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Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Освітньо-професійної  програми:  071 «Облік і оподаткування»                                                                                       

Рік навчання: 2 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

 
 

Викладач:                                      

 

канд. екон. наук, доцент Крючкова Наталія Михайлівна 

Контактна інформація: kryuchkova@onu.edu.ua 

 
Опис дисципліни 

Дисципліна спрямована на формування системи базових знань теорії і практики щодо 

методів акумулювання, систематизації, обробки та аналізу даних про масові соціально-

економічні явища та процеси, прогнозування їх розвитку на рівні національної та глобальної 

економіки (її окремих секторів, галузей, територій) із застосування сучасного 

методологічного і пакетно-прикладного інструментарію; формування на цій основі 

професійних компетентностей щодо власних досліджень в сфері бізнес-статистики. 

Передумовою вивчення дисципліни є  опанування таких дисциплін, як Економічна 

теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Інформаційні системи та технології.  

 

Структура курсу 

 

Тема  Результати навчання Завдання 

1. Бізнес- статистика: 

поняття, методологічні 

основи та організація. 

Знати і розуміти базові методологічні основи 

побудови системи економічної статистики, 

особливості її організації на різних рівнях 

групування даних, вміти пояснювати її основні 

поняття і терміни.  

тести, задачі, 

практикум в 

GoogleClassrom 

 

2. Зведення та групування 

статистичних даних. 

Вміти застосовувати комп’ютерні технології та 

програмне забезпечення з обробки даних для 

вирішення економічних завдань, аналізу 

інформації та підготовки аналітичних звітів, 

основні методи та критерії групування 

статистичних даних. 

тести, задачі, 

практикум в 

GoogleClassrom, 

Excel, Gretl 

3. Система статистичних 

показників. 

Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи отримання 

масивів соціально-економічних даних, збирати 

та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати соціально-економічні 

показники. 

тести, задачі, 

практикум в 

GoogleClassrom, 

Excel, Gretl 

4. Аналіз варіації та ряди 

розподілу. 

Вміти проводити аналіз варіації та  будувати 

ряди розподілу статистичних даних із 

застосовуванням комп’ютерних технології та 

програмного забезпечення з обробки даних, 

вміти визначати їх вплив на дослідження 

сучасних проблем економіки розвитку. 

тести, задачі, 

практикум в 

GoogleClassrom, 

Excel, Gretl 

5. Статистика 

макрофінансових 

Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для вирішення 

тести, задачі, 

практикум в 

mailto:i.lomachynska@onu.edu.ua


показників. соціально-економічних завдань з комплексної 

обробки макрофінансових статистичних 

показників, підготовки та представлення 

аналітичних звітів. Показувати навички 

самостійної роботи, демонструвати критичне, 

креативне, самокритичне мислення. 

 

GoogleClassrom, 

Excel, Gretl 

6. Ряди динаміки та їх 

застосування в 

статистичному аналізі. 

Розуміти і вміти застосовувати методологію 

визначення і методи отримання масивів 

соціально-економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну інформацію, формувати 

й аналізувати динамічні статистичні ряди. 

тести, задачі, 

практикум в 

GoogleClassrom, 

Excel, Gretl 

7. Статистичні показники 

грошового обігу і 

кредиту. Статистика 

банківської і біржової 

діяльності. 

Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань з комплексної 

обробки статистичних показників грошового 

обігу, кредиту, банківської і біржової 

діяльності, підготовки та представлення 

аналітичних звітів. Показувати навички 

самостійної роботи, демонструвати критичне, 

креативне, самокритичне мислення. 

тести, задачі, 

практикум в 

GoogleClassrom, 

Excel, Gretl 

 

Література 

1.  Гончарук А.Г. Основи  статистики: Навч. посібник. К.:  ТОВ «Центр учбової 

літератури». 2014. 148с. 

2. Крючкова Н.М. Бізнес – статистика: робочий зошит до підготовки к семінарським 

(практичним) заняттям для студентів економічних спеціальностей першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти / Крючкова Н.М. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. 35 с.  

URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/25427 

3. Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика національної економіки та світового 

господарства: Навчальний посібник . К.: Центр навчальної літератури, 2006.502с. 

4. Моторін Р.М. Міжнародна економічна статистика: Підручник.  К.: ЦНЛ, 2004. 324с. 

5.  Овчарук Р.Ю. Теорія статистики: Навчальний посібник. К.: Вікар, 2015. 204с. 

6. Овчарук Р.Ю.  Теорія статистики: Опорний конспект лекцій. К.: Вид-во 

Європейського університету. 2013. 104 с.   

7. Kass R.E., Caffo B.S., Davidian M., Meng X.-L., Yu B. & Reid N. (2016). Ten Simple 

Rules for Effective Statistical Practice. URL: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pcbi.1004961. 

DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004961. 

 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються з порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова присутність 

студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин. 

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про запобігання 

та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі учасників 

освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

(наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин в 

окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно. 

 



Оцінювання 

Види оцінювання 
% від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-4) – опитування під час занять, поточне тестування, 

вирішення задач і практичних завдань в GoogleClassrom, Excel, Gretl 
20 

Модуль 2 (теми 5-7) – опитування під час занять, поточне тестування, 

вирішення задач і практичних завдань в GoogleClassrom, Excel, Gretl 
20 

Модуль 3 – Індивідуальне практичне завдання 20 

Модуль 4 – Залік: питання, розрахункові завдання 40 

 



 
 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

Ступінь вищої освіти – третій (доктор філософії) 

Освітньо-професійні програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Рік навчання: 2 

Кількість кредитів: 4 

Мова викладання: українська 

 
Викладач: канд. екон. наук, доцент Радченко Олександр Петрович 

Контактна інформація:   rap_1@ukr.net 

 
Опис дисципліни 

Дисципліна спрямована на розуміння суті та специфіки механізму 

зовнішньоекономічної діяльності України на сучасному етапі; вивчення нормативно-

правової бази регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств; вміння 

аналізувати і оцінювати тенденції, суперечності, доцільність у визначенні головних 

напрямків зовнішньоекономічної діяльності підприємств різних форм власності; 

дослідження специфіки запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки; вивчення 

основних процедур укладання зовнішньоекономічних контрактів; вміння оцінювати 

ефективність зовнішньоекономічних угод.  

Передумовою вивчення дисципліни є  опанування таких дисциплін, як Економічна 

теорія, теорія міжнародної торгівлі, міжнародні відносини. 

 

Структура курсу 

Тема Результати навчання Завдання 

1. ЗЕД та її роль у 

розвитку національної 

економіки 

Знати категорії зовнішньоекономічної сфери та їх 

взаємозв’язки. Функції ЗЕД. Напрями впливу 

зовнішньоекономічного чинника на національну 

економіку.  

Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність», 

основні види і форми зовнішньоекономічної 

діяльності. Причини і передумови розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Принципи здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності та ін.). 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

2. Система 

регулювання ЗЕД в 

Україні 

Знати і розуміти системи регулювання ЗЕД: 

принципи, цілі, методи. Еволюція системи 

регулювання ЗЕД в Україні.  

Національне та наднаціональне регулювання ЗЕД. 

Характеристика органів державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх 

компетенції. Органи місцевого самоврядування та 

регіональний аспект регулювання ЗЕД). 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

3. Митно-тарифне 

регулювання ЗЕД 

Знати сутність митного регулювання ЗЕД. Характе-

ристика митних режимів: експорту, імпорту, 

транзиту, реекспорту, реімпорту.  

Питання, 

задачі, 

кейси, 



Товарна номенклатура ЗЕД. Порядок митного 

оформлення товарів. Основні митні документи та 

специфіка їх оформлення. Декларування товарів: 

форми та процедури. Митна вартість та методи її 

визначення. 

презентації 

4. Нетарифне 

регулювання ЗЕД 

 

Знати засоби регулювання, їх класифікація і 

характеристика. Механізм впливу нетарифних засобів 

регулювання на економіку країни. Інструменти 

нетарифного регулювання. Кількісні обмеження: 

ліцензування і квотування. Механізм оформлення 

документів для отримання ліцензій. Антидемпінгові 

заходи, визначення демпінгової маржі та величини 

шкоди національним виробникам. Сертифікація, 

стандартизація, технічні бар’єри. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

5. Валютне 

регулювання ЗЕД в 

Україні 

Розуміти основні принципи та інструменти 

валютного регулювання. Поняття валютної політики 

держави та її складові. Об’єкти та суб’єкти валютного 

регулювання. Валюта, валютний курс, валютні 

цінності. Порядок придбання і використання валюти, 

здійснення розрахунків в іноземній валюті. Система 

валютного контролю. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

6. Структура і зміст 

зовнішньоекономічних 

контрактів 

Зміст і характеристика основних умов контракту. 

Преамбула. Предмет контракту. Кількість та якість 

товару в контракті. Базисні умови поставки. Термін і 

дата постачання. Пакування і маркування. Валютні та 

фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів. 

Валюта ціни і валюта платежу. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

7. ЗЕД підприємств на 

території вільних 

економічних зон 

Світовий досвід використання режимів спеціальних 

економічних зон. Основні офшорні юрисдикції. 

Офшорні компанії. Цілі використання офшорних 

компаній. Регулювання співпраці українських 

резидентів з офшорними компаніями. Законодавчі 

обмеження щодо співпраці з офшорами. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

 

Література 

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. 

О. Вернюк, Л. В. Клименко, І. М. Новак; Уман. нац. ун-т садівництва. Умань: Сочінський, 

2012. 322 с.  

2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник / В.О. Новак, Т.Л. Мостенська, 

Г.С. Гуріна, О.В. Ільєнко. Київ: Кондор, 2012.552 с.  

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник / О.В. Шкурупій, 

В.В. Гончаренко, І.А. Артеменко та ін.; За заг. ред. Шкурупій О.В. Київ: Центр учбової 

літератури, 2012. 248 с. 

 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова 

присутність студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі 



учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання 

може відбуватися дистанційно.  

