їх економічне тлумачення. Поняття границі функції багатьох змінних та 

основні теореми про границі. Поняття неперервності функції та властивості 

неперервних функцій в точці та в області.  

Тема 7. Диференційованість функції багатьох змінних 
Частинний і повний прирости функції багатьох змінних та їх економічне 

тлумачення. Частинні похідні функції багатьох змінних та їх геометричне тлу-

мачення. Повний диференціал функції багатьох змінних, його геометричний 

зміст та застосування до наближених обчислень. Похідна за напрямом та 

градієнт функції багатьох змінних. Частинні похідні та диференціали вищих 

порядків функції багатьох змінних. 

Тема 8. Екстремум функції багатьох змінних 
Локальний екстремум функції багатьох змінних, необхідна та достатня 

умови екстремуму. Дослідження функції багатьох змінних на екстремум. 

 Умовний екстремум функції багатьох змінних і метод Лагранжа його 

дослідження. Найбільше і найменше значення функції багатьох змінних у зам-

кненій множині. 

Частинні еластичності функції та їх економічна сутність. 

Тема 9. Інтегральне числення 

Первісна функції та невизначений інтеграл. Методи обчислення 

невизначених інтегралів. Визначений інтеграл: означення, властивості, 

обчислення. Застосування визначеного інтеграла. Поняття про невласні 

інтеграли.  

Змістовий модуль 3. 

Диференціальні рівняння. Числові та функціональні ряди.  

Елементи фінансової математики і математичної економіки 

Тема 10. Диференціальні та різницеві рівняння 

Поняття диференціального рівняння першого порядку, його частинного і 

загального розв’язку. Задача Коші. Поняття диференціального рівняння другого 

порядку, його частинного та загального розв’язків. Лінійне однорідне 

диференціальне рівняння другого порядку та властивості його розв’язків.  

Тема 11.  Ряди та їх застосування 

Поняття числового ряду та його суми. Необхідна ознака збіжності 

числового ряду. Еталонні ряди: ряд геометричної прогресії і гармонійні ряди. 

Ознака порівняння і ознака Даламбера збіжності числового ряду з 

додатними членами. Узагальнений гармонійний ряд. Знакозмінні ряди (теорема 

Лейбніца) та умови їх збіжності.  

Тема 12. Елементи фінансової математики та математичної економіки 

Прості та складні відсотки та обчислення нагромадження. Номінальна та 

ефективна відсоткові ставки. Теперішня вартість. Дисконтування за простою і 



складною відсотковими ставками. Задача максимізації корисності. Функції 

попиту Вальраса. Функція корисності. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни  

РНД 1 Здобувач демонструє знання основних понять, означень, теорем,  

закономірностей та властивостей основних розділів вищої 

математики 

РНД 2 Здобувач демонструє уміння будувати математичні моделі 

економічних і технічних задач та розв’язувати їх засобами вищої 

математики;  

РНД 3 Здобувач демонструє вміння застосовувати інструменти вищої 

математики для вирішення практичних завдань; 

РНД 4 Здобувач демонструє вміння абстрактно мислити та 

формалізувати поставлену перед ним задачу; 

РНД 5 Здобувач демонструє вміння самостійно обирати коректні 

варіанти розв’язування задач; 

РНД 6 Здобувач демонструє уміння тлумачити отримані результати 

досліджень для прийняття управлінських рішень, 

використовуючи математичний апарат 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН 17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Предмет  і методи вищої математики. Елементи теорії матриць та 

визначників Л.1, ПР.1 

Тема 2. Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь Л.2, ПР.2 

Тема 3. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії Л.3, ПР.3 

Тема 4. Елементи теорії границь функції однієї змінної Л.4, ПР.4 

Тема 5. Диференціальне числення функцій однієї змінної  Л.5-6, ПР.5-6. 

Тема 6. Основні поняття функцій багатьох змінних Л.7, ПР.7. 

Тема 7. Диференційованість функції багатьох змінних Л.8, ПР.8. 

Тема 8.. Екстремум функції багатьох змінних Л.9, ПР.9 



Тема 9. Інтегральне числення  Л.10, ПР.10. 

Тема 10. Диференціальні та різницеві рівняння Л.11-12, ПР. 11-12 

Тема 11.  Ряди та їх застосування Л. 13, ПР. 13  

Тема 12. Елементи фінансової математики та математичної економіки Л. 14-15, 

ПР 14-15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та 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 використанням мультимедійного обладнання); 

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

підготовка аналітичних записок, презентація досліджень);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

корпоративного управління, 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 застосовувати теоретичні знання 

на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних. 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) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 2 (незадовільно) 35-59 



можливе складання 

заходу підсумкового 

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 „Програмування 

(рівень С - Основи  прогр. Людинно-машинна взаємодія)”– залік. 

4. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у 

обговоренні питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових 

завдань, презентація та захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної) 

роботи.  

5. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

„Програмування (рівень С - Основи  прогр. Людинно-машинна взаємодія)”, 

наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

 «Вища математика» та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Перевірка виконання 

практичних завдань: 
12*2 бали = 24 балів – 

Контрольна робота 

(тестування): 
2*10 балів = 20 балів – 

Презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-

аналітичних) робіт: 

1*6 балів = 6 балів – 

або   

Представлення 

результатів науково-

дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

1*6 балів = 6 балів – 



конференціях, олімпіадах 

тощо: 

Всього за результатами 

поточного контролю: 
50 – 

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50 – 

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 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Бугір М.К.. Математика для 

економістів. Навч. посібник.– К.: Альма 

Матер, 2003. 

2.  Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища 

математика. Навч. посібник: У 2-х ч. – К.: 

КНЕУ, 2001. – Ч.1; 2002 – Ч.2. 

Допоміжна 

3. Васильченко І.П. Вища математика 

для економістів. – Вид-во "Знання", 2002. 

4. Четыркин Е.М. Финансовая 

математика: Учебник. – 5-е изд., испр. – М.: 

Дело 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Мікроекономіка та Мікроекономіка 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник Кочума І.Ю. к.е.н., доцент, завідувач 

кафедри менеджменту та ІТ ЧННІ УБС 

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. Фундаментальна економічна 

суперечність людського суспільства. Економіка як наука та іі складові частини. 

Мікроекономіка та макроекономіка як складові економічної теорії. Завдання, 

предмет та показники мікро- та макроекономіки. 

Економічні категорії. Економічні закони та їх об’єктивний характер. 

Методологія економічної науки. Позитивна та нормативна економічна теорія.  

Зародження та розвиток економічних знань. Етапи історичного розвитку 

економічної теорії та основні економічні школи. Внесок українських вчених-

економістів у розвиток світової економічної науки. 



ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ 

Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Безмежність 

потреб. Закон зростання потреб. Економічні та соціальні потреби. Повага до 

потреб інших людей. 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. Спеціалізація 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. Відповідальне ставлення до 

невідтворюваних ресурсів. Конкуренція між країнами за використання ресурсів. 

Спільне використання глобальних 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. Їх 

переваги та недоліки. Американська, японська та європейська моделі ринкової 

економіки. Економічні та соціокультурні чинники відмінностей моделей 

ринкової економіки. 

Ринок, умови його виникнення та історичні етапи розвитку. Умови 

функціонування ринку. 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 напрямки становлення ринкової інфраструктури в Україні. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

МІКРОЕКОНОМІКА 

ТЕМА 4. ТЕРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ ТА  

МЕТОДОЛОГІЯ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність 

цілей використання 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 мікроекономічного 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. Визначення 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. Якість товару та відповідальне ставлення до якості з боку 

виробника. 

Еластичність попиту і пропозиції. Концепція еластичності 

взаємопов'язаних показників. Еластичність попиту за чинниками впливу: за 

власною ціною блага, за ціною взаємодоповнюючого 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 досягнення 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 «повноцінних» і «неповноцінних» благ. Закони Енгеля.  

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. Парадокс Гіффена. 

ТЕМА 9. МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА 



Підприємництво: сутність, види та функції. Підприємство як суб'єкт 

ринку  та виробничо-ринкова система. Види підприємств. Основні напрямки 

діяльності підприємства. Основні підрозділи підприємства та їх функції. 

Управління підприємством. Фактори виробництва, їх групування. Мотивація 

поведінки  підприємства. Основні види  вибору підприємства: що виробляти, як 

виробляти, для кого виробляти. Фактор часу і періоди у функціонуванні 

підприємства.  

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 

(продуктивності) змінного фактора виробництва.  

Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта. 

Взаємозамінність факторів 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, економічна інтерпретація. Траєкторія 

розширення виробничої діяльності фірми. 

ТЕМА 10. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА 

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Економічні та 

бухгалтерські витрати. Поняття альтернативних витрат. Постійні та змінні 

витрати. Типовий характер зміни витрат за короткостроковий період. Закон 

зростаючих граничних витрат (зниження дохідності). 

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

Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти 

технологічного вибору фірми в розробці 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. Рівновага фірми та галузі.  

Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді. Пропозиція 

фірми в довгостроковому 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». Економічні, адміністративні та правові бар'єри вступу до 

монопольного ринку. Монополія і монопольна 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 монополіста 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 монопольного 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. Особливості організації 

олігополістичного ринку. Взаємозалежність олігополістів, цінові війни і 

схильність до змови. Таємні змови, мовчазні згоди і легальні угоди. Картелі. 

Нецінова конкуренція. Суспільна оцінка олігополістичного ринку. 

Ефективність олігополії, у порівнянні з іншими ринковими структурами.  

Ознаки монополістичної конкуренції. Умови вступу до галузі. Спосіб дій 

монополістичного конкурента. Ринкова поведінка монополістичного 

конкурента. Визначення оптимального обсягу виторгу та цінова політика фірми 

у короткостроковому періоді. Умова досягнення і підтримання беззбитковості в 

довгостроковому періоді. 

Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення 

диференціації продукту: позитивні наслідки та загрози. Вплив рекламної 

діяльності на обсяг виторгу і витрат. Суспільна ціна монополістичної 

конкуренції. Порівняльна характеристика ринкових структур. 

ТЕМА 14. РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА 

Похідний попит. Попит на продукт і попит на фактори виробництва. 

Правило оптимального використання ресурсів. 

Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів. 

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало 

конкурентного ринку праці. Формування 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 ресурс тривалого використання; форми капіталу. Ринки 

капіталу. Рух капіталу та капітальні фонди. Попит і пропозиція капіталу. Вступ 

до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої 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 рівноважної 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 ринкового 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 ЗНАЧЕННЯ 

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. Макроекономіка та економічна 

політика. Становлення та розвиток макроекономіки як науки.  

Методологія макроекономіки. Агрегування. Основні агрегати, що 

характеризують економічну систему. Моделювання як основний метод 

макроекономічного аналізу. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні 



макроекономічних моделей. Запаси і потоки як два види кількісних змінних. 

Короткостроковий та довгостроковий періоди. Вплив інституціональних 

факторів 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 для прийняття управлінських рішень. 

ТЕМА 17. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ 

НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ 

Система національних рахунків як міжнародний стандарт 

макроекономічного рахівництва та фактологічна база макроекономіки. 

Методологічні принципи системи національних рахунків. Основні категорії 

системи національних рахунків: інституціональні одиниці, сектори, економічні 

операції, рахунки, показники стадій виробництва, утворення доходу та 

використання ВВП. 

Поняття валового внутрішнього продукту. Валовий випуск та валовий 

внутрішній продукт (ВВП). Кінцева та проміжна продукція. Методи 

обчислення ВВП: виробничий, кінцевого 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 післяподатковий 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 СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ 

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

та відмінність від однотоварного попиту. Закон та графічна модель сукупного 

попиту. Цінові чинники сукупного попиту: ефект процентної ставки, ефект 

багатства, ефект імпортних закупівель. Нецінові 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 математична інтерпретація, фактори. 

Короткострокова сукупна пропозиція і ціна. Крайній випадок 

короткострокової сукупної 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 

короткострокової сукупної пропозиції. Чинники сукупної пропозиції в Україні. 

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

та рівноважний рівень виробництва. Коротко - і довгострокова рівновага. 

Ринковий механізм встановлення 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 

сукупних попиту та пропозиції; стабілізаційна політика. 

ТЕМА 19. РИНОК ПРАЦІ. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ 

Ринок праці та механізм його функціонування. Неокласична теорія ринку 

праці та графічна 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 використання 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. Визначення впливу безробіття на динаміку ВВП. 

Державна політика зайнятості населення. 

Особливості розвитку ринку праці, динаміки безробіття і дії закону Оукена 

в Україні та в Черкаському регіоні. 

ТЕМА 20. ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ РИНОК 

Гроші та їх функції в економіці. Грошовий ринок. Пропозиція грошей. 

Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Грошова база та її 

компоненти: готівка і банківські резерви, обов’язкові й надлишкові резерви. 

Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Мультиплікація 

грошової бази банківською системою. Грошова пропозиція як функція 

процентної ставки і крива пропозиції грошей. 

Попит на гроші та його різновиди. Процентна ставка і альтернативна 

вартість зберігання грошей. Реальна процентна ставка та чинники, що 

впливають на її рівень. Очікувана і фактична реальна процентна ставка. 

Мотиваційна роль реальної процентної ставки. 

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. 



ТЕМА 21. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 

НАСЛІДКИ 

Поняття та показники інфляції. Темп інфляції. Види інфляції залежно від її 

темпів. Інфляція попиту, інфляція витрат та їх графічна інтерпретація. 

Збалансована і незбалансована інфляція. Очікувана і неочікувана інфляція; 

теорії адаптивних і раціональних очікувань. Дефляція. 

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, затяжної та високої, помірної 

інфляції.Механізм та напрямки політики контролю над інфляцією. 

Таргетування інфляції.  

Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса як аналітичний засіб 

стабілізаційної політики: 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 ТА  ЗАОЩАДЖЕННЯ  

Споживання та заощадження. Споживання як функція наявного доходу. 

Використовуваний 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 модифікація 

кейнсіанської функції споживання. Міжчасовий вибір споживача.  

Економічна нерівність та способи її оцінювання: крива Лоренца, децільний 

коефіцієнт, коефіцієнт Джині. Особливості споживання в Україні в умовах 

ринкової трансформації економіки. 

Функція заощадження та графічна модель заощадження. Середня та 

гранична схильність до заощадження. Недоходні чинники споживання та 

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

Динаміка заощаджень в Україні. 

ТЕМА 23  ІНВЕСТИЦІЇ 

Основні типи інвестицій та їх впливи на розвиток національної економіки. 

Функції інвестицій та їх графічна інтерпретація. Процентна ставка як чинник 

інвестиційного попиту, дисконтована вартість. Чинники інвестицій та їх вплив 

на криву інвестиційного попиту  

Взаємозв’язок заощаджень та інвестицій. Заощадження як джерело і 

фінансове обмеження інвестицій. Рівновага між заощадженнями та 

інвестиціями як закон-тенденція. Класичний механізм урівноваження 

заощаджень з інвестиціями. Кейнсіанський механізм урівноваження 

заощаджень з інвестиціями. Роль фінансово-кредитної системи в трансформації 

заощаджень в інвестиції. 

 



ТЕМА 24. 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 рівноваги 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 інвестицій. Індуційовані й автономні витрати. Алгебраїчна 

модель простого мультиплікатора та його сутнісне визначення. Механізм 

мультиплікації автономних витрат. Ефект мультиплікатора 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 математична інтерпретація 

інфляційного розриву.  

ТЕМА 25. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА 

НЕСТАБІЛЬНІСТЬ 

Основні засади теорії економічного зростання. Сутність та показники 

економічного зростання. Економічне зростання та економічний розвиток. 

Основні положення кейнсіанської теорії економічного зростання. Сутність 

теорій ендогенного зростання. 

Моделі економічного зростання. Модель Солоу. Основні передумови 

моделі Солоу. Вплив нагромадження капіталу на капіталоозброєність. Граничні 

інвестиції. Вплив технічного прогресу на капіталоозброєність через зростання 

ефективності праці. Технічний прогрес як нескінченний фактор економічного 

зростання. «Золоте правило» нагромадження капіталу. Проблема економічного 

зростання в різних групах країн та в Україні. 

Економічні коливання та економічні цикли як прояв макроекономічної 

нестабільності та форма економічного розвитку. Загальна характеристика 

економічного циклу, фази економічного циклу. Теорії циклічних коливань: 

причини циклічності ринкової економіки, види економічних циклів. Індикатори 

циклічних коливань в економіці. Модель мультиплікатора-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 урахуванням держави. Валові та чисті податки. Державні видатки. 

Позики уряду. Перерозподільна функція держави. Стабілізаційна функція 

держави. 

Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. Модель 

економічної рівноваги 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. Рівновага між 

національними заощадженнями та національними інвестиціями. Рівновага між 

приватними інвестиціями і внутрішніми джерелами їх фінансування. 

ТЕМА 27. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА 

Дискреційна фіскальна політика. Вплив державних закупівель на ВВП. 

Мультиплікатор витрат у змішаній закритій економіці.  Вплив чистих податків 

на ВВП. Мультиплікатор податків. 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 вмонтовані 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: інфляція.  

ТЕМА 28. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА 

Сутність монетарної політики. Кінцеві цілі монетарної політики та 

проблема їх вибору. Інструменти монетарної політики: операції на відкритому 

ринку, операції на валютному ринку, облікова (дисконтна) ставка, нормативи 

обов’язкового резервування. 

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

кредитної політики. Наслідки впливу на економіку стимулюючої монетарної 

експансії в короткостроковому періоді та їх графічна інтерпретація. Наслідки 

впливу на економіку монетарної експансії в довгостроковому періоді та їх 

графічна інтерпретація. Нейтральність грошей у довгостроковому 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 аналітичний засіб макроекономічної політики 

ТЕМА 29. ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА 

Відкрита економіка та її характеристики. Велика і мала відкрита 

економіки. Закономірності 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 експорту. 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 спроможності. Фіксований і плаваючий валютний курс. 

Модель реального валютного курсу. Реальний валютний курс і умови торгівлі. 

Двосторонній і багатосторонній валютний курс.  

ТЕМА 30. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 

Макроекономічна політика у відкритій економіці. Модель Мандела-

Флемінга для аналізу наслідків макроекономічної політики у відкритій 

економіці і у короткостроковому періоді. 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 функціонування 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 

закономірностей 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: 

РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), повагу 

до різноманітності та міжкультурності. 

РН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

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 ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ Л. 22, П. 22 

Тема 23 ТА ІНВЕСТИЦІЇ Л. 23, П. 23 

Тема 24. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП Л.24, П. 24 

Тема 25. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ  ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА 

НЕСТАБІЛЬНІСТЬ Л.25; П.25 

ТЕМА 26 ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ  

Л. 26, П. 26 

Тема 27.  ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА Л. 27, П. 27 

Тема 28. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА Л. 28, П. 28 

Тема 29. ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА Л. 29, П. 29 

Тема 30. 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 

РН5 Лекції, дискусія, презентація, використання дистанційних та  

інтерактивних технологій 



РН6 Розв’язання ситуаційних задач, дискусії, аналітичні записки, презентації, 

наукові доповіді, навчання з використанням дистанційних та інтерактивних 

технологій 

РН15 Підготовка презентацій, розв’язання ситуаційних вправ, аналітичних 

задач тощо, навчання з використанням дистанційних та інтерактивних 

технологій. 

РН17 Робота в малих групах, моделювання ситуацій, розв’язання ситуаційних 

вправ та аналітичних задач, навчання з використанням дистанційних та 

інтерактивних технологій. 

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 

оцінюванн

я 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 

1-34 



повторний курс з навчальної 

дисципліни 
 

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, 

6. контрольна робота, перевірка результатів виконання індивідуальної та 

самостійної роботи,  презентація, есе; участь у дискусіях; виступи з доповідями; 

підсумкова контрольна 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 рекомендаціях. 

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» 

Найменув

ання 

заходу 

поточного 

контролю 

(І 

траєкторія

) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максим

альна 

кількіст

ь балів 

за захід 

поточно

го 

контрол

ю 

Найменування 

заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ 

траєкторія) 

Максим

альна 

кількіст

ь балів 

за захід 

поточно

го 

контрол

ю 

І семестр 

Практичн

е заняття 

1 

5 Практичне 

заняття 1 

4 Практичне 

заняття 1 

3 

Практичн

е заняття 

2 

5 Практичне 

заняття 2 

4 Практичне 

заняття 2 

3 

Практичн

е заняття 

3 

5 Практичне 

заняття 3 

4 Практичне 

заняття 3 

3 

Практичн

е заняття 

4 

5 Практичне 

заняття 4 

4 Практичне 

заняття 4 

3 

Практичн 5 Практичне 4 Практичне 3 



е заняття 

5 

заняття 5 заняття 5 

Практичн

е заняття 

6 

5 Практичне 

заняття 6 

4 Практичне 

заняття 6 

3 

Практичн

е заняття 

7 

5 Практичне 

заняття 7 

4 Практичне 

заняття 7 

3 

Практичн

е заняття 

8 

5 Практичне 

заняття 8 

4 Практичне 

заняття 8 

3 

Практичн

е заняття 

9 

5 Практичне 

заняття 9 

4 Практичне 

заняття 9 

3 

Практичн

е заняття 

10 

5 Практичне 

заняття 10 

4 Практичне 

заняття 10 

3 

Практичн

е заняття 

11 

5 Практичне 

заняття 11 

4 Практичне 

заняття 11 

3 

Практичн

е заняття 

12 

5 Практичне 

заняття 12 

4 Практичне 

заняття 12 

3 

Практичн

е заняття 

13 

5 Практичне 

заняття 13 

4 Практичне 

заняття 13 

3 

Практичн

е заняття 

14 

5 Практичне 

заняття 14 

4 Практичне 

заняття 14 

3 

Практичн

е заняття 

15 

5 Практичне 

заняття 15 

4 Практичне 

заняття 15 

3 

Індивідуа

льна 

робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 Індивідуальна 

робота 1 

10 

Модульна 

контрольн

а робота 1 

15 Індивідуальна 

робота 2 

15 Індивідуальна 

робота 2 

15 

  Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 

    Участь у 15 



науковій 

конференції з 

публікацією 

тез 

Всього 100 Всього 100  Всього 100 

ІІ семестр 

Практичн

е заняття 

1 

3 Практичне 

заняття 1 

2 Практичне 

заняття 1 

1 

Практичн

е заняття 

2 

3 Практичне 

заняття 2 

2 Практичне 

заняття 2 

1 

Практичн

е заняття 

3 

3 Практичне 

заняття 3 

2 Практичне 

заняття 3 

1 

Практичн

е заняття 

4 

3 Практичне 

заняття 4 

2 Практичне 

заняття 4 

1 

Практичн

е заняття 

5 

3 Практичне 

заняття 5 

2 Практичне 

заняття 5 

1 

Практичн

е заняття 

6 

3 Практичне 

заняття 6 

2 Практичне 

заняття 6 

1 

Практичн

е заняття 

7 

3 Практичне 

заняття 7 

2 Практичне 

заняття 7 

1 

Практичн

е заняття 

8 

3 Практичне 

заняття 8 

2 Практичне 

заняття 8 

1 

Практичн

е заняття 

9 

3 Практичне 

заняття 9 

2 Практичне 

заняття 9 

1 

Практичн

е заняття 

10 

3 Практичне 

заняття 10 

2 Практичне 

заняття 10 

1 

Практичн

е заняття 

11 

3 Практичне 

заняття 11 

2 Практичне 

заняття 11 

1 

Практичн

е заняття 

12 

3 Практичне 

заняття 12 

2 Практичне 

заняття 12 

1 



Практичн

е заняття 

13 

3 Практичне 

заняття 13 

2 Практичне 

заняття 13 

1 

Практичн

е заняття 

14 

3 Практичне 

заняття 14 

2 Практичне 

заняття 14 

1 

Практичн

е заняття 

15 

3 Практичне 

заняття 15 

2 Практичне 

заняття 15 

1 

Контроль

на 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  

10.4 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 

мікроекономіка: 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 учбової літератури. – 2012. − 360 с. 

4. Мікроекономіка / О. Калініченко , Л.Березина. 

– К.: Центр учбової літератури. – 2012. − 432 с. 

5. Кушнир В. Мікро- та макроекономіка. К. 

Видавництво: 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 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

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 самостійна робота, атестація: 

залік 



Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

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 статистики» 

Тема 1. Предмет і метод статистики 

Мета та основні завдання дисципліни. Теорія ймовірностей як основа 

статистики. Обґрунтування статистичних методів досліджень в теорії 

ймовірностей.  

Сучасне розуміння терміну «Статистика». Статистика як наука. Сутність 

складових частин 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 

статистичного 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 (структурне, типологічне, аналітичне). Групувальні ознаки. Факторні 

та результативні ознаки.  

Комбінаційне та багатомірне групування. Принципи формування груп. 

Вторинне групування. 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 зображення 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 показники. Суть, види і принципи побудови узагальнюючих 

статистичних показників.  

Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру. Відносні 

величини та область їх застосування. Види відносних величин та техніка їх 

обчислення.  

Комплексне використання абсолютних і відносних статистичних величин. 

Застосування неперервної випадкової величини та її характеристик, 

багатовимірної випадкової 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, коефіцієнт кореляції рангів, коефіцієнт рангової 

кореляції Кендела). 

 Кореляційний і регресійний методи аналізу зв'язку. Види і форми 

кореляційних залежностей. Кореляційні методи виявлення взаємозв’язків між 

явищами (параметричні та непараметричні). 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 

соціально-економічних явищ. Парна лінійна регресія та знаходження її 

параметрів. Оцінка значущості результатів. Однофакторна лінійна регресійна 

модель.  

Нелінійні залежності (параболічна, гіперболічна, логарифмічна). 

Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. Рівняння множинної регресії. 

Непараметричні методи дослідження 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 динаміки. 

Тема 12. Індекси 

Роль індексів у економічному аналізі. Поняття про індекси, їх види. 

Класифікація індексів та принципи їх побудови.  

Агрегатні індекси як вихідна форма індексів. Середньозважені індекси. 

Базисні та ланцюгові 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 

забезпечення.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти: 

РНД 1 демонструє знання основних понять, категорій, термінів статистики, 

закономірностей, принципів побудови математичного апарату теорії 

ймовірності та статистики, загальних методів здійснення 

статистичних досліджень та вміння їх правильно тлумачити 

РНД 2 демонструє розуміння методів вивчення взаємозв’язків між явищами, 

що відбуваються в суспільстві та вміння охарактеризувати отримані 

результати досліджень, способи переходу від статистичних методів 

дослідження до елементів факторного аналізу з метою виявлення 

резервів покращення результуючих показників 

РНД 3 демонструє вміння формулювати мету та основні завдання 

статистичного дослідження, визначати зміст програми статистичного 

спостереження у відповідності до його мети та характеристик об’єкту 

дослідження 

РНД 4 розробляє етапи статистичної обробки первинної інформації та 

узагальнення отриманих результатів, механізми аналізу та синтезу 

статистичних даних та показників 

РНД 5 обирає різні методи оцінки сучасних проблем соціально-

економічного розвитку суспільства та виробничо-господарської 

діяльності підприємств, використовує статистичну методологію 

визначення наслідків впливу управлінських рішень на діяльність 

суб’єктів господарювання, застосовує на практиці статистичні методи 



дослідження масових соціально-економічних явищ і процесів, що 

відбуваються в суспільстві 

РНД 6 вміє групувати статистичні дані, будувати, читати і аналізувати 

статистичні таблиці та графіки, розраховувати та аналізувати основні 

узагальнюючі показники 

РНД 7 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 вирівнювання рядів динаміки 

РНД 8 демонструє навички визначати та аналізувати індивідуальні та 

загальні індекси, бувати та аналізувати агрегатні індекси, 

використовувати індексні системи взаємопов’язаних показників для 

аналізу впливу окремих факторів на динаміку складних економічних 

явищ 

РНД 9 показує вміння застосовувати комп’ютерну техніку, спеціалізоване 

програмне забезпечення для статистичного аналізу фінансово-

господарської діяльності, рівня соціально-економічного розвитку 

регіону, економічну інтерпретацію 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 4 Демонструвати навички виявлення проблем та обгрунтування 

управлінських рішень 

РН 6  Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обгрунтування управлінських рішень 

РН 12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації 

РН 17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера 

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 використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, 

підготовка аналітичних 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 виявлення взаємозв’язків (РНД 1-3, РН 

12, 17). 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, РН4, 6). 

