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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Назва факультету :
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
Адреса факультету :
Україна, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226, ЗДІА
Декан: к.т.н., доцент Глущевський В’ячеслав Валентинович
Тел: 223-85-92
e-mail: nza@zgia.zp.ua
Факс: 212-38-87

Назва кафедри:
ФІНАНСИ
Адреса кафедри:
Україна, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226, ЗДІА
Завідувач кафедри д.е.н., професор, Гудзь М.В.
Тел: 8 (061) 22-38-3-63
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1.1 Кафедра фінансів
1.1.1. Загальні відомості
Кафедра "Фінанси" (Ф) заснована в 1994 році (попередні назви "Менеджменту
та економіки", "Фінансів та менеджменту") забезпечує підготовку бакалаврів,
спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Фінанси і кредит (за спеціалізованими
програмами", галузі знань "Економіка та підприємництво".
Кафедра "Фінанси" входить до складу факультету "Економіки та управління".
Факультет

має

сучасні

навчальні

лабораторiї,

комп'ютернi

класи, локальну

комп’ютерну мережу.
Відгуки промислових підприємств, фірм, установ, організацій, приватних
підприємств свідчать про достатньо високий рівень підготовки випускників, а
перспективність спеціальності підтверджується щорічною потребою у спеціалістах
ЗДІА понад 60 осіб. Замовлення на фахівців такого профілю надходять з багатьох
підприємств, організацій, установ м. Запоріжжя. Запорізька обласна державна
адміністрація, Запорізька міська рада, Запорізька обласна рада

казначейство

допомагають в організації, проведенні практики студентів на провідних підприємствах
м. Запоріжжя, в райадміністраціях, податкових адміністраціях,

банках, страхових

компаніях, фірмах і установах, у працевлаштуванні молодих спеціалістів.
З 2004 р. на кафедрі "Фінанси" розпочато підготовку магістрів зі спеціальності
"Фінанси".
В даний час, кафедра готує фахівців з вищою освітою за двоступеневою
системою:
– бакалавр - за напрямом 6.030508 "Фінанси і кредит"

з терміном навчання 4

роки;
– спеціаліст

-

за

спеціальністю

7.03050801

"Фінанси

і

кредит

(за

спеціалізованими програмами)" з терміном навчання 1 рік;
– магістр - за спеціальністю 87.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціалізованими
програмами)" з терміном навчання 1 рік.
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Існує можливість отримання кваліфікації спеціаліста з фінансів зі спеціальності
"Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)" в Центрі безперервної освіти
Запорізької державної інженерної академії.
Підготовка спеціалістів здійснюється за денною та заочною формою навчання у
відповідності до діючих галузевих стандартів освіти, навчальних планів та робочих
програм, які відповідають вимогам діючих державних стандартів, а також погоджені з
науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України. Підготовка
спеціалістів для управлінської діяльності поєднує у собі знання гуманітарного,
природничо-наукового, загальноекономічного та професійного циклів, що сприяють
підготовці висококваліфікованих фінансистів, здатних працювати на всіх ланках
фінансової системи в умовах ринкової економіки України.
На кафедрі працює 3 професори та 8 доцентів, 1 старший викладач та 2
асистента. Постійна увага приділяється підвищенню рівня кваліфікації викладачів,
підготовці наукових кадрів. На кафедрі проводиться підготовка кандидатів наук за
спеціальністю 08.00.04 "Економіка і управління підприємствами".
За останні 5

років на кафедрі "Фінанси" була захищено 6 кандидатських

дисертацій та 2 докторські дисертації.
За останні 5 років видано 45 монографій, 18 навчальних посібників з грифом
МОНУ, надруковано 62 статті, 343 тез.
1.1.2. Організація навчального процесу
Ліцензійний обсяг прийому студентів на спеціальність "Фінанси" надано в
таблиці :
Освітньо-

Денна

Заочна

кваліфікаційний рівень

форма

форма

(ОКР)

навчання

навчання

Бакалавр

90

100

Спеціаліст

30

50

Магістр

25

20
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Організація навчального процесу здійснюється відповідно до плану підготовки
бакалаврів, а після вступу на більш високий рівень навчання - за планами спеціалістів
та магістрів Протягом навчання на кафедрі студенти опановують цикл дисциплін
гуманітарної та соціально-економічної підготовки, цикл дисциплін природно-наукової
підготовки, цикл дисциплін професійної та практичної підготовки та цикл дисциплін
самостійного і вільного вибору, загалом вивчається біля 70 предметів.
Кожна дисципліна, кожний вид занять підкріплені необхідною методичною
базою. Викладачами кафедри розроблені конспекти лекцій, навчально-методичні
посібники, допоміжна література для проведення практичних занять, виконання
контрольних і курсових робіт. Усі ці розробки знаходяться у бібліотеці та на її сайті в
Інтернеті.
Протягом навчання у вузі студенти отримують досить значні знання з
математики для економістів, іноземної мови, комп’ютерної техніки, макроекономіки,
мікроекономіки, економічної інформатики та іншім загальноосвітнім дисциплінам.
Студенти придбають теоретичні знання та практичні навички

зі страхування,

фінансів, банківських операцій, біржової діяльності.
Колектив кафедри фінансів чітко усвідомлює проблеми та завдання, що постали
на сучасному етапі розвитку українського суспільства перед державою загалом, і
вищою школою зокрема. Тому одним із головних напрямків діяльності кафедри
фінансів є розвиток науки, а також розвиток навчально-виховного процесу. Головними
пріоритетами

кафедри

щодо

розвитку

навчально-виховного

процесу

є:

комп'ютеризація процесу підготовки фахівців, поглиблення фундаментальної та
спеціальної підготовки студентів з орієнтацією на світовий рівень,