 

Оцінювання 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-3) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

20 

Модуль 2 (теми 4-5) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

20 

Модуль 3 – ІНДЗ (дослідження практичних аспектів 

поведінкової та експериментальної економіки на прикладі 

окремих ринків, видів економічної діяльності) 

20 

Модуль 4 – залік: питання, задачі 40 

 



 
 

 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Освітньо-професійні програми: 071 «Облік та оподаткування»  

Рік навчання: 2 

Кількість кредитів: 4 

Мова викладання: українська 

 

 

Викладач: канд. екон. наук, доцент Мазур Олена Євгеніївна 

Контактна інформація:   mazurelena13@gmail.com 

 
Опис дисципліни 

 

Дисципліна спрямована на формування у студентів цілісного уявлення проблем 

розроблення та реалізації цінової політики, висвітлення питань щодо встановлення цін на 

нові та традиційні товари (послуги), які виробляють (надають) підприємства, фірми; набуття 

навичок щодо обґрунтування рівня ціни товару, який дає змогу підвищити 

конкурентоздатність підприємства та забезпечить бажаний прибуток.  

Передумовою вивчення дисципліни є опанування загальнотеоретичних курсів 

економічних дисциплін  та  менеджменту.  

Структура курсу 

 

Тема Результати навчання Завдання 

1. Ціни і 

ціноутворення в 

ринковій економіці 

Знати теорії ціни і їх еволюцію, розуміти відмінності  витратного  

і ціннісного підходів, мати уявлення про систему цін в Україні. 

 

Питання, задачі, 

кейси, 

презентації 

2. Механізм 
ціноутворення 

Розуміти сутність цінової політики підприємства, етапи та цілі 
ціноутворення, розрізняти стратегію і тактику ціноутворення. 

Питання, задачі, 

кейси, 

презентації 

3. Аналіз попиту і 
цінової еластичності 

Розуміти значення еластичності попиту для ціноутворення і 
методичні основи її розрахунку, вміти застосувати цінову 

еластичність попиту при ухваленні рішення про ціну, опанувати  

методику кількісної оцінки попиту і його еластичності. 
 

Питання, задачі, 

кейси, 

презентації 

4.Методи 
витратного 

ціноутворення  

Розуміти сферу застосування витратних методів, їх переваги і 

недоліки, вміти застосувати метод «витрати плюс» і метод  на 

основі ефекту досвіду. 
 

Питання, задачі, 
кейси, 

презентації 

5.Методи 

ціноутворення з 

орієнтацією на 
попит 

Знати методику визначення ціни на основі економічної цінності 

товару для покупця, метод PSM (на основі 4-х питань), метод 

цінових ліній. 

Питання, задачі, 

кейси, 

презентації 

6.Параметричні 

методи 

ціноутворення 

Знати і розуміти ознаки параметричних методів ціноутворення, 

вміти застосовувати метод структурної аналогії, метод 
кореляційно-регресійного аналізу, метод питомої ціни, бальний 

метод. 

Питання, задачі, 

кейси, 

презентації 



7.Методи 

ціноутворення з 

орієнтацією на 
максимальний 

прибуток 

Уміти встановлювати ціни на основі максимізації валового та 

маржинального| прибутку. 

Питання, задачі, 

кейси, 
презентації 

 

Література 
 

1. Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення: Навчальний посібник. К.: «Центр учбової 

літератури», 2012. 480 с.  

2. Мазур О.Є. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу Регіональна 

економіка. 2010. №2. С.55-63. 

3. Мазур О. Є. Ціноутворення на ступінчастій кривій попиту. Інноваційний розвиток 

та безпека підриємства в умовах неоіндустріального суспільства: [матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (31 жовтня 2019 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. 

Шостак. Луцьк, 2019. С. 635-636.  

4. Липсиц, И. В. Ценообразование : учебное пособие для прикладного бакалавриата. 

М. : Издательство Юрайт, 2016. 160 с. 

5. Окландер М.А., Чукурна О.П. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. К.: 

Центр учбової літератури, 2017. 240 с. 

6. Ценовая политика предприятия. 2-е изд. / под ред. В.М.Тарасевич. СПб, Питер, 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Обов’язкова присутність студентів на 

модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі 

учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова (наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання 

може відбуватися дистанційно.  

Оцінювання 

 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-3) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

20 

Модуль 2 (теми 4-7) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

20 

Модуль 3 – ІНДЗ 20 

Модуль 4 – залік: питання, задачі 40 

 

  

 

http://oklander.info/?p=2000
http://oklander.info/?p=2000


 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалавр) 

Освітньо-професійні програми: 071 «Облік та оподаткування»  

Рік навчання: 2 

Кількість кредитів: 3  

Мова викладання: українська 

 

Викладач: кандидат екон. наук, доцент Скороход Ірина Петрівна  

Контактна інформація: і.skorohod@onu.edu.ua  

Опис дисципліни 

Дисципліна спрямована на формування  ґрунтовних знань щодо особливостей 

функціонування міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку; 

розуміння особливостей взаємодії національних економік в структурі світового 

господарства, середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; розуміння 

особливості основних процесів розвитку сучасного світового господарства: 

інтернаціоналізації, економічної глобалізації та   формування інтеграційних об’єднань ; 

форм і методів міжнародних економічних відносин, основного інструментарію міжнародної 

економічної діяльності. 

Передумовою вивчення дисципліни є опанування таких дисциплін, як: Економічна 

теорія; Мікроекономіка; Макроекономіка; Історія економіки та історія економічних вчень.  

 

Структура курсу 

 

Тема Результати навчання Завдання 

Тема 1 
Міжнародна 

економічна 

система 

Розуміти сутність та еволюція міжнародної економіки як науки та її 
значення в сучасному економічному просторі. Знати міжнародна 

економічну систему: сутність та структуру. Розуміти сутність 

міжнародних економічних відносин, їх форми, суб’єкти та рівні. 
 Знати особливості класифікації країн в міжнародній економіці та 

етапи становлення світового ринку та світового господарства. 

Розуміти особливості та значення  процесу міжнародного поділу  
праці,  його сутність, форми та фактори 

Питання, 
презентації, 

задачі, 

тести 

Тема 2. 

Міжнародна  

економічна  
інтеграція 

 

Розуміти сутність та значення економічної інтеграції ї. Знати основні 

причини економічної інтеграції.. Розуміти мету, завдання, функції та 

принципи економічної інтеграції.. 
 Розуміти особливості сучасних інтеграційних процесів.  Розуміти 

об’єктивні передумови розвитку МЕІ, цілі і наслідки. Знати етапи 

розвитку МЕІ: зона вільної торгівлі; митний союз; спільний ринок; 
економічний союз. Розуміти особливості європейських та світових 

інтеграційних процесів та  ЗВТ Україна-ЄС. 

Питання, 

презентації, 

задачі, 
тести 

Тема 3. 

Міжнародна 
економічна 

діяльність 

 

Розуміти поняття міжнародна економічна діяльність. Знати форми, 

суб’єкти міжнародної економічної діяльності,  місце, роль і 
перспективи розвитку суб’єктів світового господарства та найбільш 

ефективні форми міжнародної взаємодії 

Знати сутність міжнародного економічного середовища, чинники, які 
визначають його особливості, їх вплив на міжнародні економічні 

зв’язки. Розуміти  принципи міжнародної економічної діяльності та 

зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства 

України та в умовах співпраці с ЄС. 

Питання, 

презентації, 
задачі, 

тести 

mailto:і.skorohod@onu.edu.ua


Тема 4. Теорії 

міжнародної 

торгівлі. 

Розуміти та знати основні теорії міжнародної торгівлі. Знати сутність 

міжнародної торгівлі, її динаміку та структуру. Знати  сутність 

зовнішньої, міжнародної та світової торгівлі та  систему показників 
розвитку міжнародної торгівлі.  Знати види, форми та методи 

міжнародної торгівлі, міжнародні комерційні правила. 

Розуміти особливості  еволюція теорій міжнародної торгівлі, 

причини і умови виникнення міжнародної торгівлі.  
Знати основні теорії міжнародної торгівлі, які об’єднані у дві групи: 

класичні теорії (теорія меркантилізму й теорія фритредерства) і 

сучасні (теорія Хекшера – Оліна, парадокс Леонтьєва, теорія  
Рибчинського,  неотехнологічні й альтернативні теорії). 

Питання, 

презентації, 

задачі, 
тести 

Тема 5. 

Світовий 

ринок товарів і 
послуг 

Знати поняття та значення основних видів і показників міжнародної 

торгівлі. Знати та розуміти історію світової торгівлі, умови 

формування рівноваги на світовому ринку, особливості  сучасної 
товарної та географічної структури світового ринку. 

 Знати та розуміти наведені інструменти аналізу міжнародної торгівлі 

та  методи міжнародної торгівлі товарами й послугами 

Питання, 

презентації, 

задачі, 
тести 

Тема 6. 

Міжнародна 

торговельна 

політика 
 

Знати міжнародну практику регулювання міжнародної торгівлі та 

методи державного регулювання зовнішньої торгівлі. Знати та 

розуміти основні типи зовнішньоторговельної політики країн: 

фритредерство й протекціонізм. Володіти основними інструментами 
торговельної політики.  

Знати основні традиційні заходи: тарифи й імпортні квоти, інші 

інструменти торговельної політики: добровільні обмеження експорту, 
експортні субсидії, експортні податки. 

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 

Тема 7. . 

Світовий  

ринок праці та 
трудова 

міграція. 

 Знати особливості процесу формування та розвитку світового ринку 

праці,  періодизація цього процесу, загальну характеристику 

населення та визначення  категорії трудових ресурсів світу. Розуміти 
роль трудових міграцій у розвитку світового ринку праці,  якість 

робочої сили. Визначати сучасні проблеми зайнятості у світовій 

економіці.  
 Знати сутність, типи, види, причини міжнародної міграції робочої 

сили. Розуміти наслідки міжнародної трудової міграції. Аналізувати 

напрямки та обсяги міжнародної трудової міграції. Знати та розуміти 

механізм державного та міжнародного регулювання трудової міграції. 
Розуміти  особливості розвитку міграційних процесів на 

міжнародному риноку спеціалістів високої кваліфікації ("золотих 

комірців") . Розуміти та знати  проблеми «відпливу умів» та  
соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції. 

Питання, 

презентації, 

задачі, 
тести 

Тема 8. 