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 75-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

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 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

  настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації до 

виконання аналітичних завдань, побудови ментальних карт, реалізації 

проблемних ситуацій на основі метода «шість капелюхів»; 

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

ситуаційних 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 контрольних робіт.  

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих групах, 

індивідуальних завдань, розрахунку статистичних показників, статистичного 

аналізу реальних рядів динаміки, формування пояснювальних записок, участь у 

дискусіях тощо). 

Таблиця 4. 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Статистика» 



Заходи контролю  

(Траєкторія 1) 

Максимальна 

кількість 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 Аналітично-

розрахункова 

робота 

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  

10.1 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, 



Університетбанківськоїсправи. - 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 (рівень А - ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ) 

Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
ФІНАНСИ (рівень А - ФІНАНСИ, 

ГРОШІ ТА КРЕДИТ) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
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 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Мова викладання Українською мовою 

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 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування базових знань з теорії грошей, 

фінансів та кредиту, засвоєння закономірностей 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 походження 

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 сутність, 

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 кількісна 

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 рівні, 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 грошового 



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 

характеристика, 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 

основних ринкових ознак – попиту, пропозиції, ціни. 

Інституційна модель грошового ринку. Сектори прямого і опосередкованого 

фінансування. Потоки та суб’єкти в обох секторах грошового ринку. Банки і 

небанківські фінансово-кредитні структури як фінансові посередники 

грошового ринку. 

Структура грошового ринку. Критерії класифікації. Ринок грошей і ринок 

капіталів. Ринок цінних паперів та валютний ринок як складові грошового 

ринку. 

Попит на гроші. Суть та форми прояву попиту на гроші. Фактори, що 

визначають 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. Фактори, 

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 

країни. Елементи грошової системи. 

Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи металевого й кредитного 

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 інфляції. 

Інфляція попиту та інфляція витрат. Економічні та соціальні наслідки інфляції. 

Вплив інфляції на інвестиції та розвиток виробництва. Інфляція та економічний 

цикл. Показники вимірювання інфляції. 

Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна політика. Особливості 

інфляції в Україні в перехідний період. Сутність грошових реформ. Види 

грошових 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: національні, 

іноземні, колективні, конвертовані, неконвертовані. Чинники та значення 

конвертованості валюти. Особливості валютних відносин. 

Валютний ринок: суть та основи функціонування. Чинники впливу на 

кон’юнктуру валютного ринку. Характеристика основних операцій на 

валютному 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 

регулювання 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 

теорії. 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. Туган-Барановського. Кембриджська версія кількісної теорії грошей 

(теорія реальних 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 

монетаризму. 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 відносин. 

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 виокремлення 

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, 

комерційного, 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 провідні 

суб’єкти фінансового посередництва. Сутність та функції банків. 

Банківська система. Поняття банківської системи, її цілі та функції. Специфічні 

риси банківської системи. Принципи побудови банківської системи. 

Особливості побудови банківської системи в Україні. 

Призначення, статус та основи організації центрального банку. Незалежний 

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  грошово-кредитної 

політики НБУ на сучасному етапі.  

Поняття комерційного банку, призначення, класифікація та види комерційних 

банків. Походження та розвиток комерційних банків. Еволюція банків від 

приватних 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 операції. Банківські послуги. Розрахунково-касове 

обслуговування клієнтів. Інші види банківських послуг. 

Стабільність банків і механізм її забезпечення. Особливості становлення і розвитку 

комерційних банків в Україні. Небанківські фінансово-кредитні установи. 

Схожість та відмінність їх діяльності і діяльності банків. Види та 

характеристика основних видів небанківських 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 

фінансів, їх суспільне призначення. Фінанси як економічна категорія, 

взаємозв’язок фінансів та інших економічних категорій. Необхідність і роль 

фінансів у ринковій економіці, їх призначення. 

Фінансові відносини як об’єкт вивчення фінансової науки. Функції фінансів. 

Розподільча функція, її зміст. Об’єкти і суб’єкти розподілу і перерозподілу. 

Первинний і вторинний розподіл. Контрольна функція. Взаємозв’язок 

розподільчої і контрольної функцій.  

Фінансові категорії, їх зміст. Характеристика вихідних фінансових категорій: 

доходи, витрати, фінансові ресурси, фінансові результати. Доходи і видатки 

держави. 

Генезис і еволюція фінансів. Еволюція терміну «фінанси». Історія виникнення 

та розвиток фінансів у світовій економічній системі. Етапи розвитку фінансів. 



Формування фінансової наукової думки. Наукові фінансові теорії, їх сутність та 

характеристика. Сучасна наука про фінанси, її представники. Трактування 

фінансів вітчизняними 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 системою. 

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 соціальної 

політики держави. Види фінансової політики, її принципи, характеристика 

основних складових. Стратегія і тактика фінансової політики. Фінансова 

політика 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 напрями 

використання фінансових ресурсів. Основні елементи фінансових ресурсів 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 оподаткування.  

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 матеріальна 

характеристики. Розподільча і контрольна функції бюджету. Бюджет як 

основний фінансовий план держави. Доходи і видатки бюджету. Значення 

бюджету 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 наслідки 

зростання державного боргу.  

Поняття місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів. Бюджетний федералізм, 

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. Поточні 

видатки місцевого бюджету, видатки розвитку.  

Державні цільові фонди, їх суть, необхідність, розвиток. Соціальне 

страхування, його сутність. Розвиток системи соціального страхування в 

Україні. 

Тема 2.6. Фінанси суб’єктів господарювання 

Фінанси підприємств. Методи фінансової діяльності підприємств: комерційний 

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 фінансів 

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 фінансів 

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. 

Саморегулювання 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 

фондової біржі. Організація і порядок роботи фондової біржі. 

Тема 2.8. Страхування. Страховий ринок 

Соціально-економічний зміст страхування. Сутність страхування, 

характеристика його функцій. Основні принципи страхування. Суб’єкти та 



об’єкти страхування. Права та обов’язки страховиків і страхувальників. Роль 

страхування в ринковій економіці.  

Класифікація страхування за об’єктами. Майнове страхування. Особисте 

страхування. Страхування відповідальності. Обов’язкове і добровільне 

страхування. Перестрахування і співстрахування. 

Страховий ринок, його структура. Порядок створення і організації страхової 

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 транснаціональних 

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: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання природи грошей та їх функцій, ролі 

грошей 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 функціонування грошової системи України 

РНД 4 Здобувач орієнтується в основних закономірностей розвитку і 

функціонування 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, функціонування спеціалізованих небанківських інститутів 



РНД 7 Здобувач розкриває сутність методів, принципів та інструментів 

грошово-кредитної політики, вміє аналізувати поточну ситуацію 

на вітчизняному 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 

терміни 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, 

характеризувати елементи системи оподаткування, аналізувати 

принципи побудови 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 міжбюджетних 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 фінансовому ринку 

РНД 18 Здобувач вміє розкривати суть, форми, види страхування, 

сегменти і проблеми функціонування страхового ринку в Україні. 

Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 



управлінських рішень  

РН 5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

РН 6 
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень 

РН 7 Виявляти навички організаційного проектування 

РН 16 
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до 12 нових знань, бути критичним і самокритичним 

РН 17 
Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. Гроші та кредит 

Тема 1.1. Сутність і функції грошей. Тема 1.2. Грошовий оборот і грошові 

потоки 

Тема 1.3. Грошовий ринок Л1.П.1 

Тема 1.4. Грошові системи Л.2,П2. 

Тема 1.5. Інфляція та грошові реформи Л.3, П.3 

Тема 1.6. Валютний ринок Л.4, П.4 

Тема 1.7. Теорії грошей Л.5, П.5 

Тема 1.8. Сутність і функції кредиту Л. 6, П.6 

Тема 1.9. Фінансове посередництво грошового ринку Л.7, П.7 

Модуль 2. Фінанси 

Тема 2.1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії Л.8, П.8 

Тема 2.2. Фінансова система Л.9, П.9 

Тема 2.3. Фінансове право і фінансова політика Л.10, П.10 

Тема 2.4. Податки. Податкова система Л.11, П.11 

Тема 2.5. Державні фінанси Л.12, П.12 

Тема 2.6. Фінанси суб’єктів господарювання Л.13, П. 13 

Тема 2.7. Фінансовий ринок. Тема 2.8. Страхування. Страховий ринокЛ.14, П. 

14 

Тема 2.9. Міжнародні фінанси 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 (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 екзамен 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, опитування, 

1. контрольна робота, перевірка результатів виконання індивідуальної та 

самостійної роботи,  презентація, есе; участь у дискусіях; виступи з доповідями; 



підсумкова контрольна робота; участь у науковій конференції з публікацією тез 

доповідей.  

Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни, 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Мікроекономіка та макроекономіка» 

Найменува

ння заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменува

ння заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ 

траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменува

ння заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ 

траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

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 Індивідуаль

на робота 1 

10 Індивідуаль

на робота 1 

10 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 Індивідуаль

на робота 2 

15 Індивідуаль

на робота 2 

15 

  Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 

    Участь у 

науковій 

конференці

ї з 

публікаціє

ю 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 3 Практичне 2 Практичне 1 



заняття 15 заняття 15 заняття 15 

Контрольна 

робота 

(тести) 

5 Індивідуаль

на робота 1 

10 Індивідуаль

на робота 1 

10 

  Контрольна 

робота 

(тести) 

5 Індивідуаль

на робота 2 

10 

    Участь у 

науковій 

конференці

ї з 

публікаціє

ю 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. Шпак Н.О. Фінанси, гроші та кредит 

[Текст] : навч. посібник / Н.О. Шпак, 

Н.Б. Ярошевич, О.Я. Побурко. – Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 

416 с. 

2. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та 

кредит : теорія та практика: навч. посібник / 

Д.І. Коваленко, В.В. Венгер. –К.: ЦУЛ, 2013. 

– 578 с. 

3. Вовчак О.Д. Грошi та кредит : навч. 

посібник / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З. Р. 

Костак. – К. : ЦУЛ, 2013. – 424 с. 

4. Колотуха С.М. Грошi та кредит  : 

навч. посібник / С.М. Колотуха, С.А. 

Власюк. – К. : Знання, 2012. – 495 с. 

5. Фінанси [Текст] : навч. посібник / О.Я. 

Стойко, Д.І. Дема; ред. О.Я. Стойко. – К. : 

Алерта, 2014. – 432 с. 

6. Фінанси [Текст] : навч. посібник / ред. 

: А.С. Меглаперідзе. – К. : ЦУЛ, 2013. – 420 

с.  

7. Фінанси для фінансистів [Текст] : 

підручник / О.А. Шеремет [та ін.] ; ред.: Т.А. 

Говорушко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 612 с. 



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

УБС СТУДІЯ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ТА МІЖОСОБИСТІСНІ 

КОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

УБС студія «Тайм-менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі» 

 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
 Університет банківської справи 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Розробник 

Майстренко Світлана Віталіївна, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

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), 2 години - 

підготовка та захист індивідуального 

науково-дослідного завдання: 

підготовка реферату та презентації на 

заданутему, 115 годин становить 

самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українська 

Викладач 

Майстренко Світлана Віталіївна, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення Передумови відсутні 



дисципліни 

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 

мовленнєвої поведінки в актуальних ситуаціях спілкування, набуття 

комунікативного досвіду для формування професійної майстерності та 

конкурентоздатності сучасного фахівця  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1.Міжособистісні усні комунікації в бізнесі 

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності 

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми 

професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії 

спілкування.  

Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування. 

Поняття ділового спілкування. 

Права і обов’язки особи як члена суспільства, що ґрунтуються на 

цінностях громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні 

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 публічного виступу. 

Види публічного мовлення. Презентація як різновид публічного 

мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні 

принципи презентації. Культура сприймання публічного виступу. Уміння 

ставити запитання, уміння слухати. 

Тема 3. Культура усного фахового спілкування 

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час 

безпосереднього 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 переговорів. Збори як форма прийняття 

колективного рішення. Нарада.  

Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує 



креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення 

проблеми. Технології проведення «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. Повідомлення 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, середньострокові і поточні цілі. Основні 

аспекти цілепокладання. Пошук і формулювання цілей. Цілепокладання і 

процес досягнення мети. Помилки цілепокладання. «Дерево цілей». 

Кількість і ступінь важливості цілей. Пріоритетність і термін 

досягнення цілей. Логічна підпорядкованість і гармонійність цілей. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fadvego.ru%2Fplagiatus%2F&ei=2tq3U9KgH-W9ygPj_IDgBw&usg=AFQjCNGRwZPS6LKFvg8pd72sIyQqukBEbg&bvm=bv.70138588,d.bGQ
http://www.etxt.ru/antiplagiat/


Раціональність і ступінь усвідомленості результату процесу 

цілепокладання. 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 часу 

Визначення поняття, сутність, 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 діаграми. Аналіз часових витрат з використанням карт і графіків 

Ганта. Мережевий аналіз. ХронокартаГастаєва. Журнал часу. Органайзер як 

ТМ-інструмент.  

Ментальні карти перешкод. Види перешкод досягнення цілей. Причини 

неефективного використання часу. Процедура самоаналізу використання 

робочого 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 орієнтири особистості. Життєва позиція особистості. 

Формування професійно-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 планування. Порівняння 

організації часу з організацією простору. Перешкоди на шляху ефективного 

планування часу.  

Базові техніки планування і управління часом. Контекстне планування. 

Техніка планування «Кайрос». Піраміда Франкліна. Система управління 

часом Б. Франкліна. Списки справ (to do list). Метод хронометражу. Техніка 

Pomodoro. «Стратегічна картонка». Довгострокове і короткострокове 

планування. Результато-орієнтоване планування.  

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

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

початку дня. Правила, що стосуються ходу дня. Графік працездатності. 



Саморозвантаження. 

Загальні рекомендації з організації режиму дня на основі біоритміки. 

Індивідуальний робочий стиль. Складання рамочного плану дня. 

Тема 15. Інструменти організації часу 

Механізми для управління часом. Емпіричний 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 застосування 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  

РНД 1 Здобувач демонструє знання законів ефективної комунікації; 

що ґрунтуються на розумінні цінностей громадянського 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 

РНД 2 Здобувач демонструє знання категоріального апарату, основні 

принципи, методи, техніки управління часом;  

РНД 3 Здобувач демонструє уміння влучно висловлювати думки для 

успішного розв’язання проблем і завдань у професійній 

діяльності;  

 РНД 4 Здобувач демонструє уміння моделювати спілкування з 

різними людьми і аудиторіями в професійній діяльності; 

вести дискусії, готувати та проголошувати промови різних 

типів, зберігаючи при цьому морально-культурні, наукові 

цінності суспільства, примножуючи його досягнення; 

РНД 5 Здобувач демонструє уміння оперувати засобами писемної 

професійної комунікації, зокрема, складати різні типи 

документів;  

РНД 6 Здобувач демонструє уміння розподіляти ресурси для 

ефективної самоорганізації; використовувати технології 

планування власного часу, принципи планування поточного 

дня 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, 



усвідомлювати цінності громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

РН2 

Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства, використовувати різні 

види та форми рухової активності для ведення здорового 

способу життя. 

РН9 
Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи 

РН10 
Мати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації 

РН11  
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації 

РН13  
Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 

іноземною мовами 

РН15  

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), 

повагу до різноманітності та міжкультурності 

РН16  

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним 

РН17  
Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера 

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 

особистості Л.11, ПР.11. 

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

інвентаризація 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; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

Практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, публічні виступи, 

презентації, захист результатів виконання групових або індивідуальних 

завдань, підготовка есе,  колоквіум тощо);Самостійне навчання 

(індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань знання 

законів ефективної комунікації, як усної, так і писемної; категоріального 

апарату, основних принципів, методів, технік управління часом. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

закріпити навчальний матеріал та застосовувати теоретичні знання щодо 

реальних ситуацій. Практичні заняття укладено із застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання, що передбачає актуалізацію 

теоретичного матеріалу, розв’язування завдань, що мають практичний 

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 діяльності; вести дискусії; готувати та проголошувати промови 

різних типів; оперувати засобами писемної професійної комунікації, 

зокрема, складати різні типи документів (результати навчання. Самостійне 

навчання 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 

формуватиуміння розподіляти ресурси для ефективної самоорганізації; 

використовувати технології планування власного часу, принципи 

планування поточного дня 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) 

64-74 

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 

Підсумковий контроль за навчальною дисципліною - диференційований 

залік.  

1.Форми поточного контролю під час навчальних занять: модульні 

контрольні  роботи, публічні виступи, виконання індивідуальних завдань, 

оцінювання публічних виступів; участі у дискусії та обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

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

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною 

дисципліною УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації 

в бізнесі» 

Заходи контролю 
Максимальна кількість 

балів 

Участь у обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття, усні 

відповіді 

2 х 15 = 30 балів 

Написання текстів виступу, тез та виступ 

на семінарі, науковій конференції, участь у 

дискурсі, укладання документів 

 

30 балів 



Виконання індивідуального завдання  20 балів 

Підсумковий контроль (тестування/ 

письмові завдання/ усне опитування) 
20 балів 

Всього  100 балів 
 

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. Скибицька Л.І. Тайм-

менеджмент:навчальний посібник. 

К.:Кондор, 2009. 528 с.  

2. Шевчук С.В. Українська мова за 

професійним спрямуванням: підручник. 

К.: Алерта, 2010. 696 с.  

3. Дэвид Аллен. Как привести дела в 

порядок. Искусство продуктивности без 

стресса  GettingThingsDone: 

TheArtofStress-FreeProductivity.  М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011. 368 с. 

ISBN 978-5-91657-147-9.  

4. Радевич-Винницький Я. Етикет і 

культура спілкування: 

навчальнийпосібник. К.: Знання, 2006.  

5. Трейси Б. Тайм-менеджмент по 

БрайнуТрейси. Как заставить время 

работать на вас : учебное пособие. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2016. 302 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 КУРС 

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 
 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 

рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 3-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 

індивідуальні заняття, 118 годин 

становить самостійна робота, атестація: 

диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни 
Фінанси (Рівень А-Фінанси, гроші та 

кредит) 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів знань теоретико-

методичних і організаційно-правових засад функціонування банківської 

системи, забезпечення стабільності її функціонування, а також регулювання та 

нагляду за банківською 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 діяльності. 

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 банківській системі. 

Банківські системи провідних зарубіжних країн. Становлення та розвиток 

банківської 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 

центрального 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 

банку. Функціональні та територіальні структурні підрозділи банку. 

Корпоративне управління в банках. Моделі корпоративного управління. 

Розвиток корпоративного управління в банках України. 

Сутність, види та методи реструктуризації банку. Заходи з фінансового 

оздоровлення банку. Реорганізація банків, її види та методи. 

Тема 6. Види банківських операцій 

Сутність банківських операцій. Види позабалансової діяльності банку. 

Банківські операції: класифікація та принципи проведення.  

Характеристика пасивних банківських операцій. Сутність, склад і 

характеристика ресурсів банку.  

Власний капітал: функції та структура. Порядок формування статутного 

капіталу. Резервний капітал та спеціальні фонди банку.  

Пасивні депозитні операції. Депозити, їх класифікація, характерні 

особливості. Форми мобілізації ресурсів. Процентна політика банку та способи 

нарахування процентів. Фактори процентної ставки.  

Пасивні кредитні операції. Міжбанківські кредити: терміни та порядок 

використання. 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. 

Фінансування експортно-імпортних угод. Посередницькі операції банків з 

іноземною валютою. 

Сутність та елементи валютної політики. Повноваження НБУ – органу 

валютного регулювання. Сутність валютного курсу. Класифікація і 

характеристика методів 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 

конкуренції. Цінова та нецінова конкуренція. Конкурентоспроможність банку 

та її основні індикатори. Методика побудови карти конкурентних переваг 

банку. 

Консолідація в банківському секторі. Антимонопольне регулювання 

банківської діяльності. 

Тема 9. Ризики у банківській діяльності 

Сутність та джерела виникнення ризиків у банківській діяльності. 

Класифікація 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 

власного 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 

національну 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 

загрози 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 наслідки. 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. 

Концепції 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 

уповноваженого 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 

неплатоспроможний банк. Критерії віднесення банку до проблемних та 

неплатоспроможних. 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 банків 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 

операцій, 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 

невизначеності. 

РНД 5 Студент вільно спілкується державною та іноземними мовами, 

використовує професійну термінологію. 

РНД 6 Здобувач застосовує уміння працювати в команді, розвиток 

емоційного інтелекту та потенціалу лідера. 

РНД 7 Здобувач  розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх 

взаємозв’язки та динамічні відхилення в часі і за даними висновків 

узагальнює інформацію для одержання найбільш ефективного 

результату. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН4 
Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень 

РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

РН6 
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень 

РН7 Виявляти навички організаційного проектування 

РН12 
Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації 

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 

рефератів та індивідуальних робіт).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань розвитку 

банківської системи, 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 застосовувати теоретичні знання на реальних 

прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів 

практико-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. 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) 

64-74 

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 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  

10.4 Засоби 

навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

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

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 

Інформаційн

е 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. 

Реверчука. – 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 

Економіко-математичні методи і моделі 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Економіко-математичні методи і моделі 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник 

Маренич Анатолій Іванович, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 3-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: 

екзамен. 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітніх програм «Менеджмент», 

«Облік та оподаткування»,  «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 



 

 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисциплін «Вища 

математика» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування знань з методології системного 

моделювання виробничих та соціально-економічних процесів, прищеплення 

практичних навичок побудови і використання різних типів економіко-

математичних моделей, методів їх оцінки та аналізу з метою використання в 

економіці. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ 

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання 

економіки. Оптимізаційні економіко-математичні моделі 

Предмет, особливості та сфери застосування математичного моделювання 

економіки. Класифікація моделей. Моделі у структурі економічної інформації. 

Задачі економічного вибору. Сутність однокритеріальної оптимізації. 

Економічна та математична постановка оптимізаційних задач. 

Класифікація моделей і методів розв’язування задач математичного 

програмування. 

Тема 2. Лінійні оптимізаційні моделі 

Економічна та математична постановка задач лінійної оптимізації (ЛО). 

Визначення множини допустимих планів задачі ЛО. Цільова функція задачі 

ЛО. Канонічна форма лінійної оптимізаційної моделі. Оптимальний план задачі 

ЛО. Графічний  метод розв’язування задач ЛО. Симплексний метод. 

Економічне тлумачення отриманих результатів. 

Тема 3.1 Теорія двоїстості 

Основна та двоїста задачі як пара взаємоспряжених задач ЛО. Стійкість 

оптимальних планів прямої та двоїстої задач. Основні теореми двоїстості задач 

їх економічний зміст. Аналіз розв’язків лінійних економіко-математичних 



 

 

моделей. Приклади практичного використання теорії двоїстості у аналізі 

економічних задач. Економічне тлумачення отриманих результатів. 

Тема 3.2 Спеціальні розділи задач лінійної оптимізації 

Задачі цілочисельного програмування. Математична постановка 

цілочисельних задач. Методи розв’язування цілочисельних задач ЛО. 

Застосування цілочисельних задач ЛО у плануванні та управлінні 

виробництвом. 

Транспортна задача (ТЗ). Умови існування розв’язку ТЗ. Методи 

знаходження оптимального плану ТЗ. Транспортна задача за критерієм часу. 

Додаткові обмеження у транспортних задачах. Задачі, які зводяться до 

транспортної задачі. Економічне тлумачення отриманих результатів. 

Задачі дробово - лінйної оптимізації. 

Економічна сутність задач дробово-лінійної оптимізації (ДЛО). Основні 

методи розв’язування задач ДЛО. Економічний аналіз оптимального плану 

задач ДЛО. 

Тема 4.1 Економічна сутність і постановка задач нелінійної 

оптимізації 

Поняття умовного екстремуму функції багатьох змінних. Формулювання 

задачі нелінійного програмування її економічна і геометрична інтерпретація. 

Класичний метод оптимізації. Метод множників Лагранжа для 

знаходження умовного екстремуму задач нелінійного програмування. 

Тема 4.2 Методи аналізу оптимального плану задачі НЛП 

Опукле програмування. Теорема Куна-Таккера. Деякі  основні методи 

розв’язування задач НЛП. Методи аналізу оптимального плану задачі НЛП. 

Методи квадратичного програмування та основні методи їх 

розв’язування. Економічне тлумачення отриманих результатів. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ІГОР 

Тема 5. Основні поняття теорії ігор 

Область застосування теорії ігор. Матричні ігри двох осіб. Мінімаксні 

стратегії. Сідлова точка. Змішані стратегії. 

Тема 6. Матричні ігри 

Класифікація ігор. Гра зі змішаними стратегіями. Геометрична 



 

 

інтерпретація гри 2х2. Зведення матричної гри до задачі лінійного 

програмування. Економічне тлумачення отриманих результатів. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ЕКОНОМЕТРИКА 

Тема 7. Економетричне моделювання як метод наукового пізнання 

економічних явищ і процесів 

Математична модель, основні етапи процесу моделювання. Класифікація 

економіко-математичних моделей. 

Суть і методологічні основи економетричного моделювання. Статистична 

база економетричних моделей. Змінні та рівняння в економетричних моделях. 

Основні типи економічних моделей, їх зв’язок з іншими типами математичних 

моделей. Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ. 

Тема 8. Проста лінійна економетрична модель 

Загальний вигляд лінійної економетричної моделі, її структура та етапи 

побудови. Передумова застосування методу найменших квадратів (МНК). 

Властивості оцінок, їх характеристика, економічне тлумачення. Перевірка 

побудованої моделі на адекватність. Перевірка значущості оцінок параметрів 

моделі. Прогноз. Економічна інтерпретація оцінок параметрів моделі.  

Тема 9. Багатофакторна (множинна) регресія 

Специфікація моделі. Матричний вигляд рівняння регресії. Передумови 

застосування МНК. Коректність побудованої економетричної моделі, перевірка 

значущості параметрів моделі і моделі в цілому. Прогноз. Властивості оцінок, 

їх характеристики, економічне тлумачення. 