суттєве

удосконалення матеріальної бази навчального процесу та змісту досліджень, всебічне
залучення студентів до проведення наукових досліджень, що здійснюються на
кафедрі, як повноправних учасників виконання науково-дослідної роботи.
Науково-дослідна робота кафедри "Фінанси" виконується у відповідності з
Державною програмою, програмами Міністерства освіти і науки України та
тематичним планом ЗДІА. Головними напрямками наукової роботи викладачів
кафедри, які розроблялись протягом останніх років є:
- стратегічне управління вищим навчальним закладом;
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- економічна ефективність інвестицій в господарську діяльність підприємства;
- стратегічне планування на підприємстві;
- економіка надійності виробничого процесу та ін.
Навчання студентів здійснюють висококваліфіковані викладачі на сучасній
матеріально-технічній базі і програмному забезпеченню, у тому числі відомих
закордонних і вітчизняних фірм. Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які
забезпечують виконання навчального плану зі спеціальності "Фінанси і кредит (за
спеціалізованими програмами)" надано в таблиці 1.
Значна увага приділяється самостійній роботі студентів, протягом якої вони
поширюють знання за допомогою власних зусиль на підставі додатково отриманої
інформації з фахової періодичної літератури, спеціальних монографій, Інтернету,
часто використовуючи для цього знання іноземних мов. Протягом навчання студенти
мають виробничу та переддипломну практики, яку проходять, в основному, на
підприємствах, в банках, страхових компаніях, податковій службі, державному
казначействі, приватних підприємствах м. Запоріжжя.

На практиці студенти

самостійно виконують функції фахівця середньої кваліфікації або працюють на
штатних посадових місцях та збирають матеріал для виконання звіту по практиці.
Основною метою переддипломної практики є систематизація, закріплення та
поглиблення знань, набутих у процесі навчання, розвиток навиків науково-дослідної
роботи та формування в студентів професійних умінь і навичок застосування
принципів та інструментарію виявлення, аналізу, врахування, оцінювання та
управління у реальних ринкових умовах.
Керівництво

практикою

здійснюють

керівники

практики

від

ЗДІА

та

організації чи підприємства - місця проходження практики. Студент, згідно з
графіком, до закінчення терміну практики подає керівникові практики від кафедри звіт
і заповнений щоденник практики. Керівник практики від кафедри розглядає й оцінює
звіт студента. Студенти готують до захисту доповідь та ілюстративний матеріал у
вигляді таблиць, рисунків, які уточнюють результати дослідження, основні
узагальнення та пропозиції, що містяться у звіті. Аналіз звітів з переддипломної
практики

також показав, що поставлені задачі відповідають вимогам програми
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практики. Студенти здійснюють збір та аналіз інформації відділу в якому проходять
практику.
Таблиця 1 – Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів з напряму
підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит"
№
з/п

Найменування
лабораторій,
спеціалізованих
кабінетів, їх площа
Лабораторія
промислової санітарії
та безпеки праці
(49,4 м2)
Лабораторія пожежної
безпеки,
(50,4 м2)

Найменування
дисциплін
1. Безпека
життєдіяльності.
2. Основи охорони
праці.

1

Лабораторія систем
моделювання
економічних процесів
№ 419 - 420 100,1м2
2

3

4

Центр навчальнотренувальний
№ 418
58,9м2
Комп’ютерний клас
№Л.313
36м2

1. Економічна
інформатика.
2. Економікоматематичне
моделювання.
3. Фінансовий аналіз.
4. Економічний аналіз.
5. Інвестиційний
аналіз.
1. Статистика.
2. Ризикологія.
3. Банківська справа.
4. Банківські операції.
1. Бухгалтерський
облік.
2. Фінансова діяльність
суб’єктів
підприємництва.
3. Податкова система.
4. Фінанси
підприємств.

Перелік обладнання,
устаткування, кількість
Лабораторна установка для
дослідження освітлення.
Лабораторна установка
"Вимірник ВШВ-003".
Лабораторна установка:
витяжна шафа, аспіратор,
ротаметр, ваги.
Лабораторна установка з
приладом ПСНЕ.
Лабораторна установка з
приладом Мартенс-Пенського.
Лабораторна установка з
пірометром ФЕП-4М.
Лабораторна установка:
неавтономний кондиціонер КН15П.
Лабораторна установка для
вивчення мікроклімату.
Всього 16,
в т.ч.:
10 - Pentium 4 3.0 Ghz;
4 - Celeron 2.4 Ghz;
1 - Athlon MP 1600+ (x2);
1 - Pentium 400 Mhz (x2).

Всього 9,
в т.ч.:
6 - Celeron 2.8 Ghz;
3 – Celeron 2.4 Ghz.
Всього 6,
в т.ч.:
5 - Celeron 2.4 Ghz
1- Pentium 4 3,2 Ghz
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Вивчають та аналізують економічні ситуації, які застосовуються на базі практики
для оцінки показників фінансової діяльності та їх прогнозування. Розробляють
алгоритми для вирішення поставлених задач в відповідності зі специфікою роботи
відділу у якому проходить практика.
В ході виконання звіту з переддипломної практики студенти пропонують напрями
і методи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств на підґрунті
використання принципів та методів менеджменту та розробляють відповідні
рекомендації стосовно поліпшення фінансового стану підприємств. Проведення
переддипломної практики забезпечене методичною літературою, в якій чітко
викладені задачі практики, форми та методи контролю її проведення, методичні
рекомендації щодо оформлення звіту з практики та ін.
Тематика магістерських та дипломних робіт студентів зі спеціальності "Фінанси"
відповідає тенденціям розвитку національної економіки і сучасному рівню науки. В
магістерських та дипломних роботах студентами розглядаються актуальні економічні
проблеми,

пропонуються

заходи

щодо

удосконалення

систем

менеджменту,

підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств; проводиться аналіз
фінансового стану підприємств та комерційних банків; розробляються стратегії
розвитку

АПК,

будівельної

галузі,

металургійної,

машинобудівної

тощо;

розробляються стратегії регіонального розвитку та ін.
Більшість тем магістерських та дипломних робіт були узгоджені з провідними
підприємствами

міста

та

державними

організаціями:

ПАТ"Запоріжсталь",

ПАТ "Дніпроспецсталь", ПАТ "Мотор Січ", ПАТ "Перетворювач", ПАТ "ЗТР", та ін.
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1.2 Спеціальність 030508 "Фінанси"
Освітньокваліфікаційний
рівень

Термін
навчання

Бакалавр

4 роки

Спеціаліст,

Бакалавр з фінансів і

240

кредиту
Економіст з фінансової

1 рік

магістр

Кількість отриманих
кредитів ECTS

Кваліфікація

36

роботи

Форма навчання

-

денна, заочна

Галузь знань

-

0305 "Економіка і підприємництво"

Напрям підготовки

-

030508 “Фінанси і кредит”

Мова навчання

-

українська, російська

Додаткові мови навчання

-

англійська

Інші мови, що вивчаються -

англійська, французька

Випускники зі спеціальності "Фінанси" можуть працювати по наступних
напрямках:
1.