Міжнародний 

науково-
технологічний 

обмін 

 Знати сутнність категорій  “технологія”, “міжнародний науково-
технологічний обмін”, проаналізовані основні передумови 
міжнародного технологічного обміну.  
Знати та розуміти особливості та тенденції розвитку  сучасного 
світового ринку технологій.  
Розуміти основні способи передачі технологій на комерційній і 

некомерційній основі.  

Знати та розуміти механізми регулювання передачі технологій на 
національному й міжнародному рівнях. Розуміти та вміти аналізувати 

сучасні  тенденції розвитку ринку технологій. 

Питання, 

презентації, 

задачі, 
тести 

Тема 9. 

Міжнародний 
рух капіталу. 

 

Знати теоретичні основи міжнародного руху капіталу, форми 

міжнародного руху капіталу: Знати суть інвестицій, причини 
експорту та імпорту іноземних інвестицій 

Знати та розуміти особливості формування та функціонування . 

міжнароднх підприємства з іноземними інвестиціями, форми 
підприємств з іноземними інвестиціями. (відділення, дочірня 

компанія,  асоційована компанія.) 

 



Тема 10.   

Світова 

валютна 
система. 

 Знати національні, міжнародні і світові валютні системи, їх сутність і 

елементи. Знати поняття валюти і її види, валютний курс, його види. 

Знати та розуміти еволюцію світової валютної системи. Знати етапи 
перехіду від золотого стандарту до вільного курсу( Паризька, 

Генуезька, Бреттон-Вудська і Ямайська валютні системи. 

Європейська валютна системи) 

 

Література 
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доповн. К. : Знання, 2016. 583с 
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Владимиров .К.: Центр учбової літератури, 2013. 256 с. 

6. Міжнародна  економіка  :  навчальний  посібник  для  вузів  /  Г.Е.  Гронтковська, О.І.Ряба, 

А.М. Венцурик, О.І. Красновська . Київ : ЦУЛ, 2014 . 382 с 

7. Міжнародна  економіка  :  підручник  для  вузів  /  В.В.  Білоцерківець,  О.О. Завгородня, 

В.К. Лебедєва, інш. ; За ред. А.О. Задоя, В.М. Тарасевич .Київ : ЦУЛ, 2012 . 414 с. 

8. Войтко  С.В.,  Гавриш  О.А.,  Згуровський  О.М.,  НараєвськийС.В.  Економіка зарубіжних 

країн. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорськогого, 2017. 400 с. 

9. Сучасні  тенденції  міжнародних  економічних  відносин.  Економічна  інтеграція України 

у світове господарство: кол. монографія / За ред. І. М. Посохова, П. Г. Перерви,  О.  Д.  

Матросова,  В.  Г.  Дюжева,  В.  О.  Матросової. Харків  :  НТУ «ХПІ», 2016. 450 с 

 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 10%). Обов’язкова 

присутність студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про запобігання 

та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі учасників 

освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова (наказ № 21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно.  

 

Оцінювання 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1 - 4) – Опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

30 

Модуль 2 (теми 5 - 10) – Опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

30 

Підсумковий контроль:  Залік: питання, тест 40 
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Опис дисципліни 

 

Дисципліна спрямована на формування знань теорії та практики  оцінювання 

використання різних видів транспорту у діяльності суб’єкта господарювання, організації та 

управління транспортними перевезеннями, розробки та впровадження стратегії 

транспортних перевезень, визначення ефективності використання різних видів транспорту, 

місце транспорту у ланцюгу постачання товарних потоків,  встановлення недоліків 

транспортування та розробка способів  їх усунення, аналіз транспортної стратегії держави, 

аналіз інфраструктури транспорту; формування на цій основі професійних компетентностей 

щодо вибору виду транспорту, способу перевезення, організації та управління 

транспортними перевезеннями у діяльності суб’єктів господарювання. 

 

Структура курсу 

 

Тема Результати навчання Завдання 

1. Розвиток 

економіки і 

транспорту 

Знати історичні стадії розвитку транспорту і формування 

транспортної системи. Знати і розуміти роль транспорту 

в суспільному виробництві. Знати специфічні 

особливості транспорту, як галузі матеріального 

виробництва. Розуміти принципи збалансування та 

класифікації транспортної системи. Знати принципи 

управління транспортом. Вміти аналізувати структурно-

функціональну характеристику транспорту. Розуміти  

взаємозв’язок транспорту і зовнішнього середовища. 

Знати та намагатися зменшити вплив транспорту на 

літосферу, гідросферу, атмосферу. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

2. Характеристика 

діяльності 

підприємств 

транспорту 

Знати, розуміти та вміти застосовувати класифікацію 

показників транспортної діяльності. Знати загальну 

характеристика кількісних показників та визначення 

факторів, які впливають на їх розміри. Знати та розуміти 

поняття про вантажо- та пасажиропотоків, їх графічне 

зображення. Знати загальну характеристику якісних 

показників та визначення факторів, які впливають на їх 

розміри. Знати та вміти розраховувати показники 

перевізної роботи: вантажо- та пасажирообіг, об‘єм 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 



перевезень вантажів і пасажирів, приведений 

вантажообіг, об‘єм відправлення, об‘єм прибуття. 

3. Характеристики 

використання 

транспортних і 

технічних засобів 

доставки вантажів та 

пасажирів. 

Знати показники використання транспортних засобів та 

їх характеристика. Знати показники використання 

транспортних споруд та їх характеристику. Знати  та 

вміти аналізувати  пропускну  спроможність 

транспортних споруд. Знати  та вміти аналізувати  

перевізну спроможність транспортних одиниць. Знати 

показники експлуатаційної роботи: 

вантажонапруженість, середня відстань перевезень, 

швидкість доставки вантажів та пасажирів. Знати та 

вміти розраховувати показники якості транспортного 

обслуговування. 

 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

4. Характеристика 

шляхів сполучення, 

водних басейнів. 

 

Знати і розуміти поняття транспортної мережі. Знати 

класифікацію шляхів сполучення. Знати характеристику 

шляхів сполучення різних видів транспорту: залізничних 

колій, автомобільних доріг, річкових та морських 

басейнів, повітряних ліній, трубопроводів. Знати 

показники транспортної забезпеченості та доступності. 

Знати показники інтенсивності перевезень. Знати 

характеристику міжнародних транспортних коридорів. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

5. Особливості 

різних видів 

транспорту загального 

використання 

Знати особливості та характеристики магістральних видів 

транспорту: залізничного, автомобільного, морського, 

річкового, повітряного, трубопровідного. Знати і 

розуміти сфери ефективного використання різних видів 

магістрального транспорту. Розуміти місце і значення 

кожного виду транспорту в транспортній системі країни: 

залізничного, автомобільного, морського, річкового, 

повітряного, трубопровідного. Знати класифікацію та 

характеристики рухомого складу різних видів 

транспорту. Знати характеристики постійних пристроїв 

та споруд різних видів транспорту. Знати специфічні 

показники роботи різних видів транспорту. 

Знати принципи формування вантажних та пасажирських 

потоків. Розуміти поняття та вміти розраховувати обсяги 

перевезень вантажів та пасажирів різними видами 

транспорту. 

 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

6. Особливості різних 

видів транспорту не 

загального 

використання. 

Знати характеристику промислового транспорту. Знати 

особливості  міського та приміського транспорт. Знати 

характеристику нетрадиційних видів транспорту. Знати 

матеріально-технічну базу підприємств транспорту не 

загального використання. Розуміти сфери ефективного 

використання різних видів транспорту не загального 

використання. 

 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова присутність 

студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин. 

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про запобігання 

та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі учасників 

освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

(наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин в 

окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно. 

 

Оцінювання 

 

Види оцінювання 
% від  

остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-4) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язування задач,  розглядання та вирішення кейсів, 

підсумкова модульна контрольна робота 

20 

Модуль 2 (теми 5-6) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язування задач,  розглядання та вирішення кейсів, 

підсумкова модульна контрольна робота 

20 

Модуль 3 – ІНДЗ (дослідження практичних аспектів транспортних 

перевезень суб’єктів господарювання, дослідження особливостей 

діяльності транспортно-експедиторських) 

20 

Модуль 4 – іспит: питання, тестування. 40 
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Опис дисципліни 

Дисципліна спрямована на формування базових знань щодо обліково-аналітичного 

забезпечення діяльності банків, на основі вивчення теорії та методів банківського обліку та 

формування показників звітності з урахуванням Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ), що відображають результати діяльності банку та фінансовий стан за 

звітний період, у практичній сфері вміння формувати та досліджувати обліково-аналітичного 

забезпечення діяльності банків використовується у процесі мінімізації ризиків банківської 

діяльності, забезпечуючи загальне стабільне управління банківською установою. 

Передумовою вивчення дисципліни є опанування таких дисциплін, як Гроші та кредит, 

Фінанси, Банківська система, Бухгалтерський облік, Аналіз банківської діяльності. 

 

Структура курсу 

Тема Результати навчання Завдання 

1. Система 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності у 

банках 

Знати складові елементи банківського обліку, місце 

бухгалтерського обліку в системі управління банком; знати і 

розуміти цілі бухгалтерського обліку в банках; фінансовий, 

управлінський і податковий облік; чинники, що впливають на 

організацію бухгалтерського обліку; знати вимоги до облікової 

інформації, обіг економічної інформації в системі обліку, 

використання облікової банківської інформації при прийнятті 

управлінських рішень; знати і розуміти засади організації 

бухгалтерського обліку і звітності в банку, як основа формування 

обліково-аналітичного забезпечення банку. 

Питання,  

презентації 

2. Облікова 

політика банку. 

Міжнародні 

стандарти обліку 

та звітності 

банківської 

діяльності 

Знати і розуміти загальні положення облікової політики банку; 

знати міжнародні стандарти обліку та звітності банківської 

діяльності та впровадження їх в Україні; опанувати методи 

оцінки активів та зобов’язань; оволодіти основами організації 

проведення інвентаризації; регулювання розходжень між 

фактичною наявністю та даними обліку, виявлених у результаті 

інвентаризації; розуміти вплив міжнародних стандартів 

проведення обліку та формування на їх основі обліково-звітного 

забезпечення для подальшого дієвого управління банківською 

установою. 

