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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета:  вивчення студентами основ фінансової системи та фінансових 

інститутів, основ понятійного апарату, а також оволодіння спеціальною 

термінологією, для використання при вивченні різних фінансових дисциплін.  

Завдання: завдання вивчення навчальної дисципліни «Введення в 

спеціальність» полягає в теоретичній і практичній підготовці студентів за 

фахом «фінанси і кредит» своєчасно і правильно оцінювати господарські 

ситуації, обґрунтовано готувати і приймати управлінські рішення, знати 

механізм дії економічних законів та їх використання на практиці, володіти 

навичками наукової організації праці. 

Предмет: вивчення  навчальної дисципліни „Система вивчення 

фінансових дисциплін” є дослідження фінансово-кредитної системи в цілому 

і її окремих ланок, їх особливостей і взаємозв'язку окремих елементів, 

виконуваних функцій. 

 

 

ПРОГРАМА: 

 

 Розділ 1.  Загальні знання про спеціальність «фінанси і кредит». 
Загальні знання і вимоги до спеціальності «фінанси і кредит». Виникнення 

фінансів та їх роль у суспільстві. Фінансова система України. 

 

Розділ 2. Діяльність фінансової системи України. Інфраструктура 

фінансової системи України. Державний бюджет України. Державні цільові 

фонди України. 
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, тестування, 

індивідуальні завдання, реферати. 

 

Форми організації контролю знань, система оцінювання: 

Поточний контроль: усне опитування та письмовий контроль на 

семінарських заняттях; тестування, письмові контрольні роботи з 2 розділів 

програми курсу. 

Підсумковий контроль: письмовий залік . 

Оцінювання здійснюється за чотирьохбальною шкалою ECTS. 

Критерії оцінювання знань наведені в робочій програмі. 

 

Навчально-методичне забезпечення: НМКД – програма навчальної 

дисципліни, курс лекцій, матеріали до семінарських занять та самостійної 

роботи, комплекти завдань для контрольних робіт, письмового заліку. 

 

 