Фінансова діяльність.

2.

Державне керування.

3.

Банківська діяльність.

4.

Викладацька діяльність.

Перший напрямок передбачає роботу, пов'язану з керуванням фінансовим
лізингом;

наданням

кредитів;

іншими

видами

фінансового

посередництва;

страхуванням життя й нагромаджень; пенсійними фондами; іншими видами
страхування; допоміжною діяльністю в сфері фінансів і страхування; керування
фінансовими ризиками; брокерськими операціями із цінними паперами; випуском і
реєстрацією цінних паперів; контролем і регулюванням портфелів активів; іншою
діяльністю, пов'язаної з фондовими біржами; посередництвом у кредитуванні;
фінансовими консультаціями; діяльністю, пов'язаної з іноземної валютою.
Другий напрямок передбачає: керування на рівні областей і міст
загальнодержавного підпорядкування; керування на рівні районів, міст, районів у
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містах; керування й нагляд у сфері оподатковування; кураторство діяльності в сфері
економіки; обов'язкове соціальне страхування.
Третій напрямок припускає виконання обов'язків економіста: по розрахунковому
обслуговуванню корпоративних клієнтів; по прийому платежів до бюджету; по
розрахунковому обслуговуванню приватних осіб; по залученню внесків населення; по
залученню міжбанківських позичок; по випуску боргових цінних паперів банку; по
перерозподілі ресурсів між установами банку; по короткостроковому кредитуванню
підприємств, по довгостроковому кредитуванню підприємств;

по кредитному

моніторингу; по кредитуванню фізичних осіб; по роботі з векселями, депозитними
(ощадними) сертифікатами, корпоративними цінними паперами;

державними

цінними паперами; по веденню валютних рахунків юридичних і фізичних осіб; по
перекладу іноземної валюти за кордон; по контролі за обов'язковим продажем
валютних надходжень клієнтів; по наданню агентських послуг юридичним особам; по
виконанню довірчих операцій фізичних осіб. Банківська діяльність припускає також
виконання обов'язків кредитного інспектора відділу кредитування підприємств і
фізичних осіб, а також обов'язків касира: прибуткової каси банку, видаткової каси
банку, вечірньої каси банку, каси перерахування готівки. Викладацька діяльність
магістра спеціальності "Фінанси" припускає роботу як викладача економічних
дисциплін у загальноосвітніх школах; викладача економічних дисциплін у коледжах і
ліцеях; викладача економічних дисциплін у технікумах
закладах.