Питання, 

задачі, 

презентації 

3. Організація 

обліку готівково 

- розрахункових 

Розуміти організацію обліку і контролю операцій прибуткової, 

видаткової, каси банку; організацію аналітичного і синтетичного 

обліку операцій, що здійснюються через пункти обміну валют, 

Питання, 

задачі, 

презентації 



операцій банку та 

в іноземній 

валюті 

операції в іноземній валюті, що виконуються за дорученням 

клієнтів, власних операцій банку з іноземною валютою; вміти на 

основі отриманих попередньо даних обліку касово - 

розрахункових операцій банку та в іноземній валюті проводити 

контроль за цими операціями.  

4. Організація 

обліку 

кредитних, 

депозитних 

операцій банку та 

з цінними 

паперами 

Знати організація обліку основних пасивних та активних 

операцій банку, а саме: кредитних, депозитних операцій банку та 

з цінними паперами; на основі даних обліку цих операцій 

аналізувати стан ризику пасивних та активних операцій, а також 

ризику операцій банку з цінними паперами, вміти приймати 

рішення на основі отриманих в ході обліку аналітичних даних; 

розуміти природу доходів і витрат банку від кредитних та 

депозитних операцій, та операцій з цінними паперами. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

5. Організація 

обліку капіталу 

банку та обліку 

доходів, витрат і 

фінансового 

результату 

діяльності банку 

Розуміти процедуру формування капіталу банку, джерел 

власного капіталу, знати взаємодію рахунків 5 класу з рахунками 

інших класів; знати шляхи збільшення статутного капіталу; 

розуміти алгоритм формування доходів та витрат банку та 

правила їх визнання, як і загальні правила обліку доходів і 

витрат; знати принципи відображення в обліку доходів, розуміти 

порядок нарахування доходів і витрат та облік формування і 

розподілу прибутку банку, як основну ціль діяльності банківської 

установи; вміти аналізувати обліково-аналітичні дані щодо 

формування і розподілу прибутку банку. 

Питання, 

задачі, 

презентації 

6. Основи 

банківської 

звітності. 

Фінансова 

звітність банків. 

Розуміти значення банківської звітності, як завершального етапу 

формування обліково-аналітичного забезпечення банківської 

діяльності; задля цього розуміти кінцевих користувачів 

банківської звітності та знати основне нормативне регулювання, 

складання і подання звітності банків, розуміти зв’язок звітності з 

аналітичним обліком банків, що у сукупності і формує обліково-

аналітичну базу даних для подальших досліджень; розуміння 

поняття фінансової звітності банку як завершального елементу 

методу бухгалтерського обліку, знати склад форм фінансової 

звітності; елементи фінансової звітності; порядок подання та 

оприлюднення фінансової звітності банків. 

Питання, 

презентації 

7. Баланс банку 

та види балансів, 

порядок їх 

формування.  

Звіт про капітал 

банку. 

 

Розуміти та вміти аналізувати основний звіт «Баланс» та його 

складові; вміти досліджувати та робити висновки стосовно 

ефективної діяльності банку на основі визнання та розкриття 

статей активів та зобов’язань; знати особливості відображення у 

балансі власного капіталу; вміти досліджувати звіт про власний 

капітал як результат обліку власного капіталу банку, знати 

поняття субординований борг; розуміти природу та призначення 

приміток до фінансових звітів, а також аналізувати розкриту 

інформації про фінансові ризики у примітках до фінансової 

звітності 

Питання, 

презентації 

8. Звіт про 

фінансові 

результати та звіт 

про рух 

грошових коштів 

банку 

Вміти складати та аналізувати на основі аналітичних даних 

касово-розрахункового обліку звіт про рух грошових кошті; 

розуміти методи складання звіту (прямий і непрямий способи 

складання); знати порядок визначення даних про рух грошових 

коштів у результаті операційної, інвестиційної і фінансової 

діяльності; розуміти та досліджувати відображені результати 

обліку щодо доходів та витрат, та отриманий прибуток у звіті про 

фінансові результати діяльності. 

Питання, 

презентації 



9. Статистична та 

податкова 

звітність 

Знати склад та призначення статистичної звітності що надається 

НБУ та Державної служби статистики України; опанувати 

основні вимоги до складання статистичної звітності банків; знати 

характеристику статистичної звітності для складання платіжного 

балансу та міжнародної інвестиційної позиції України; розуміти 

та вміти досліджувати дані з статистичної звітності за 

кредитними та депозитними операціями банку, за операціями з 

цінними паперами; розуміти значення статистичної звітності для 

контролю і регулювання діяльності банків; розуміти значення 

податкової звітності; склад форм податкової звітності та 

періодичність подання; розуміти побудова та знати зміст 

декларації про прибуток банку; розуміти побудову та зміст 

податкової звітності банків.  

Питання, 

презентації 

10. Управлінська 

звітність банків. 

Обліково-

аналітичне 

забезпечення 

банківської 

діяльності як 

результат 

сукупної системи 

звітності банків. 

Розуміти цілі та призначення управлінської звітності банку; знати 

кінцевих користувачів цієї звітності; вивчити нормативну базу, 

що регламентує складання управлінської звітності в банках; 

опанувати основні вимоги до складання управлінської звітності 

банками України; розуміння значення цієї звітності для 

трансфертного ціноутворення у банку; вміти використовувати 

трансфертні ціни для формування управлінської звітності щодо 

оцінювання ефективності центрів прибутку; досліджувати 

трансфертні ціни як інструмент формування управлінської 

звітності щодо управління ризиками банку; розуміти 

управлінську звітність як кінцевий елемент загальної системи 

банківської звітності, яка формує дані для обліково-аналітичного 

забезпечення банківської діяльності.  

Питання, 

презентації 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова присутність 

студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про запобігання 

та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі учасників 

освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

(наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин в 

окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може відбуватися 

дистанційно.  

 

Оцінювання 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-5) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота №1 

20 

Модуль 2 (теми 4-5) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота №2 

20 

Модуль 3 ІНДЗ (дослідження практичних аспектів 

формування та використання обліково- аналітичного 

забезпечення на прикладі окремої банківської установи) 

10 

Модуль 4 – іспит: питання, тести  50 

 



 

 

 

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалавр) 

Освітньо-професійні програми: 071 «Облік та оподаткування»  

Рік навчання: 3 

Кількість кредитів: 4 

Мова викладання: українська 

 

Викладач: канд. екон. наук, доцент Савастєєва Оксана Миколаївна 

Контактна інформація:   o.savasteeva@onu.edu.ua 

 

Опис дисципліни 

Дисципліна спрямована на формування знань теорії та практики функціонування 

різноманітних сегментів міжнародного фінансового ринку; розуміння основних причинно-

наслідкових зв’язків у функціонуванні світового фінансового ринку; формування на цій 

основі професійних компетентностей щодо сукупності фінансових операції в міжнародному 

глобалізованому середовищі; здатності аналізувати та прогнозувати сучасні тенденції 

розвитку основних сегментів світового фінансового ринку і оцінювати їх вплив на 

особливості економічного розвитку національних економік. 

Передумовою вивчення дисципліни є  опанування таких дисциплін, як Теорія грошей, 

Теорія кредиту, Фінанси, Фінансовий ринок.  

 

Структура курсу 

Тема Результати навчання Завдання 

1. Система 

міжнародних 

фінансів в 

сучасній 

економічній 

науці 

Знати термінологію з міжнародних фінансів, їх склад та 

особливості; знати історію розвитку та принципи 

функціонування світової фінансової системи на сучасному 

етапі, зміни в світовому економічному середовищі; розуміти 

механізм функціонування системи міжнародних валютно-

фінансових організацій, їх завдання; знати і вміти здійснювати 

аналіз подій, що викликали зміни в світовому економічному і 

фінансовому середовищі; розуміти структурні тенденції, що 

впливають на величину і структуру світових фінансових 

потоків. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

2. Глобалізація 

світового 

фінансового 

середовища. 

Світові 

фінансові 

кризи 

Знати і розуміти сутність процесу глобалізації світових 

фінансових ринків; знати і розуміти передумови 

розповсюдження процесу глобалізації на фінансову сферу; 

вміти ідентифікувати переваги і недоліки глобалізованих 

фінансових ринків для всіх учасників міжнародної фінансової 

системи; знати сучасні тенденції розвитку світових фінансових 

ринків; розуміти механізм розгортання масштабних фінансових 

криз в глобалізованому світовому середовищі. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

3. 

Заборгованість 

у системі 

Знати поняття світового боргу та його геополітичного аспекту в 

сучасному світі; розуміти сутність боргових стратегій країн; 

вміти розраховувати та аналізувати показники зовнішнього 

Питання, 

задачі, 

кейси, 



міжнародних 

фінансів 

 

боргу; розуміти роль міжнародних фінансових організацій у 

регулюванні зовнішнього боргу та способи реструктуризації 

офіційного зовнішнього боргу; знати призначення та принципи 

функціонування міжнародних клубів кредиторів; вміти 

ідентифікувати особливості зовнішнього боргу України та його 

структури. 

презентації 

4. Світова 

валютно-

фінансова 

система та 

етапи її 

еволюції. 

