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Силабус освітньої компоненти 

«КУРСОВА РОБОТА» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма: 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус освітньої 

компоненти 
Обов’язкова 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг освітньої 

компоненти,  кредити 

ЄКТС / загальна 

кількість годин 

3 кредитів / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

освітньої 

компоненти 

Виконання курсової роботи з фінансових дисциплін дозволить 

розвинути економічне мислення, здобути навички творчого 

використання основних фінансово-економічних підходів та 

інструментарію здійснення фінансових операцій, вміння 

інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні рішення. 

Що буде 

вивчатися  

(предмет 

навчання) 

Написання курсової роботи дає змогу здобувачу освіти 

навчитися самостійно використовувати й узагальнювати теоретичні 

положення та інформаційні матеріали, аналізувати практику роботи 

фінансових органів, установ, організацій чи підприємств для 

виявлення проблем, недоліків та резервів в їх фінансовій 

діяльності, формулювати власні погляди стосовно невирішених 

проблем, узагальнювати зарубіжний досвід, обґрунтовувати 

висновки й пропозиції, спрямовані на їх розв’язання. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Систематизація, поглиблення і закріплення теоретичних та 

практичних знань з фахових дисциплін, вміння використовувати 

набуті знання безпосередньо на практиці. 

Чому можна 

навчитися    

(результати навчання) 

Володіти державною та іноземною мовами для складання 

ділових паперів і комунікації у професійній діяльності. 

Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами. 

Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування фінансових систем. 
Дотримуватися чинного законодавства для забезпечення 

http://college-chnu.cv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=23
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правомірності професійних рішень. 

Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності 

для вирішення професійних завдань. 

Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення 

для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних 

джерел у процесі професійної діяльності. 

Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності. 

Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та 

правильно інтерпретувати отриману інформацію. 

Володіти методичним інструментарієм здійснення базових 

контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій фінансової, економічної, математичної, 

статистичної, правової та інших наук для розв’язання складних 

завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Здатність здійснювати професійну діяльність згідно з чинним 

законодавством. 

Розуміння принципів організації фінансових відносин.  

Здатність складати й аналізувати фінансову звітність. 

Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

Здатність виконувати контрольні функції у спеціалізованому 

контексті. 

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 
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Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І  

РОЗДІЛ 1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 

Тема 1. Узгодження теми з науковим керiвником. 

Тема 2. Пошук джерел за темою роботи. 

Тема 3. Освоєння нових теоретичних вiдомостей та практичних 

методiв. 

МОДУЛЬ ІІ 

РОЗДІЛ 2. НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Тема 4. Написання реферативної частини роботи. 

Тема 5. Отримання самостiйних результатiв, консультацiї з 

керiвником. 

Тема 6. Оформлення остаточної версiї роботи. 

МОДУЛЬ ІІІ 

РОЗДІЛ 3. ПРЕЗЕНТАЦІЯ І ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ 

Тема 7. Пiдготовка до виступу, консультацiї з науковим 

керiвником. 

Тема 8. Прилюдний захист.  

Пререквізити 

Базовими для освоєння та проходження освітньої компоненти 

«Курсова робота» є компетентності здобуті після вивчення 

дисциплін «Фінанси», «Бюджетна система», «Банківські операції» 

та «Страхові послуги». 

Постреквізити 

Освітня компонента «Курсова робота» є складовою циклу 

професійної та практичної підготовки фахового молодшого 

бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування. Набуті 

знання, компетентності та сформовані результати навчання можуть 

бути використані при проходженні виробничої практики, складанні 

комплексного кваліфікаційного іспиту та для подальшого навчання 

за рівнями вищої освіти. 

Рекомендована 

література 

1. Бюджетний кодекс України : Прийнятий Верховною Радою 

України від 08 липня 2010 року № 2456-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text  

2. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 

року № 2121 зі змінами і доповненнями. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text  

3. Господарський кодекс України : прийнятий Верховною Радою 

України від 16.01.2003 № 436-IV, зі змінами та доповненнями . URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text  

4. Податковий кодекс України : прийнятий Верховною Радою 

України від 2.12.2010 № 436-IV. URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12  

5. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. № 

85/96-ВР, зі змінами і доповненнями. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text  

Інформаційні    

ресурси 

1. https://openbudget.gov.ua/ - Державний веб-портал бюджету 

для громадян. 

2. https://www.rada.gov.ua/ – офіційний сайт Верховної Ради 

України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://openbudget.gov.ua/
https://www.rada.gov.ua/
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3. https://www.kmu.gov.ua/ – офіційний сайт Кабінету Міністрів 

України. 

4. https://mof.gov.ua/uk – офіційний сайт Міністерства фінансів 

України.  

5. https://www.treasury.gov.ua/ua – офіційний сайт Державної 

казначейської служби України. 

6. https://bank.gov.ua/ – офіційний сайт Національного банку 

України. 

Формат 

та обсяг освітньої 

компоненти 

Вид занять Кількість годин 

Практичні 45 

Самостійна робота 45 

Розподіл балів, 

форма 

контролю 

Форми контролю 
Максимальна 

кількість балів 

Я
к
іс

ть
 н

ап
и

са
н

н
я
 к

у
р
со

в
о
ї 

р
о
б

о
ти

 

Відповідність змісту темі та плану роботи 10 

Ступінь розкриття теоретичних аспектів 

проблеми 
10 

Наявність критичних співставлень та 

узагальнень різних підходів до проблеми 
10 

Ступінь використання фактологічного 

матеріалу 
10 

Обсяг та адекватність першоджерел та 

дотримання етики посилань 
5 

Відповідність оформлення встановленим 

вимогам 
5 

З
ах

и
ст

 к
у
р
со

в
о
ї 

р
о
б

о
ти

 

Вміння чітко та стисло викласти основні 

результати дослідження 
10 

Дотримання календарного плану 

виконання курсової роботи 
10 

Використання роздаткових 

(ілюстративних) матеріалів 
5 

Повнота, глибина, обґрунтованість 

відповідей на питання 
25 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

35-49 FX 

2 (незадовільно) 

 (з можливістю повторного 

захисту) 

0-34 F 

2 (незадовільно) 

 (з обов’язковим повторним        

написанням/захистом) 

https://www.kmu.gov.ua/
https://mof.gov.ua/uk
https://www.treasury.gov.ua/ua
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Викладач(і) 

 

ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА ДОКАЛЬ 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія  

Педагогічне звання: викладач-методист 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration 

E-mail: o.dokal@chnu.edu.ua 

 

ЮЛІАННА ВАЛЕРІЇВНА СЕМЕНЮК 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія  

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration 

E-mail: y.semenyuk@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну (сторінка 

курсу в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4410  

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:o.dokal@chnu.edu.ua
http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:y.semenyuk@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4410