Тема 10. Мультиколінеарність 

Поняття мультиколінеарності, її вплив на оцінки параметрів моделі. 

Методи вивчення мультиколінеарності та способи її усунення. Алгоритм 

Фаррара-Глобера. Економічне тлумачення отриманих результатів. 

Тема 11. Явище гетероскедастичності. Узагальнений метод 

найменших квадратів 

Поняття гомо- і гетероскедастичності. Вплив гетероскедастичності на 

властивості оцінок параметрів. Методи виявлення гетероскедастичності. 

Оцінювання параметрів методом узагальнених найменших квадратів (методом 

Ейткена) у випадку гетероскедастичності. Ілюстративний приклад 

моделювання залежності між заощадженнями на душу населення та доходом. 



 

 

Тема 12. Автокореляція в економетричних моделях. Побудова 

економетричної моделі  з автокорельованими залишками 

Природа, причини й наслідки автокореляції. Методи виявлення 

автокореляції: графічний, метод рядів, Метод Дарбіна-Уотсона.  Методи  

усунення автокореляції: на підставі статистики Дарбіна-Уотсона, метод 

Кохрана-Оркатта, метод Хілдрета-Лу. 

Тема 13. Дистрибутивно-лагові моделі та  їх дослідження 

Часові ряди. Лаги в економічних моделях. Методи оцінювання параметрів 

дистрибутивно-лагових моделей: метод послідовного оцінювання та методи 

апріорного оцінюванння (модель Койка, модель адаптивних очікувань, модель 

часткових пристосувань, модель Альмона). 

Тема 14. Авторегресійні моделі та їх оцінка 

Поняття авторегресійної моделі. Оцінювання параметрів авторегресійних 

моделей: метод допоміжних змінних, метод авторегресійного перетворення 

(AR), метод ковзних середніх (MA), змішаний метод авторегресії та ковзної 

середньої (ARMA).  Прогнозування за допомогою часових рядів. 

Тема 15. Економетричні моделі на основі системи одночасних 

структурних рівнянь 

Поняття системи одночасних структурних рівнянь. Проблеми 

ідентифікації. Рекурсивні системи. Непрямий метод найменших квадратів 

(НМНК). Алгоритм двокрокового методу найменших квадратів (2МНК). 

Трикроковий метод найменших квадрарів (3МНК). Прогноз і загальні довірчі 

інтервали. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання основних принципів та 

інструментарію математичного апарату, який використовується 

для розв’язування економічних задач, математичних методів 

систематизації, опрацювання та застосування статистичних даних 

для наукових і практичних висновків; 

РНД 2 Здобувач демонструє уміння математичного дослідження 

прикладних задач, побудови економічно-математичних моделей, 



 

 

вміння самостійно вивчати навчальну літературу з математики та 

її прикладних питань;  

РНД 3 Здобувач демонструє здатність до самостійного наукового 

мислення; самостійного формулювання задач, побудови 

економіко математичні моделей та ефективно їх розв’язування; 

РНД 4 Здобувач демонструє вміння абстрактно мислити та 

формалізувати поставлену перед ним задачу, організовувати 

роботу згідно науково - обґрунтованими принципами, приймати 

відповідальні управлінські рішення відповідно набутими 

глибокими теоретичними знаннями. 

РНД5 Здобувач застосовує спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для обліку та аналізу економічних 

систем.  

РНД6 Здобувач демонструє здатність пошуку, збирання та аналізу 

інформації за допомогою економіко-математичних методів для 

обґрунтування управлінських рішень. 

РНД7 Здобувач демонструє навички аналізу та оптимізації ситуації, 

здійснює комунікації у різних сферах діяльності організації. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна за 

освітньою програмою 071 Облік та оподаткування : 

РН 1 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні 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 

забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств. 

РН 7 Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств, установ, організацій та 

інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 



 

 

РН 9 Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування. 

РН 10 Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній 

професії. 

РН 11 Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 

дослідження соціально-економічних явищ і господарських 

процесів на підприємстві. 

РН 21 Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності 

підприємств 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна за 

освітньою програмою 072 Фінанси, банківська справа та страхування: 

РН 8 Володіти методами прогнозування, розробки стратегії та 

моделювання розвитку фінансово-кредитних установ після 

впровадження інновацій.  

РН 16 Вміти організовувати колективну працю з досягнення цілей 

розвитку  фінансово-кредитних установ. 

РН 17 Вміти здійснювати методи контролю та розробляти критерії 

оцінювання результативності діяльності персоналу фінансово-

кредитних установ. 

РН20 Самостійно здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел 

інформації для прийняття управлінських рішень 

  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна за 

освітньою програмою 073 Менеджмент: 

РН3 
Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 

РН4 
Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН6 
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН8 
Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації.. 



 

 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. 

Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Л.1, П.1 

Тема 2. Лінійні оптимізаційні моделі. Л.2, П.2 

Тема 3. Теорія двоїстості. Спеціальні розділи задач лінійної оптимізації. Л.3, 

П.3 

Тема 4 Економічна сутність і постановка задач нелінійної оптимізації. Методи 

аналізу оптимального плану задачі НЛП. Л.4, П.4 

Тема 5. Основні поняття теорії ігор. Л.5, П.5 

Тема 6 Матричні ігри двох осіб. Л.6, П.6 

Тема 7. . Економетричне моделювання як метод наукового пізнання 

економічних явищ і процесів. Л.7, П.7 

Тема 8. Проста лінійна економетрична модель. Л.18, П.8 

Тема 9. Багатофакторна (множинна) регресія. Л.9, П.9 

Тема 10. Мультиколінеарність. Л.10, П.10 

Тема 11. Явище гетероскедастичності. Л.11, П.11 

Тема 12. Автокореляція в економетричних моделях. Побудова економетричної 

моделі  з автокорельованими залишками. Л.12, П.12 

Тема 13. Дистрибутивно-лагові моделі та  їх дослідження. Л.13, П.13 

Тема 14. Авторегресійні моделі та їх оцінка. Л.14, П.14 

Тема 15. Економетричні моделі на основі системи одночасних структурних 

рівнянь. Л.15, П.15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– ментальні карти; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 



 

 

8.  Методи викладання, навчання 

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

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (рішення практичних економічних завдань на основі 

економіко-математичних методів і моделей);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань економіко-

математичних методів і моделей, 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 застосовувати теоретичні знання 

на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних завдань на основі реальних даних. Самостійне 

навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять. 

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) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО 

– можливе 

складання заходу 

підсумкового 

семестрового 

2 (незадовільно) 

35-59 



 

 

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 «Економіко-

математичні методи і моделі» - залік. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: захист результатів 

виконання індивідуальних практичних робіт ,  опитування тощо. 

3. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Економіко-математичні методи і моделі», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Економіко-математичні методи і моделі» та їх оцінювання 

 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль: 

Практичні завдання 8 х 11 балів = 88 балів 

Презентація дослідницької роботи або 

Участь з доповіддю у конференції або  

Успішна участь у олімпіаді 

12 балів 

Всього за результатами поточного 

контролю: 
100 

Підсумковий контроль 



 

 

залік  

Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.5 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.  Івченко І.Ю. Математичне 

програмування: Навч. посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007 – 232с.  

2.  Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. 

пособие. – Мн.: Новое знание, 2001. – 

408с. 

3.  Здрок В.В., Лагоцький Т.Я. Економетрія: 

Підручник. - К.:"Знання", 2010. - 541с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Міжнародна та регіональна економіка (рівень А) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Міжнародна та регіональна економіка (рівень 

А) 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Третяк Наталя Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської справи 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень,  

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), 2 години 

індивідуальні заняття, 88 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 «Облік і оподаткування», 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Менеджмент» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування у студентів теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузях 

міжнародної та регіональної економік, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних 

економічних відносин, сучасного стану та напрямів розвитку регіональної економіки, 

механізмів і закономірностей її функціонування. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

 

1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА 

Предмет міжнародної економіки (МЕ). Міжнародна макроекономіка. Цілі та об'єкт 

дослідження МЕ. Етапи та соціально-економічні основи розвитку МЕ. Методологія і завдання 

міжнародної економіки. Особливості сучасної міжнародної економіки. Географічний, 

економічний, часовий, системний аспекти МЕ. Інтернаціоналізація виробництва. 

Інтернаціоналізація капіталу. Інтернаціоналізація господарського життя. Інтеграція та 

глобалізація. Види міжнародних економічних відносин.  

Поняття та суб'єкти міжнародної економічної діяльності. Форми зовнішньоекономічної 

діяльності фірм, їх переваги та недоліки. Внутрішнє і зовнішнє середовище міжнародної 

економічної діяльності. Існуючі та набуті фактори середовища міжнародної економічної 

діяльності: політичні, соціальні, економічні, історичні та ін. 

Взаємодія національних економік у системі міжнародної економіки. Систематизація та 

класифікація країн міжнародними інституціями за соціально-економічними, територіальними 

та іншими ознаками. Класифікація країн Організацією об'єднаних націй, Світовим банком, 

Міжнародним валютним фондом. 

ТЕМА 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ ІПОСЛУГ 

Економічний зміст та основні поняття міжнародної торгівлі (МТ). Експорт та імпорт. 

Показники, які характеризують активність країни у міжнародній торгівлі. Індекс залежності 

країни від МТ. Теорії міжнародної торгівлі.  

Сутність і структура світового ринку товарів і послуг. Чинники, які впливають на 

світовий ринок товарів і послуг. Формальні і неформальні міжнародні ринки товарів і послуг. 

Товарна біржа. Аукціон. Міжнародні торги, ярмарки, виставки. Показники обсягів, структури, 

динаміки, результатів міжнародної торгівлі. Актуальні тенденції МТ. Країни - провідні 

експортери та імпортери товарів і послуг у світі. 

Зовнішньоторговельна політика держави. Політика вільної торгівлі. Протекціонізм. 

Тарифні та нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. 

Регулювання міжнародної торгівлі на наднаціональному рівні. Світова організація 

торгівлі (COT). Історія становлення і принципи діяльності світової організації торгівлі. 

Наслідки вступу України уCOT. 

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ 

РИНОК. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ 

Сутність, причини, чинники та особливості міжнародного руху капіталу. Форми та 

показники міжнародного руху капіталу.  

Суть, структура і функції світового фінансового ринку. Світовий ринок похідних 

фінансових інструментів як найбільш містка складова світового фінансового ринку.  

Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Прямі та портфельні іноземні 

інвестиції. Економічні ефекти від прямих закордонних інвестицій. Наслідки міжнародного 

руху капіталу для країн-експортерів та країн-імпортерів. Диверсифікація міжнародної 

інвестиційної діяльності. 

Інвестиційний клімат та фактори, які його визначають. Міжнародний кредит (МК) як 

форма міжнародного руху капіталу. Суб'єкти, джерела, принципи МК. Міжнародні кредитні 

відносини. Функції міжнародного кредиту. Форми міжнародного кредиту. 

Міжнародні кредитні операції. Кредитування зовнішньої торгівлі. Комерційне 

кредитування експорту та імпорту. Банківське кредитування експорту та імпорту. Факторинг, 

форфейтинг, довгострокове банківське кредитування за компенсаційними угодами. 

Інтернаціоналізація банківської діяльності та її причини. Міжнародне банківництво.  

Зовнішній борг країни і його обслуговування. Криза світової заборгованості. Проблеми 

зовнішньої заборгованості та шляхи їх вирішення. Реструктуризація заборгованості. 

Капіталізація зовнішньої заборгованості. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові 

організації. 

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ. СВІТОВИЙ РИНОКПРАЦІ 

Міжнародна трудова міграція як форма міжнародних економічних відносин. Імміграція, 



 

 

еміграція, рееміграція, міграційне сальдо. Економічні та соціальні причини міжнародної 

трудової міграції. 

Види міжнародної трудової міграції. Постійна, тимчасова, сезонна, маятникова 

міграція. Офіційна та нелегальна міграція. Проблема "відтоку мізків". Особливості сучасних 

міграційних процесів.  

Поняття міжнародного ринку праці та етапи його формування. Структура між 

народного ринку праці. Основні країни виходу мігрантів та країни-рецепієнти мігрантів. 

Стандартні ефекти від участі країни у міжнародному ринку праці. 

Позитивні і негативні соціально-економічні наслідки міграції трудових ресурсів. 

Регулювання міжнародних міграційних процесів. Корпоративний, національний, 

міжнаціональний, наднаціональний, міжнародний рівні регулювання міграції. 

Україна у міжнародних міграційних процесах. 

ТЕМА 5. МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. СВІТОВИЙ ВАЛЮТНИЙ 

РИНОК 

Міжнародна валютна система, її структура та завдання. Етапи становлення міжнародної 

валютної системи. Ямайська валютна система. Європейська валютна система. 

Поняття та функції валюти. Міжнародна валюта. Резервна валюта. Інтервенційна 

валюта. Трансакційна валюта. Локаційна валюта. Вільно-, частково- та неконвертовані валюти. 

Валютні курси та методика їх визначення. Системи валютних курсів. Типи валютних режимів: 

фіксований, плаваючий. 

Світовий валютний ринок, його об'єкти, суб'єкти та сектори. Функції валютного ринку у 

міжнародній економіці. Фактори розвитку валютного ринку. 

Валютні операції та їх класифікація. Світові ринки золота. Міжнародні валютно-

фінансові центри. Інтегральний індекс глобальних фінансових центрів 

(GlobalFinancialCentresIndex).  

Регулювання валютного ринку та валютна політика держави. Форми реалізації валютної 

політики: валютне регулювання; валютний контроль; валютний режим; дисконтна валютна 

політика; девізна валютна політика.  

Валютний ринок України та його структура. Ринок продажу валюти (готівки). Валютна 

політика України. Міжбанківський валютний ринок України. Суб'єкти міжбанківського 

валютного ринку України. 

TEMA6. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС 

Суть, суб'єкти та особливості міжнародних розрахунків. Чинники впливу та форми 

міжнародних розрахунків, специфіка їх використання. Сучасні платіжні системи. Рушійні сили 

впровадження інновацій у платіжній інфраструктурі. Ефекти використання безготівкових 

платіжних інструментів. Економічні та соціальні наслідки електронної комерції. Платіжна 

індустрія в Україні. 

Поняття платіжного балансу (ПБ), історія його виникнення та розвитку. Структура 

сучасного платіжного балансу, класифікація статей. Поточний рахунок. Рахунок капіталу і 

фінансів. Сальдо платіжного балансу. Позитивне і негативне сальдо. Платіжний баланс на 

певну дату і за певний період. Реєстрація угод на момент розрахунку і на момент операції. 

Теорія автоматичного саморегулювання платіжного балансу Д. Юма і Д. Рікардо. Кейнсіанські 

теорії регулювання ПБ. Теорія зовнішньої і внутрішньої рівноваги. Інструментально-цільовий 

метод регулювання ПБ. Монетаристські теорії регулювання ПБ. Теорія мі» державного 

регулювання платіжного балансу. Платіжний баланс України та його динаміка. 

ТЕМА 7.СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ПРОЦЕСИ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ 

Міжнародна передача технологій в контексті цивілізаційного розвитку. Форми 

технологій та їх значення у міжнародній економіці. Унікальна технологія. Прогресивна 

технологія. Традиційна технологія. Морально-застаріла технологія. Поняття міжнародного 

ринку технологій, суб'єкти та об'єкти ринку. Сегменти міжнародного ринку технологій. 

Форми міжнародного трансферу технологій. Прямі закордонні інвестиції. Участь у 

власності(jointventure). Міжнародний консалтинг. Передача ліцензій. 



 

 

Франшиза. Управління проектами. Будівництво "під ключ". Міжнародна кооперація. 

Торгівля високотехнологічними товарами. Продаж патентів закордон. Економічна доцільність 

експорту та імпорту технологій. Регулювання мі» народного технологічного обміну. 

ТЕМА 8. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

Сутність сучасної глобалізації та її прояви в економічному житті. Основні чинники та 

риси глобалізації. Суперечливість глобалізаційних процесів. Концепції глобалізації. Індекс 

рівня глобалізації країн світу (KOFIndexofGlobalization) і його складові.  

Сфери економіки за інтенсивністю глобальних процесів. Торговельна глобалізація. 

Фінансова глобалізація. Науково-технологічна та виробнича глобалізації. 

Суть і основні передумови міжнародної економічної інтеграції. Міжнародна і 

наднаціональна інтеграція та суверенність держав. Фактори сучасних інтеграційних процесів. 

Моделі та механізми інтеграції. Етапи міжнародної економічної інтеграції. Зона вільної 

торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Валютний союз. Економічний союз (ЄС). 

Європейський союз та історія йог) становлення. Європейська асоціація вільної торгівлі. 

Північноамериканська угода про вільну торгівлю. Тихоокеанське економічне співтовариство. 

Економічні наслідки міжнародної інтеграції. Динамічні та статичні ефекти економічної 

інтеграції. 

Сучасна геополітична ситуація у світі та ринкові трансформації в Україні у 

геостратегічному контексті. Інтеграційна стратегія України. Участь України у регіональних 

інтеграційних угрупованнях. Угода про асоціацію України з ЄС. Економічні аспекти 

євроінтеграції України. Основні та специфічні фактори впливу євроінтеграції на економіку 

України. Зближення (конвергенція) норм регулювання економіки. Участь у програмах 

розвитку та діяльності інститутів інтеграційного співтовариства. 

Сутність та основні принципи національної міжнародної економічної політики. 

Актуальні тенденції та проблеми міжнародної економічної політики України. 

ТЕМА 9. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ 

Регіональна економіка як науковий напрямок і як територіальний підрозділ 

національного господарства. Предмет дослідження та мета регіональної економіки. Об’єкти та 

суб’єкти регіональної економіки. Методи, що використовуються в регіональній економіці. 

Регіональна економіка в системі економічних знань. Функції регіональної економіки як науки, 

її зв’язок з іншими науками. Теоретичні основи регіональної економіки, її завдання як науки і 

навчальної дисципліни. Основні закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних 

сил та формування економіки регіонів та Черкаської області. 

ТЕМА 10. РЕГІОНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. ПРОСТОРОВА ЕКОНОМІКА 

Регіони України, їх головні ознаки та практичне значення. Визначення “регіону” у 

Хартії регіоналізму. Головні ознаки регіонів. Регіони України відповідно до чинного 

законодавства. Економіка регіону – як структурний елемент господарського комплексу 

держави. Економіка Черкаської області. Частка регіонів у загальнодержавних основних 

соціально-економічних показниках. Основні причини диференціації регіонів. Валовий 

регіональний продукт (ВРП) – основний показник соціально-економічного розвитку регіону. 

Диференціація регіонів. Територіальна соціально-економічна система (ТСЕС). Функціональні 

підсистеми. Основні властивості ТСЕС. Регіональний маркетинг. Об’єкти і суб’єкти 

регіонального маркетингу. Сутність понять “економічний простір”. Економічний простір у 

регіональній економіці. Регіональна економіка і просторова економіка – відмінності. 

ТЕМА 11. ОЦІНКА ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ 

УКРАЇНИ 

Оцінка факторів розвитку регіону: оцінка географічного положення; компоненти 

економіко-географічного положення. 

Природно-ресурсний потенціал, його структура, кількісна та якісна оцінка: природні 



 

 

ресурси, природно-ресурсний потенціал, кількісна та якісна оцінка: мінеральні ресурси, водні 

ресурси, земельні ресурси, лісові ресурси, фауністичні ресурси, природно-рекреаційні ресурси.  

Природно-ресурсний потенціал Черкаської області. Оцінка демографічного потенціалу: 

демографічний потенціал, головні характеристики демографічного потенціалу, трудовий 

потенціал. Оцінка виробничих факторів розвитку. Оцінка рівня соціально-економічного 

розвитку регіону: зведені показники рівня життя і соціального захисту населення, показники 

споживання товарів і послуг, показники розвитку матеріальної бази соціальної сфери, основні 

показники соціально-економічного розвитку. 

ТЕМА 12. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС РЕГІОНУ, ЙОГО СТРУКТУРА І 

ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ. МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ 

Господарський комплекс регіону. Структура економіки держави і регіону. Види 

структури національної економіки. Галузь і галузева структура. Класифікація видів 

економічної діяльності (КВЕД). Економічна діяльність. Предмет досліджень структурних змін. 

Аспекти трансформації територіальної структури національної економіки. Система показників 

для характеристики міжрегіональних економічних і соціальних взаємодій. Міжрегіональна 

торгівля. Міжрегіональний рух капіталу та інвестицій. Міжрегіональна міграція населення. 

Транспортні потоки. Інвестиції в розвиток Черкаської області. Підтримка фінансових установ 

області в інвестуванні  Черкаського регіону.регіону 

ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА 

Сутність економічного районування. Підходи до районування. Районоутворюючі 

фактории. Основнірайоноутворюючіпринципи. Критеріївизначенняекономічнихрайонів. Три 

етапи розвитку економічного районування в Україні. Історична ретроспектива. Мережа 

економічного районування за Ф.Д.Заставним. Підходи до виділення економічних районів 

О.І.Шаблія. Мережа економічних районів за М.І.Долішнім. Інші підходи до економічного 

районування.  

ТЕМА 14. СУТНІСТЬ, МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Суть регіональної політики та державної регіональної політики. Науковий фундамент 

державної регіональної політики. Мета державної регіональної політики в Україні. Об’єкти і 

суб’єкти регіональної політики. Принципи, завдання і пріоритети державної регіональної 

політики. Регіональна екологічна політика. Правові основи та інституційне забезпечення 

державної регіональної політики. Фінансово-економічне забезпечення державної регіональної 

політики в Черкаській області. Механізми фінансування реалізації державної регіональної 

політики. Форми стимулювання розвитку регіональної економіки. 

ТЕМА 15. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОГРАМУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Cуть державного прогнозування. Головні функції прогнозування. Державне 

програмування. Специфічні особливості програмування. Основні принципи на яких 

ґрунтується прогнозування та програмування. Методи прогнозування. Державна стратегія 

регіонального розвитку. Види програм. Стратегія економічного розвитку регіону. Моніторинг 

стратегії. Програма соціально-економічного та культурного розвитку регіону. Види державних 

і регіональних цільових програм. Стратегія розвитку Черкащини, фінансові аспекти. Структура 

державної цільової програми. Місце цільових регіональних програм в системі прогнозування 

та програмування. Система прогнозних і програмних документів на регіональному рівні. 

Програма розвитку підприємництва в регіоні. Сутність моніторингу регіонального розвитку. 

Основні принципи організації моніторингу. Основні завдання моніторингу. Основні 

індикатори оцінки. Специфічні індикатори. Нормативно-методичне забезпечення проведення 

комплексної оцінки. Мета запровадження комплексної оцінки. Запровадження рейтингової 

оцінки. Рейтинг регіонів України. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 



 

 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання теорії міжнародної та регіональної економік та 

розуміння об’єктивних законів і принципів їх розвитку. 

РНД 2  Здобувач володіє вмінням аналізувати процеси міжнародного розподілу 

праці, спеціалізації і кооперування; міжнародного руху капіталу, міграції 

робочої сили та механізми регулювання міжнародної торгівлі.  

РНД 3 Здобувач аналізує та прогнозує сучасний стан світової валютної системи, 

процеси міжнародної економічної інтеграції, глобалізації, інтернаціоналізації. 

РНД 4 Здобувач обирає критерії та складає судження про економічне, політико-

правове, соціально-культурне середовища та інфраструктуру міжнародної та 

регіональної економіки. 

РНД 5 Здобувач володіє методами оцінки природно-ресурсного, трудового і 

економічного потенціалу країни і регіонів. 

РНД 6 Здобувач демонструє навики планування та моніторингу процесів соціально-

економічного розвитку регіонів. 

РНД 7 Здобувач визначає та аналізує стан, проблеми та перспективи розвитку 

господарства регіонів. 

РНД 8  Здобувач використовує одержані знання відносно актуальних умов 

зовнішньоекономічної діяльності України, враховуючи її основні інтеграційні 

цілі та тенденції, і перспективи розвитку міжнародної економіки в цілому. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень  

РН 8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 
організації. 

РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 
організації. 

РН13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами 

РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько-
свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Міжнародна економічна система Л1 П1. 

Тема 2. Міжнародна торгівля. Світовий ринок товарів і послуг Л2 П2. 

Тема 3. Міжнародний рух капіталу. Світовий фінансовий ринок. Міжнародний кредит. Л3 П3 

Тема 4. Міжнародна трудова міграція. Світовий ринок праці Л4 П4. 

Тема 5. Міжнародна валютна система. Світовий валютний ринок Л5 П5. 

Tema6. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс Л6 П6. 



 

 

Тема 7. Сучасні міжнародні процеси передачі технологій Л7 П7. 

Тема 8. Глобалізація та міжнародна економічна інтеграція. Міжнародна економічна політика 

України. Л8 П8. 

Тема 9. Закономірності, принципи і фактори формування економіки регіонів Л9 П9. 

Тема 10. Регіони та особливості розвитку територіальних соціально-економічних систем. 

Просторова економіка. Л10 П10. 

Тема 11. Оцінка природно-економічного потенціалу регіонів України. Л11 П11. 

Тема 12. Господарський комплекс регіону, його структура і трансформація в ринкових умовах. 

Міжрегіональна інтеграція. Л12 П12. 

Тема 13. Економічне районування та територіальна організація господарства. Л13 П13. 

Тема 14. Сутність, мета, завдання і пріоритети державної регіональної політики. Л14 П14. 

Тема 15. Прогнозування, програмування та моніторинг соціально-економічного розвитку 

регіонуЛ15. П15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– бізнес-кейси; 

– індивідуальні та 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, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ, 

підготовка аналітичних записок, бізнес-кейси, розв’язок проблемних ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, есе, розрахункові роботи).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань міжнародної та 

регіональної 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 5).  

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 реальних даних підприємств України,  та 

статистичних даних країн світу. (результати навчання РНД 2 - РНД 3, РНД 5- РНД 8).  

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 (РНД 1 – РНД 8). 

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) 

64-74 

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 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, рекомендації до 

виконання аналітичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, вирішення бізнес-

кейсів; 

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

ситуаційних вправ, роботи в групах. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 

1.Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Міжнародна та регіональна 

економіка» - екзамен. 

4. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, 

обробка та аналіз статистичних даних, захист результатів виконання індивідуальних робіт 

(кейсів), аналітично-розрахункова робота, опитування тощо. 

5. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Міжнародна та 

регіональна економіка», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Міжнародна та 

регіональна економіка» 
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 

Ситуаційні 

завдання 

(вирішення, 

презентація, 

обговорення),  

4 х 5 бали = 20 

балів 

Виконання та 

захист 

індивідуального 

завдання 

20 балів Презентації 3х5 бали = 15 

балів 



 

 

розв’язання 

проблемних 

ситуацій: 

Виконання та 

захист 

індивідуального 

завдання 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

тестовий 

контроль 

10 балів Виконання та 

захист 

індивідуального 

завдання 

20 балів 

Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

10 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(ситуаційні 

завдання) 

20 балів Підсумковий 

контроль: 

Модульна 

контрольна 

робота 

(тестовий 

контроль) 

10 балів 

- - - - Індивідуальна 

робота 

5 балів 

Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів Всього за 

результатами 

оцінювання під 

час навчальних 

занять 

50 балів 

Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів Екзамен 50 балів 

Всього 100 балів Всього 100 балів Всього 100 балів 

 

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. Міжнародна економіка: підручник / Д.Г. 

Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук. – К.: 

КНЕУ, 2014. – 762 с. 

2. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебєдєва 

В.К. та ін.  Міжнародна економіка. Підручник / За 

ред. А.О.Задої, В.М.Тарасевича.- К.: Центр учбової 

літератури, 2012.- 416 с. 

3. Розміщення продуктивних сил і регіональна 

економіка: Підручник / С.І.Дорогунцов, Т.А.Заяць, 

Ю.І.Пітюренко та ін.; За заг.ред.С.І.Дорогунцова.- 

К.: КНЕУ, 2009 – 992с. 

4. Регіональна економіка: Підручник / За ред. 

Є.П.Качана.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 308 с. 

5. Міжнародна економіка : підруч. [для 

бакалаврів спеціальності «економіка»] / Є. В. 

Савельєв, І. Я. Зварич. – [вид. 4-те, переробл. та 

допов.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 424 с. 
 

 



 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни «Правове забезпечення діяльності 

суб’єктів господарювання» 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

 Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Розробник Авраменко Олександр Леонідович, 

кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

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 3-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 

індивідуальні заняття, 88 годин становить 

самостійна робота, атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Авраменко Олександр Леонідович, 

кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми 073 «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Передумови відсутні 



 

 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є оволодіння студентами науково-теоретичними 

та практичними знаннями щодо правового регулювання господарської 

діяльності в Україні. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА 

РЕЖИМУ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕМА 1.1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРАВА 

Поняття учасника господарських правовідносин та суб’єкта 

підприємництва. Суб’єкти господарювання в системі учасників господарських 

правовідносин. Учасники відносин у сфері господарювання. Поняття та ознаки 

суб’єкта господарювання. Утворення суб’єкта господарювання. Способи та 

етапи утворення суб’єкта господарювання. Повноваження засновників суб’єкта 

господарювання. Установчі документи суб1єкта господарювання. Державна 

реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців. Припинення суб’єкта 

господарювання. Ліквідація суб’єкта господарювання. Підстави припинення 

суб’єкта господарювання. Процедура ліквідації суб’єкта господарювання. 

Фізична-особа підприємець. Форми здійснення підприємницької діяльності 

громадянами. Обов’язки фізичної особи-підприємця.  

ТЕМА 1.2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВ 

Підприємництво як суб’єкт господарювання. Ознаки підприємства.  

Класифікація підприємств. Види державних підприємств. Підприємства 

колективної власності. Підприємства колективної власності. Поняття та види 

кооперативів. Господарська діяльність кооперативів. Виробничий кооператив. 

Загальні умови створення виробничого кооперативу. Права та обов’язки членів 

виробничого кооперативу. Загальні збори членів виробничого кооперативу. 

Приватні та інші види підприємств. Фермерське господарство. 

ТЕМА 1.3. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ТА ОБ’ЄДНАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Поняття та види господарських товариств. Загальні засади правового  

статусу господарських товариств. Особливості правового статусу акціонерних 

товариств. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю. 

Товариства з додатковою відповідальністю. Установчі документи 

господарського товариства. Поняття об’єднання підприємств. Види об’єднань 

підприємств. Громадянин у сфері господарювання. Особливості статусу 

іноземних суб’єктів господарювання. 

ТЕМА 1.4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 



 

 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття та форми реалізації державою економічної політики. 

Прогнозування та планування економічного та соціального розвитку. Державне 

замовлення. Податки, ліцензування та патентування у сфері господарювання. 

Правове регулювання перевірок суб’єктів господарювання. Захист прав 

суб’єктів господарювання. Поняття, мета стандартизації. Поняття ліцензування. 

Порядок видачі ліцензій та органи ліцензування. Види діяльності, які 

підлягають ліцензуванню. Особливості ліцензування господарської діяльності у 

сфері торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Припинення 

дії ліцензії. 

ТЕМА 1.5. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Поняття правового режиму майна. Право власності. Право оперативного 

управління. Право оперативного використання майна. Основні фонди та 

оборотні засоби. Статутний фонд. Резервний фонд. Порядок формування 

спеціальних фондів підприємств. Особливості складу і використання майна 

окремих суб’єктів господарювання. Особливості правового режиму 

використання природних ресурсів у сфері господарювання. Цінні папери та 

корпоративні права. 

ТЕМА 1.6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ 

Поняття приватизації. Державна програма приватизації. Об’єкти 

державної власності, що підлягають приватизації. Об’єкти, що мають 

загальнодержавне значення та не підлягають приватизації. Суб’єкти 

приватизації. Державні органи приватизації. Фонд державного майна України. 

Порядок та способи приватизації державного майна. Розірвання договору 

купівлі-продажу об’єктів приватизації. Особливості проведення приватизації 

певних об’єктів в агропромисловому комплексі підприємств, що належать до 

сфери управління Міністерства оборони України.  

ТЕМА 1.7. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Поняття, види та підстави припинення виникнення господарських 

зобов’язань. Виникнення господарських зобов’язань. Способи забезпечення 

виконання зобов’язань. Припинення, розірвання та недійсність господарських 

зобов’язань. Господарське договірне право України. Поняття, ознаки та функції 

господарського договору. Класифікація господарських договорів. Форма 

господарського договору. Зміст і особливості укладення окремих видів 

господарських договорів. Порядок зміни та розірвання господарських 

договорів. 

ТЕМА 1.8. ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 

Принципи здійснення закупівель. Планування закупівель та інші 

передумови здійснення процедур закупівель. Уповноважений орган та орган 

оскарження. Загальні умови здійснення закупівлі. Оприлюднення інформації 

про закупівлю. Процедури закупівлі. Порядок оскарження процедур закупівлі. 

Умови застосування процедур відкритих торгів. Тендерна документація. 

Порядок подання тендерних пропозицій. Забезпечення виконання договору про 

закупівлю. Електронний аукціон. Договір про закупівлю. Основні вимоги до 



 

 

договору про закупівлю. Недійсність договору про закупівлю. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ 

АСПЕКТІВ  

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕМА 2.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У 

СФЕРІ  

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Класифікація 

господарсько-правових санкцій. Функції та підстави господарської 

відповідальності. Поняття, види відповідальності в господарському праві. 

Форми господарської відповідальності.  

ТЕМА 2.2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА ТА 

ФІНАНСОВОЇ  

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

Поняття та ознаки банкрутства. Законодавство про банкрутство. Суб’єкти 

банкрутства. Підстави для застосування процедури банкрутства. 

Характеристика стадій провадження у справах про банкрутство. Наслідки 

визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів. 

Порядок припинення справи про банкрутство. Облік банкрутства. Поняття 

судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження 

справи про банкрутство. Розпорядження майном боржника як судова процедура 

у справі про банкрутство. Мирова угода як судова процедура у справі про 

банкрутство. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство. 

ТЕМА 2.3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

КОНКУРЕНЦІЇ ТА  ЦІНОУТВОРЕННЯ  

Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції. Поняття 

монопольного становища і природної монополії. Органи, що повноважні 

здійснювати нагляд за дотриманням правил економічної конкуренції. Статус та 

повноваження Антимонопольного комітету України. Поняття недобросовісної 

конкуренції та монопольних порушень. Відповідальність за порушення 

антимонопольного – конкурентного законодавства. 

Поняття ціни. Функції цін. Функція обліку і виміру витрат. Функція 

пропорційності та рівноваги. Стимулююча функція. Розподільча функція. 

Цінова політика. Мета цінової політики. Види цін. Контроль за додержанням 

державної дисципліни цін. Державні органи контролю за цінами. 

2.4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 

БІРЖОВОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття і ознаки цінних паперів. Види цінних паперів за порядком 

розміщення (видачі), за формою випуску. Пайові цінні папери. Поняття та види 

акцій. Боргові цінні папери. Облігація. Державні облігації. Казначейське 

зобов’язання України. Вексель. Іпотечні цінні папери. Іпотечний сертифікат. 

Застава. Державне регулювання ринку цінних паперів. 

 Поняття товарної біржі. Види товарних бірж за асортиментом товарів, 

характером біржових угод, ступенем відкритості. Функції товарної біржі. 



 

 

Принципи діяльності товарної біржі. Засновники і члени товарної біржі. Статут 

товарної біржі. Фондова біржа. Статут фондової біржі. Правила фондової біржі. 

Брокерська діяльність. Правила фондової біржі. Професійна діяльність на 

фондовому ринку. Дилерська діяльність. Діяльність з управління цінними 

паперами. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.  

2.5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття та види фінансової діяльності. Поняття фінансової установи. 

Умови створення та діяльності фінансових установ. Поняття та ознаки 

банківської діяльності. Вимоги встановлені для здійснення банківської 

діяльності. Банк як суб’єкт господарювання. Види банків. Поняття страхування 

у сфері господарювання. Суб’єкти та об’єкти страхової діяльності. Договір 

страхування. Умови забезпечення платоспроможності страховиків.  

Поняття, види інвестицій та інвестиційної діяльності. Державне 

регулювання інвестиційної діяльності. Поняття інноваційної діяльності у сфері 

господарювання. Види інноваційної діяльності. Державне регулювання 

інноваційної діяльності. Державні гарантії інноваційної діяльності. Договір на 

створення і передачу науково-технічної продукції. Форми і види іноземних 

інвестицій. 

2.6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ІЯЛЬНОСТ 

Поняття і суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види 

зовнішньоекономічної діяльності й зовнішньоекономічні операції. Державне 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування 

зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічні договори (контракти).  

Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Захист 

державою прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни  

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних закономірностей правового 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, їх сутності, 

виникнення та функціонування у суспільстві; 

РНД 2 Здобувач володіє вмінням досліджувати і розробляти загальні 

закономірності діяльності суб’єктів господарювання, їх 

призначення, виникнення, функціонування у суспільстві; 

РНД 3 Здобувач аналізує та прогнозує загальні закономірності правової 

діяльності суб’єктів господарювання та їх розвиток у суспільстві; 

РНД 4 Здобувач обирає критерії та складає судження про діяльність 

суб’єктів господарювання, їх сутність, призначення, виникнення, 

функціонування та розвиток у суспільстві; 



 

 

РНД 5 Здобувач дає оцінку загальним закономірностям діяльності 

суб’єктів господарювання, їх сутності, призначенню, виникненню, 

функціонуванню та розвитку у суспільстві; 

РНД 6 Здобувач демонструє знання та розуміння про зміст та структуру, 

сутність правового забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання, їх сутності та розвитку у суспільстві. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадського суспільства, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

суб’єктів господарювання, формування та використання їх 

виробничого і юридичного потенціалу. 

РН13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною. 

РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), повагу 

до різноманітності та міжкультурності. 

РН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПО-ДАРЮВАННЯ ТА 

РЕЖИМУ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1.1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА. Л. 

1, ПР.1 

Тема 1.2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВ. Л. 2; ПР.2. 

Тема 1.3. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ТА ОБ’ЄДНАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ. Л. 3; ПР.3. 

Тема 1.4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Л. 

4; ПР.4. 

Тема 1.5. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. 

Л. 5;  ПР.5. 

Тема 1.6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ. Л. 6; ПР.6. 

Тема 1.7. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ДОГОВОРИ. Л. 7; ПР.7. 

Тема 1.8. ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ. Л. 8; ПР.8. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ 

АСПЕКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 



 

 

Тема 2.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ. Л9; ПР.9 

Тема 2.2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА ТА ФІНАНСОВОЇ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ. Л. 10; ПР.19,10 

Тема 2.3. ПРАВОУТВОРЕННЯ, ПРАВОТВОРЧІСТЬ, ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ, 

ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА. Л. 11;  ПР.11. 

Тема 2.4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА 

ЦІНОУТВОРЕННЯ. Л. 12; ПР.12. 

Тема 2.5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Л. 13;  ПР.13. 

Тема 2.6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. Л. 14,15; ПР.14,15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– письмові роботи; 

– розв’язання тестів. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань правового 

забезпечення суб’єктів господарювання, 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 застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні 

заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого 

навчання, і передбачають глибоке теоретичне осмислення та обговорення 

основних аспектів діяльності суб’єктів господарювання.  

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, 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 

Рейтингова 

бальна 

шкала 



 

 

оцінювання 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 «Правове 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» - диференційований залік. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

контрольна робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт, 

опитування тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання», наведено в 

таблиці. 

Таблиця  

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» 

 

Робота на 

практичних 

заняттях 

Поточне тестування 

№ 1 

Поточне тестування 

№ 2 

Загальна 

кількість 

балів 

Т. 1.1-2.6 Т. 1.1.-1.8 Т. 2.1-2.6 

50 25 25 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.7 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 

Основна література 

1. Вірхов О.П. Господарське право. 

Спеціальна частина [Текст]: навч. посібник. 



 

 

К.: Слово, 2004. 344 с.  

2.. Господарське право [Текст]: підручник / 

ред.: О.П. Подцерковний. Х: Одіссей, 2012. 

640 с. 

3. Господарське право [Текст]: підручник / 

ред. Д.В. Задихайло, В.М. пашков. Х: право, 

2012. 696 с.  

Інформаційні ресурси 

1. http://www.rada.gov.ua – Верховна Рада 

України 

2. http://www.nbuv.gov.ua – Національна 

бібліотека України ім. В .І. Вернадського 

3. http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека 

Верховної Ради України 

 



 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Бухгалтерський облік  

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

 Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра обліку і 

оподаткування 

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 3-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: 

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  

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 довгострокових зобов’язань по облігаціях. Довгострокові зобов’язання з 

оренди. Облік відстрочених податкових активів і зобов’язань. Облік інших 

довгострокових зобов’язань. Облік довгострокової та поточної дебіторської 

заборгованості. Облік резервів сумнівних боргів. Облік поточної заборгованості за 

довгостроковими зобов’язаннями. Облік операцій з короткостроковими векселями 

виданими.  

Види податків та їх відображення в обліку. Порядок нарахування заробітної плати. 

Види утримань із заробітної плати. Види страхування. Загальнообов’язкове 

державне страхування. Порядок нарахування 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 виробництва 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 допоміжного 

виробництва.  Облік виробничих втрат.  Облік незавершеного виробництва.  

Методи 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 оподаткуванню 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: 

РНД 1 

демонструє знання та розуміння  економічних категорії, законів, 

причинно-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 соціально-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, присвячених бухгалтерському обліку діяльності 

підприємств, організації та установ, 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 4 

Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності. 

РН 5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

РН 6 
Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності 

РН 12 
Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації 

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 Національних 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. 

6. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

презентація та захист дослідницько-аналітичної роботи 

7. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Бухгалтерський облік», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Бухгалтерський облік» 

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. – Дніпропетровськ : 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. 

Соколовська-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 

«МЕНЕДЖМЕНТ (РІВЕНЬ А - МЕНЕДЖМЕНТ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ 

ОБЛІК)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Менеджмент (рівень А- Менеджмент та 

управлінський облік) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
 Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробники Кукса В.М., к.е.н, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій, ЧННІ  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 становить 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 

економічних 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 проблеми 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 організацій як об’єктів управління. Поділ праці в організації та 

необхідність управління. Організація 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”, 

“адміністрування”, “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. Передумови виникнення науки управління. Підходи до класифікації 

напрямків розвитку науки управління. 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 управління. Спільні 

риси інтегрованих підходів до управління. Сутнісна характеристика 

процесного, 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 технологічні 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 

планування. Поняття “мета” в управлінні та класифікація цілей організації. 

Вимоги до вірно сформульованих 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; піраміда стратегій. Процес стратегічного планування: 

визначення місії фірми; зовнішній та внутрішній 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 структура як результат організаційної діяльності: 

ступінь складності; ступінь формалізації; ступінь централізації. Поняття “схема 

організаційної структури управління”. Основи теорії організації. 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 результати дослідження впливу технології, розмірів 

організації, зовнішнього середовища і стратегії на організаційну структуру. 

Сучасні напрямки розвитку теорії організації. Типи організаційних структур 

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

матрична організаційні структури. Мережеві організаційні структури. Переваги 

та недоліки різних типів організаційних структур. Фактори формування 

організаційної структури управління. Методи вибору типу організаційної 

структури. Управління організаційними змінами. Сутність організаційних змін. 

Модель процесу організаційних змін К. Левіна. Загальна характеристика 

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 організації. 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. Герцберга. 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. Адамса, комплексної теорії мотивації Портера-Лоулера. 

Практична цінність теорій процесу мотивації. 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 стандартами; оцінка та реакція. Модель процесу 

контролю. Види управлінського контролю: попередній; 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: модель; методи оцінки реального виконання; прямий 

управлінський контроль; замінники прямого 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 комунікації, 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 організаційні 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. Відкриті комунікації та 

діалог.Управління організаційними комунікаціями. Індивідуальні перешкоди на 

шляху ефективної комунікації. Організаційні комунікативні бар’єри. Шляхи 

подолання перешкод до ефективної комунікації. Модель вибору стилю 

комунікації. Розвиток індивідуальних навичок комунікації.  

Тема 8. Основи теорії прийняття управлінських рішень 



 

 

Поняття і моделі прийняття рішень. Розширене та вузьке розуміння 

категорії “прийняття рішень”. Місце прийняття рішень у процесі управління. 

Моделі теорії прийняття  рішень: класична; поведінкова; ірраціональна. Процес 

прийняття рішень. Інтуїтивна та раціональна 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 відмінності фінансового 

від управлінського обліку. Етапи розвитку управлінського обліку. Інтегрована 

та автономна системи управлінського обліку. Принципи управлінського обліку. 

Тема 10. Система обліку і калькулювання витрат 

Особливості розподілу затрат і калькулювання затрат за системою 

неповної собівартості. Порядок формування собівартості за методом «директ-

костинг». Особливості визначення 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. Порівняльна 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 значення аналізу беззбитковості. Точка беззбитковості, основні методи 

визначення точки беззбитковості. Визначення обсягу беззбитковості при 

багатопродуктовому виробництві. Показники 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 виготовлення на власних потужностях запчастин 

(напівфабрикатів) чи закупівлі їх зі сторони, про припинення виробництва 

невигідної продукції. Прийняття довгострокових рішень. Статичні та динамічні 

методи оцінки інвестицій.  

Тема 13. Бюджетування та контроль 

Суть та значення бюджетування та контролю. Мета бюджетування. 



 

 

Послідовність розробки бюджетів. Основні вимоги до бюджетів. Види 

бюджетів. Жорсткий та гнучкий бюджети, 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  управління. Сутність та значення обліку та контролю затрат за 

центрами відповідальності. Формування 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 управлінського 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 

життєвого циклу виробу. Цільове калькулювання. Калькулювання 

безперервного калькулювання. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних законів, методів та принципів 

управління 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 змістовних 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 ефективного результату. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

РН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

РН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації. 

РН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

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 використанням мультимедійного обладнання); 

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

підготовка аналітичних записок, презентація досліджень);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

менеджменту та управлінського обліку, 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 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 

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) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

2 (незадовільно) 

35-59 



 

 

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 «Менеджмент та 

управлінський облік» – екзамен. 

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 

«Менеджмент та управлінський облік», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4. 

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 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

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 2 Практичне заняття 2 



 

 

8 8 

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 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Палеха Ю. Основи менеджменту теорія і 

практика: 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. 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МАРКЕТИНГ (рівень А) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

 

Повна назва навчальної дисципліни Маркетинг (рівень А) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробники 

Кукса Валентина Михайлівна 

кандидат економічних наук, доцент 

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 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), 120 годин становить 

атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни 

 «Макроекономіка та 

Мікроекономіка (рівень А), 

«Міжнародна  та регіональна 

економіка (рівень А)» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування цілісної системи знань і навичок, необхідних для орієнтації 

діяльності підприємства на налагодження і розвиток взаємовигідної і 

економічно ефективної співпраці з економічними контрагентами на 

конкурентних, динамічно мінливих національних та міжнародних ринках. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 



 

 

Зміст, завдання та структура навчального курсу «Маркетинг», його 

теоретичні й методологічні основи, зв'язок із спеціальними дисциплінами, 

що формують систему економічних знань майбутнього фахівця. Історичні 

передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління 

діяльністю. Приклади застосування маркетингових підходів до ведення 

бізнесу. 

Теоретичні основи маркетингу та практичне застосування їх при 

функціонуванні підприємств. Сутність маркетингу, еволюція його 

визначення. 

Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-

збутові, контрольні. Принципи, задачі (стратегічні, тактичні та оперативні) 

маркетингу. Система засобів маркетингу та їх структура (концепції «4Р», 

«15Р»). Поняття «маркетингова суміш». 

Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу 

маркетингу: потреба (види потреби), попит, обмін (умови здійснення), угода 

(види угод), ринок (показники, що його характеризують), сегмент ринку, 

комплекс складових маркетингу (товар, ціна, розповсюдження, комунікації). 

Основні цілі та принципи маркетингу як програмно-цільової концепції 

управління підприємницькою діяльністю, що орієнтована на задоволення 

потреб споживачів. 

Концепції діяльності підприємства на ринку: удосконалення 

виробництва, удосконалення товару, інтенсифікації комерційних зусиль, 

маркетингу, соціально-етичного маркетингу. Основні фактори, які 

обумовили їх еволюційний розвиток. Тенденції розвитку сучасної концепції 

маркетингу. 

Типи маркетингу залежно від сфер застосування. Маркетинг споживчих 

товарів. Маркетинг товарів промислового призначення. Маркетинг послуг. 

Маркетинг організацій. Маркетинг окремих осіб. Маркетинг місць. 

Маркетинг ідей. Типи маркетингу залежно від рівня використання. 

Мікромаркетинг. Макромаркетинг. 

Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності 

(орієнтований на продукт, споживача, змішаний), сфери маркетингової 

діяльності (маркетинг товарів споживчого попиту, виробничо-технічного 

призначення, торговельний), періоду, на який розробляється маркетингова 

політика підприємства (стратегічний, тактичний, оперативний), попиту 

(конверсійний, стимулюючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, розвиваючий, 

демаркетинг, тактичний, протидіючий, індивідуальний), основних об’єктів 

уваги, кінцевої мети та способів її досягнення (виробничий, товарний, 

збутовий, ринковий, сучасний), міри координації виконуваних на 

підприємстві маркетингових функцій (інтегрований та неінтегрований), 

кінцевої мети діяльності (комерційний та некомерційний (метамаркетинг)), 

видів продукції (маркетинг товарів та послуг), рівня вирішення 

маркетингових задач (макро- та мікромаркетинг), міри диференціації 

маркетингових функцій (глобальний та диференційований). Маркетинг на 

зовнішньому ринку (експортний, зовнішньоекономічний, міжнародний, 



 

 

глобальний). 

Тема 2. Маркетингове середовище та конкурентні переваги 

підприємства 

Маркетингове середовище: сутність, склад, характеристика. 

Визначення маркетингового середовища. Склад маркетингового 

середовища: макро- і мікросередовища. PEST-фактори та їх характеристика.  

Характеристика мікросередовища: постачальники, маркетингові 

посередники, клієнти, конкуренти, контактні аудиторії. Сутність, види та 

діагностика конкурентного середовища. Державне регулювання конкуренції 

в Україні. 

Внутрішнє середовище підприємства: концепція управління, фінансові 

ресурси, інформаційне забезпечення, структура апарату управління 

підприємства, корпоративна культура, цілі та комплекс маркетингу. 

Зовнішнє макро- та мікросередовище підприємства. 

Фактори макросередовища: економічні, політичні, правові, соціальні, 

науково-технічні, екологічні, демографічні, культурні. Контрольовані та 

неконтрольовані фактори макро- і мікро середовища, під постійним впливом 

яких знаходиться система маркетингу підприємства. 

Сутність конкуренції, законодавчі та галузеві обмеження; види 

конкуренції на цільовому ринку; ключові переваги підприємства у 

конкурентній боротьбі; вибір стратегії досягнення конкурентних переваг. 

Модель Портера. 

Поняття конкурентоспроможності, інтегральний показник 

конкурентоспроможності,  методика оцінки конкурентоспроможності 

установи на основі споживчих вимог.  

Тема 3. Формування маркетингової інформаційної системи на 

основі проведення маркетингових досліджень 

Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. 

Класифікація маркетингової інформації. Первинна та вторинна інформація, 

переваги і недоліки, що визначають доцільність її отримання та 

використання. 

Поняття маркетингової інформаційної системи. Маркетингові 

дослідження як основна складова формування банку даних маркетингової 

інформаційної системи підприємства. Сутність маркетингових досліджень, 

практика організації проведення на зарубіжних та вітчизняному ринках. 

Маркетингові дослідження потреб, поведінки покупців, продуктів, 

ринку, товарів, конкурентів, реклами. 

Види маркетингових досліджень залежно від типу та методів 

отримання інформації, від мети досліджень і кількості досліджуваних 

об'єктів. Методи маркетингових досліджень: аналіз документів, 

спостереження, опитування, експеримент. Кількісні методи маркетингових 

досліджень. Якісні методи маркетингових досліджень. Доцільність їх 

застосування. Інструментарій, що застосовується під час проведення 

маркетингових досліджень. Створення листів опитування. 

Зміст етапів проведення маркетингових досліджень: визначення 



 

 

проблеми і формулювання мети досліджень, складання плану досліджень, 

збір маркетингової інформації, аналіз та інтерпретація даних, підготовка та 

подання звіту (розроблення рекомендацій). 

Базові концепції дослідження попиту та пропозиції на ринку товарів та 

послуг і в окремих його сегментах, місткості ринку, рівня цін і цінової 

еластичності попиту та пропозиції, ступеня та умов ринкової конкуренції. 

Кон'юнктурний огляд: особливості та тенденції розвитку ринку товарів 

та послуг, аналіз причинно-наслідкових зв'язків, мікро-показники та макро-

показники, їх динаміка. 

Нейромаркетинг як сучасний метод маркетингових досліджень. 

Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів. Вибір цільових 

сегментів 

Потреби і попит суб’єктів ринку: сутність, класифікація, вимірювання 

потреб, методи дослідження попиту. Потреби - вихідна ідея маркетингу. 

Визначення потреб.  

Стадії розвитку потреб та їх характеристика. Фактори, що впливають на 

потреби. Класифікація потреб за різними ознаками. Вимірювання потреб. 

Попит: сутність та умови виникнення. Взаємозв’язок та відмінність попиту і 

потреб, класифікація попиту. 

Методи оцінки поточного попиту. Методи прогнозування попиту. 

Моделювання поведінки покупців. Типи покупців, їх характеристика та 

особливості. Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого 

та невиробничого призначення, вибору продукту для задоволення існуючої 

потреби. 

Особливості купівлі товарів виробничого призначення. Типи ситуацій 

під час здійснення закупівель для потреб підприємства. Основні фактори, 

що визначають процес прийняття рішення про купівлю: економічна, 

політична ситуація в країні, стан кон’юнктури ринку, інфраструктура та 

особливості підприємства, міжособистісні відносини та особливості рис 

характеру відповідального за закупку. 