 

Знати теоретичні засади функціонування світової валютної 

системи (СВС), її основні елементи і механізм їх взаємодії; 

розуміти зв'язок і відмінність основних елементів національної і 

світової валютних систем; знати передумови виникнення і 

генезис світової валютної системи: система золотого стандарту, 

система золотодевізного стандарту, система золотодоларового 

стандарту, Ямайська валютна система, Європейська валютна 

система. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

5. Фінансова і 

монетарна 

політика 

Європейського 

валютного 

союзу 

Знати історичні аспекти валютної інтеграції в Європі та основні 

етапи її еволюції; розуміти  економічне підґрунтя європейської 

валютно-фінансової інтеграції; знати і розуміти механізм 

введення єдиної валюти євро та її роль в міжнародній валютно-

фінансовій системі; розуміти завдання Європейського 

центрального банку (ЄЦБ) в процесі здійснення регулюючих 

функцій грошово-кредитного характеру; вміти аналізувати 

вплив чинників на монетарні цільові орієнтири ЄЦБ; вміти 

визначати сучасні проблеми в єврозоні. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентаці

ї 

6. Міжнародні 

розрахунки та 

їх організаційні 

засади 

Знати сутність міжбанківських кореспондентських відносин в 

міжнародній сфері; розуміти принципи функціонування 

системи міжбанківських комунікацій СВІФТ і її роль в 

прискоренні міжнародних розрахунків; знати валютно-

фінансові та платіжні умови міжнародних операцій; знати і 

розуміти типи, види та форми міжнародних розрахунків; вміти 

здійснювати розрахунки за допомогою акредитиву, інкасо, 

банківського переказу, розрахунки з використанням векселів і 

чеків, розрахунки за відкритими рахунками; вміти оцінювати 

вплив різних видів ризиків при здійсненні міжнародних 

розрахунків та застосовувати методи їх мінімізації. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентаці

ї 

7. Платіжний 

баланс країн 

світу 

Знати сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних 

розрахунків, їх види;  розуміти методику складання платіжного 

балансу та оцінювати стан його рівноваги; знати історію 

виникнення та розвитку платіжного балансу; його призначення 

та структуру; знати сучасну класифікацію статей платіжного 

балансу за методикою МВФ; вміти оцінювати вплив факторів, 

що впливають на стан платіжного балансу; вміти здійснювати 

аналіз позицій платіжного балансу. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентаці

ї 

8. Фінанси 

транснаціональ

них компаній 

Знати цілі і стратегії виходу міжнародних корпорацій на 

зовнішній ринок; вміти ідентифікувати чинники, що впливають 

на вибір джерела фінансування ТНК; розуміти особливості 

міжнародного внутрішньофірмового фінансування компанії; 

знати механізми прямої, паралельної і компенсаційної 

внутрішньофірмової позики; знати основні стратегії і механізми 

управління валютними активами корпорацій; знати основні 

принципи і механізми управління внутрішньофірмовими 

фінансовими потоками; вміти оцінювати чинники, що 

впливають на вибір альтернативних стратегій переказу коштів 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентаці

ї 



міжнародних корпорацій. 

9. Міжнародна 

банківська 

справа 

Знати об’єктивні передумови виникнення та розвитку 

міжнародної банківської діяльності та сутність 

інтернаціоналізації банківської справи; розуміти наслідки 

експансії іноземних банків для банківських систем країн;  знати 

функції і завдання транснаціональних банків та центральних 

банків в системі світових фінансів; знати види послуг і операцій 

в міжнародному банківському бізнесі; розуміти сутність ризиків 

в міжнародній банківській справі; вміти аналізувати світовий 

досвід регулювання банківської діяльності; знати основні цілі 

організації офшорного банківського бізнесу. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентаці

ї 

10. Міжнародне 

оподаткування 

Розуміти сутність міжнародного подвійного оподаткування і 

шляхи його врегулювання; знати сутність та призначення 

офшорних центрів в системі міжнародного оподаткування; 

розуміти дію механізмів міжнародної податкової конкуренції і її 

дія на національні податкові системи; вміти оцінювати вплив 

глобалізації на національні податкові системи; знати і розуміти 

сутність міжнародної податкової координації. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентаці

ї 

Література 

1. Князь С.В., Бець М.Т., Вербицька Г.Л. Міжнародна торгівля і фінанси : навч. посіб. 

Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. 513 с. 

2. Дергачова В.В., Голюк В.Я., Войтко С.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні 

операції: конспект лекцій: навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 132 с. 

3. Міжнародні фінанси: підручник / О. М. Мозговий та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, 

проф. О. М. Мозгового ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Київ : КНЕУ, 

2016. 515 с.  

4. Береславська О.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. Ірпінь : Ун-т 

ДФС України, 2019. 367 с. 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова присутність 

студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про запобігання 

та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі учасників 

освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

(наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин в 

окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно.  

Оцінювання 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-5) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

30 

Модуль 2 (теми 6-10) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота, іспит: питання, задачі 

70 



 

 

 

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

Ступінь вищої освіти – перший  (бакалавр) 

Освітньо-професійні програми: 071 «Облік і оподаткування»  

Рік навчання: 3 

Кількість кредитів: 4 

Мова викладання: українська 

 

 

Викладач: канд. екон. наук, доцент Рудінська Олена Володимирівна 

Контактна інформація:   elena.rudinskaya@gmail.com 

 

Опис дисципліни 

Дисципліна систематизує, поглиблює й дає спеціальні знання з теорії і практики 

управління міжнародними інвестиційними потоками, зокрема через механізми акціонерного 

капіталу та  фондового ринку. Спрямована на формування знань теорії та практики 

інвестиційної діяльності; розуміння соціальних, професійних та управлінських 

закономірностей поведінки на фондовому ринку та їх впливу на економічні процеси в умовах 

пріоритетності фондових активів на національному та міжнародних ринках; формування на 

цій основі професійних компетентностей щодо застосування управлінських моделей 

портфельного менеджменту, управлінні фондовими активами з метою отримання ефекту 

синергії.  

Практична частина складається з кейсів, які на основі біржових фондових даних 

(джерело – Інтернет) сформують компетентності: проведення системного та порівняльного 

аналізу інвестиційного клімату різних країн світу, формування власного портфелю фондових 

активів, використання моделі оцінки капітальних активів для власного бізнесу. 

Передумовою вивчення дисципліни є вивчення та розуміння сучасних економічних 

теорій, вміння їх використовувати для аналізу економічних процесів на основі методів 

системного аналізу та синтезу. 

 

Структура курсу 

Тема Результати навчання Завдання 

1. Сутність, 

задачі, функції 

управління 

інвестиціями 

 

Знати термінологію та законодавчу базу інвестиційної діяльності, 

еволюцію розвитку концепцій та моделей; розуміти поняття та 

функції інвестиційного менеджменту; знати і вміти 

використовувати методологію дослідження системного аналізу; 

знати сфери застосування методів управління та аналізу 

інвестиційних активів, напрямки й класифікація інвестицій. 

Практичні навички: ідентифікація інвестицій в структурі капіталу. 

 

Питання,  

кейси, 

презентації 

2. Методичний 

інструментарій 

інвестиційного 

менеджменту 

Знати і розуміти теоретичний базис управління інвестиціями; вміти 

ідентифікувати та аналізувати  методологічні системи та 

методичний інструментарій. Самостійно проводити: оцінку 

вартості грошей в часі (теперішню та майбутню вартість грошей),   

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 
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 оцінку інфляції, оцінку інвестиційних ризиків,  оцінку ліквідності 

інвестицій. 

3. Форми 

інвестиційної 

діяльності та їх 

характеристики  

Знати індивідуальні особливості процесу прийняття управлінського 

рішення на основі розуміння цільового характеру і форм 

інвестиційної діяльності, знати та розуміти класифікацію 

інвестиційних потоків, зокрема продуктивний і позичковий 

капітали, довгострокові та короткострокові потоки; вміти обирати 

методи впливу на процес прийняття рішення та відповідальність за 

якість прийнятих рішень відповідно українського законодавства 

щодо інвестиційної діяльності.  

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

4. 

Інвестиційний 

ринок і його 

інструменти. 

Ризики 

інвестування 

 

Знати фактори впливу та характеристики інвестиційного ринку, 

принципи його дослідження. Вміти проводити  оцінку та 

прогнозування макроекономічних показників розвитку 

інвестиційного ринку. Вміти враховувати особливості та 

прогнозування інвестиційної привабливості регіонів. Вміти 

визначати загальноекономічні пріоритети та прогнозування 

інвестиційної привабливості підприємства. Використовувати на 

практиці класифікацію та ідентифікацію інвестиційних ризиків. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

5. Інвестиційна 

стратегія 

суб’єктів 

інвестиційної 

діяльності 

Знати основні етапи інвестиційної стратегії. Розуміти функції та 

ресурси управління активами бізнесу.  Знати структуру та 

самостійно проводити аналіз капіталу з визначенням джерел 

інвестування. Знати і розуміти джерела фінансування інвестиційної 

стратегії. Формувати цілі інвестиційної стратегії підприємства та 

фактори її вибору 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

6. Управління 

реальними 

інвестиційними 

проектами 

Знати форми реальних інвестицій та особливості управління ними. 

Отримати навички теорії та практики управління інвестиційними 

проектами.  Знати і розуміти методи оцінки ефективності реальних 

інвестиційних проектів. Розробляти обґрунтування доцільності 

проведення реконструкцій. Оволодіти процесом формування 

бізнес-плану інвестиційного проекту. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

7. Управління 

передінвестицій

ною та 

інвестиційною 

фазами 

інвестиційних 

проектів  

Знати і розуміти процес прийняття рішення про реалізацію 

інвестиційного проекту.  Самостійно класифікувати та 

впроваджувати  методичні підходи до прогнозування параметрів 

економічної ефективності, методи розрахунку економічної 

ефективності інвестиційного проекту. Отримати навички теорії 

щодо порядку заключної експертизи інвестиційного проекту. 

Вивчити методи визначення та оцінювання ризику інвестиційного 

проекту. Оволодіти процесом автоматизації процесів розроблення 

й управління реалізацією інвестиційного проекту 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова присутність 

студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про запобігання 

та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі учасників 

освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

(наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин в 

окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно.  

 

Оцінювання 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-4) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

20 

Модуль 2 (теми 5-8) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

20 

Модуль 3 – ІНДЗ (дослідження практичних аспектів 

корпоративного управління, рішення кейсів, розробка 

презентацій) 

20 

Модуль 4 – іспит: питання, задачі 40 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M0AQ5AQAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/


 

 

 

ЕКОНОМЕТРИКА 

 

    Ступінь вищої освіти – перший  (бакалаврський ) бакалавр  

Освітньо-професійні програми: 071 «Облік та оподаткування» 

Рік навчання: 3 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

 

 

Викладач: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Рудик Олег Григорович 

Контактна інформація:   o.rudyk@onu.edu.ua 

 

Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна спрямована  на отримання знань по  застосуванню 

економетричних  методів для  моделювання задач економіки та прийняття управлінських 

рішень; оволодіння навичками застосування економетричних  методів при моделюванні 

процесів керування фінансовою та господарською діяльністю підприємства(фірми). 

Формування компетентностей в застосовунні економіко-математичних методів та моделей 

для вирішення економічних задач з використанням інформаційних технологій.  