та вищих навчальних
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2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН
2.1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
2.1.1. Цикл дисциплін гуманітарної підготовки
Іноземна мова
1.Фонетичні норми іноземної мови
2. Нормативна граматика іноземної мови
3. Аудіювання та мовлення
4. Читання
5. Мовленнєвий етикет спілкування
6. Елементи усного та письмового перекладу інформації іноземною мовою
7. Ділове листування
8. Професійно орієнтовані джерела
9. Електронні іншомовні джерела
10. Шляхи формування мовної компетенції особистості
Фізичне виховання
1. Наукові основи фізичного виховання.
2.Загартування. Масаж і самомасаж. Гігієнічні основи фізичного виховання і спорту.
3.Особиста і громадська гігієна.
4.Лікарський контроль і самоконтроль у процесі фізичного виховання.
5.Формування здорового способу життя.
6. Основи фізичної підготовки та спортивного тренування.
7. Професійна фізична підготовка.
8. Екологічні основи фізичного виховання.
9. Фізичне виховання як один із важливих засобів у ліквідації недоліків у стані
здоров’я громадянина.
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Історія України
1. Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі і державності.
2. Українські землі у складі іноземних держав ( XIV-XVI ст.). Україна у XVI – першій
половині XVII ст.
3. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького,
її політичні результати.
4. Україна в другій половині XVII ст. "Руїна": її соціально-політична суть і наслідки.
5. Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української
державності.
6. Капіталістична еволюція України у складі Російської імперії, її особливості ( в
другій половині XIX ст.).
7. Україна на початку ХХ ст. Українська націольно-демократична революція 19171920 рр.
8. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.).
9. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).
10. Становище в Україні у повоєнний період (1946-1953 рр.).
11. Соціально-економічний розвиток в умовах "відлиги" в період загострення кризи
радянської системи (1954-1985 рр.).
12. Відродження незалежності України. Суспільно-політичний розвиток України в
умовах незалежності.
Українська мова.
1. Мова й література як основи формування націоцентричного світогляду особистості
2. Культура мови. Публічний виступ як різновид усної мови
3. Текст як засіб різностильової комунікації
4. Художня література як основа формування культури мови особистості
5. Мовний світ давньої української літератури
6. Мовний світ нової української літератури
7. Мовний світ сучасної української літератури
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8. Лексичні та фразеологічні засоби мови в різностильових текстах
9. Граматичні засоби мови в різностильових текстах
10. Шляхи формування мовної компетенції особистості
Філософія
1. Філософія як світогляд, її призначення, зміст і функції в суспільстві.
2 Філософія античного світу.
3. Філософія середньовічного суспільства.
4. Філософія Відродження та Реформації.
5. Філософія Нового Часу та Доби Просвітництва.
6. Німецька класична філософія та марксизм.
7. Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні.
8. Сучасна світова філософія.
9. Онтологія.
10. Гносеологія.
11. Антропологія.
12. Соціальна філософія
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2.1.2 Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
Економічна інформатика
1. Предмет, методи і завдання дисципліни
2. Теоретичні основи економічної інформатики
3. Системне забезпечення інформаційних процесів
4. Мережні технології
5. Застосування Інтернету в економіці
6. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації
7. Основи ВЕБ-дизайну
8. Програмні засоби роботи зі структурованими документами
9. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних
10. Основи офісного програмування
11. Експертні і навчальні системи
12. Перспективи розвитку інформаційних технологій
Політична економія
1. Предмет і метод політичної економії
2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.
3. Економічні потреби та інтереси.
4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її
розвитку.
5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.
6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.
7. Витрати виробництва і прибуток.
8. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення.
9. Домогосподарство в системі економічних відносин.
10. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток.
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11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку,
процент і рента.
12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.
13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили, та їх регулювання
державою.
14. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її
економічні функції.
15. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік.
16. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних
відносин.
17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток
України
Математика для економістів
Вища математика:
1.Елементи теорії матриць і визначників
2.Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь
3.Елементи матричного аналізу
4.Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії
5.Елементи теорії границь
6.Диференціальне числення функції однієї змінної
7.Граничний (маргінальний аналіз)
8.Диференціальне числення функцій та побудова їх графіків
9.Основні поняття функції багатьох змінних та їх інтерпретація в економічній теорії
10.Диференційованість функцій багатьох змінних
11.Екстремум та умовний екстремум функції багатьох змінних
12.Інтегральне числення
13.Економічна динаміка та її моделювання: диференціальні та різницеві рівняння
14.Ряди та їх застосування
15.Елементи фінансової математики та математичної економіки
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Теорія ймовірностей:
1.Емпіричні та логічні основи теорії ймовірностей, їх економічна інтерпретація
2.Основні теореми теорії ймовірностей, їх економічна інтерпретація
3.Схема незалежних випробувань
4.Закони розподілу та числові характеристики випадкових величин
5.Випадкові величини та їх економічна інтерпретація
6.Багатовимірні випадкові величини
7. Функції випадкового аргументу
8. Граничні теореми теорії ймовірностей
9. Елементи теорії випадкових процесів і теорії масового обслуговування
10.Первинне опрацювання статистичних даних
11.Статистичне та інтервальне оцінювання параметрів розподілу
12. Перевірка статистичних гіпотез
13.Елементи теорії регресії
14. Елементи дисперсійного аналізу
15. Елементи теорії кореляції
Мікроекономіка
1. Предмет і метод мікроекономіки
2. Теорія граничної корисності та поведінки споживача
3. Ординалістська теорія поведінки споживача
4. Аналіз поведінки споживача
5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини
6. Мікроекономічна модель підприємства
7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника
8. Витрати виробництва
9. Ринок досконалої конкуренції
11. Олігополія та монополістична конкуренція
12. Ринок факторів виробництва
13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту
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14. Інституціональні аспекти ринкового господарства
Макроекономіка
1. Макроекономіка як наука
2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків
3. Ринок праці
4. Товарний ринок
5. Грошовий ринок
6. Інфляційний механізм
7. Споживання домогосподарств
8. Приватні інвестиції
9. Сукупні витрати і ВВП
10. Економічна динаміка
11. Держава в системі макроекономічного регулювання
12. Зовнішньоекономічна діяльність
Регіональна економіка
1.Предмет, метод і завдання дисципліни
2.Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування
економіки регіонів
3.Економічне районування та територіальна організація господарства
4.Регіон у системі територіального поділу праці
5.Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики
6.Механізм реалізації регіональної економічної політики
7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових
умовах
8.Природний та трудоресурсний потенціал України
9.Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і
розміщення
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10.Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем
11.Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку
12.Міжнародні економічні зв`язки України та її інтеграція в європейські та інші світові
структури
13.Фактори сталого розвитку продуктивних сил
Історія економіки та економічної думки
1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки
2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
3.Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування
світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.)
4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період
середньовіччя

(V-XV ст.)

5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI
– перша половина XVIIст..)
6.Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга
половина XVII – перша половина XIX ст.)
7. Ринкове господарство країн