Етапи прийняття рішення про придбання споживчих товарів: 

усвідомлення проблеми, пошук інформації (джерела інформації), оцінка 

варіантів (моделі оцінки та вибору продукту), можливі рішення щодо 

купівлі, реакція на купівлю (варіанти використання товару після продажу). 

Розгорнута модель поведінки покупців. 

Сутність та ознаки сегментації ринку. Стратегії охоплення ринку. 

Визначення сегментації ринку. Мета та завдання сегментації. Значення 

сегментації ринку. Процес сегментації ринку та його характеристика. 

Ознаки сегментації ринку: географічні, психографічні, поведінкові, 

демографічні, геодемографічні, соціально- економічні, культурні. Критерії 

вибору цільового сегменту. Підходи до сегментації ринку: масовий ринок, 

сегментація ринку, множинна сегментація ринку. 

Стратегії маркетингу щодо сегментації ринку: стратегія 

недиференційованого маркетингу, стратегія цільового маркетингу, стратегія 

диференційованого маркетингу, стратегія індивідуалізованого маркетингу. 



 

 

Чинники вибору стратегії сегментації. 

Типологія споживачів: поняття та підходи до її здійснення. Поняття 

типології споживачів. Підходи до здійснення типології споживачів. 

Типологія за факторами-детермінантами. Емпірична типологія на основі 

психографічного аналізу поведінки. 

Панельні дослідження як джерела інформації для розробки типології 

споживачів. 

Тема 5. Маркетингова товарна політика 

Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики 

підприємства. Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. Види 

класифікації продуктів (товарів, послуг). Три рівні товару. Характеристика 

споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг. 

Поняття номенклатури продуктів, товарного асортименту, показники 

оцінки (глибина, ширина, насиченість, гармонійність, стійкість, коефіцієнт 

оновлення). 

Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого 

циклу. Зміст діяльності та особливості маркетингу на кожному етапі 

життєвого циклу товару: впровадження товару на ринок, зростання обсягів 

продажу, зрілості (зростаючої, стабільної, спадаючої), падіння обсягів 

реалізації. 

Сутність та роль інновацій у маркетинговій діяльності підприємства. 

Основні етапи розроблення нових продуктів. Впровадження нових товарів 

на ринок та основні причини поразок. Значення пробного маркетингу. 

Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів. Поняття та 

значення брендингу, проблеми створення корпоративних символів, марок. 

Охорона прав на товарні знаки. Упаковка товару: види, функції, проблеми, 

штрихове кодування товару. Види сервісного обслуговування, його 

принципи. Критерії оцінки рівня розвитку сервісу. 

Поняття якості та конкурентоспроможності товару. Позиціонування 

товару на ринку. 

Фактори, що впливають на формування конкурентоспроможності 

товару та критерії її оцінки. Методи визначення конкурентоспроможності 

продуктів. Завдання маркетингу щодо забезпечення 

конкурентоспроможності продуктів (товарів, послуг). 

Значення системи сертифікації товарів у підвищенні рівня їх якості. 

Показник комплексної оцінки якості товару з урахуванням його специфіки. 

Тема 6. Маркетингова політика розподілу 

Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі 

маркетингу. Поняття системи розповсюдження та її складові елементи. 

Канали розповсюдження, рівні, характеристика каналів розповсюдження 

різних рівнів. Функції каналів розповсюдження. 

Види маркетингових систем розповсюдження (традиційні, 

багатоканальні, горизонтальні, вертикальні). Розвиток вертикальних 

маркетингових систем розповсюдження, їх різновиди (керовані, 

корпоративні, договірні). Особливості договірних вертикальних 



 

 

маркетингових систем розповсюдження (добровільних об'єднань роздрібних 

торговців під егідою оптовиків, підприємств утримувачів привілеїв, 

кооперативів роздрібних торговців). 

Маркетингові рішення щодо структури каналу розповсюдження та 

схема їх прийняття (визначення основних варіантів каналу, визначення 

числа посередників, відбір учасників каналу, мотивування посередників та 

оцінка їх діяльності). Характеристика інтенсивного, селективного та 

ексклюзивного розповсюдження. Типи підприємств оптової та роздрібної 

торгівлі. 

Методи розповсюдження послуг. Види та особливості посередників у 

виробничій та невиробничій галузях. Маркетинговий логістичний підхід 

при організації розповсюдження продуктів. 

Правила та сучасні техніки продажу товарів. Ефективний 

телемаркетинг (правила та алгоритм роботи з клієнтами, техніки та табу 

телемаркетингу). 

Тема 7. Маркетингова політика комунікацій 

Значення, місце, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у 

комплексі маркетингу. Характерні особливості елементів системи 

маркетингових комунікацій: видів реклами, методів стимулювання збуту, 

персонального продажу, зв'язків з громадськістю. Фактори, що визначають 

структуру комунікаційних заходів: тип товару, етап життєвого циклу товару, 

ринку, вид стратегії збуту, ступінь інформованості покупців. 

Роль реклами. Розроблення програми рекламної діяльності. Зміст, 

схема, форма та структура рекламного звернення. Вибір носіїв рекламних 

об'яв та критерії оцінки ефективності реклами. Поняття «фірмового стилю». 

Зв'язки з громадськістю та їх роль у збільшенні довіри до товарів, 

послуг та підприємства. Традиційні та нові інструменти заходів зв'язків з 

громадськістю (підтримування контактів із засобами масової інформації, 

проведення презентацій, ювілейних заходів, організація консультування 

споживачів і посередників, спонсорство тощо). 

Напрями здійснення стимулювання збуту: стимулювання споживачів, 

співробітників підприємства, посередників. Особливості застосовування 

засобів стимулювання збуту. 

Процес персонального продажу. Типи презентації. Можливі 

ускладнення під час персонального продажу та способи їх уникнення. 

Структура комунікаційного бюджету і фактори, що визначають його 

розмір. Методи розрахунку комунікаційного бюджету. 

Оцінка ефективності комунікаційної програми (психологічна та 

комерційна ефективність). 

Тема 8. Маркетингова цінова політика 

Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу 

підприємства. Цілі ціноутворення: максимізація прибутку, збільшення 

частки ринку, забезпечення виживання підприємства. 

Визначальні фактори, що впливають на формування цінової політики 

підприємства: витрати, попит, рівень конкуренції, державне регулювання 



 

 

цін, особливості системи розповсюдження. Особливості встановлення цін на 

ринках різних типів. Тенденції зсуву ролей цінової та нецінової конкуренції. 

Види цінових стратегій: стратегії високих, низьких цін, цін на 

принципово нові товари, цін на товари-імітатори, не округлених цін; єдиних 

цін, гнучких цін, стратегії у межах товарного асортименту (цінових ліній, 

цін на товари, що доповнюють, на комплектуючі товари). Цінова 

дискримінація. 

Методи ціноутворення. Структура ціни. Встановлення ціни з 

урахуванням якості продукції, вивчення попиту споживачів, економічних та 

психологічних можливостей покупців, розрахунку витрат, порівняння з 

цінами на аналогічні товари конкурентів, визначення етапу життєвого циклу 

товару, співвідношення цін між товарами та їх модифікаціями, сезону та 

регіону реалізації продукції. Залежність цін від відносин між партнерами. 

Види знижок, націнок, надбавок. Вибір економічно обґрунтованої ціни. 

Тема 9. Цифровий маркетинг 

Цифровий маркетинг та його основні заходи: пошукова оптимізація 

(SEO), пошуковий маркетинг (SEM), контент-маркетинг, маркетинг в 

електронній комерції, маркетинг соціальних медіа (SMM), прямі розсилки, 

контекстна реклама, реклама в електронних книгах, програмах, іграх та 

інших формах цифрової продукції. Особливості цифрового маркетингу. 

Інструменти цифрового маркетингу. Віртуальний маркетинг. Маркетингові 

комунікації в мережі Інтернет. Мобільні додатки. Таргетинг маркетингу. 

Хмарні технології у маркетингу. Вірусний маркетинг. 

Тема 10. Екологічний маркетинг 
Сутність та значення екологічного маркетингу. Концепція екологічного 

маркетингу. Екологічні потреби. Екологічні товари. Оцінка відповідності 

екологічних товарів потребам ринку. Поведінка споживача на ринку 

екологічних товарів. Стимулювання екологічного попиту. Ціноутворення на 

ринку екологічно-чистих товарів. Розподіл екологічно-чистої продукції. 

Комунікації в системи екологічного маркетингу 

Тема 11. Міжнародний маркетинг 

Міжнародний маркетинг. Середовище міжнародного маркетингу. 

Міжнародне маркетингове дослідження. Аналіз і вибір закордонних ринків. 

Міжнародна товарна політика і стратегія. Міжнародна комунікаційна 

політика. Міжнародне ціноутворення. Міжнародна дистрибуція продукції. 

Міжнародні маркетингові комунікації. Управління міжнародним 

маркетингом. 

Тема 12. Управління маркетинговою діяльністю 

Функція маркетингу - система маркетингу - служба маркетингу. 

Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. 

Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні 

вимоги до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, 

переваги і недоліки. Функціональні зв'язки маркетингу на підприємстві. 

Особливості організації маркетингу на підприємствах різних типів. 

Організаційні структури служби маркетингу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/SEO
https://uk.wikipedia.org/wiki/SEM
https://uk.wikipedia.org/wiki/Контент-маркетинг
https://uk.wikipedia.org/wiki/SMM
https://uk.wikipedia.org/wiki/Контекстна_реклама


 

 

Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, 

товарної, географічної, ринкової та матричної організаційної структури, їх 

спільні риси та відмінності. 

Типове положення про службу маркетингу. Посадові інструкції 

маркетологів. Професійні вимоги до спеціалістів маркетологів. Підбір і 

підготовка персоналу служби. Мотивація персоналу служби маркетингу. 

Суть та система маркетингового планування. Організація 

маркетингового планування. Маркетингове стратегічне та оперативне 

планування маркетингу. Принципи і методи планування управління 

маркетингом на підприємстві. План маркетингу як інструмент планування і 

реалізації маркетингової діяльності підприємства. Розробка плану 

маркетингових заходів. Визначення витрат на маркетинг. 

Контроль маркетингу та його види. Контроль у системі як постійна 

оцінка ефективності проведення маркетингових заходів. Основні напрями 

контролю. Методи контролю маркетингової діяльності в цілому і окремих 

компонентів комплексу маркетингу. Види контролю. Позавідомчий контроль 

якості продукції. Взаємозв'язок між плануванням, організацією маркетингу і 

системою контролю. Ревізія маркетингу. Ціль маркетингової ревізії. 

Оцінка ефективності маркетингу в цілому, окремих його процесів, 

стратегій, тактичних дій, рекламної діяльності, окремих фаз, 

інформаційного забезпечення. 

Суть та система маркетингового планування. Організація 

маркетингового планування. Маркетингове стратегічне та оперативне 

планування маркетингу. 

Принципи і методи планування управління маркетингом на 

підприємстві. План маркетингу як інструмент планування і реалізації 

маркетингової діяльності підприємства. Розробка плану маркетингових 

заходів. Визначення витрат на маркетинг.Контроль маркетингу та його види. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та маркетингові показники, 

обґрунтовувати управлінські рішення на основі 

використання необхідного аналітичного  інструментарію. 

РНД 2 Демонструвати вміння застосовувати інноваційні підходи 

щодо провадження маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового 

середовища. 

РНД 3 Ідентифікувати та оцінювати маркетингові  ризики 

господарської діяльності підприємств  

РНД 4 Демонструвати вміння розробляти маркетингові стратегії 

залежно від конкурентної позиції фірми на ринку. 

РНД 5 Визначати функціональні області маркетингової діяльності 

підприємства та їх взаємозв’язки в системі управління, 



 

 

розраховувати відповідні показники, які характеризують 

результативність такої діяльності. 

РНД 6 Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні 

технології, а також програмні продукти, необхідні для 

належного провадження маркетингової діяльності та 

практичного застосування маркетингового інструментарію. 

РНД 7 Демонструвати вміння  організовувати і управляти 

маркетинговою діяльністю на підприємстві. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

РН 5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності 

організації 

РН 9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи. 

РН 11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації 

РН 15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), 

повагу до різноманітності та міжкультурності. 

РН 17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція Л. 1-2, ПР. 1-2. 

Тема 2. Маркетингове середовище та  конкурентні переваги підприємства Л 

3, ПР. 3. 

Тема 3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі 

проведення маркетингових досліджень Л. 4,5, ПР. 4,5. 

Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів. Вибір цільових сегментів 

Л. 6, ПР. 6. 

Тема 5. Маркетингова товарна політика Л. 7, ПР. 7. 

Тема 6. Маркетингова політика розподілу Л. 8, ПР. 8. 

Тема 7. Маркетингова політика комунікацій Л.9, ПР. 9. 

Тема 8. Маркетингова цінова політика Л. 10, ПР. 10. 

Тема 9. Цифровий маркетинг. Л. 11, ПР.11. 

Тема 10. Екологічний маркетинг Л. 12, ПР. 12. 

Тема 11. Міжнародний маркетинг Л. 13, ПР. 13. 

Тема 12. Управління маркетинговою діяльністю Л. 14-15, ПР. 14-15. 

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 

Методи викладання, навчання 

МН1. Інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-

демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, 

підготовка аналітичних 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 

маркетингу, 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 застосовувати теоретичні знання на 

реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання і передбачають розв’язок 

студентами кейсів на основі даних підприємств та організацій, розрахунок 

базових показників. 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. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала Визначення  Чотирибальна 

Рейтингова 

бальна 

оцінювання    
національна 

шкала 

шкала 

оцінювання 

ECTS    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 –  35-59 

 можливе складання   

 заходу  підсумкового   

 семестрового    



 

 

 контролю     

     

F НЕЗАДОВІЛЬНО –  1-34 

 до заходу 

2 (незадовільно) 

 

 

підсумкового 

  

    

 семестрового    

 контролю  не   

 допускається,    

 необхідний     

 повторний курс з   

 навчальної     

 дисципліни    

      
 

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 

виконання аналітичних завдань; обговорення та взаємооцінювання 

студентами виконаних практичних завдань, ситуаційних 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 екзамену, в тому числі 

результати виконання модульних контрольних робіт. 

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих 

групах, індивідуальних завдань, розрахунку статистичних показників, 

статистичного аналізу реальних рядів динаміки, формування 

пояснювальних записок, участь у дискусіях тощо). 

Заходи контролю 

Максимальна 

Заходи контролю Максимальна 

  
кількість 

балів 

(Траєкторія 1) 

кількість балів 

(Траєкторія 2) 

 

  

    

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 

Індивідуальна 

робота 10 

  (кейс) 1  

    

Практичне заняття 7 2 

Індивідуальна 

робота 10 

  2  

    

Практичне заняття 8 2 Аналітично- 10 

  

розрахункова 

робота  

    

Практичне заняття 9 2 

Контрольна 

робота 10 

    

Практичне заняття 10                  2 (тести)  

    

Практичне заняття 11    

 

2 

   

Практичне заняття 12 2   

    

Практичне заняття 13 

 

Індивідуальна робота 

2 

 

10   

або тези    

    

Контрольна робота 10   

(тести)    

    

Езамен 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 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

1. Крикавський Є. В. Маркертингова інформація: 

підручник / Є. В. Крикавський, О. В. Дейнега, І. О. Дейнега, 

Л. О. Шелюк, О. А. Кратт, Р. Патора. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2014. – 416 с. 

2. Крикавський Є. В. Старатегічний маркетинг: 

навчальний посібник / Є. В. Крикавський, Л. І. Третьякова, 

Н. С. Косар. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2012. – 256 с. 

3. Маркетинг: навч. посібник. Коваленко В.В., Тридід 

С.О., Торяник Ж.І. – Львів.: “Новий Світ-200”, 2011. – 266 

с.  

4. Парсяк В.Н. Маркетинг: сучасна концепція та 

технології : підручник / В.Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2015. – 324 с. 

5. Петруня Ю. Є. Маркетинг : навчальний посібник / Ю. 

Є. Петруня, В. Ю. Петруня. – 3-тє вид., переробл. і доповн. 

– Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 

2016. – 362 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Фінанси підприємств 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
 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 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 

дисципліни 

15 тижнів протягом 4-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 

індивідуальна робота), 115 годин 

становить самостійна робота, атестація 

залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Фінанси (Рівень А-Фінанси, гроші та 

кредит) 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. 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. 

4. 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 

підприємств. Принципи організації фінансів підприємств. Групи фінансових 

відносин, які належать до фінансів підприємств.  

Тема 2. Фінансові ресурси підприємств 

Власні фінансові ресурси 

Сутність власних фінансових ресурсів підприємств. Склад власних 

фінансових ресурсів підприємств. Характеристика власних фінансових ресурсів 

підприємств. 

Запозичені фінансові ресурси 

Сутність запозичених фінансових ресурсів підприємств. Склад 

запозичених фінансових ресурсів підприємств. Характеристика запозичених 

фінансових ресурсів підприємств. 

Тема 3. Фінансове планування та прогнозування 

Зміст та завдання фінансового планування. Методи фінансового 

планування. Зміст і структура фінансового плану підприємств. 

Тема 4. Фінансовий аналіз 

Оцінка фінансового стану підприємств, її необхідність і значення. 

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств. Види 

фінансового аналізу. 

Тема 5. Фінансовий контроль 

Сутність фінансового контролю. Види фінансового контролю підприємств. 

Необхідність фінансового контролю на підприємствах. Суб’єкти і об’єкти 

фінансового контролю 

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 

безготівкових 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 

дисципліни та відповідальність за порушення. 

Безготівкові розрахунки підприємства 

Сутність безготівкової форми розрахунків. Характеристика форм 

безготівкових 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 

результатів 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 

засобів підприємств. Фінансове забезпечення ремонту основних виробничих 

засобів. 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 

оборотних 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 дебіторської заборгованості підприємств. 

Методи розрахунку ресурсу сумнівних боргів. 

Тема 13. Кредитування підприємств 

Основи кредитування підприємств 

Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів. 



 

 

Класифікація кредитів, що надаються підприємствам. Види банківського 

кредиту та їх характеристика.  

Оцінка кредитоспроможності підприємств 

Порядок надання банківського кредиту. Оцінка кредитоспроможності 

позичальника. 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 санації підприємств. 

Фінансово-правові аспекти фінансової санації та банкрутства 

підприємств 

Порядок оголошення підприємств банкрутом. Задоволення претензій 

кредиторів. Санація через реорганізацію (реструктуризацію). Мирова угода. 

Приховане, фіктивне та навмисне банкрутство.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти: 

РНД1 Здатен демонструвати знання теорії фінансів підприємств, 

особливостей формування та розміщення фінансових ресурсів 

підприємства, контролю за ефективністю їх використання. 

РНД2 Здатен демонструвати розуміння сутності та форм здійснення 

грошових розрахунків підприємства. 

РНД3 Здатен демонструвати знання та практичні навички щодо 

фінансового планування, аналізу та контролю. 

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 

становища чи фінансовій кризі. 

http://books.efaculty.kiev.ua/finpd/2/r5/7.htm
http://books.efaculty.kiev.ua/finpd/2/r5/7.htm


 

 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

РН6 
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень 

РН7 Виявляти навички організаційного проектування 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1. 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 

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 



 

 

підприємств, 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 застосовувати 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). Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та у 

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) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО 

– можливе 

складання заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2(незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО 

– до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

недопускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

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 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 ситуацій 

15 х 3 бали = 45 балів 

Лекційні заняття (участь у дискусіях) 15 х 1 бал = 15 балів 

Всього за результатами сумативного 

оцінювання під час навчальних занять 
60 балів 

Підсумковий контроль: 

Модульні контрольні роботи 

 

2 х 20 балів = 40 балів 

                        

Всього 100 балів 
 

Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3.Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-

методичнезабезпечення 

1. 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.  

2. Фінанси підприємств: Практикум/ Том 

2. Фінансова діяльність 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. – 128 с. 

3. 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. 

4. Бердинець М. Д. Фінанси 

підприємств: навч. посіб. /. М. Д. Бедринець, 

Л. П. Довгань. – К. : Центр учбової 

літератури, 2018. – 292 с. 

5. 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.  

6. Господарський кодекс України за 

станом на 16 січня 2003 р. № 436–IV /  

8. Непочатенко О.О. Фінанси 

підприємств: підручник / О.О. Непочатенко, 

Н.Ю. Мельничук. – К.: ЦУЛ, 2017. – 504 с. 

9. Петрович, Й. М. Економіка і фінанси 

підприємства: підручник / Й. М. Петрович, 

Л. М. Прокопишин-Рашкевич ; ред. Й. М. 

Петрович. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 

408 с.  

10. Податковий кодекс України // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.gov.ua. 

 



 

 

3 курс 

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 
 Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробники Колодій С.Ю., д.е.н., професор, 

професор кафедри менеджменту та 

інформаційних технологій, ЧННІ  УБС 

Гаряга Л.О., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій, ЧННІ  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 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 становить 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 

УБС студія «Тайм менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі»,  

Менеджмент (Рівень А- Менеджмент та 

управлінський облік 

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, самоствердження, завзятість, 

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

проникливість, швидкість, концептуальність і послідовність мислення, 

прагнення до творчості, почуття гумору.); особистісні: (особисті та ділові). 

Тема 2. Лідерство та управління 

Принципи та методи управління. Форми влади. Підходи до управління. 

Причини невдач в управлінні. Від менеджера до лідера. Ситуаційне лідерство: 

адаптація власного стиля до потреб послідовників. Функції лідерства в 

організації та роль лідера в ініціюванні та впровадженні 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. Високоефективні команди. Якості, необхідні для створення ефективної 

та злагодженої команди. Складові ефективної комунікації. Надання та 

отримання зворотного зв’язку. Техніки для налагодження 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 конфлікти. 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 здоров’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 Розвиток лідерського потенціалу. 

Індивідуальне лідерство: мета і засоби. Ключові принципи мотивації. 

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

базових 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. Трансформаційне 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, самомотивація, саморегулювання, соціальне усвідомлення 

(емпатія) і управління стосунками (комунікативність). Чому це важливо для 

лідерства та командної роботи. Практика самоусвідомлення і саморегулювання 

Лідерство в складній і небезпечній ситуації. Лідерство і емпатія. Лідерство і 

здатність чути. Лідерство і впевненість. Психофізичні передумови лідерства.  

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 ефективності безпечної 

діяльності людини: основні принципи застосування. Логічні рівні зміни 

поведінки людини (піраміда Р. Ділтса). Соціально-психологічна компетентність 

лідера. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: здобувач 

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

включаючи питання мотивації, групової динаміки, 

командоутворення, комунікацій, лідерства та управління 

конфліктами 

РНД 2 демонструє розуміння комунікаційних процесів в організації, основ 

ділового спілкування, принципи і методи організації ділових 

комунікацій 

РНД 3 демонструє навички сучасних технологій ефективного впливу на 

індивідуальну та групову поведінку в організації 

РНД 4 показує вміння аналізувати та використовувати особливості різних 

стилів лідерства 

РНД 5 розробляє етапи розвитку  особистісного потенціалу: розвивати 

навички аналітичного і критичного мислення і розуміння; оцінювати 

ідеї та пропозиції; формулювати докази; робити висновки і 

узагальнювати аргументи; творчо генерувати нові ідеї 

РНД 6 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: 

РН2 Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя. 



 

 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

РН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

РН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації. 

РН14 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди 

до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

РН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

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 використанням мультимедійного обладнання); 

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

підготовка самопрезентації, 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 практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами практичних 

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 

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) 

64-74 

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 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «УБС студія 

«Лідерство та командна 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 4. 

Таблиця 4. 

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 

кількість балів 

за захід 

поточного 

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 

навчально-методичне 

забезпечення 

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

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

за ред. Л.М. Сергеєвої. – Івано-Франківськ. 

«Лілея-НВ», 2015. – 296 с. 

2. Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг 

лідерських якостей та практичних навичок 

менеджера. Уроки видатних підприємців: навч. 

посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, 

В.В. Карманенко. – К. : Знання, 2013. – 358 с.  

3. 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. 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

СТРАХУВАННЯ  

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Страхування  

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра фінансів та 

банківської справи 

Розробник Кузнецова С.А., д.е.н., професор, 

проректор з навчально-методичної 

роботи  «УБС» 

Вовчак О.Д., д.е.н., професор, 

завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування 

ІБТБ  «УБС»,  

Шабанова О.В., к.е.н., доцент 

кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування ЧННІ  «УБС» 

Шевчук О.О., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування ЛННІ  «УБС» 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти 

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 Нагайчук Н.Г., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів та банківської  справи 

Харченко А.М., кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 



 

 

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 (Рівень А-

Фінанси, гроші та кредит), 

Статистика, Фінанси підприємств. 

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, 

зумовленої ризиковими обставинами. Страхові фонди як матеріальна основа 

страхового 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 

застосування страхування. 

Принципи страхування: страховий інтерес, максимальна сумлінність 

суб'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 

резервуються на покриття можливих втрат від непередбачених обставин; в 

ефективнішому формуванні й використанні фондів соціального призначення; у 

збільшенні обсягів інвестицій. 

Особливості ісламського страхування. 

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 

страхування. 

Класифікація за родом небезпеки: страхування вогневих, інженерних, 

сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та інших ризиків. 

Класифікація за формами проведення. Обов'язкове страхування. 

Добровільне 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. 

Активне 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 

визначення 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. 

Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. Реалізація страхових 

послуг. Страхові договори, порядок їх підготовки та укладення. Права та 

обов'язки сторін. 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 

представництва. 

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 

міжнародних стандартів. 

Орган нагляду за страховою діяльністю та його функції. Реєстрація та 

ліцензування 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 

захворювань. Страхування від нещасних випадків на транспорті; страхування 

військовослужбовців; страхування працівників ризикових професій тощо. 

Добровільне індивідуальне й колективне страхування від нещасних 

випадків. 

Медичне страхування. Суб'єкти та об'єкти страхування. Умови 

обов'язкового 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: 

страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, 

страхування 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 

розвитку. 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 

перестрахування. Квотні й ексцедентні договори пропорційного 



 

 

перестрахування, їх характеристика, переваги та вади. 

Непропорційне перестрахування: на базі ексцеденту збитку, на базі 

ексцеденту 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 

вільних коштів. 

Витрати страховика: їх склад та економічний зміст. Собівартість страхової 

послуги. Виплата страхових сум і страхового відшкодування. Витрати на 

утримання 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. 

Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності. 

Фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній. 

Платоспроможність страховика, умови її забезпечення. Власні кошти 

страховика. Технічні резерви, їх склад. Показники платоспроможності. 

Фактичний і нормативний запаси платоспроможності, порядок їх обчислення.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти: 

РНД1 Демонструє знання сутності страхового захисту; систематизує 

підходи до класифікації 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 прогнозувати майбутні наслідки на основі теоретичних 

знань та практичних вмінь 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень  

РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень  

РН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), 

повагу до різноманітності та міжкультурності. 

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 1-34 



 

 

заходу підсумкового 

семестрового контролю не 

допускається, необхідний 

повторний курс з навчальної 

дисципліни 
 

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, перевірка виконання аналітично-розрахункової роботи,  

презентація, есе; участь у дискусіях; виступи з доповідями; підсумкова 

контрольна робота; участь у науковій конференції з публікацією тез доповідей.  