Передумовою вивчення дисципліни є  опанування таких  дисциплін, математика для 

економістів, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, статистика, інформаційні 

системи та технології. 

 

Структура курсу  

 

Тема Результати навчання Завдання 

Тема1.Предмет, 

методи та задачі 

дисципліни. 

 

 Усвідомлення того, що економетрика вивчає методи 

оцінювання параметрів   економетричних моделей, які 

характеризують кількісні взаємозв’язки між 

економічними показниками, а також розглядає основні 

напрямки застосування цих моделей в економічних 

дослідженнях. 

Опанування 

структури 

економетричних 

методів і 

моделей 

 Тема 2. Методи 

побудови загальної 

лінійної моделі 

регресії 

Оволодіти навичками побудови моделі лінійної 

регресії, перевірки її на адекватність та оцінки 

прогнозних значень. При цьому проявити здатність 

застосовування комп’ютерних  технологій та 

програмного забезпечення з обробки даних.  

Виконання 

наскрізного 

завдання №1. 

 

Теми 3,4. 

Дослідження 

лінійних 

економетричних 

моделей на:                                                                                                  

мультиколінеарність         

та 

гетероскедастичність. 

Оволодіти навичками  визначати мультиколінеарність 

та гетероскедастичність моделі з метою усунення 

негативного  впливу на кількісні характеристики 

економетричної моделі, що може зробити її побудову 

неефективною. 

 

Виконання 

наскрізного 

завдання  №2, 

частина1. 

 



 

Тема5.Нелінійна  

регресія. 

 

Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері 

економічних та соціально-трудових відносин 

застосовуючи нелінійну регресію.  Широке 

використання якої дозволяє значно розширити 

використання економетричних моделей. 

Виконання 

наскрізного 

завдання  №2, 

частина 2. 

Тема 6. Системи 

одночасних рівнянь. 

Уміння прогнозувати соціально-економічні процеси на 

основі моделей які  мають прямі і зворотні зв’язки між 

економічними показниками, що вимагає побудови 

економетричної моделі на основі системи одночасних 

рівнянь. 

Оскільки вони описують економічні процеси, які 

відбуваються одночасно, то всі ці рівняння повинні 

мати спільний розв’язок. 

Виконання 

наскрізного 

завдання  №3 

Теми 7,8,9. Аналіз 

часових рядів та 

прогнозування: 

- автокореляція рівнів 

часового ряду та 

виявлення його 

структури; 

-моделювання 

тенденції часового 

ряду; 

-моделювання  

циклічних коливань 

часового ряду. 

 

Здатність аналізувати та прогнозувати соціально-

економічні процеси на основі моделей, які  побудовані 

на основі часових рядів. Різні поєднання факторів, що 

формують тенденцію, циклічні коливання та 

випадкову складову приводять до різних форм 

взаємодії. А це потребує детального дослідження 

взаємозв‘язків. 

Виконання 

наскрізних 

завданнь 

№4,5,6. 

 

Література 

1.   Балдин К.В., Быстров О.Ф., Соколов М.М. Эконометрика: Учеб. Пособие для вузов.-

2-е изд., пераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.-254 с. 

2. Лук‘яненко І. Г.,Красникова Л.І. Економетрика: Підручник.-К.: Товариство “Знання”, 

КОО,1998. 

3. Лук‘яненко І. Г.,Красникова Л.І. Економетрика: Практикум з використанням 

комп‘ютера.-К. Товариство «Знання», КОО, 1998.-220с. 

4. Корольов О.А., Рязанцева В.В., Практикум з економетрії. Ч.1. Регресійний аналіз: 

Навч. посібник.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.-250с. 

5. Практикум  по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.П. Курышева, Н.М. 

Гордееко и др.; Под. Ред..И.И. Елисеевой.- М.: Финансы и статистика, 2001.-192с.  

6. Эконометрика: Учебник/ Под. Ред.. И. И. Елисеевой.-М.: Финансы и статистика, 

2002.-344с. 

7. Эконометрика: Учеб. пособие/ С.А. Бородич.-Мн.: Новое знание, 2001.-408с. 

8. Рудик О.Г. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи  по 

дисципліні «Економетрика» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування».-Одеса: Друк Південь,2019.-95с. 

 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова присутність 

студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин.  



Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про запобігання 

та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі учасників 

освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

(наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин в 

окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно.  

 

Оцінювання 

Види оцінювання Максимальна кількість 

балів 

Модуль 1 Змістовий модуль 1 (теми 1-2) –  Виконання та захист 

наскрізного індивідуального завдання  №1.  

14 

Модуль 1 Змістовий модуль 2 (теми 3-4) – Виконання та захист 

наскрізного індивідуального завдання  №2.  

24 

Модуль 2 – Змістовий модуль 4. (теми 5-6)  – Виконання та захист 

наскрізного індивідуального завдання  №3.  

8 

Модуль 2 – Змістовий модуль 5. (теми 7-9) Виконання та захист 

наскрізних індивідуальних завданнь  №4-6. 

8+8+8 

Модульний   контроль 30 

Залік: всього 100 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/acad_council/polozhennya-antiplagiat-22-02-2018.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/acad_council/polozhennya-antiplagiat-22-02-2018.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/acad_council/polozhennya-antiplagiat-22-02-2018.pdf


 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

    Ступінь вищої освіти – перший  (бакалаврський ) бакалавр  

Освітньо-професійні програми: 071 «Облік та оподаткування» 

Рік навчання: 3 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

 

 

Викладач: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Рудик Олег Григорович 

Контактна інформація:   o.rudyk@onu.edu.ua 

 

Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна спрямована  на отримання знань по  застосуванню 

моделювання для аналізу економічних систем. Предметом моделювання економіки є 

математичні моделі реальних економічних об‘єктів та їх аналіз. Об‘єктом вивчення – 

соціально – економічні системи, економіка та її підрозділи, окремі господарські одиниці. 

Ставиться завдання по формування компетентностей в застосуванні методу моделювання для 

вирішення економічних задач з використанням інформаційних технологій.  

Передумовою вивчення дисципліни є  опанування таких  дисциплін, математика для 

економістів, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, статистика, інформаційні 

системи та технології. 

 

Структура курсу 

Тема Результати навчання Завдання 

Теми 1,2. Засади 

моделювання 

економіки: 

- економіка як 

об’єкт 

моделювання; 

- концептуальні  

засади 

математичного 

моделювання 

економіки. 

 Усвідомлення поняття математичної моделі як абстракції 

реальної дійсності в якій відношення між реальними 

елементами замінюються відношеннями між математичними 

категоріями. Урахування того,  що  прогрес засобів  аналізу, 

передачі та зберігання інформації  відповідає сучасним 

тенденціям соціального буття, нагальним є здатність 

застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних 

завдань, аналізу інформації. 

 

 

Реферати, 

доповіді, 

презентації 

Тема 3. 

Виробничі 

функції. 

 

Оволодіти навичками в побудові та застосуванні виробничих 

функцій для дослідження економічних моделей на мікро-  та 

макро- рівнях. Розуміння того, що виробнича функція 

відображає залежність результату від витрат ресурсів 

Виконання 

наскрізного 

завдання 

№1. 

Тема 4. Функція 

корисності. 

Здатність усвідомити, що функція корисності являє собою 

кількісну міру задоволення потреб при споживанні деякого 

набору продуктів. Вона формується в припущенні, можливого 

кількісного вимірювання корисності продуктів споживання. 

Лінії байдужості та норми заміни одного продукту іншим 

дозволяють більш гнучко проводити дослідження моделі 

Виконання 

наскрізного 

завдання  

№2.  



споживчого вибору. 

Тема 5. Модель 

поведінки 

споживача. 

 

Здатність установити в яких обсягах споживач може купувати 

наявні товари та послуги при заданих цінах та доходу. При 

цьому враховувати, що можливі зміни цін на товари, а також 

те, що споживач має можливість замінити один товар певною 

кількістю іншого. Рівняння Слуцького дозволяє досліджувати  

які товари є цінними та малоцінними, що є взаємозамінні та 

взаємодоповнюючі товари, товари Гіффіна. 

Виконання 

наскрізного 

завдання  

№3. 

Тема 6. Моделі 

поведінки 

виробника. 

Оволодіти навичками в побудові та розв‘язуванні задачі 
отримання максимального прибутку фірмою. Здатність 
прогнозувати поведінку фірми на конкурентних ринках а 
також в умовах монополії. 
 

Виконання 

наскрізного 

завдання  

№4 

Теми 7. Моделі 

взаємодії 

споживача та 

виробника. 

Здатність застосовувати моделі  Еванса, Вальраса та 
паутиноподібну для встановлення рівноважної ціни на ринку. 
Досліджувати умови переходу економіки в стан конкурентної 
рівноваги. 

Виконання 

наскрізного 

завдання 

№5. 

Теми 8.  

Класична модель 

ринкової  

економіки. 

Вміти застосовувати модель ринкової економіки як систему 
взаємнопов‘язаних моделей, кожна з яких відбиває поведінку 
одного із трьох ринків: робочої сили, грошей, товарів в 
умовах досконалої конкуренції. 

Реферати, 

доповіді, 

презентації. 

 

Теми 9. Статична 

модель  «витрати 

- випуск» 

Леонтьева. 

 

Здатність аналізувати та прогнозувати соціально-економічні 
процеси на основі балансових моделей, при узгодженні 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Де під 
балансовою моделлю розуміють систему рівнянь, кожне з 
яких виражає балансові співвідношення між виробництвом 
окремими  економічними об‘єктами обсягів продукції й 
сукупною потребою в цій продукції.   

Виконання 

наскрізного 

завдання 

№6.(Ч.1, 

Ч.2) 
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9.    Шелобаев С.И. Математическме методы и модели в экономике, финансах, бизнесе.: 

Учеб.пособие для вузов. М.:ЮНИТИ:ДАНА,2000.-367с.  

 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова 

присутність студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається 

із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі 

учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова (наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 



причин в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно.  

 

Оцінювання 

 

Види оцінювання Максимальна кількість 

балів 

Модуль 1. Змістовий модуль 1 (теми 1-2) –  реферати, доповіді, тести; 5 

Модуль 1. Змістовий модуль 2 (теми 3-4) – виконання та захист 

наскрізного індивідуального завдання  №1 та  №2.  