Європейської цивілізації в період монополістичної

конкуренції (друга половина XIX – початок XX ст..)
8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної
думки в України (друга половина XIX – початок XX ст.. )
9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку
суспільств Європейської цивілізації (перша половина XX ст..)
10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового
господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст..)
11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі
інформаційно-технологічної революції (кінець XX – початок XXI ст..)
12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його
трактування в економічній думці
13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст..)
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Економіка підприємства
1. Теорії підприємств і основи підприємництва
2. Види підприємств, їх організаційно-правові форми
3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств
4. Структура та управління підприємством
5. Ринок і продукція
6. Планування діяльності підприємства
7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці
8. Капітал підприємництва
9. Інвестиції
10. Інноваційна діяльність
11. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства
12. Організація виробництва і забезпечення якості продукції
13. Витрати на виробництво та реалізація продукції
14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
15. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація
16. Економічна безпека та антикризова діяльність
Економіко-математичне моделювання
1.Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки
2.Оптимізація економіко-математичні моделі
3.Задача лінійного програмування та методи її розв`язування
4.Теорії двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
5.Цілочислове програмування
6.Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем
7.Аналіз та управління ризиком в економіці
8.Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику
9.Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія
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10.Лінійні моделі множиної регресії
11.Узагальнені економетричні моделі
12.Економетричні моделі динаміки
Гроші та кредит
1. Сутність і функції грошей
2. Грошовий обіг і грошові потоки
3. Грошовий ринок
4. Грошові системи
5. Інфляція та грошові реформи
6. Валютний ринок і валютні системи
7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
8. Роль грошей у ринковій економіці
9. Теорія грошей
10. Сутність і функції кредиту
11. Форми, види і роль кредиту
12. Теоретичні засади процента
13. Фінансове посередництво грошового ринку
14. Теоретичні засади діяльності комерційних банків
15. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління
16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною
Статистика
1. Методологічні засади статистики
2. Статистичне спостереження
3. Зведення і групування статистичних даних
4. Узагальнюючі статистичні показники
5. Аналіз рядів розподілу
6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів
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7. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків
8. Аналіз інтенсивності динаміки
9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань
10. Індексний метод
11. Вибірковий метод
12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти
Національна економіка
1. Національна економіка: загальне та особливе
2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки
3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
4. Характеристика економічного потенціалу
5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки
6. Функціонування інфраструктури національного ринку
7. Державність та державне управління економікою
8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок
9. структурна перебудова національної економіки
10. Програмування та прогнозування національної економіки
11. Політика економічного зростання в національній економіці
12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство
Економіка праці та соціально-трудові відносини
1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни
2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
3. Соціально-трудові відносини як система
4. Соціальне партнерство
5. Ринок праці та його регулювання
6. Соціально-трудові відносини зайнятості
7. Організація і нормування праці
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8. Продуктивність і ефективність праці
9. Політика доходів і оплата праці
10. Планування праці
11. Аналіз, звітність, аудит у сфері праці
12. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення
соціально-трудових відносин
13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
Фінанси
1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів.
2. Генезис і еволюція фінансів.
3. Становлення та розвиток фінансової науки.
4. Фінансове право і фінансова політика.
5. Податки. Податкова система.
6. Бюджет. Бюджетна система.
7. Бюджетний дефіцит.
8. Державний кредит.
9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.
10. Соціальні позабюджетні фонди.
11. Фінанси суб’єктів господарювання.
12. Фінанси домогосподарств.
13. Страхування. Страховий ринок.
14. Фінансовий ринок.
15. Фінансовий менеджмент.
16. Міжнародні фінанси.
17. Фінансова безпека держави.
18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою.
19. Фінанси Європейського союзу.
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Менеджмент
1.Поняття і сутність менеджменту
2.Розвиток науки управління
3.Основи теорії прийняття управлінських рішень
4.Методи обґрунтування управлінських рішень
5.Планування в організації
6.Організація як функція управління
7.Мотивація
8.Управлінський контроль
9.Лідерство
10.Комунікація в управлінні
11.Ефективність управління
Бухгалтерський облік
1.Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
2.Бухгалтерський баланс
3.Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
4.Оцінювання та калькуляція
5.Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку
6.Облік необоротних активів
7.Облік запасів
8.Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості
9.Облік фінансових інвестицій
10.Облік власного капіталу
11.Облік зобов`язань
12.Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
13.Облік витрат діяльності підприємства
14.Облік доходів і фінансових результатів
15.Фінансова звітність
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Маркетинг
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.
2. Класифікація маркетингу.
3. Характеристики маркетингу.
4. Маркетингові дослідження.
5. Маркетингова товарна політика.
6. Маркетингова цінова політика.
7. Маркетингова політика продажу.
8. Маркетингова політика просування.
9. Організація маркетингу.
10. Контроль маркетингу.
11. План маркетингу підприємства.
Міжнародна економіка
1. Міжнародна економічна система
2. Національні економіки та їх взаємозв’язки
3. Міжнародна економічна діяльність
4. Теорія міжнародної торгівлі
5. Світовий ринок товарів і послуг
6. Міжнародний науково-технологічний обмін
7. Міжнародна торгова політика
8. Світовий фінансовий ринок
9. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво
10. Міжнародне портфельне інвестування
11. Міжнародний кредит
12. Світовий ринок праці
13. Міжнародна трудова міграція
14. Теорія валютних курсів