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) 

Найменуванн

я заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменуван

ня заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ 

траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменува

ння заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ 

траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне 

заняття 1 

4 Практичне 

заняття 1 

4 

Практичне 

заняття 2 

4 Практичне 

заняття 2 

4 Практичне 

заняття 2 

4 

Практичне 

заняття 3 

4 Практичне 

заняття 3 

4 Практичне 

заняття 3 

4 

Практичне 

заняття 4 

4 Практичне 

заняття 4 

4 Практичне 

заняття 4 

4 

Практичне 

заняття 5 

4 Практичне 

заняття 5 

4 Практичне 

заняття 5 

4 

Практичне 

заняття 6 

4 Практичне 

заняття 6 

4 Індивідуаль

на робота  1 

10 

Практичне 

заняття 7 

5 Практичне 

заняття 7 

4 Індивідуаль

на робота  2 

10 

Практичне 

заняття 8 

4 Практичне 

заняття 8 

4 Індивідуаль

на робота 3 

10 

Практичне 

заняття 9 

4 Практичне 

заняття 9 

4 Індивідуаль

на робота 4 

10 



 

 

Практичне 

заняття 10 

4 Практичне 

заняття 10 

4 Аналітично

-

розрахунко

ва робота 

15 

Практичне 

заняття 11 

4 Індивідуаль

на робота 1 

10 Аналітично

-

розрахунко

ва робота 

15 

Практичне 

заняття 12 

4 Індивідуаль

на робота  2 

10 Участь у 

науковій 

конференці

ї з 

публікаціє

ю тез 

доповідей 

10 

Індивідуальн

а робота 1 

12 Індивідуаль

на робота  3 

10   

Індивідуальн

а робота 2 

10 Аналітично

-

розрахунко

ва робота 

15   

Індивідуальн

а робота 3 

10 Самостійна 

робота 

5   

Тестування 10 Участь у 

науковій 

конференції 

з 

публікацією 

тез 

доповідей 

10   

Самостійна 

робота 

8     

Всього 100 Всього 100  Всього 100 

Політика виставлення балів.  Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.9 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проєкційна 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., 

Кадебська 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) 

6. Страхування : навчальний посібник / О. С. 

Журавка, А. Г. Бухтіарова, О. М. Пахненко. – 

Суми : Сумський державний університет, 2020. – 

350 с. 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (РІВЕНЬ А)» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Економічний аналіз (рівень А) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра обліку і 

оподаткування 

Розробник Лук’янець О.В., к.е.н., доцент, доцент 

кафедри обліку і оподаткування ЧННІ 

УБС; 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 5-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 робота, атестація: 

3 години екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач 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  

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 

методики аналізу та оцінювання результатів діяльності підприємств, а також 

розвиток логічного мислення у студентів щодо пошуку найбільш ефективних 

управлінських рішень в сучасних умовах господарювання. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1.  Предмет, об’єкт  і завдання економічного аналізу 

Економічний аналіз як галузь економічної науки. Основні етапи розвитку 

економічного аналізу. Його роль в управлінні господарством та підвищенні 

ефективності виробництва. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки. 

Господарська діяльність як предмет економічного аналізу. Об'єкти і суб'єкти 

аналізу. Зміст аналізу. Умови, які спонукали до розвитку аналізу на 

підприємствах. Використання в економічному аналізі системи показників. 

Основні категорії економічного аналізу Ресурси, фактори (чинники), резерви 

виробництва, їх класифікація. Завдання економічного аналізу. Оцінка 

результатів господарської діяльності. Сприяння управлінню й контролю 

виробництва. Пошук та виявлення резервів, заходи для їх реалізації з метою 

підвищення ефективності виробництва. Місце економічного аналізу 

господарської діяльності у системі наук. Його зв'язок з політичною економією, 

галузевими економіками, маркетингом, організацією виробництва й управління, 

фінансуванням, банківською справою, статистикою, бухгалтерським обліком, 

аудитом тощо. 

Тема 2. Види аналізу та його інформаційне забезпечення. 

Види та напрямки економічного аналізу. Оперативний аналіз. Перспективний 

аналіз. Техніко-економічний і фінансово-економічний аналіз. Міжзаводський, 

або порівняльний аналіз. Функціонально-вартісний і системний аналіз. 

Зміст й поняття інформації. Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової 

економіки. Гласність і секретність інформації. Комерційна таємниця, її межі та 

значення для суб'єктів господарської діяльності. Організація й контроль потоків 

інформаційного забезпечення виробництва. Характеристика й класифікація 

найважливіших видів інформації на підприємстві. Система техніко-

економічних показників як база економічного аналізу. Вимоги, яким повинна 

відповідати система обліку й звітності. 

Нагромадження, обробка, систематизація, зберігання й використання 

аналітичної інформації.Використання ЕОМ в економічному аналізі. Розробка й 

класифікація аналітичних задач. Створення автоматизованого банку даних для 

розв'язування аналітичних задач. Перевірка вірогідності джерел інформації, які 

використовуються в аналізі. Перевірка за зовнішніми прикметами (за формою) 

та за змістом. Методи перевірки якості підприємства. Використання аудиту для  

перевірки якості бухгалтерських даних і звітів. 

Тема 3. Метод і методичні прийоми економічного аналізу 

Визначення методу. Класифікація методів. Метод економічного аналізу. 

Аналітичний метод і принципи аналітичного дослідження. Деталізація звітних 

показників. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. Способи 

елімінування: ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць та 



 

 

перерахунків. Порівняння, його застосування в аналізі. Види порівнянь. 

Вимоги, які пред'являються до забезпечення порівнянності даних. Прийоми 

нейтралізації цінового фактора, обсягу виробництва, структури та асортименту 

тощо. 

Моделювання. Види моделей. Використання моделювання в економічному 

аналізі. Балансові зіставлення. Застосування цього методу для перевірки 

узгодження й вірогідності звітних фактів. Використання балансових 

розрахунків для визначення величини невідомих показників і факторів. 

Сальдовий прийом, можливості використання його в аналізі. 

Статистичні методи, які застосовуються в аналізі. Табличний метод. 

Особливості побудови аналітичної таблиці. Використання табличного методу в 

аналізі. Прийоми групувань і вибірки. Динамічні ряди. Обчислення середніх і 

відносних величин. Графічні  методи. 

Економіко-математичні методи, які застосовуються в економічному аналізі, їх 

класифікація. Лінійне й динамічне програмування, теорія масового 

обслуговування, сітьові графіки, транспортна задача та ін. Особливості їх 

використання в аналізі господарської діяльності та сфери їхнього застосування. 

Соціологічні та інші методи, які застосовуються в економічному аналізі. 

Анкетний метод дослідження. Опитування суб'єктів аналізу. Проведення 

експерименту. 

Тема 4. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

Значення й завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг. Загальна 

схема й послідовність проведення аналізу. Система показників продукції та 

обсягів виробництва. Фактори виробництва продукції. Інформаційна  база 

аналізу. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному й вартісному 

вираженні. Оцінка динаміки обсягу продукції виробництва. Вимірювачі, які 

використовуються для обчислення динаміки показників. Аналіз впливу 

екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників, методики їх 

розрахунку. 

Аналіз асортименту й структури випуску продукції. Комплексний аналіз 

впливу асортименту й структурних зрушень на економічні показники роботи 

підприємства. Методика розрахунку впливу цього фактора на обсяг 

виробництва та Інші показники підприємства. Аналіз якості продукції та робіт. 

Показники якості. Сортність і методика аналізу її. Аналіз впливу зміни якості 

на економічні показники роботи підприємства. Аналіз виробничого браку 

підприємства. Аналіз  комплектності й ритмічності роботи підприємства. 

Оцінка резервів збільшення випуску продукції. 

Тема 5. Аналіз організаційно-технічного і економічного рівня 

підприємства 

Оцінка місця розташування та природно-кліматичних умов як об’єктивних 

факторів формування виробничої стратегії підприємства. Аналіз розмірів та 

організаційної структури господарства. 

Аналіз рівня спеціалізації та концентрації виробництва. Аналіз рівня 

інтенсифікації виробництва, результатів та економічної ефективності 

інтенсифікації. Оцінка результатів господарської діяльності. 



 

 

Тема 6. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці 

Значення й завдання аналізу. Загальна схема аналізу. Джерела інформації.  

Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами. Аналіз ефективності 

використання і освоєння виробничих потужностей. Аналіз використання 

робочого часу. Показники та аналіз динаміки продуктивності праці. Аналіз 

впливу трудових і організаційно-технічних факторів на динаміку 

продуктивності праці. Аналіз трудомісткості продукції, що випускається. 

Факторний  аналіз  продуктивності праці методом елімінування (ланцюгових 

підстановок, абсолютних і відносних різниць). Аналіз резервів продуктивності 

праці й випуску товарної продукції за рахунок кращого використання трудових 

ресурсів. 

Тема 7. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання 
Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й ефективності 

їх використання. Аналіз потреби підприємства в матеріальних ресурсах і рівня 

виробничих запасів. Фактори, що впливають на рівень складських запасів 

підприємства. 

Аналіз показників використання матеріальних ресурсів і оцінка динаміки 

матеріаломісткості продукції. Аналіз факторів зміни й виявлення резервів 

зниження матеріаломісткості продукції та підвищення ефективності 

виробництва. 

Тема 8. Аналіз довгострокових активів підприємства 

Значення й завдання аналізу довгострокових активів підприємства. Загальна 

схема аналізу. Джерела інформації. 

 Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних засобів. 

Показники забезпеченості підприємства устаткуванням, виробничими площами 

та іншими основними засобами. Оцінка динаміки оновлення й модернізації 

основних засобів, фондоозброєності праці. Оцінка інвестиційної активності 

підприємства. Аналіз використання основних засобів. Класифікація показників 

використання основних засобів. Аналіз фондовіддачі та факторів її зміни. 

Аналіз ефективності використання й освоєння виробничих потужностей. Аналіз 

використання виробничого устаткування. Методика визначення й розрахунку 

резервів збільшення випуску продукції. 

Тема 9. Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції 

Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат на 

підприємстві. Класифікація видів витрат і об'єктів аналізу. Система показників 

рівня витрат і собівартості продукції. Загальна схема формування витрат 

підприємства та їх аналізу. 

Напрямки аналізу витрат на підприємстві за їх елементами та статтями 

калькуляції, за залежністю від обсягу виробництва й збуту продукції, за 

місцями виникнення витрат, за об'єктами калькуляції. 

Аналіз собівартості продукції за статтями витрат. Аналіз матеріальних витрат. 

Аналіз витрат на заробітну плату й використання фонду оплати праці. Аналіз 

середньої заробітної плати. Непродуктивні виплати з фонду заробітної плати. 

Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію 

устаткування, цехових, загальногосподарських, позавиробничих витрат. 



 

 

Аналіз собівартості окремих виробів. Фактори формування собівартості 

виробів і методи їх аналізу. Аналіз інших статей собівартості продукції. 

Зміст і методи оперативного аналізу витрат на виробництво та збут продукції. 

Вибір показників оперативного аналізу та контролю витрат підприємства. 

Методи виявлення, оцінка й систематизація причин і винуватців відхилень 

витрат від плану. Підрахунок і розробка заходів для реалізації виявлених 

резервів собівартості. 

Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг. Аналіз виконання 

договірних зобов'язань по поставках: обсяг, строки, асортимент, якість. 

Характеристика взаємозв'язків показників випуску, відвантаження й реалізації 

продукції. Аналіз і оцінка збуту окремих товарів. 

Аналіз виторгу від експорту та факторів його зміни. Аналіз виконання 

зобов'язань по зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Оцінка 

загальних обсягів експортних поставок. Оцінка за асортиментом, за окремими 

покупцями, за групами країн, за видами поставок і формами розрахунків. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках та 

ефективності експертних операцій. 

Зміст і реалізація підсумкового аналізу виторгу від реалізації продукції й 

послуг. Підрахунок резервів збільшення реалізації продукції. 

Тема 10. Аналіз прибутку і рентабельності 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових 

результатів діяльності підприємства. Місце прибутку в системі узагальнюючих 

вартісних показників, його значення в оцінці та стимулюванні економічної 

ефективності роботи підприємства. 

Балансовий прибуток і його складові. Вплив окремих груп фінансових 

результатів на розмір балансового прибутку. 

Прибуток від реалізації (робіт, послуг). Аналіз факторів зміни прибутку від 

реалізації. Аналіз доходів і збитків, що не плануються. Оцінка втрачених 

можливостей збільшення прибутку й причин цього. 

Аналіз розподілу прибутку. Визначення суми чистого прибутку, який 

залишається у розпорядженні підприємства. Фактори, які впливають на розмір 

чистого прибутку: їх класифікація на залежні та незалежні від діяльності 

підприємства. Аналіз і обґрунтування доцільності основних напрямків 

використання прибутку. 

Аналіз показників рентабельності: загальна рентабельність виробництва, 

реалізованої продукції, окремих виробів. Фактори зміни рентабельності, 

резерви зростання. 

Тема 11. Аналіз фінансового стану підприємства 

Взаємозв'язок фінансового стану підприємства й результатів його виробничої 

та збутової діяльності. Характеристика бухгалтерського балансу як основного 

джерела інформації для оцінки фінансового стану підприємства: зміст, оцінка й 

аналітичне значення окремих статей балансу. Аналітичне групування статей. 

Оцінка фінансового стану підприємств. Визначення платоспроможності 

підприємства за балансом та іншими джерелами інформації. Поточна й 

очікувана платоспроможність. Фактори, що впливають на фінансовий стан 



 

 

організації. Основні заходи для стабілізації фінансового стану підприємства. 

Аналіз майна підприємства й джерел його покриття. Аналіз змін у складі та 

структурі активів балансу на конкретну дату й у динаміці. Оцінка 

співвідношення основного й оборотного капіталу. Аналіз структури основних і 

оборотних активів. Оцінка причин змін, які сталися в структурі активів, і 

їхнього впливу на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства. 

Аналіз матеріальних оборотних активів, виявлення надлишкових і 

непотрібних запасів, визначення шляхів їх скорочення. Аналіз дебіторської 

заборгованості: за обсягом, складом, структурою й строками її виникнення (за 

даними аналітичного обліку). 

Аналіз пасивів підприємства. Склад і співвідношення власного та позичкового 

капіталу на конкретну дату й у динаміці. Оцінка впливу змін у структурі 

джерел коштів на фінансовий стан підприємства. Аналіз причин зміни окремих 

джерел формування власного капіталу. Визначення за балансом власних 

обігових коштів. Аналіз залучених коштів за строками їх погашення. 

Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Відносні показники 

фінансової стійкості, методи їх визначення й оцінка досягнутого рівня. 

Узагальнюючі й проміжні показники ліквідності, показники короткострокової 

та довгострокової ліквідності: методи обчислення, оцінка їх відповідності 

оптимальним значенням. 

Аналіз оборотності обігових коштів і причин її зміни. Визначення суми 

ефекту від її зміни. 

Узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства й 

визначення шляхів фінансового оздоровлення. 

Тема 12. Комплексний аналіз та узагальнення результатів діяльності 

підприємства 

Методика комплексної оцінки діяльності підприємства. Формування системи 

показників, які відображають наявність, забезпеченість, використання 

ресурсного потенціалу, результати діяльності і ефективність виробництва. 

Методи комплексної оцінки: бальний метод, метод суми місць, метод 

рейтингової оцінки тощо. Визначення комплексного, узагальненого показника 

результатів діяльності підприємства. 

Оцінка діяльності підприємства за рейтинговим показником. Розробка заходів 

щодо підвищення ефективності. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД1 

демонструвати розуміння сутності господарських явищ і процесів 

підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів реального та фінансового секторів 

економіки 

РНД2 
демонструвати належний рівень знань щодо економічних категорій, 

нормативно-правової бази, загальнонаукових методів та 



 

 

специфічних методичних інструментів економічного аналізу 

РНД3 

демонструвати здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні, шукати, обробляти та аналізувати необхідну інформацію з 

різних джерел 

РНД4 

демонструвати здатність аналізувати фінансову, управлінську, 

податкову і статистичну звітність підприємств, оцінювати та 

розраховувати економічні показники із застосовуванням 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій 

РНД5 

демонструвати здатність правильно інтерпретувати отриману 

інформацію для формування висновків з метою прийняття 

управлінських рішень 

РНД6 

демонструвати вміння визначати напрями підвищення ефективності 

використання ресурсів підприємства,  ідентифікуючи та оцінюючи 

ризики діяльності підприємства 

РНД7 

демонструвати здатність обирати та застосовувати економіко-

математичні та статистичні методи для аналізу, прогнозування та 

оптимізації явищ і процесів господарської діяльності підприємства 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР04 
Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень 

ПР05 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

ПР06 
Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень 

ПР10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації 

ПР11 
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у 

різних сферах діяльності організації 

ПР12 
Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації 

ПР17 
Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Предмет, об’єкт  і завдання економічного аналізу Л.1  



 

 

Тема 2. Види аналізу та його інформаційне забезпечення Л.2  

Тема 3. Метод і методичні прийоми економічного аналізу Л.3 П.1,2 

Тема 4. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг Л.4,5 П.3,4 

Тема 5. Аналіз організаційно-технічного і економічного рівня підприємства Л.6 

П.5  

Тема 6. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці Л.7 П.6 

Тема 7. Аналіз  матеріальних ресурсів та ефективності їх використання Л.8, П.7 

Тема 8. Аналіз довгострокових активів підприємства Л.9,10 П.8,9 

Тема 9. Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції Л.11 

П.10 

Тема 10. Аналіз прибутку і рентабельності Л.12 П.11 

Тема 11. Аналіз фінансового стану підприємства Л.13,14 П.12,13,14 

Тема 12. Комплексний аналіз та узагальнення результатів діяльності 

підприємства Л.15 П.15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– тестові завдання; 

– 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, мозковий штурм, розв’язок 

практичних ситуаційних вправ, підготовка аналітичних висновків, презентація 

досліджень);  

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна дослідницько-аналітична самостійна 

робота, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

економічного аналізу, 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 

практико-орієнтованого навчання і передбачають розв’язок студентами 

практичних задач, ситуаційних завдань на основі реальних даних підприємства. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також 

індивідуальної роботи для підготовки презентацій та для виконання 

індивідуальних 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 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Економічний 

аналіз (рівень А)» - екзамен. 

8. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

виконання практичних завдань, захист результатів виконання індивідуальних 

аналітично-розрахункових робіт, презентація, представлення результатів науково-

дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях тощо. 

9. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Економічний аналіз (рівень А)», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Економічний аналіз (рівень А)» 

 

Найменування заходу контролю Максимальна кількість 

балів  

за захід поточного 

контролю 

1. Поточний контроль: 

- тестові завдання; 

- практичні завдання 

3*12 балів = 36 

2*. Захист результатів індивідуальних аналітично-

розрахункових робіт 

14 

3*. Підготовка тез доповіді 14 



 

 

Всього по поточному контролю 50 

Екзамен 50 

Всього 100 

*Виконання п.1 є обов’язковим, п.2 або п.3 – на вибір студента. 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.10 Засоби навчання ЗН1. Мультимедійна апаратура. 

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

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. 1. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. 

Економічний аналіз : підручн. / за ред. проф. А.Г. 

Загороднього. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 

2008. 487 с.   

2. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний 

аналіз : підручн. для студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів / за ред. 

Ф.Ф. Бутинця. 2-ге вид., доп. і перероб.  Житомир : 

ПП «Рута», 2007. 704 с. 

 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 
Цифрова економіка 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 
 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 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), 117 годин становить 

самостійна робота, 3 години атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Інформаційні технології (Рівень А), 

Мікроекономіка та макроекономіка (Рівень А), 

Міжнародна та регіональна економіка (Рівень А 

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 

дисципліна 

Інформація як економічне благо і фактор виробництва. Сутність 

інформаційно-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 зростання. 

Тема 2 Причини і умови виникнення цифрової економіки 

Технологічний розвиток: історичні віхи і сучасність. Четверта 

промислова революція і інформаційна глобалізація. Основні характеристики і 

можливості інформаційної (мережевий) економіки. Вплив інформаційної 

економіки на учасників ринку. Цифрова економіка як подальший розвиток 

інформаційної (мережевий) економіки і нова стадія глобалізації. 

Тема 3 Технологічні основи цифрової економіки (частина 1. Хмарні 

обчислення, 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. 

Промисловість) 

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 

землеробство. Економічні та екологічні аспекти технології точного 

землеробства. Розумні тваринницькі ферми. 

Тема 7 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 3. 

Енергетика та логістика) 

Використання «розумних» енергосистем. Реалізація блокчейн-проектів в 

енергетиці. Цифрова логістика: «розумні» контейнери і склади, дрони, 

безпілотні вантажні 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 розвиток 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 

цифрової економіки. Характер конкуренції в цифрову економіку. Економічна 

ефективність 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. 

Децентралізація 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 

електронного урядування. Інформаційні технології управління. Концепція 

«електронного 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 

стартапів, бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів в Україні. Ринок ІТ-

аутсорсингу в Україні. Українські R&D центри. Вплив глобалізації на 

формування цифрової економіки 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: 

РНД 1 демонструє знання основних понять, категорій, термінів цифрової 

економіки, ознайомлений з ключовими технологіями 4-ї 

технологічної революції та цифровими трендами 

РНД 2 демонструє розуміння специфіки функціонування складових 

цифрової економіки та вміння охарактеризувати сучасні тенденції 

розвитку цифрової економіки в Україні і соціальні та економічні 

наслідки новітніх технологічних трендів, вміння відслідковувати 

сучасні тренди у розвитку цифрових технологій у сфері економіки, 

освіти, науки, технологій та ін. 

РНД 3 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 

інтернет-сервісами 

РНД 4 розробляє етапи цифровізації бізнес-процесів із застосуванням 

сучасних релевантних технологій, володіє технологіями стартап-

діяльності та трансферу технологій 

РНД 5 показує вміння володіти ключовими фінансовими технологіями 

(FinTex) 

РНД 6 показує вміння побудувати власну інформаційну безпеку та 

протистояння маніпулятивним технологіям, зможе будувати власну 

кар’єрну траєкторію, персональний бренд, імідж з урахуванням 

цифрової трансформації економічного та суспільного життя 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 12 
Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації 

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, 

великі дані і інтернет речей). Л.3, ПР.3. 

Тема 4 Технологічні основи цифрової економіки (частина 2. Блокчейн і 

криптовалюта). 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 господарство). 

Л.6, ПР.6. 

Тема 7 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 3. Енергетика та 

логістика). 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 

рефератів та індивідуальних робіт).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань розвитку 

цифрової економіки, 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 застосовувати теоретичні знання на реальних 

прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами кейсів 

на основі реальних даних щодо функціонування цифрової економіки, а також 

підготовку аналітично-оглядових завдань з цифрової економіки (результати 

навчання. 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) 

64-74 

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 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) 1*10 балів = 10 балів 

Підсумковий контроль: диф. залік 40 балів 

Всього  100 балів 
 

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 навчально- 

методичне 

забезпечення 

1. 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. 

2. Шмідт Е. Новий цифровий світ / Ерік Шмідт, Джаред 

Коен; пер. з англ. Г. Лелів. – Львів: Літопис, 2015. - 368с. 

3. Чишти С. Финтех : Путеводитель по новейшим 

финансовым технологиям Сюзан Чишти, Янош Барберис 

: Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 343 с. 

4. Демерзель Е. Електронна освіта 2.0 [Електронний 

ресурс] / Едуард Демерзель – Режим доступу до ресурсу: 

http://sez.hiblogger.net/250057.html. 

5. Блажієвська Н., Береза Т. Електронний уряд та 

інформатизація органів державної влади, 

http://www.pravo.org.ua/word/50.doc 

6. Меморандум про створення та розвиток Національної 

мережі трансферу технологій NTTN державними та 

недержавними 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 

Менеджмент (рівень В) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Менеджмент (рівень В) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Маренич Анатолій Іванович, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 3-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: екзамен. 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Менеджмент». 

Передумови для вивчення дисципліни 

Вивчення дисциплін: «Менеджмент та 

управлінський облік»,  «Макроекономіка 

та Мікроекономіка (рівень А) 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 



 

 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів цілісної і логічно-

послідовної системи знань про суть управління в організації, що передбачає 

застосування концептуальних основ менеджменту та підготувати фахівців, 

здатних вирішувати практичні проблеми з менеджменту, набути умінь аналізу 

внутрішнього та зовнішнього середовища та вміти приймати адекватні  

управлінські рішення. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Теорія і методологія менеджменту 

Суть, цілі і види менеджменту. Поняття й еволюція принципів 

управління. Головні принципи менеджменту. Методологічний підхід до 

вироблення принципів управління. Сутність та класифікація методів 

менеджменту. Економічні методи менеджменту. Організаційно-розпорядчі 

(адміністративні) методи менеджменту: організаційне регламентування, 

організаційне нормування, організаційно-методичне інструктування, методи 

розпорядчого впливу в управлінні виробництвом. 

 

Тема 2. Організація як об'єкт управління 

Визначення поняття і класифікація організацій. Організація, її 

параметри. Класифікація організацій. Формальна та неформальна 

організації. Основні змінні організації: цілі, структура, завдання, люди. 

Зовнішнє та внутрішнє середовище організації. Взаємозв'язок факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Організація як 

соціально-економічна самокерована система 

 

Тема 3. Менеджер у соціально-економічній системі 

Менеджер як професія. Роль менеджерів. Характеристика 

класифікаційних груп менеджерів. Модель сучасного менеджера. 

Професійні та особистісні якості менеджера. Критерії ефективності 

діяльності менеджерів. 

 

Тема 4 Функції управління. 

Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту. 

Сутність і зміст планування як функції менеджменту. Класифікація цілей 

організації. Процес постановки цілей. Дерево цілей. Основні елементи 



 

 

системи планування. Види планування та їхній взаємозв'язок (стратегічне, 

тактичне, поточне планування). Бізнес-планування. Організація як загальна 

функція менеджменту. Сутність функції організації та її місце в системі 

управління. Поняття та складові організаційної діяльності. Повноваження, 

обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і 

відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та 

горизонтальна структуризація управління.  Поняття мотивації та її зміст. 

Основні поняття теорії мотивації. Засоби мотиваційного впливу. 

Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. Поняття і зміст 

контролю. Види контролю. Процес контролю та техніка його проведення. 

 

Тема 5. Організаційні структури.  

Порядок їх побудови Загальні поняття організаційної структури: 

бюрократична та адаптивна структури. Види бюрократичних структур: 

лінійна структура, її позитивні якості і недоліки. Лінійно-штабна структура, 

її позитивні якості та недоліки. Функціональні структура, її позитивні якості 

та недоліки. Лінійно-функціональна структура, її позитивні якості та 

недоліки. Адаптивна структура: програмноцільова та матрична структура: її 

позитивні якості та недоліки Дивізійна структура. Централізація та 

децентралізація 

 

Тема 6. Процес прийняття та реалізації управлінських рішень. 

Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. 