15 

Модуль 1. Змістовий модуль 3 (теми 5-7)  – виконання та захист 

наскрізного індивідуального завдання  №3, №4 та №5.  

20 

Модуль 2 – Змістовий модуль 4. (теми 8-9) виконання та захист 

наскрізного індивідуального завдання  №,6.(Ч.1, Ч.2). 

20 

Модульний   контроль 40 

 Залік: всього 100 

 



 

 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалавр) 

Освітньо-професійні програми: 071 «Облік і оподаткування»  

Рік навчання: 4 

Кількість кредитів: 4 

Мова викладання: українська 

 

Викладач: канд. екон. наук, старший наук. співробітник, професор  
Гріневич Віктор Сергійович 

Контактна інформація: grinevich@onu.edu.ua 

 

Опис дисципліни 

 

Дисципліна спрямована на формування у студентів системи теоретичних знань та 

набуття практичних навичок з питань етапів, методів і моделей прогнозування соціально-

економічних процесів, а також формування на цій основі здатності самостійного їх 

застосування при прогнозуванні процесів в економічних системах на мікро- та макрорівні, 

формування умінь використання методів прогнозування соціально-економічних процесів при 

моделюванні мікро- і макроекономічних об’єктів, якими є виробництва, підприємства, 

фірми, корпорації тощо. 

Передумовою вивчення дисципліни є опанування таких дисциплін, як: 

Макроекономіка; Міжнародна економіка, Міжнародні фінанси; Аналіз банківської 

діяльності; Управління; ЗЕД підприємства; Управління інвестиціями, Теоретична економіка, 

Економетрика, Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів, Системний 

аналіз об’єктів і процесів економіки 

 

Структура курсу  

 

Тема Результати навчання Завдання 

1 Вступ. 

Прогнозування 

як наукова 

дисципліна.  

Знати основні поняття прогнозування, термінологію 

прогнозування. Знати і розуміти задачі прогнозування, 

принципи наукової обґрунтованості прогнозів 

Питання, 

презентації, 

тести 

2. 

Методологічні 

основи 

соціально-

економічного 

прогнозування 

Розуміти сутність, цілі та завдання прогнозування соціально-

економічних процесів. Розуміти соціально-економічні 

процеси країни як об’єкт прогнозування. Знати структуру 

прогнозування розвитку національної економіки. 

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 

3. Моделі 

прогнозування 

економічних 

процесів 

Розуміти сутність динамічної моделі Кейнса, моделі 

Самуельсона-Хікса. виробничої функції, модель Солоу, 

трисекторної моделі економічного зростання.  Знати і 

розуміти особливості прогнозування розвитку виробничих 

зв’язків в економіці Розуміти сутність лінійної статичної 

міжгалузевої моделі. Вміти прогнозувати динаміку 

коефіцієнтів МГБ. Розуміти сутність динамічні 

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 

mailto:grinevich@onu.edu.ua


багатогалузеві моделі. Вміти використовувати вказані моделі 

при прогнозуванні економічних процесів 

4. Моделі 

прогнозування 

комплексного 

соціально-

економічного 

розвитку. 

Розуміти сутність моделей прогнозування інфляції. Знати 

особливості прогнозування зайнятості та безробіття. Знати 

основні принципи та загальну характеристику комплексних 

економетричних моделей прогнозування. Знати та розуміти 

особливості складні макромоделі комплексного соціально-

економічного розвитку країни. Вміти використовувати 

вказані моделі, особливості та характеристики при 

прогнозуванні соціально-економічного розвитку країни та 

суспільства. 

Питання, 

презентації, 

задачі, 

реферати 

5. Методи 

прогнозування 

одновимірних 

процесів  

Знати особливості прогнозування на основі часових рядів. 

Знати методи згладжування. Розуміти сутність 

прогнозування тенденції на основі згладжування часових 

рядів. Знати і розуміти особливості прогнозування тренд-

сезонних процесів. Вміти використовувати метода 

прогнозування одновимірних процесів 

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 

6. Методи 

прогнозування 

багатовимірних 

процесів 

Знати та розуміти економетричні методи прогнозування. 

Знати особливості регресійних моделей, їхні переваги і 

недоліки. Розуміти сутність прогнозування на основі 

багатофакторних регресійних моделей. Знати Критерії оцінки 

і методи перевірки слушності вибору функції. Розуміти 

сутність і вміти застосовувати моделі коригування помилок 

(коінтегрування)  

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 

7. Суб’єктивні 

(експертні) 

методи 

прогнозування. 

Оцінювання 

прогнозів. 

Знати особливості методів індивідуальної та колективної 

експертизи. Знати особливості процедури проведення 

експертизи й аналізу експертних оцінок і вміти їх 

використовувати. Знати та вміти використовувати критерії 

визначення якісного прогнозу. Знати основні принципи та 

вміти побудувати комбінований прогноз. 

Питання, 

презентації, 

задачі, 

реферати 

 

Література 

 

1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное 

пособие. Москва: Инфра-М, 1999. 260 c. 

2. Белецький В.М., Бакуменко В.Д. Моделювання макроекономічних процесів. Київ: 

УАДУ при Президентові України, 1998.  

3. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное 

пособие. Москва: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2005. 400 с.  

4. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: 

навчальний посібник. Суми: Видавництво «Університетська книга», 2001. 207 с. 

5. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: навчальний посібник. 

Київ: ЦНЛ, 2003. 188 c. 

6. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: навчальний посібник. Київ: 

КНЕУ, 2001. 170 c. 

7. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в 

экономике. Москва: ДИС, 1997.  

8. Касперович С.А. Прогнозирование и планирование экономики. Минск: БГТУ, 2007. 

9. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: система моделей і прогнозів: 

навчальний посібник. Київ: Четверта хвиля, 1998. 

10. Костина Н.И., Алексеев А.А. Финансовое прогнозирование в экономических 

системах: учебное пособие для вузов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 285 с. 

http://www.lib.academy.sumy.ua/BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=20&SearchStr=Басовский%20Л.Е.&RefType=AvtList&RefValue=6156&BaseType=BookList
http://www.lib.academy.sumy.ua/BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=20&SearchStr=Грабовецький%20Б.Є.&RefType=AvtList&RefValue=19144&BaseType=BookList
http://www.lib.academy.sumy.ua/BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=20&SearchStr=Єріна%20А.М.&RefType=AvtList&RefValue=4026&BaseType=BookList


11. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний 

посібник. Київ: Кондор, 2009. 194 с. 

12. Кугаенко А.А. Основы теории и практики динамического моделирования социально-

экономических объектов и прогнозирования их развития. Москва: Вузовская книга, 1998. 

13. Литвак В.Г. Экспертная информация: методы получения и анализа. Москва: Мир, 

1985. 

14. Мінченко М.В., Чижов Л.П., Фролков А.В. Планування та прогнозування соціально-

економічного розвитку регіонів: підручник. Суми: Університетська книга, 2004. 442 c. 

15. Насим Николас Талеб. Антихрупкость. Москва: КоЛибри, Азбука Аттикус, 2018. 

16. Пашута М.Т., Калина А.В. Прогнозування та макроекономічне планування: 

навчальний посібник. Київ: МАУП, 1998. 192 с. 

17. Присенко Г., Равікович Є. Прогнозування соціально-економічних процесів: 

навчальний посібник. Київ: КНЕУ, 2005. 

18. Секторальні моделі прогнозування економіки України / за ред. В.М. Гейця. Київ: 

Фенікс, 1999. 

19. Стохастическое моделирование и прогнозирование / под ред. А. Гранберга. Москва: 

Финансы и статистика, 1990. 381 с. 

20. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. Москва: Статистика, 1975. 

21. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решения. Москва: Аудит, 1997. 

 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 10%). Обов’язкова 

присутність студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається 

із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі 

учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова (наказ № 21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно.  

Оцінювання 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1 - 4) – Опитування під час занять, поточне тестування, 

розв’язки задач, підсумковий модульний контрольний тест 

20 

Модуль 2 (теми 5 - 7) – Опитування під час занять, поточне тестування, 

розв’язки задач, підсумковий модульний контрольний тест 

20 

Модуль 3 – Індивідуальне навчально-практичне завдання / ІНПЗ 

(дослідження теоретичних питань, що виносяться на самостійне 

вивчення; теоретичне завдання щодо визначення основних понять та 

термінів з дисципліни; виконання практичного завдання з 

прогнозування соціально-економічного розвитку підприємства) 

20 

Модуль 4 – Іспит: питання, контрольний тест 40 
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Кількість кредитів: 4 

Мова викладання: українська 

 

 

Викладач:              доктор фіз.-мат. наук, професор  Тюрин Олександр Валентинович 

Контактна інформація:   tyurin@onu.edu.ua 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Дисципліна спрямована на вивчення основних положень і концепцій про властивості і 

закономірності масових випадкових подій, які можна повторювати багато разів, коли 

відтворюється певний набір умов. Ознайомлення та придбання навичок кількісної оцінки 

випадкових факторів на можливість появи будь-якої випадкової події, незалежно від її 

природи, тобто кількісно оцінювати вірогідність її здійснення. Характеризувати як 

випадкову величину, так і систему випадкових величин. Ознайомлення з методами 

отримання, опису і обробки дослідних даних з метою вивчення закономірностей випадкових 

масових явищ, або кількісних ознак об'єктів, що носять випадковий характер, які можна 

охарактеризувати певною випадковою величиною. Придбання навичок на основі дослідних 

даних оцінювати невідому функцію розподілу випадкової величини і значення її параметрів. 

Сприяти підготовці бакалаврів до таких видів діяльності, як застосування теорії 

ймовірностей і математичної статистики для аналізу, систематизації та узагальнення 

результатів наукових досліджень в сфері управління економікою. У наш час важко уявити 

собі дослідження і прогнозування економічних явищ без використання економетричного 

моделювання, регресивного аналізу, трендових і згладжувальних моделей та інших методів, 

що спираються на теорію ймовірностей і математичну статистику. Наявність таких 

узвичаєних в економіці понять, як страховий запас, резервні потужності, державні резерви, 

фінансові ризики і т.п., свідчать про це. 