25

15. Світовий валютний ринок
16. Світова валютна система
17. Міжнародні розрахунки
18. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага
19. Міжнародна регіональна інтеграція
20. Європейська економічна інтеграція
21. Глобалізація економічного розвитку
22. Інтеграція України у світову економіку
2.1.3 Цикл дисциплін професійної підготовки
Соціальне страхування
1. Сутність, принципи та роль соціального страхування
2.Становлення і розвиток соціального страхування
3.Державне регулювання соціального страхування
4.Управління коштами соціального страхування
5. Страхування тимчасової втрати працездатності
6. Медичне страхування
7. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
8. Страхування на випадок безробіття
9. Державне пенсійне страхування
10.Недержавне пенсійне страхування
11.Зарубіжний досвід соціального страхування
Страхові послуги
1. Страхова послуга та особливості її реалізації
2. Порядок укладання та ведення страхової угоди
3. Страхування життя і пенсії
4. Страхування від нещасних випадків
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5. Медичне страхування
6. Страхування майна та відповідальності підприємств
7. Сільськогосподарське страхування
8. Страхування технічних ризиків
9. Страхування фінансово-кредитних ризиків
10. Автотранспортне страхування
11. Морське страхування
12. Авіаційне страхування
13. Страхування майна і відповідальності громадян
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва
2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу
3. Формування власного капіталу підприємства
4. Внутрішні джерела фінансування підприємства
5. Дивідендна політика підприємства
6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів
7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств
8. Фінансове інвестування підприємства
9. Оцінювання вартості підприємства
10. Фінансова діяльність підприємства в сфері зовнішньоекономічних відносин
11. Фінансовий контролінг на підприємстві
Податкова система
1. Сутність і види податків
2. Організація податкової системи
3. Державна податкова служба України
4. Облік платників і надходжень податків до бюджету
5. Податок на додану вартість
6. Акцизний збір
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7. Мито
8. Податок на прибуток підприємств
9. Фіксований сільськогосподарський податок
10. Податок з доходів фізичних осіб
11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємства
12. Плата за ресурси та послуги
13. Інші податки
14. Ухилення від податків і перекладання податків
15. Податкова політика системи державного регулювання економіки
16. Неподаткові платежі в бюджет
Бюджетна система
1. Сутність, призначення і роль бюджету держави
2. Бюджет як основний фінансовий план держави
3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування
4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України
5. Між бюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання
6. Система доходів бюджету
7. Система видатків бюджету
8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку
9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу
10. Видатки бюджету на оборону та управління
11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу
Фінансовий аналіз
1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу
2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
3. Аналіз майна підприємства
4. Аналіз оборотних активів
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5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств
6. Аналіз грошових потоків
7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств
8. Аналіз фінансової стійкості підприємств
9. Аналіз кредитоспроможності підприємств
10. Аналіз ділової активності підприємств
11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств
12. Аналіз інвестиційної активності підприємств
13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств
Місцеві фінанси
1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів
2. Фінансова політика місцевих органів влади
3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади
4. Формування дохідної бази місцевих бюджетів
5. Система видатків місцевих бюджетів
6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання
7. Бюджетний процес на місцевому рівні
8. Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства
9. Фінанси підприємств комунального господарства
10. Фінансова діяльність життєво-експлуатаційного комплексу
11. Управління місцевими фінансами в Україні
12. Світовий досвід організації місцевих фінансів
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2.2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ
2.2.1 Цикл дисциплін гуманітарної підготовки
Іноземна мова
1. Фонетичні норми іноземної мови.
2. Нормативна граматика іноземної мови.
3. Аудіювання та мовлення.
4. Читання.
5. Мовлєневий етикет спілкування.
6. Елементи усного та письмового перекладу інформації іноземною мовою.
7. Ділове листування.
8. Професійно орієнтовані джерела.
9. Електронні іншомовні джерела.
Політологія
1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства.
2. Політична діяльність і влада.
3. Історія світової політичної думки.
4. Сучасні ідейно-політичні течії.
5. Політична система суспільства.
6. Економічна і соціальна політика.
7. Політика та етнонаціональні відносини.
8. Особистість і політика. Політичне лідерство.
9. Політична культура.
10. Світовий політичний процес.
Соціологія
1. Вступ до соціології.
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2. Історія становлення і розвитку соціології.
3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.
4. Особистість у системі соціальних зв’язків.
5. Соціологія культури.
6. Соціологія конфлікту.
7. Економічна соціологія.
8. Соціологія праці та управління.
9. Соціологія політики.
10. Соціологія релігії.
11. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення
соціологічних досліджень.
Університетська освіта
1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу.
2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою.
3. Організація навчального процесу в університеті.
4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності.
5. Бібліотека університету і правила користування її фондами.
6. Соціально-культурна інфраструктура університету.
7. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої
школи.
Культура наукової мови
1. Поняття культури мови та культури мовлення. Місце культури мови в
мовознавчій науці.
2. Функції культури мови.
3. Роль ораторської майстерності у професійному становленні економіста.
4. Терміносистема української мови; основні етапи формування.
5. Термінологія економічної сфери; здобутки та перспективи.
6. Лексикографія економіки.
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7. Документальні джерела науково-технічної інформації, їх характеристика.
8. Методика роботи з науковою літературою.
Психологія та педагогіка
1. Цілі та завдання психолого-педагогічної підготовки. Психологія та педагогіка
як науки.
2. Психіка та ї розвиток.
3. Форми вияву психіки: психічні процеси, стани і властивості.
4. Рівні вияву психіки: свідомий та несвідомий.
5. Особистість. Структура особистості.
6. Розвиток особистості та "Я-концепція".
7. Діяльність як форма активності особистості.
8. Спілкування та між особистісні стосунки. Педагогічне спілкування.
9. Освіта в культурі людства. Сучасні освітні тенденції.
10. Навчання та виховання – шляхи розвитку особистості.
11. Управління та самоуправління навчальною діяльністю.
Правознавство
1. Основи теорії держави і права.
2. Конституційне право України.
3. Адміністративне право.
4. Фінансове право.
5. Банківське право.
6. Цивільне право.
7. Трудове право.
8. Аграрне, земельне та екологічне право.
9. Кримінальне право.
10. Міжнародне право.
11. Судові та правоохоронні органи України.
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12. Вирішення господарських спорів.
13. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ.
2.2.2 Цикл дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної
підготовки
Страхування
1. Сутність, принципи і роль страхування.
2. Класифікація страхування.
3. Страхові ризики та їх оцінювання.
4. Страховий ринок.
5. Страхова організація.
6. Державне регулювання страхової діяльності.
7. Особисте страхування.
8. Майнове страхування.
9. Страхування відповідальності.
10. Перестрахування і співстрахування.
11. Доходи, витрати і прибуток страховика.
12. Фінансова надійність страхової компанії.
Ризикологія
1. Концептуальні засади ризикології в економіці та підприємництві.
2. Засади системного аналізу ризику в спектрі економічних проблем. Якісний
аналіз ризику.
3. Основні підходи до кількісного аналізу ризику.
4. Методологічні засади й інструментарій кількісного оцінювання ступеня
ризику.
5. Ризик та елементи теорії корисності.
6. Основні засади управління економічним ризиком.
7. Елементи теорії портфеля.
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8. Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри.
9. Ієрархічні

моделі

оцінювання

економічного

ризику й

обґрунтування

прийняття багатоцільових рішень.
10. Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику.
11. Вартість, час та ризик.
Економічний аналіз
1. Предмет і види економічного аналізу.
2. Метод і методика економічного аналізу.
3. Інформаційна база економічного аналізу.
4. Організація та етапи економічного аналізу.
5. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг.
6. Аналіз

попиту,

стану

ринку

та

обсягу

реалізації

продукції (послуг) підприємства.
7. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства.
8. Аналіз витрат на виробництво продукції.
9. Аналіз фінансових результатів і рентабельності.
10. Аналіз фінансового стану підприємства.
Банківська справа
1. Виникнення й особливості сучасного етапу розвитку банківської системи
України.
2. Комерційні банки, їхні види і роль у розвитку банківського сектора ринкової
економіки. Специфіка діяльності, основні функції й операції Національного банку
України.
3. Порядок створення,