Управлінське рішення як засіб вирішення проблем. Класифікація 

управлінських рішень. Умови підготовки та прийняття управлінських 

рішень. Циклограма підготовки, прийняття і реалізації управлінських 

рішень. Зворотний вплив на процес підготовки, прийняття і реалізації 

управлінських рішень. Механізм оптимізації рішень. Методи моделювання 

та прогнозування: платіжна матриця, дерево рішень, методи прогнозування. 

Підходи до прийняття рішень. Взаємозалежність рішень. Методи 

моделювання. Моделі прийняття управлінських рішень. Різновиди 

технологій прийняття рішень. Методи прийняття рішень в умовах ризику та 

невизначеності. Методи колективних рішень. Класифікація методів 

обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають 

на процес прийняття управлінських рішень. Якість управлінських рішень. 

 

Тема 7. Інформаційне забезпечення в менеджменті. 

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. 

Класифікація інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації. 

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та 



 

 

«зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв'язок у 

процесі комунікації. Комунікаційний процес: елементи, етапи, моделі. 

Система інформаційного забезпечення менеджменту. 

 

Тема 8. Конфлікти в організації. Переміни та стреси. 

Поняття конфлікту. Основні типи конфлікту. Причини конфлікту. 

Основні способи управління конфліктною ситуацією. Типи поведінки 

особистості у конфліктній ситуації. Сучасний менеджмент профілактики 

конфліктів. Співробітництво як спосіб попередження конфліктів. Переміни 

та стреси. Особливості управління стресами в організації. 

 

Тема 9. Керівництво та лідерство 

Сутність, поняття категорій «лідерство», «вплив», «влада». Стилі 

керівництва. Огляд теорій поведінкового характеру. Ситуаційні підходи до 

ефективного лідерства. Адаптивне керівництво. Основні фактори та 

визначальні аспекти керівництва.. Концепція залежності. Баланс влади. 

Необхідність влади в менеджменті. Влада як елемент примушення. Форми 

влади та впливу: законна влада, харизматичний вплив, вплив через знання, 

вплив через страх, вплив через винагороду. Сучасні форми влади і впливу. 

 

Тема 10. Соціальна відповідальність та етика в менеджменті. 

 

 Сутність соціальної та юридичної відповідальності. Види соціальної 

відповідальності. Переваги та недоліки соціальної відповідальності. 

Соціальні зобов’язання. Поняття соціального контракту. Етика бізнесу та її 

роль у розвитку менеджменту. Моральні аспекти розпорядчої діяльності. 

Особливості службової етики в сучасних умовах.  Фактори, що визначають 

етичний вибір. Механізм формування етичної поведінки. Стандарти етики 

менеджменту 

 

Тема 11. Управління трудовим колективом. Людина та її місце в 

колективі. 

Зміст та основні поняття управління людськими ресурсами. Взаємодія 

людини і організаційного оточення. Сутність, види та характеристика 

колективів. Чинники, що впливають на ефективність роботи групи. Політика 

управління персоналом організації.  Кадрове забезпечення та оцінювання 

персоналу організації.  Кадрове планування в організаціях. Організація 



 

 

набору та відбору персоналу. Управління рухом і розвитком персоналу 

організації.  

Тема 12. Світовий досвід управління персоналом 

Японський досвід управління. Американський досвід управління. 

Європейські досвіди управління: англійський та німецький. Вітчизняний 

досвід управління. Приклад династії Терещенко в історії України 

 

Тема 13. Організаційна гнучкість та ефективність менеджменту. 

Сутність та основні параметри організаційних перетворень. 

Організаційні зміни та управління ними. Моделювання процесу 

організаційних перетворень. Опір змінам. Система подолання опору 

організаційних змін. 

Підходи до оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, 

організаційна та соціальна ефективність менеджменту. Системи показників 

економічної, організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх 

склад і методи визначення. Напрями підвищення ефективності управління 

організацією. 
 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Студент демонструє знання загальних законів, методів та принципів 

управління в конкретних проблемних ситуаціях 

РНД 2 Студент  показує навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації для підвищення ефективності 

бізнесу. 

РНД 3 Студент створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних 

шляхів розв’язання проблем організації, що опинилась в умовах 

невизначеності 

РНД 4 Студент вміє пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію 

у різних сферах діяльності організації та складає судження про 

об’єкт на підставі обраних доказів 

РНД 5 Студент зможе визначати базові типи організаційних структур та 

умови застосування кожної з них.  

РНД 6 Студент вміє приймати рішення і здійснювати дії, що збільшують 

рівень добробуту і відповідають інтересам як суспільства, так і 

самої компанії на основі етичних міркувань 



 

 

РНД 7 Студент вміє визначити причини конфлікту та знає як ним 

управляти. Може ідентифікувати причини стресу та знаходити 

засоби їх нейтралізації. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних 

концепцій лідерства. 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 

рішень. 

РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

РН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації. 

РН12 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

РН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Теорія і методологія менеджменту. Л.1, П.1 

Тема 2. Організація як об'єкт управління. Л.2, П.2 

Тема 3. Менеджер у соціально-економічній системі. Л.3, П.3 

Тема 4. Функції управління. Бізнес-план і його структура. Л.4,5, П.4,5 

Тема 5. Організаційні структури. Л.6, П.6 

Тема 6. Процес прийняття та реалізації управлінських рішень. Моделі та методи. 

Л.7,8, П.7,8  

Тема 7. Інформаційне забезпечення в менеджменті. . Л.9, П.9 

Тема 8. Конфлікти в організації. Переміни та стреси. Л.10, П.10 

Тема 9. Керівництво та лідерство. Л.11, П.11 

Тема 10. Соціальна відповідальність та етика в менеджменті. Л.12, П.12 

Тема 11. Управління трудовим колективом Людина та її місце в колективі. Л.13, 

П.13 



 

 

Тема 12. Світовий досвід управління персоналом. Л.14, П.14 

Тема 13. Організаційна гнучкість та ефективність менеджменту. Л.15, П.15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– ментальні карти; 

– індивідуальні та 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, мозковий штурм, розв’язок 

ситуаційних вправ, підготовка аналітичних записок, ментальні карти, розв’язок 

проблемних ситуацій на основі використання метода «шість капелюхів»);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань менеджменту, 

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 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами кейсів на основі реальних даних компаній, а 

також ділові ігри з аналізу ринку. 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. 

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) 

64-74 

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 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Менеджмент (рівень В)» - екзамен. 

10. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, 

захист результатів виконання індивідуальних робіт ,  опитування тощо. 

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

(рівень В)», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Менеджмент (рівень В)» 

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 

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 Науково-дослідна 

робота 

15 

Практичне заняття 7 2 Тестування 25 

Практичне заняття 8 2   

Практичне заняття 9 2   

Практичне заняття 10 2   

Практичне заняття 11 2   

Практичне заняття 12 2   

Практичне заняття 13 2   

Практичне заняття 14 2   

Практичне заняття 15 2   

Контрольна робота 1 10   

Контрольна робота 2 10   

Екзамен 50 Екзамен 50 

Всього 100 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.Менеджмент: навч. посіб. / [Г. Є. Мошек, 

М.М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич, та ін.]; за 

заг. ред. Г. Є. Мошека. – К.: Ліра-К, 2015. – 

550 с. 

2. Мескон M.X., Альберт М., Хедоури Ф. 

Основы менеджмента.: Пер. с англ. - М.: 

Дело, - 2002. – 702с. 

3. Менеджмент персоналу: навч. посібник / 

авт. кол. – К.: УБС НБУ. - 2011. - 381 с. 
 

 

 

 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (РІВЕНЬ А) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Логістичний менеджмент (рівень А) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
 Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник 

Полях К.В., викладач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій, Черкаський навчально-

науковий інститут Університету 

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 6-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), 115 годин 

становить самостійна робота, 

атестація: екзамен 

Мова(и) викладання Українською мовою 

Викладач 

Полях К.В., викладач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій, Черкаський навчально- 

науковий інститут Університету 

банківської справи; 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни 

УБС студія «Тайм менеджмент та 

міжособистісні комунікації в 

бізнесі»,Лідерство та командна 

яробота 



 

 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів 

системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й 

практики розвитку логістичного менеджменту та набуття навичок самостійної 

роботи щодо засвоєння сучасних методів управління матеріальними та іншими 

потоками в сучасних умовах. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Логістичний менеджмент як інструмент сучасної економіки 

Логістика як новий напрям в організації руху товару у сфері виробництва, 

обігу, інформації. Сутність, функції та задача логістики. Визначення 

логістичного менеджменту. Вплив логістичного менеджменту на ефективність 

виробництва за рахунок зменшення витрат на матеріально-технічне постачання 

і транспорт. Основні задачі логістичного менеджменту. Логістика як фактор 

підвищення конкурентоспроможності підприємства. Етапи розвитку логістики. 

Сучасна концепція розвитку логістики. Основні принципи та методи теорії 

логістики. Види логістики.  

Тема 2. Концепція і методологічний апарат інтегрованої логістики 

Поняття та еволюція концепцій логістики. Засади сучасної концепції 

логістики. Базові характеристики концепції логістики: системність, корисність, 

ефективність, орієнтація на споживача, повні витрати. Основні концепції 

логістичного менеджменту: мінімізація загальних витрат, планування потреб в 

ресурсах (MRP), точно в термін (just in time), повільного виробництва (lean 

production), загального управління якістю (TQM), швидкого реагування на 

попит (SRP). Концепція інтегрованої логістики. Логістика як 

загальноорганізаційна ринкова стратегія. 

Тема 3. Характеристика об’єктів логістичного управління та 

логістичні операції 

Об’єкти логістичного управління та логістична діяльність. 

Характеристика потокових процесів у логістиці. Об’єкти логістичного 

управління та логістична діяльність. Характеристика потокових процесів у 

логістиці. Матеріальний потік та його характеристики. Значення управління 

матеріальними потоками в логістичному менеджменті. Класифікація 

матеріальних потоків. Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. 

Логістичні операції з матеріальними, інформаційними, фінансовими та 

сервісними потоками. Загальні схеми взаємодії потоків. Інтегровані логістичні 

потоки.  

Тема 4. Фактори формування логістичних систем 

Поняття про логістичні системи та принципи їх утворення. Види 

логістичних систем та основи їх проектування. Логістичні мережі. Порядок, 

підходи, принципи та фактори впливу на формування логістичних систем. 



 

 

Тема 5. Логістичний менеджмент закупівельної діяльності 

Сутність і завдання заготівельної логістики. Організація системи 

постачання матеріальних ресурсів. Завдання "зробити або купити". Вибір 

постачальника. Визначення економічного розміру замовлення. Система 

постачань «точно у термін» в закупівельній логістиці Сучасні методи 

здійснення закупок і розміщення замовлень з використанням стандартів EDI та 

EDIFACT. Розміщення замовлень. Обґрунтування розміру та інтервалу 

поставок. 

Тема 6. Менеджмент розподільчої логістики 

Сутність і завдання розподільчої логістики. Управління каналами 

розподілу в логістиці. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах. Логістичні 

канали та логістичні ланцюжки. Внутрішня структура та принципи 

функціонування каналів розподілу. Розробка структури каналу розподілу. 

Вибір каналів розподілу. Проектування дистрибутивних систем.  

Тема 7. Менеджмент внутрішньовиробничої логістики 

Сутність виробничої логістики та концепцій її організації. "Тягнучий" і 

"штовхаючий" підходи до управління матеріальними потоками у виробничій 

логістиці. Логістична концепція «МRP». Мікрологістична система KANBAN. 

Мікрологістична концепція «Оптимізована виробнича технологія». 

Мікрологістична концепція «Худе виробництво». 

Тема 8.  Логістика запасів. 

Місце та роль запасів у логістичній системі. Види запасів. Мотиви та 

принципи формування запасів. АВС – аналіз та XYZ – аналіз і їх значення при 

визначенні логістичної стратегії управління запасами. Загальна характеристика 

систем контролю запасів. Основні проблеми доставки і споживання в 

логістичній системі. 

Тема 9. Логістика складування 

Склади, їх роль та види. Функції складів. Вибір між власним складом і складом 

загального користування. Визначення кількості складів та розміщення 

складської мережі. Управління запасами в логістичних системах. Складові 

логістичного процесу на складі. Ефективність складських систем.  

Тема 10. Транспортна логістика 

Сутність і завдання транспортної логістики. Види транспорту. Логістичні 

рішення у транспортуванні. Системи доставляння вантажів. Транспортні 

витрати і тарифи. Сутність транспортних задач та методи їх рішення. 

Тема 11. Менеджмент транспортно-експедиційних логістичних 

послуг 

Характристика транспортно-експедиційннх послуг. Організація логістики 

транспортно- експедиційного обслуговування. Роль, функції та критерії вибору 

експедиторів та транспортно-експедиційних посередників. 

 

Тема 12. Інформаційна логістика 

Логістичні інформаційні системи. Сучасні інформаційні технології в 

логістиці. Особливості використання штрих-кодів в логістиці. Вдосконалення 

системи управління інформаційними логістичними потоками 



 

 

Тема 13. Логістичний менеджмент посередництва 

Поняття про логістичний сервіс та логістичні послуги. Значення 

логістичного сервісу. Класифікація видів сервісу. Формування та оптимізація 

логістичного сервісу. Методика визначення рівня логістичного сервісу. 

Організація логістики посередництва в підсистемі логістичного сервісу.  

Тема 14. Глобалізація процесів логістики 

Сутність та етапи глобалізації господарської діяльності підприємств. 

Сутність і завдання глобальної логістики. Роль глобалізації та регіоналізації в 

формуванні макрологістичних систем. 

Тема. 15. Міжнародний логістичний менеджмент 

Сутність, роль і завдання міжнародної логістики. Роль логістики в 

міжнародному постачанні та розподілі. Роль логістики в організації 

міжнародних перевезень. Інформаційне забезпечення міжнародної логістики. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РНД 1 Продемонструвати здатність застосовувати теоретичні основи 

системного управління логістичною діяльністю підприємства та 

теоретичні засади організації виробничого процесу для 

вирішення нових практичних ситуацій 

РНД 2 Аналізувати передумови створення та особливості 

функціонування логістичних систем 

РНДЗ Організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства по 

ефективному просуванню продукції в ланцюгу "закупки 

сировини - виробництво продукції - розподіл - збут - 

споживання" на основі інтеграції і координації операцій і 

функцій 

РНД 4 Володіти методами раціональної організації, планування та 

контролю функціонування логістичних систем різних видів 

РНД 5 Застосовувати практичні навички щодо здійснення техніко-

економічних розрахунків, пов'язаних з аналізом та 

обґрунтуванням рішень щодо створення логістичної системи, 

підтримки усталеного режиму її функціонування та перетворень 

РНД 6 Продемонструвати здатність управляти інформаційними та 

фінансовими потоками, узгоджувати їх з матеріальними та 

потоками послуг 

РНД 7 Організувати створення логістичної системи та визначати 

оптимальні параметри п функціонування 

РНД 8 Здійснювати вибір постачальника та умов поставки, 



 

 

транспортних засобів та шляхів доставки, координувати процеси 

поставки з виробничими процесами, визначати раціональні рівні 

запасів та умови їх зберігання 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень 

РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН7 Виявляти навички організаційного проектування. 

РН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

РН11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

РН16 
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Логістичний менеджмент як інструмент сучасної економіки Л.1, П.1  

Тема 2. Концепція і методологічний апарат інтегрованої логістики Л.2, П.2 

Тема 3. Характеристика об’єктів логістичного управління та логістичні операції 

Л.3, П.3 

Тема 4. Фактори формування логістичних систем Л.4, П.4 

Тема 5. Логістичний менеджмент закупівельної діяльності Л.5, П.5 

Тема 6. Менеджмент розподільчої логістики Л.6, П.6 

Тема 7. Менеджмент внутрішньовиробничої логістики Л.7, П.7 

Тема 8.  Логістика запасів Л.8, П.8 

Тема 9. Логістика складування Л.9, П.9 

Тема 10. Транспортна логістика Л.10, П.10 

Тема 11. Менеджмент транспортно-експедиційних логістичних послуг Л.11, 

П.11 

Тема 12. Інформаційна логістика Л.12, П.12 

Тема 13. Логістичний менеджмент посередництва Л.13, П.13 

Тема 14. Глобалізація процесів логістики Л.14, П.14 

Тема. 15. Міжнародний логістичний менеджмент Л.15, П.15 



 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота:  

– мультимедійні презентації;  

– завдання аналітичного характеру;  

– розрахункові роботи;  

– 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 

практичних задач, підготовка аналітичних записок, стандартизовані тести, 

розрахункові роботи, презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень);  

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

логістичного менеджменту, 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 застосовувати теоретичні знання 

на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами кейсів на основі реальних даних компаній. 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.  

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) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

2 

(незадовільно) 

35-59 



 

 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

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 Логістичний 

менеджмент (рівень А) - екзамен.  

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

контрольна робота, захист результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), 

аналітично-розрахункова робота, опитування тощо.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

Логістичний менеджмент (рівень А), наведено в таблиці .  

Таблиця  

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною  

Логістичний менеджмент (рівень А) 

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 

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 Контрольна робота 10 

Практичне заняття 7 2 Індивідуальна робота  20 

Практичне заняття 8 2 Аналітично-

розрахункова робота 

5 

Практичне заняття 9 2 Тестування 5 

Практичне заняття 

10 

2   

Практичне заняття 

11 

2   

Практичне заняття 

12 

2   

Практичне заняття 

13 

2   



 

 

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-тапроекційна апаратура. 

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

ЗН3.Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

1.Логістичний менеджмент. Теоретичні основи: За 

ред. Є. В. Крикавсысого Навчально-методичний 

посібник / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей. 

- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.- 

196 с. 

2.Пономаренко В. С. Логістичний менеджмент: 

Підручник і В. С. Пономаренко, К. М. Таньков, Т. І. 

Лепейко. За ред. д-ра екон. наук проф. В. С. 

Пономаренка - X. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2010. - 

482 с. 

3. Тюріна Н. Логістика: Навч. посіб / Н. Тюріна. - К.: 

Центр навчальної літератури, 2017.-392 с. 

 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МАРКЕТИНГ (РІВЕНЬ В – МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНІХ 

КОМУНІКАЦІЙ) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Маркетинг (Рівень В – Менеджмент 

зовнішніх комунікацій) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
 Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

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 6-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: 

екзаменк 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисциплін: «Менеджмент 

(рівень А – Менеджмент та 

управлінський облік», «Маркетинг», 

«Економічний аналіз (рівень А)». 



 

 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є підготовка фахівців, здатних вирішувати 

практичні проблеми з менеджменту зовнішніх комунікацій, що передбачає 

застосування концептуальних основ менеджменту та теорії комунікацій.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи управління комунікаціями 

Управління комунікаціями як предмет вивчення. Потоки інформаційної 

взаємодії. Принципи та етичні норми менеджменту комунікацій. Соціальна 

сфера комунікацій. Наукове підгрунтязв’язків з громадськістю як галузі знань. 

Тема 2. Менеджмент комунікацій як процес 

Комунікаційний процес та його складові. Об’єкти та суб’єкти комунікації. 

Визначення проблеми у процесі менеджменту комунікацій. Розробка стратегії 

щодо розв’язання проблеми. Реалізація плану комунікативних дій. Критерії 

оцінки якості і раціональності комунікативного процесу та його ефективності в 

цілому.  

Тема 3. Механізми управління комунікаціями 

Специфіка формування внутрішніх комунікаційних систем. Особливості 

зовнішніх комунікаційних систем.Засоби й канали комунікації. Методи 

менеджменту комунікацій. Імідж компанії – одиниця комунікації. Фахівці, які 

забезпечують комунікативний процес. 

Тема 4. Сутність та сучасний стан розвитку зв'язків з громадськістю сфері 

бізнесу 

PR і сучасналогікаконкуренції. Особливості PR-Технології.Переваги, 

створювані PR. Історія виникнення та розвитку паблікрілейшнз. Об’єкт і 

предмет зв’язків з громадськістю як галузі знань. Напрями та методи зв’язків з 

громадськістю. Методи впливу на громадськість. Формування лояльності 

споживача. Зв'язки з громадськістю як система. PR у системі соціальних 

технологій. Розробка PR-Технології.  

Тема 5. Антикризові комунікації 

Антикризові комунікації в управлінні кризовими явищами. Специфіка 

побудови антикризових PR-комунікацій. Комунікаційні PR-стандарти 

антикризової кампанії. «Заборонені методи» подолання кризи. 

Тема 6. Реклама в системі зовнішніх комунікацій. 

Рекламний менеджмент: сутність, цілі, завдання. Механізмдіїреклами. 

Психологічніоснови рекламного менеджменту. Класичнамасова реклама 

товару. Престижна реклама товару. Брендинг. Рекламнапідтримказагально 

корпоративного іміджу. Реклама в 

системіінтегрованихмаркетинговихкомунікаційпідприємства. 



 

 

Тема 7. Комунікативна політика організації 

Комунікаційна політика організації та основні принципи її реалізації. 

Технологія планування, організації та проведення комунікаційної політики 

організації. Комунікативні стратегії. Напрямки комунікативної політики. 

Інформаційна взаємодія із ЗМІ, споживачами, постачальниками, конкурентами, 

органами державного регулювання, місцевого самоврядування, політичними 

групами тощо. Інструменти й заходи у зв’язках із громадськістю, цільовими та 

ключовими аудиторіями. 

Тема 8. Комунікації в системі міжнародного менеджменту.  

Комунікація та її роль у міжнароднихвідносинах. Особливості 

міжнародних комунікацій. Культура й комунікація. Новітні інформаційні 

технології у міжнародній комунікації. Інформаційні конфлікти й комунікація. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни  

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних законів, методів та принципів 

теорії комунікацій та комунікаційного процесу. 

РНД 2 Здобувач розробляє стратегію застосування зовнішніх комунікацій з 

метою 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 Студент розробляє етапи статистичної обробки первинної інформації 

та узагальнення отриманих результатів, механізми аналізу та синтезу 

статистичних даних та показників 

РНД 5 Студент обирає різні методи оцінки сучасних проблем соціально-

економічного розвитку суспільства та виробничо-господарської 

діяльності підприємств, використовує статистичну методологію 

визначення наслідків впливу управлінських рішень на діяльність 

суб’єктів господарювання, застосовує на практиці статистичні методи 

дослідження масових соціально-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 узагальнюючі 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 вирівнювання рядів динаміки 

РНД 8 Здобувач розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх 



 

 

взаємозв’язки,визначає проблемні сторони та виклики, що стоять 

перед організацією, формує план заходів та дій по їх вирішенню 

задля досягнення цілей. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 

РН 4 Демонструвати навички виявлення проблем та обгрунтування 

управлінських рішень 

РН 6  Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обгрунтування управлінських рішень 

РН 8 Застосувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації 

РН 16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним та самокритичним 

РН 17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1.Теоретичні основи управління комунікаціями в організації. Л. 1-2,  ПР. 1 

Тема 2. Менеджмент комунікацій як процес. Л. 3-4,  ПР. 2-3 

Тема 3. Механізмиуправліннякомунікаціями. Л. 5-7, ПР. 4-5 

Тема 4. Сутність та сучасний стан розвитку зв'язків з громадськістю у сфері 

бізнесу. Л. 8-9, ПР. 6-7 

Тема 5. Антикризові комунікації. Л. 10-11, ПР. 8-9 

Тема 6. Реклама в системі зовнішніх комунікацій. Л. 12, ПР. 10-11 

Тема 7. Комунікативна політика організації. Л. 13-14, ПР. 12-13 

Тема 8. Комунікації в системі міжнародного менеджменту. Л. 15, ПР. 14-15 

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 використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, 

підготовка аналітичних 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 

менеджменту зовнішніх комунікацій, що є основою для самостійного навчання 

здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного 

мислення через участь в дискусіях, розрахунок економічної ефективності 

використання реклами та PR (РНД 1-3, РН 3, 4, 6). 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 підприємств та організацій, 

розрахунок базових  показників на основі порівняння додаткових додохід та 

витрат. 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 4-8, 

РН 6, 8, 16-17). 

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 75-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО 

– можливе 

складання заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО 

– до заходу 

1-34 



 

 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 
 

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 

виконання аналітичних завдань, побудови ментальних карт, реалізації 

проблемних ситуацій на основі метода «шість капелюхів»; 

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

ситуаційних 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 контрольних робіт.  

2. Проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих групах, 

індивідуальних завдань, розрахунку статистичних показників, статистичного 

аналізу реальних рядів динаміки, формування пояснювальних записок, участь у 

дискусіях тощо). 

Заходи контролю  

(Траєкторія 1) 

Максимальна 

кількість 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 

5 

3 Практичне заняття 

5 

3 

Практичне заняття 

6 

3 Індивідуальна 

робота (кейс) 1 

10 

Практичне заняття 

7 

3 Індивідуальна 

робота 2 

10 

Практичне заняття 

8 

3 Аналітично-

розрахункова 

робота 

10 



 

 

Практичне заняття 

9 

3 Контрольна 

робота (тести) 

5 

Практичне заняття 

10 

3   

Індивідуальна 

робота 1 

10   

Індивідуальна 

робота 2 

10   

Екзамен 50  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 

навчально- методичне 

забезпечення 

1. Джей Э. Эффективная презентация : 

підручник / Э. Джей ; пер. с англ. Т.А. 

Сиваковой – Мн. : Амалфея, 2000. – 208 с. 

2. Жигайло Н. Комунікативний менеджмент: 

навч. посіб. / Н.Жигайло. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2017. — 368 с. 

3. Зубарєва М.А.  Прикладні антикризові PR-

технології: навч. посіб. /М.А.Зубарєва. — 

Острог: Видавництво Національного 

університету «Острозька академія», 2016. — 

162 с. 

4. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті: / 

Г. Осовська. – К. : Наука, 2008. – 453 с. 

5. Шпига П.С. Міжнародні комунікації: 

конспект лекцій. — К.:   Київський 

міжнародний університет, 2004. — 94 с. 

 



 

 

4 курс 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ (РІВЕНЬ А – САМОМЕНЕДЖМЕНТ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА) 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Менеджмент персоналу (рівень А – 

Самоменеджмент та організаційна 

поведінка) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 

 Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробник Кочума І. Ю., кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій Черкаського навчально-

наукового інституту Університету 

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 8-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 12 

кредитів ЄКТС, 180 годин, з яких 120 

годин становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 2 годин 

індивідуальна робота, 120 годин 

становить самостійна робот, атестація: 

диф. залік, екзамен. 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Маренич А.І., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій. 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



 

 

Статус дисципліни Вибіркова 

Передумови для вивчення дисципліни Передумовами є вивчення дисциплін: 

УБС студія «Тайм менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі», 

ГОД7 Правове забезпечення діяльності 

суб’єктів, УБС студія «Лідерство та 

командна робота», Менеджмент (рівень 

А - Менеджмент та управлінський 

облік), Логістичний менеджмент  

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти цілісної 

системи базових знань з актуальних проблем самоменеджменту та управлінню 

організаційною поведінкою та отримання необхідних професійних компетенцій 

з управління власними ресурсами та поведінкою працівників організації з 

метою з забезпечення її конкурентоспроможності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Самоменеджмент як теорія та практика 

Тема 1. Теоретичні засади  самоменеджменту 

Сутність самоменеджменту. Об’єкт і предмет самоменеджменту Закони, 

принципи теорії самоменеджменту. Етапи розвитку теорії самоменеджменту. 

