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ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Фахові знання фінансово-економічних операцій
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

удосконалити знання методології та практики управління особистими фінансами громадян
України щодо індивідуальної їх участі у розбудові економіки держави, оприлюднення
результатів наукових досліджень та їх впровадження.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретичні основи інвестування
Тема 1.
Методологічні основи фінансового господарства в економіці
постіндустріального суспільства
Тема 2.
Організація фінансової економіки в Україні та місце фізичної особи в
ній
Тема 3.
Соціальний інтервенціонізм та економічна праксеологія в сучасній
Україні
Тема 4.
Державне управління фінансами
Тема 5.
Держава на фінансовому ринку України
Модуль 2. Оцінка ефективності та регулювання інвестиційного процесу
Тема 6.
Фінансові інвестиції українців
Тема 7.
Українська селянська економіка
Тема 8.
Виробничий біхевіоризм українців
Тема 9.
Управління особистими фінансами та фінансовий капітал українців
Тема 10. Дігіталізація фінансових професій та профільної освіти
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

система знань в контексті наукових економічних концепцій (теорій), термінології, історії
економічного розвитку та сучасного стану наукових знань, ідентифікації теоретичних й
практичних соціально-економічних проблем;
система знань з пріоритетних напрямів сталого соціально-економічного розвитку на різних
рівнях економічного управління;
вміння адаптувати й застосувати сучасні моделі та підходи до управління й
адміністрування в економіці, застосовувати міжнародний досвід під час проектування та
реорганізації організаційних структур та форм організації економічної діяльності на ринку;

-

вміння отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої
теоретичної або прикладної економічної проблеми;
навички наукового обґрунтування та ухвалення управлінських рішень на різних
рівнях економічної системи

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 15 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового контролю здобувачами вищої освіти, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
–
–

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (за економічною проблемою стаття в
фаховому або науковому виданні із індексом цитування в Scopus, Web of Science );
за участь у написанні колективної монографії, навчального посібника за предметом
тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи здобувача освіти:
Чотирибальна
Шкала
Рейтингова
національна
оцінювання
бальна шкала
Визначення
шкала
ЄKTC
оцінювання
оцінювання
Відмінне виконання лише з
A
90 ≤ RD ≤ 100
незначною кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
B
82≤ RD < 89
помилками
Загалом правильна робота з певною
C
Зараховано
74≤ RD < 81
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
D
64≤ RD < 73
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
E
60≤ RD < 63
критерії
FX
Можливе повторне складання
35≤ RD < 59
Не зараховано
Необхідний повторний курс з
F
RD < 34
навчальної дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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