організаційна структура і механізм функціонування

комерційних банків. Організація банківської діяльності, керування банківськими
ресурсами.
4. Державне регулювання діяльності комерційних банків.
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5. Комерційний банк в системі грошових розрахунків.
6. Класифікація банківських операцій. Активні та пасивні операції, банківські
послуги.
7. Аналіз фінансової звітності банків.
8. Аналіз фінансових результатів і рейтингова оцінка комерційних банків.
Фінансове право
1. Предмет, метод, система та джерела фінансового права.
2. Фінансова діяльність держави, її правові аспекти.
3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.
4. Правові основи фінансового контролю в Україні.
5. Бюджетне право і бюджетний устрій України.
6. Бюджетний процес в Україні.
7. Система оподаткування в Україні. Непрямі податки.
8. Податок на прибуток підприємств.
9. Правове регулювання податків з населення.
10. Податки, що сплачують юридичні та фізичні особи.
11. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
12. Правові засади державного кредиту.
13. Правові основи страхування.
14. Система державних видатків в Україні.
15. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування.
Безпека життєдіяльності
1. Теоретичні основи БЖД.
2. Місце безпеки життєдіяльності серед інших дисциплін.
3. Теорія ризику.
4. Людина як елемент системи "людина – середовище".
5. Психологія безпеки життєдіяльності.
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6. Класифікація надзвичайних ситуацій.
7. Характеристика природних небезпек.
8. Шкідливі фактори побутової сфери.
Основи охорони праці
1. Виробниче середовище та його вплив на людину. Предмет і завдання
дисципліни.
2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування.
3. Виробнича шкідливість, методи захисту людини від її негативного впливу.
4. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму.
5. Основи техніки безпеки.
6. Правове і нормативне регулювання охорони праці.
7. Державне управління охороною праці в Україні.
8. Організація охорони праці на виробництві.
9. Економічні аспекти охорони праці.
Бюджетування суб'єктів господарювання
1. Сутнiсть, становлення та розвиток фінансового планування на підприємстві.
2. Становлення бюджетування в Україні.
3. Методичнi основи бюджетування на пiдприємствi.
4. Розробка органiзацiйної структури підприємства.
5. Розробка облікової політики підприємства.
6. Розробка системи бюджетів.
7. Особливості бюджетного процесу у виробництвi.
8. Розробка операцiйних бюджетів підприємства.
9. Зміст і технологія складання фінансових бюджетів.
10. Вiдповiдальнiсть та мотивацiя в бюджетуваннi.
Маркетингові дослідження
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1. Сутність і практика організації маркетингових досліджень.
2. Система маркетингової інформації.
3. Організація маркетингового дослідження.
4. Класифікація методів маркетингового дослідження.
5. Опитування та тести в маркетингових дослідженнях.
6. Метод експертних оцінок та експеримент в маркетингових дослідженнях.
7. Спеціальні маркетингові дослідні методики.
8. Дослідження середовища маркетингу і конкурентів.
9. Дослідження ринку, товару, споживача.
10. Дослідження фірми: вивчення її потенціалу, іміджу, персоналу.
11. Система ФОССТІС: дослідження реклами, стимулювання збуту, PR.
Фінанси підприємств
1. Основи фінансів підприємств.
2. Організація грошових розрахунків підприємств.
3. Грошові надходження підприємств.
4. Формування і розподіл прибутку.
5. Оподаткування підприємств.
6. Оборотні кошти.
7. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.
8. Кредитування підприємств.
9. Оцінка фінансового стану підприємств.
10. Фінансове планування на підприємствах.
11. Фінансова санація підприємств.
Інвестування
1. Методологічні основи інвестування.
2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності.
3. Фінансові інвестиції.
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4. Інвестиції в засоби виробництва.
5. Інноваційна форма інвестицій.
6. Залучення іноземного капіталу.
7. Обґрунтування доцільності інвестування.
8. Інвестиційні проекти.
9. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності.
10. Менеджмент інвестицій.
11. Організаційно-правове