Зв’язок з іншими науками. Основні концепції самоменеджменту. Принципи 

самоменеджменту. Структура та зміст самоменеджменту. Роль 

самоменеджменту  в системі навичок професійного менеджера. Правила і 

функції самоменеджменту Ірраціональні установки.  

Тема 2. Постановка цілей в роботі менеджера. 

Цілеспрямованість в самоменеджменті. Значення постановки цілей. Особисті і 

професійні цілі. Принципи цілепокаладання. Прийняття рішень за справами, що 

заплановані. Цикл взаємозв’язку ідеї та реальності. Променеві діаграми в 

плануванні цілей. Баланс успіхів та невдач.  Короткострокові та оперативні 

плани в роботі менеджера. 

Тема 3. Організація діяльності менеджера 

Види діяльності менеджера. Основні принципи раціональної організації праці. 

Сприятливий режим і умови праці. Культура управлінської праці. Ефективність 

діяльності менеджера. Техніка організації особистої роботи менеджера. Робота 

з документами і кореспонденцією. Ведення телефонних розмов. Проведення 

нарад, конференцій. Підготовка і проведення виступів. Прийом з особистих 

питань. Відвідування робочих місць.  



 

 

Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера 

Поняття мотивації праці. Психологічні теорії мотивації праці. Конфлікти в 

діяльності менеджера: сутність і види. Закономірності взаємовідносин і 

поведінки людей в конфліктних ситуаціях. Методи подолання конфліктних 

ситуацій. Прийоми поведінки менеджера в конфліктних ситуаціях 

Тема 5. Управління часом в самоменеджменті 

Сутність часу. Поняття ресурсу часу. Робочий час менеджера. Структура 

робочого часу керівника. Причини дефіциту часу. Інвентаризація та аналіз 

тимчасових витрат. Картка щоденного обліку часу А. Гастєва. Облік часу П. М. 

Кєрженцева. АВС- хронометраж. Облік часу в Excel А. Федорова. Фотографія 

робочого тижня. Хронометраж по Г. А. Архангельському. Журнал часу. Аналіз 

щоденних перешкод часу. Методи управління своїм часом. Традиційні і 

комп'ютерні способи планування особистої роботи менеджера.  

Тема 6. Управління власними ресурсами в самоменеджменті 

Активність і працездатність як ресурс. Чинники активності і працездатності. 

Причини зниження активності і працездатності. Емоційне вигорання та методи 

протидії йому. Методи управління активністю та працездатністю. Управління 

діловою кар’єрою. Управління фінансовими ресурсами. Фінансове планування. 

Раціональна фінансова поведінка. Джерела особистих доходів. Заощадження та 

інвестиції. Особисті фінансові звіти. Управління ресурсом освіченості в 

самоменеджменті. Освіченість. Самоосвіта. Творчий потенціал. Форми і 

способи отримання нових знань. Внутрішні мотиви самовдосконалення в 

саморозвитку. Методи вдосконалення уваги, пам’яті, мислення, мови.  

Тема 7. Формування якостей ефективного менеджера  

Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Життєва позиція особистості. 

Формування професійно-ділових якостей менеджера. Розвиток 

адміністративно-організаційних якостей менеджера. Розвиток соціально - 

психологічних якостей менеджера. Розвиток моральних якостей менеджера  

Змістовий модуль 2. Управління організаційною поведінкою 

Тема 8. Основи організаційної поведінки. 

Поняття, предмет, основні елементи організаційної поведінки. Середовище 

організаційної поведінки. Фактори формування організаційної поведінки. 

Природа і типи організаційної поведінки. Природа працюючої групи та 

можливості управління нею. Фактори формування групової поведінки 

працівників в процесі праці. Моделі поведінки працівників в процесі праці.  

Тема 9. Особистість як об’єкт управління 

Індивідуальні особливості працівника та їх вплив на ефективність професійної 

діяльності. Параметричний опис особистості. Діяагностика професійної 

придатності персоналу організації. Фунеціональні стани і методи діяагностики. 

Основні етапи професійного відбору.  

Тема 10. Управління поведінкою працівників в процесі праці. 

Модель формування ділової поведінки працівників. Інструменти управління 

груповою поведінкою. Структурні інструменти управління груповою 

поведінкою. Ринкові інструменти управління груповою поведінкою. 

Поведінкові ресурси управління працівників. Основи, поняття та особливості 



 

 

ділової поведінки працівників. 

Тема 11. Управління діловою поведінкою персоналу в організації 

Управлінський цикл керівника. Стан напруженості особистості в процесі 

управління діловою поведінкою. Конфлікт в організації. Природа конфліктів. 

Моделі конфліктів. Аналіз конфліктної ситуації. Ресурси ділової поведінки. 

Поведінкові аспекти процедур підготовки, прийняття, виконання, контролю і 

оцінки. Оцінка результатів виконання управлінських рішень. 

Тема 12. Роль та місце менеджера в координації ділової поведінки в 

організації 

Формування диспозиційного статусу керівника в середовищі ділової поведінки. 

Етапи та послідовність освоєння посади керівником. Організація 

комунікативного простору керівника. Розвиток організаційної поведінки в 

інноваційному процесі. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання сутності, функцій, принципів 

самоменеджменту;  

РНД 2 Здобувач вміє застосувти методологію ситуаційного підходу в 

самоменеджменті; 

РНД 3 Здобувач демонструє здатність використовувати етику ділових 

відносин в самоменеджменті; 

РНД 4 Здобувач володіє навичками вибору найбільш раціональних 

способів прийняття управлінських рішень в самоменеджменті та 

управлінні організаційною поведінкою; 

РНД 5 Здобувач демонструє уміння використовувати ефективні методи 

управління організаційною поведінкою, а також мотивації і 

самомотивації,  

РНД6 Здобувач володіє інструментами та технологіями управління 

організаційною поведінкою та самоменеджменту. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Демонструвати знання сутності теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 



 

 

РН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

РН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації. 

РН14 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів 

команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її 

нейтралізації. 

РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), 

повагу до різноманітності та міжкультурності. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. Самоменеджмент як теорія та практика 

Тема 1. Теоретичні засади  самоменеджменту Л. 1, П. 1. 

Тема 2. Постановка цілей в роботі менеджера. Л. 2, 3, П. 2, 3. 

Тема 3. . Організація діяльності менеджера Л. 4. П. 4 

Тема 4. Самомотивування та самоконтроль менеджера. Л. 5, П. 5. 

Тема 5. Управління часом в самоменеджменті. Л. 6, П. 6. 

Тема 6.  Управління власними ресурсами в самоменеджменті. Л. 7, П. 7. 

Тема 7. Формування якостей ефективного менеджера. Л. 8, П. 8. 

Змістовий модуль 2. Управління організаційною поведінкою 

Тема 8. Основи організаційної поведінки. Л. 9, П. 9. 

Тема 9. Особистість як об’єкт управління Л. 9, 10, П. 9, 10. 

Тема 10. Управління поведінкою працівників в процесі праці. Л. 11, П. 11. 

Тема 11. Управління діловою поведінкою персоналу в організації . Л. 12, 13, П. 

12, 13. 

Тема 12. Роль та місце менеджера в координації ділової поведінки в організації 

 Л.14, 15, П. 13, 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 (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. 2. Форми оцінювання 

Найменува

ння заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменува

ння заходу 

поточного 

контролю  

(ІІ 

траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

контролю 

Найменува

ння заходу 

поточного 

контролю  

(ІІІ 

траєкторія) 

Максимал

ьна 

кількість 

балів за 

захід 

поточного 

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 Індивідуаль

на робота 1 

10 Індивідуаль

на робота 1 

10 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 Індивідуаль

на робота 2 

15 Індивідуаль

на робота 2 

15 

  Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 Модульна 

контрольна 

робота 1 

15 

    Участь у 

науковій 

конференці

ї з 

публікаціє

15 



 

 

ю тез 

Всього 100 Всього 100  Всього 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 

навчально-методичне 

забезпечення 

8. Штапчук С.С. Самоменеджмент керівника: 

навч. Посіб / С.С. Штапчук. – Луганськ: Вид-во 

«Віртуальна реальність, 2010. 178 с. 

Чайка Г.Л. Самоменеджмент менеджера: навч. 

посіб./ Г.Л. Чайка. – К.: Знання, 2014. – 422 с.  

9. Молчанова А. О., Воляник І. В., Кондратьєва В. 

П. Організаційна поведінка: Навч. посібн. / за 

наук. ред. А. О. Молчанової. – Івано-Франківськ, 

«ЛілеяНВ», – 2015. – 176 с. 



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Публічне управління 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
 Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий 

інститут, кафедра менеджменту та 

інформаційних технологій 

Розробники Маренич А.І., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

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 8-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). 

Атестація: екзамен 

Мова викладання Українська 

Викладач Руденко М. В., кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних 

технологій 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Менеджмент» 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Маркетинг (Менеджмент зовнішніх 

комунікацій) 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 



 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань 

публічного управління та набуття практичних вмінь і навичок щодо 

застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні 

суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, 

необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника 

(фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів 

державної влади і місцевого самоврядування. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Публічне управління як системне публічне явище 

Феномен управління та основні підходи до його вивчення. Доцільність та 

обмеженість кібернетичного тлумачення поняття управління. Процес 

управління як упорядкування системи. Види управління. Основні поняття 

науки управління: влада та панування, керівництво та адміністрування, 

управління та менеджмент. Етапи становлення, коло проблем та основні школи 

загальної теорії управління.  

Предметна область теорії публічного управління. Поняття та види 

публічного управління. Співвідношення управління та адміністрування. 

Адміністрування та менеджмент в публічному управлінні. Класифікація 

механізмів публічного управління.  

Громадянське суспільство як об’єкт публічного управління. Сутність 

терміну «громадянське суспільство». Основні передумови виникнення 

громадянського суспільства. Види громадянського суспільства. Структура 

громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства. Особливості 

формування громадянського суспільства в Україні.  

Тема 2. Теоретико-методологічні засади публічного управління. 

Поняття публічного. Державна влада та публічна влада, державна 

політика та публічна політика: спільне і відмінне. Державне управління: 

визначення та характерні риси. Відмінності менеджменту державної організації 

від менеджменту недержавної організації.  

Визначення публічного управління (Демонд Кілінг, Джей М. Шавріц). 

Публічне управління та державне управління. Співвідношення понять: 

«government»; «governance»; «good governance»; «public management»; «new 

public management». «Блексбурзький маніфест». Суб’єкти та об’єкти публічного 

управління. Держава як суб’єкт публічного управління. Органи місцевого 

самоврядування в публічному управлінні. Політичні партії та громадські 

організації як суб’єкт публічного управління. Бізнес як суб’єкт публічного 

управління. Соціальний діалог як запорука успішного публічного управління. 

Співробітництво з питань громадянського суспільства як один із пріоритетів 

реформування публічного управління в Україні.  

Функції публічного управління. Планування, довгострокове планування 

та стратегічне планування. Організація та координація у публічному 

управлінні. Організаційна структура та її різновиди. Етапи проектування 



 

 

організаційних структур. Поняття ідеальної організаційної структури. Контроль 

у публічному управлінні. Види контролю та його призначення. Негативні 7 

наслідки контролю та шляхи їх усунення. Умови ефективності контролю 

Концепція управління за результатами. Антикризовий менеджмент як складова 

функції контролю. Функції держави у системі публічного управління (Бернар 

Гурне).  

Українська модель публічного управління та адміністрування. Завдання 

вітчизняного публічного управління та адміністрування. Економічні засади 

публічного управління та адміністрування.. 

Тема 3. Закони та закономірності публічного управління та 

адміністрування. 

Закономірності публічного управління та адміністрування. Взаємозв’язок 

законів, закономірностей та принципів публічного управління. Об’єктивні 

закони публічного управління. Специфічні закони формування та ефективного 

функціонування системи публічного управління.  

Закономірності публічного управління. Чинники вибору у публічному 

управлінні та адмініструванні. Базові моделі публічного управління та 

адміністрування.  

Самоорганізація в системі публічного управління та адміністрування. 

Підходи у публічному управлінні та адмініструванні. Парадигма досліджень 

публічного управління та адміністрування. 

Тема 4. Принципи публічного управління. 

Принципи публічного управління та їх ціннісний вимір (Глен Райт). 

Принцип зворотного зв'язку як основа публічного управління. Принципи 

публічного управління та адміністрування. Основні підходи до формування 

принципів публічного управління. Загальносистемні принципи публічного 

управління.  

Загальнометодичні принципи публічного управління. Соціально-

політичні принципи публічного управління. Соціальноекономічні принципи 

публічного управління. Соціально-культурні принципи публічного управління. 

Принципи громадянського суспільства Європейського Союзу Застосування 

принципів публічного управління.  

Управління зв’язками в публічному управлінні. Переговорний процес як 

інструмент управління зовнішніми зв’язками. «Урядування в мережі». 

«Трирівнева концепція» публічного управління Леслі Пала. Організація масової 

свідомості та поведінки як елемент публічного управління. Технології 

управління масовою свідомістю і поведінкою. «Вікно Овертона» та «доктрина 

шоку». Комунікативний вплив як інструмент публічного управління. 

Компаративний аналіз принципів публічного та державного управління.  

Тема 5. Публічне управління в економічній сфері. 

Концепції публічного управління економічними процесами. Поняття 

геоекономіки. Загальні принципи та особливості функціонування державного 

сектора економіки як об’єкта управління і регулювання. Структура державного 

сектора економіки. Форми і типи державних підприємств. Державні 

корпоративні права.  



 

 

Ринкові інститути. Форми організації економічної діяльності приватного 

бізнесу. Роль приватного бізнесу у формування економічної стратегії держави. 

Приватна та державна власність – взаємовідносини та протиріччя. Держава як 

учасник і регулятор взаємовідносин у приватному бізнесі. Приватизація як 

інструмент державної політики. Обґрунтування доцільності та аналіз ризиків 

приватизації.  

Пріоритетні напрями науково-технічної політики держави. Її цілі та 

завдання. Формування економічної стратегії держави. Роль міжнародних 

економічних організацій у формування державної політики у галузі управління 

економічним розвитком країни. Роль держави у управлінні економічним 

розвитком.  

Проблеми інтеграції та реінтеграції економіки України з ключовими 

економіками світу. Вплив політичних взаємовідносин між країнами на розвиток 

їх економік. Сучасна практика бюджетного процесу в Україні.  

Бюджет і економіка. Бюджет як стратегія економічної і соціальної 

політики. Бюджет і стабілізація. Бюджет як засіб контролю та управління 

економічним розвитком. Підготовка, прийняття та виконання бюджету. 

Публічне управління в сфері економіки у світлі Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС.  

Витоки концепції сталого (збалансованого) розвитку. Глобальні конвенції 

ООН та стан їх імплементації в Україні. Мета й основні принципи концепції 

сталого (збалансованого) розвитку. Міжнародні форуми після Ріо-92 та їх 

рішення Тенденції змін основних властивостей компонентів природи. 

Індикатори сталого (збалансованого) розвитку. Ресурси забезпечення сталого 

(збалансованого) розвитку України. Основні завдання переходу України до 

сталого (збалансованого) розвитку. Формування майбутнього розвитку 

України: стан і проблеми.  

Тема 6. Основні засади публічного управління в соціальній сфері. 
Сутність терміна «соціальна політика». Об’єкти і суб’єкти соціальної 

політики. Основні напрями національної соціальної політики. Цілі соціальної 

політики. Загальні та специфічні принципи публічного управління соціальною 

політикою. Держава як гарант соціальної політики.  

Публічне управління соціальним захистом. Система соціального захисту 

населення. Види соціальної допомоги. Забезпечення державою безпеки прав та 

інтересів споживачів. Державна політика у сфері розвитку культури. 

Формування бренду держави та нації у контексті загальнополітичних змін на 

світовій арені. Проблеми самоідентифікації осередків суспільства за мовними, 

культурно-історичними, або релігійними ознаками, основні завдання державної 

політики у відповідних сферах. Державне регулювання сферою житлово-

комунального господарства. Механізми керування взаємовідносинами між 

постачальниками та споживачами послуг ЖКГ. Управління освітою як галузь 

державної діяльності. Державна політика в галузі освіти. Законодавче та 

нормативно-правове забезпечення освітньої галузі. Органи управління освітою, 

їх структура, повноваження. Державні освітні стандарти. Моніторинг якості 

освіти. Регулююча і контролююча функція держави у підготовці фахівців. 



 

 

Ліцензування, акредитація та атестація навчальних закладів.  

Охорона здоров’я як складова соціальної та гуманітарної політики 

держави. Особливості державного управління в галузі охорони здоров’я. 

Державні механізми управління охороною здоров’я. Стан та основні проблеми 

охорони здоров’я в Україні. Здоров’я як біологічна, соціальна та економічна 

категорія. Проблеми здоров’я населення України і шляхи їх розв’язання. 

Екологічний стан України і здоров’я населення. Медичні наслідки 

Чорнобильської катастрофи.  

Світова проблема «старіння населення» - основні чинники, проблеми та 

сценарії розвитку. Держава як гарант «забезпеченої старості». Світовий досвід 

вирішення питань пенсійного забезпечення. Основні тенденції, шляхи та 

підґрунтя таких рішень. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

пенсійного забезпечення в Україні.  

Публічне управління соціальною сферою життя суспільства у світлі 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Основні завдання державно-

публічної політики захисту прав споживачів в Україні, програма їх реалізації. 

Ефективність публічного управління в соціальній сфері. 

Тема 7. Публічне адміністрування та влада. 
Основні підходи до тлумачення терміну «адміністрування». «Public 

administration»: нюанси тлумачення («державне управління»; «державне 

адміністрування»; «адміністративнодержавне управління», «публічне 

адміністрування»).  

Управління, адміністрування та менеджмент. Адміністрування як 

організаційно-технічна складова публічного управління. Анрі Файоль про 

поняття адміністративного управління. Формула ПОКУКОЗБ Л. Гулика. Ч. 

Барнард про функції адміністрування. Концепція адміністративної поведінки 

Герберта Саймона. Г. Саймон про управлінське рішення як про ключ до 

розуміння адміністрування. Поняття влади.  

Співвідношення політичної та державної влади. Публічно-владні 

повноваження. Форми, ознаки та особливості публічної влади. Принципи 

організації публічного адміністрування. Владна децентралізація публічної 

адміністрації. Співвідношення публічного адміністрування і виконавчої влади. 

Методи публічної влади та публічного адміністрування. Запровадження нової 

ідеології функціонування органів публічної влади. Розподіл функцій між 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Напрями 

гармонізації управління й публічної політики. Бюрократія в публічному 

управлінні та адмініструванні. Адміністративна система управління.  

Бюрократія та адміністрування. Концепція бюрократії Макса Вебера. 

Модель «адміністративної ефективності» Вудро Вільсона. Виконання та 

здійснення державної політики як ключовий елемент адміністрування. Поняття 

державної політики та основні підходи до його визначення. Види та моделі 

державної політики. Підстави та обмеження державної політики. Знаряддя 

державної політики та їх класифікація.  

Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління та 

адміністрування. 



 

 

Тема 8. Публічне управління та муніципальна публічна влада. 

Муніципальна публічна влада і місцеве самоврядування. Поняття 

«публічного характеру муніципальної влади». Представницькі та виконавчі 

органи місцевого самоврядування, їх повноваження. Роль місцевого 

самоврядування в контексті децентралізації влади та публічного 

адміністрування.  

Публічне адміністрування і демократичне врядування: співвідношення 

понять. Принципи публічного управління на муніципальному рівні. Засоби 

реалізації принципів публічного управління на муніципальному рівні. Сфери 

управління та компетенції місцевого самоврядування.  

Взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій. 

Якість владногромадського партнерства на муніципальному рівні. 

Тема 9. Корпоративна влада та публічне адміністрування в 

добровільних об’єднаннях. 
Сутність та значення корпоративної влади та публічного адміністрування 

в добровільних об’єднаннях. Система корпоративної влади та публічного 

адміністрування в добровільних об’єднаннях.  

Публічне адміністрування в некомерційних організаціях. Корпоративна 

влада в господарських товариствах.  

Міжнародний та зарубіжний досвід публічного адміністрування та 

корпоративної влади. 

     Тема 10. Публічне управління та адміністрування як процес 

вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень. 

Розвиток технологій прийняття управлінських рішень. Технології 

менеджменту в публічному управлінні та адмініструванні. Планування 

нормотворчої діяльності. Розвиток нормативно-правових баз. Комунікаційний 

аспект в публічному управлінні. Комунікація як засіб формування і 10 

відтворення владно-управлінських відносин та інститутів.  

Комунікація як ефективний інструмент забезпечення «доброго 

врядування» («good governance»). Негативні управлінські явища та патології. 

Особливості антикризового управління Понятійно-категоріальний апарат 

вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень. Способи, підходи і 

прийоми для ефективної організації прийняття управлінського рішення. 

Принципи побудови ефективної технології розробки прийняття 

управлінських рішень. Ефективність управлінських рішень в органах 

виконавчої вади. Відповідальність органів державної влади та місцевого 

самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій, 

посадових осіб за правопорушення у сфері публічного адміністрування.  

Відповідальність недержавних організацій, органів і осіб, які не 

перебувають на державній службі чи службі в органах місцевого 

самоврядування, за правопорушення у сфері публічного адміністрування.  

Тема 11. Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління. 

Поняття корупції. Сутність термінів «корупція» та «корупційні дії». Типи 

корупції. Види корупції. Форми корупції. Ознаки корупційних дій. 

Безпосередні причини та умови розвитку корупції в публічному управлінні.  



 

 

Зони «підвищеного» ризику прояву корупції у сфері публічного 

управління. Загальна характеристика антикорупційного національного та 

міжнародного законодавства. Антикорупційна стратегія України 

Тема 12. Результативність та ефективність публічного управління та 

адміністрування. 

Сервісна складова публічного управління. Поняття «послуги, що 

надається при виконанні функцій державної влади». Публічні послуги: 

національні особливості підходів до розуміння та забезпечення. «Перелік 

базових публічних послуг» Європейського Союзу. Адміністративні послуги 

держави: соціально-економічна сутність та критерії оцінки якості надання. 

Поняття універсальної послуги.  

Проблема оцінювання та управління якістю у публічному управлінні. 

Планування оцінювання та його елементи: вибір часу для оцінювання та 

формулювання питань, на які оцінювання має відповісти. Проблема 

розповсюдження та використання результатів оцінювання. Партнерське 

оцінювання та його переваги. Поняття ефективності та результативності 

публічного управління адміністрування. Фактори результативності та 

ефективності публічного управління та адміністрування. Критерії ефективності 

та результативності публічного управління адміністрування. Специфічні 

особливості при визначенні ефективності публічного управління та 

адміністрування.  

Вплив сучасних тенденцій розвитку управлінської діяльності та 

особливостей управлінської праці на визначення їх ефективності. Критерії та 

показники оцінки результативності та ефективності управлінської праці. 

Специфічні особливості при визначенні ефективності публічного управління.  

Оцінка результативності та ефективності здійснення державного 

управління. Детермінанти підвищення ефективності публічного управління та 

адміністрування. Ноосферне управління в системі державної влади. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти: 

РНД 1 демонструє вміння підготувати нормативну документацію (накази, 

розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для 

суб'єкта публічного управління щодо визначення стратегічних 

цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів 

системного аналізу суспільно-політичного та соціально-

економічного стану розвитку сфери управління (об'єкта 

управління). 

РНД 2 визначає технологію управління суб’єктом публічної сфери, що є 

раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, 

що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб’єкта. 

РНД 3 розробляє процедури та основний зміст кожного етапу вироблення 

та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, 



 

 

виконавців і вартості. 

РНД 4 уживає заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності 

суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації 

його функціональної та організаційної структури, виходячи зі 

змісту сучасних управлінських технологій. 

РНД 5 засвоює методи та критерії оцінювання результативності та 

ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-

економічних змін та нестабільності зовнішнього середовища. 

РНД 6 розробляє науково-обґрунтовані рекомендації по вдосконаленню 

системи публічного управління. 

РНД 7 демонструє вміння проектувати системи публічного управління на 

різних рівнях влади відповідно до тенденцій соціально-

економічного розвитку суспільства та стандартів демократичного 

врядування. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

РН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

РН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації. 

РН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

РН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Публічне управління як системне публічне явище. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Теоретико-методологічні засади публічного управління. Л.2, ПР.2. 



 

 

Тема 3. Закони та закономірності публічного управління та адміністрування. 

Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Принципи публічного управління. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Публічне управління в економічній сфері. Л.5-6, ПР.5-6. 

Тема 6. Основні засади публічного управління в соціальній сфері. Л.7, ПР.7. 

Тема 7. Публічне адміністрування та влада. Л.8-9, ПР.8-9. 

Тема 8. Публічне управління та муніципальна публічна влада. Л.10, ПР.10. 

Тема 9. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних 

об’єднаннях. Л.11, ПР.11. 

Тема 10. Публічне управління та адміністрування як процес вироблення, 

прийняття та виконання управлінських рішень. Л.12-13, ПР.12-13. 

Тема 11. Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління. Л.14, 

ПР.14. 

Тема 12. Результативність та ефективність публічного управління та 

адміністрування. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– розв’язування задач; 

– 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 використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок задач, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань економіки 

підприємства, 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 практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами практичних 

задач на основі реальних даних управління на підприємстві. 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 

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) 

64-74 

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 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Публічне 

управління» – екзамен. 

12. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у 

обговоренні питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових 

завдань, розв’язування задач, контрольних робіт, презентація та захист 

індивідуальної  роботи.  

13. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Публічне управління» наведено у таблиці 4. 

Таблиця 4. 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Публічне управління» та їх оцінювання 

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 

Практичне заняття 

1 

2 Практичне заняття 

5 

4 



 

 

Практичне заняття 

2 

2 Практичне заняття 

10 

4 

Практичне заняття 

3 

2 Практичне заняття 

15 

4 

Практичне заняття 

4 

2 Тестування 8 

Практичне заняття 

5 

2 Індивідуальна 

робота 

10 

Практичне заняття 

6 

2 Модульна 

контрольна робота 

10 

Практичне заняття 

7 

2 Науково – 

дослідна робота 

10 

Практичне заняття 

8 

2   

Практичне заняття 

9 

2   

Практичне заняття 

10 

2   

Практичне заняття 

11 

2   

Практичне заняття 

12 

2   

Практичне заняття 

13 

2   

Практичне заняття 

14 

2   

Практичне заняття 

15 

2   

Індивідуальна 

робота 

10   

Модульна 

контрольна робота 

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 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Публічне управління та адміністрування : 

навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. 

П., Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. [та ін.] ; 

за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : 



 

 

ЖНАЕУ, 2017. – 705 с. 

2. Вступ до публічного адміністрування : 

навчальний посібник / Н. Л. Гавкалова, Т. А. 

Власенко, Л. Ю. Гордієнко та ін. ; за заг. 
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