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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Курс передбачає формування професійних компетентностей щодо підготовки майбутніх 

фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» у вищому навчальному 

закладі. Висвітлює соціальні комунікації у професійному середовищі,  фінансову системи країни 

як сукупності сфер та ланок різних секторів професійної діяльності фінансистів. 

Дисципліна «Вступ до фаху та соціальні комунікації» спрямована на формування у 

студентів цілісної системи знань щодо сутності й організації професійної підготовки фахівців в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування  з урахуванням світових освітніх тенденцій та 

вплив соціальних комунікацій на становлення конкурентоспроможного фахівця-фінансиста. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабо 

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

2 семестр 

                    Модуль 1 30 
Тема 1. 

Організаційні 

аспекти 

підготовки 

фінансистів в 

Україні 

2/2 Знати теоретичні основи та принципи 

фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем 

Вміти сформувати цілісне уявлення про 

зміст та структуру фахової підготовки 

Розуміти місце та значення професії 

фінансиста в економіці країни.  

Аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, 

що характеризують стан фінансових 

систем 

Розрізняти обрані напрям і 

спеціальність, основні освітньо-

кваліфікаційні вимоги щодо підготовки 

фахівців рівня бакалавр 

Застосувати базові навички креативного 

та критичного мислення у дослідженнях 

та професійному спілкуванні 

Написання 

тестів 

Системати

зація 

матеріалів в 

запропонова

ні таблиці 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 2. 

Фінанси та 

фінансова наука: 

історія, 

становлення, 

розвиток 

4/4 

Тема 3.  

Характеристика 

фінансової 

системи України 

4/4 

Модуль 2 30 

Тема 4.  

Генеза та 

розвиток вищої 

освіти в світі та 

Україні 

 

2/2 Знати організацію системи вищої освіти 

в Україні, нормативно-правове 

забезпечення організації навчального 

процесу у вищих навчальних закладах 

Вміти визначити сферу майбутньої 

професійної діяльності 

Розуміти основні категорії, поняття і 

механізми реалізації відношень у сферах 

майбутньої професійної діяльності 

Розрізняти рівні вищої освіти за 

ступенем акредитації вищих навчальних 

закладів 

Написання 

тестів 

Систематиза

ція матеріалів 

в 

запропоновані 

таблиці 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

Тема 5.  
Тенденції та 

моделі 

університетської 

освіти 

4/4 

Тема 6. 4/4 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4697
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=253295&displayformat=dictionary
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=373531&chapterid=130816


Структура вищої 

освіти в Україні 

Аналізувати концептуальні моделі 

університетської освіти від традиційної 

до феноменологічної з врахуванням 

індивідуальних особливостей кожного зі 

студентів 

Застосувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані 

результати 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Модуль 3 40 

Тема 7. Вища 

освіта в Україні в 

контексті 

Болонського 

процесу 

2/2 Вміти охарактеризувати основні засади 

міжнародного бізнес-етикету й 

проаналізувати національні особливості 

ділового спілкування в різних країнах 

світу 

Знати сутність фінансів суб’єктів 

господарювання та їх роль у складі 

фінансової системи. 

Використовувати професійну 

аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до 

фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності 

Застосувати основні категорії, поняття і 

механізми реалізації відношень у сферах 

майбутньої професійної діяльності  

Розуміти основні положення 

Болонського процесу та входження 

системи вищої освіти України в 

європейський простір вищої освіти. 

Аналізувати ефективність комунікації в 

умовах ринку та особливості комунікації 

фінансистів 

Написання 

тестів 

Системати

зація 

матеріалів 

в 

запропонов

ані таблиці 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 8.  

Соціальні 

комунікації та їх 

вплив на 

становлення 

конкурентоспром

ожного фахівця-

фінансиста 

2/2 

Тема 9. 
Особливості 

фінансової 

діяльності 

суб'єктів 

господарювання в 

різних секторах 

економіки 

2/2 

Тема 10.  

Бюджет та 

бюджетна система 

України 

4/4 

Всього за 2 семестр      30/30  70 

Екзамен    30  

Всього за курс  100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=385696&chapterid=137890
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=385696&chapterid=137890
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=385696&chapterid=137890