регулювання

взаємодії

суб'єктів

інвестиційної

діяльності.
12. Використання інвестицій.
13. Маркетинг інвестицій.
14. Застосування комп'ютера для оцінки інвестицій
Банківські операції
1. Види банків і порядок іх створення в Україні.
2. Організація діяльності банку.
3. Операції банків з формування власного капіталу.
4. Операції банків із залучення коштів.
5. Операції банків із запозичення коштів.
6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту.
7. Операції банків з готівкою та пластиковими картками.
8. Кредитні операції банків та особливості операцій з надання і погашення
окремих видів кредиту. Операції банків з векселями.
9. Інвестиційні операції банків.
10. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в
іноземній валюті.
11. Торгівельні та неторговельні операції банків в іноземній валюті
Фінанси зарубіжних корпорацій
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1. Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних корпорацій
2. Корпорація як суб’єкт права.
3. Вартість капіталу корпорації.
4. Структура капіталу корпорації.
5. Бюджетування капітальних вкладень.
6. Оборотний капітал корпорації.
7. Корпорація на фінансовому ринку.
8. Рух грошових потоків корпорації та оподаткування.
9. Фінансова звітність корпорації.
10. Аналіз фінансової звітності корпорації.
11. Фінансове планування.
Логістика і контролінг
1. Сутність логістики та класифікація форм логістичних утворень.
2. Технологічні процеси та управління матеріальними потоками.
3. Заготівельна, виробнича та розподільна логістика.
4. Управління матеріальними потоками в логістичних системах.
5. Сутність контролінгу та його взаємозв'язок з функціями управління
підприємством.
6. Особливості управління витратами в системі контролінгу логістичних систем.
7. Система планування та бюджетування на підприємстві.
8. Методи аналізу відхилень фактичних результатів діяльності від планових.
9. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи
контролінгу логістичних систем.
2.2.3 Цикл професійної підготовки
Інноваційний менеджмент
1. Інновації і державне регулювання інноваційних процесів.
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2. Загальні методологічні основи нововведень.
3. Особливості організаційних форм інноваційної діяльності.
4. Фінансування нововведень і ризики.
5. Конкурентоспроможність і мотиви оновлення виробництва.
6. Маркетинг в інноваційній сфері.
7. Прогнозування і планування нововведень.
8. Управління інноваційними програмами і проектами.
9. Особливості управління персоналом в інноваційних організаціях.
10. Ефективність інноваційної діяльності підприємства.
Фінансовий ринок
1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці.
2. Регулювання фінансового ринку.
3. Фінансові посередники.
4. Ризик та ціна капіталу.
5. Ринок капіталів.
6. Ринок похідних фінансових інструментів.
7. Грошовий ринок та ринок банківських позичок.
8. Валютний ринок.
9. Фондова біржа та біржові операції.
Інвестиційний аналіз
1. Методологічні засади інвестиційного аналізу.
2. Аналіз проектно-кошторисної документації та аналіз техніко-економічного
обґрунтування проекту.
3. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту.
4. Методи оцінювання інвестиційних проектів та їх інвестиційної привабливості.
5. Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання та урахування
ризику і невизначеності інвестиційних проектів.
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6. Аналіз ринку фінансових інвестицій та оцінювання інвестиційних якостей
фінансових інструментів.
7. Оцінювання стратегії фінансового інвестування.
8. Аналіз інвестиційного портфеля.
Виробнича практика
Виробнича практика покликана формувати у фахівця ВНЗ професійні вміння,
навики приймати самостійні рішення на конкретному кроці в реальних умовах роботи
підприємства, шляхом використання в виробничих умовах різних обов’язків,
притаманних майбутньої професії.
Виробнича практика студентів фаху 030508“Фінанси і кредит” запроваджується
після третього курсу у відповідності з “Положенням про виробничу практику
студентів вищих учбових закладах України”. Практика впроваджується наприкінці 6
семестру та триває три тижні.
Мета практики - підготовка студента до практичної діяльності, закріплення,
розширення та поглиблення знань, одержаних студентами в процесі теоретичного
навчання при вивченні таких дисциплін як "Фінанси", "Державні фінанси", "Бюджетна
система", "Фінанси підприємств" та ін., формування професійних практичних навичок:
- підготовка студентів до вивчення нових теоретичних дисциплін:
- фінансовий менеджмент;
- бюджетний менеджмент;
- податкомий менеджмент;
-банківська справа;
-фінансовий аналіз та ін.,
- підготовка студентів до виконання курсових робіт.
За час проходження практики студент зобов’язаний ознайомитися:
- з професією фінансиста за окремим напрямком;
- з функціями начальника та співробітників фінансового відділу та вміти виконувати окремі з них;
- намагатися самостійно вирішувати поставлені завдання та приймати рішення
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стосовно будь-яких фінансових та економічних проблем.
Після закінчення виробничої практики студент повинен скласти звіт з практики.
Звіт про виробничу практику є основним документом, який характеризує роботу
студента під час практики.
3 ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
Після завершення строку навчання за обраним фахом на базі кафедри та
виконання програми цього рівня випускник проходить державну атестацію на основі
державного іспиту.
Підставою для отримання кваліфікаційного академічного ступеня "Бакалавр"
студентами, що навчаються в рамках багаторівневої системи вищої освіти, є
відповідність навчальних планів, Державним освітнім стандартам, підтверджене
ліцензією на освітню діяльність, виданою Міністерством освіти і науки України. До
випускної атестації на ступінь бакалавра допускаються всі студенти, зараховані в
ЗДІА за заявою саме на цей рівень вищої освіти і які успішно завершили навчання в
об'ємі чотирьохлітньої базової вищої освіти по відповідному напряму.
Атестація на ступінь бакалавра проводиться у вигляді міждисциплінарного
державного іспиту і є завершальним етапом навчання студентів за освітньою
програмою базової вищої освіти по відповідному напряму.
Організація підготовки до іспиту
Зміст випускного іспиту і склад державної екзаменаційної (атестаційної) комісії
затверджуються наказом ректора ЗДІА. Студенти забезпечуються програмами іспиту,
їм створюються необхідні для підготовки умови, випускаючими кафедрами
організуються консультації.
Зміст випускного іспиту
Випускний іспит є завершальним етапом навчання студентів за освітньою
програмою на академічний ступінь "Бакалавр". В процесі підготовки до іспиту студент
систематизує і розвиває свої знання в області теорії і практики за програмою базової
вищої освіти.
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Зміст іспиту формується за міждисциплінарним принципом, тобто на базі ряду
учбових дисциплін, що вивчаються в 1-8 семестрах, тобто в об'ємі вимог Державного
стандарту по відповідному напряму підготовки бакалаврів.
На випускному іспиті студент повинен проявити відповідність своїх теоретичних
знань і практичних навиків вимогам кваліфікаційного академічного ступеня бакалавра
Проведення випускного іспиту
До здачі випускного іспиту допускаються студенти, 1-8 семестрів, що успішно
виконали учбовий план, що підтверджується відповідною довідкою з деканату, що
представляється в екзаменаційну комісію. Окрім довідки, в екзаменаційну комісію
можуть представлятися додаткові матеріали, що характеризують науково-технічні
досягнення студента у вигляді статі, доповідей, патентів, макетів і т.п.
Іспит проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії після закінчення
весняної сесії, по графіку, затверджуваному ректором ЗДІА.
Екзаменаційні квитки складаються з теоретичних та практичних питань за
програмою іспиту і задачі. Квитки складаються не пізніше ніж за 2 тижні до
проведення іспиту .
Іспит проводиться у письмовій формі. Підготовка здійснюється студентом тільки з
використанням заздалегідь проштампованих або підписаних головою (заступником
голови) комісії чистих листів паперу. Комісія веде облік кількості виданих кожному
студенту листів.
Оцінки за наслідками випускного іспиту ("відмінно", "добре", "задовільно" і
"незадовільно") визначаються на закритому засіданні екзаменаційної комісії. Оцінки
виставляються у відомість, підписану всіма членами екзаменаційної комісії.
Якщо комісія оцінює результати іспиту незадовільно, студенту не привласнюється
ступінь бакалавра. Повторна атестація на кваліфікаційний академічний ступінь
бакалавра може бути призначена не раніше, ніж через рік.
За наслідками позитивної атестації студенту привласнюється кваліфікаційний
академічний ступінь "Бакалавр" і видається диплом державного зразка.