Передумовою вивчення дисципліни є опанування такими дисциплінами, як: Вища та 

прикладна математика, Статистика, Організація і методика економічного аналізу, Аналіз 

господарської діяльності, Економетрика. 

 

Структура курсу 

 

Тема Результати навчання Завдання 

1. Випадкові 

події та їх 

ймовірності  

Знати сутність та специфіку предмету теорії ймовірностей і 

застосування її у сфері економіки. Розуміти поняття: стохастичний 

експеримент, випадкові події, простір елементарних подій, 
протилежні події, пов’язані з даним стохастичним експериментом. 

Знати алгебру подій, статистичне і класичне визначення 

ймовірності, геометричну ймовірність, імовірність простору 

Питання, 

задачі, 

презентації 



елементарних подій, імовірність протилежної події. Володіти 

основами комбінаторики. Знати і розуміти умовні ймовірності, 

незалежність подій. Знати теореми множення і додавання 

ймовірностей, формулу повної ймовірності, формули Баєса і 

Бернуллі. Застосовувати теореми множення і додавання 

ймовірностей для незалежних в сукупності подій. Визначати 

найімовірніше число виникнення події в послідовних 

випробуваннях. 

2. Випадкові 

величини 

Розуміти поняття випадкової величини. Знати закони розподілу 

ймовірностей випадкової величини: ряд розподілу ймовірностей 

дискретної випадкової величини; функцію розподілу ймовірності 

випадкової величини; щільність розподілу ймовірності 

неперервної випадкової величини. Визначати числові 

характеристики випадкової величини: математичне сподівання; 

дисперсію і середнє квадратичне відхилення; моду і медіану. Знати 

і розуміти закони розподілу випадкової величини: біноміальний 

розподіл; розподіл Пуассона; рівномірний розподіл; показниковий 

(експоненційний) розподіл; нормальний розподіл. Визначати 

імовірність потрапляння випадкової величини, що має нормальний 

розподіл, у задану ділянку. Знати функцію Лапласа. Визначати 

початкові і центральні моменти випадкової величини, коефіцієнти 

асиметрії та ексцесу. 

Питання, 

задачі, 

презентації 

3. Система 

випадкових 

величин 

Розуміти поняття про систему випадкових величин. Знати і 

розуміти функцію і щільність розподілу системи двох випадкових 

величин, числові характеристики системи двох випадкових 

величин, кореляційний момент, коефіцієнт кореляції. Визначати 

залежні і незалежні випадкові величини. Знати і розуміти функцію 

і щільність розподілу системи довільного числа випадкових 

величин і її числові характеристики. 

Питання, 

задачі, 

презентації 

4. Граничні 

теореми теорії 

ймовірностей 

Знати і розуміти закон великих чисел: нерівність і теореми 

Чебишева; теореми Бернуллі і Пуассона. Формулювати і розуміти 

центральну граничну теорему, теорему Муавра – Лапласа. 

Питання, 

задачі, 

презентації 

5. Основи 

вибіркового 

методу 

 

Знати сутність та специфіку предмету математичної статистики і 

застосування її у сфері економіки. Знати способи збору і 

угруповання статистичних відомостей про масові явища, 

отриманих в результаті спостережень або в результаті спеціально 

поставлених експериментів над ними і зіставлення їм випадкових 

величин. Розуміти поняття генеральної і вибіркової сукупності. 

Вміти формувати статистичний розподіл вибірки. Знати і розуміти 

статистичну (емпіричну) функцію розподілу, полігон і гістограму. 

Визначати числові характеристики статистичного розподілу 

вибірки, а також незміщені і спроможні оцінки наближених 

значень математичного сподівання і дисперсії випадкової 

величини.  

Питання, 

задачі, 

презентації 

6. Статистичні 

оцінки 

параметрів 

розподілу  

Здійснювати оцінку точності визначення математичного 

сподівання і дисперсії випадкової величини за допомогою 

довірчого інтервалу: побудова довірчого інтервалу для оцінки 

математичного сподівання випадкової величини, розподіленої за 

нормальним законом з відомою дисперсією; побудова довірчого 

інтервалу для оцінки математичного сподівання випадкової 

величини, розподіленої за нормальним законом з невідомою 

дисперсією; побудова довірчого інтервалу для оцінки середнього 

Питання, 

задачі, 

презентації 



квадратичного відхилення випадкової величини, розподіленої за 

нормальним законом. Оцінка ймовірності (біномного розподілу) за 

відносною частотою. Визначення наближених значень числових 

характеристик системи двох випадкових величин.  

7. Перевірка 

статистичних 

гіпотез 

Знати метод найбільшої правдоподібності для знаходження оцінок 

параметрів розподілу. Розуміти статистичну перевірку гіпотез, 

щодо параметрів або закону розподілу генеральної сукупності, 
поняття про критерії узгодженості. Знати критерій Колмогорова 

про вигляд розподілу. 

Питання, 

задачі, 

презентації 
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ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці. Київ: 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова 

присутність студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі 



учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання 

може відбуватися дистанційно.  

 

Оцінювання 

 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 «Основи теорії ймовірностей» (теми 1-4) – опитування 

під час занять, поточне тестування, вирішення задач, підсумкова 

модульна контрольна робота 

20 

Модуль 2 «Математична статистика» (теми 5-7) – опитування під 

час занять, поточне тестування, вирішення задач, підсумкова 

модульна контрольна робота 

20 

Модульний контроль – іспит: питання, задачі 60 
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Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна спрямована  на отримання знань по  застосуванню 

економетричних  методів для  моделювання задач економіки та прийняття управлінських 

рішень; оволодіння навичками застосування економетричних  методів при моделюванні 

процесів керування фінансовою та господарською діяльністю підприємства(фірми). 

Формування компетентностей в застосовунні економіко-математичних методів та моделей 

для вирішення економічних задач з використанням інформаційних технологій.  

Передумовою вивчення дисципліни є  опанування таких  дисциплін, математика для 

економістів, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, статистика, інформаційні 

системи та технології. 

 

Структура курсу 

 

Тема Результати навчання Завдання 

Тема1.Предмет, методи 

та задачі дисципліни 

 Усвідомлення того, що економетрика вивчає 

методи оцінювання параметрів   економетричних 

моделей, які характеризують кількісні взаємо-

зв’язки між економічними показниками, а також 

розглядає основні напрямки застосування цих 

моделей в економічних дослідженнях. 

Опанування 

структури 

економетричних 

методів і 

моделей 

 Тема 2. Методи 

побудови загальної 

лінійної моделі регресії 

Оволодіти навичками побудови моделі лінійної 

регресії, перевірки її на адекватність та оцінки 

прогнозних значень. При цьому проявити здатність 

застосовування комп’ютерних  технологій та 

програмного забезпечення з обробки даних.  

Виконання 

наскрізного 

завдання №1. 

 

Теми 3,4. Дослідження 

лінійних 

економетричних 

моделей на:                                                                                                  

мультиколінеарність         

та гетероскедастичність. 

Оволодіти навичками  визначати 

мультиколінеарність та гетероскедастичність 

моделі з метою усунення негативного  впливу на 

кількісні характеристики економетричної моделі, 

що може зробити її побудову неефективною. 

 

Виконання 

наскрізного 

завдання  №2, 

частина1. 

 

Тема5.Нелінійна  

регресія. 

 

Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у 

сфері економічних та соціально-трудових відносин 

застосовуючи нелінійну регресію.  Широке 

Виконання 

наскрізного 

завдання  №2, 



використання якої дозволяє значно розширити 

використання економетричних моделей. 

частина 2. 

Тема 6. Системи 

одночасних рівнянь. 

Уміння прогнозувати соціально-економічні процеси 

на основі моделей які  мають прямі і зворотні 

зв’язки між економічними показниками, що 

вимагає побудови економетричної моделі на основі 

системи одночасних рівнянь. 

Оскільки вони описують економічні процеси, які 

відбуваються одночасно, то всі ці рівняння повинні 

мати спільний розв’язок. 

Виконання 

наскрізного 

завдання  №3 

Теми 7,8,9. Аналіз 

часових рядів та 

прогнозування: 

- автокореляція рівнів 

часового ряду та 

виявлення його 

структури; 

-моделювання тенденції 

часового ряду; 

-моделювання  

циклічних коливань 

часового ряду. 

Здатність аналізувати та прогнозувати соціально-

економічні процеси на основі моделей, які  

побудовані на основі часових рядів. Різні 

поєднання факторів, що формують тенденцію, 

циклічні коливання та випадкову складову 

приводять до різних форм взаємодії. А це потребує 

детального дослідження взаємозв‘язків. 

Виконання 

наскрізних 

завданнь 

№4,5,6. 
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2002.-344с. 

7. Эконометрика: Учеб. пособие/ С.А. Бородич.-Мн.: Новое знание, 2001.-408с. 

8. Рудик О.Г. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи  по 

дисципліні «Економетрика» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування». Одеса: Друк Південь,2019.-95с. 

 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова 

присутність студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається 

із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі 

учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова (наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 



відбуватися дистанційно.  

Оцінювання 

При стобальній системі оцінювання. 

 

Види оцінювання Максимальна кількість 

балів 

Модуль 1 Змістовий модуль 1 (теми 1-2) –  Виконання та захист 

наскрізного індивідуального завдання  №1.  

14 

Модуль 1 Змістовий модуль 2 (теми 3-4) – Виконання та захист 

наскрізного індивідуального завдання  №2.  

24 

Модуль 2 – Змістовий модуль 4. (теми 5-6)  – Виконання та захист 

наскрізного індивідуального завдання  №3.  

8 

Модуль 2 – Змістовий модуль 5. (теми 7-9) Виконання та захист 

наскрізних індивідуальних завданнь  №4-6. 

8+8+8 

Модульний   контроль 30 

Залік всього 100 

 



 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

    Ступінь вищої освіти – перший  (бакалавр)  

Освітньо-професійні програми: 071 «Облік та оподаткування» 

Рік навчання: 4 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

 

 

Викладач: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Рудик Олег Григорович 

Контактна інформація:   o.rudyk@onu.edu.ua 

 

Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна спрямована  на отримання знань по  застосуванню 

моделювання для аналізу економічних систем. Предметом моделювання економіки є 

математичні моделі реальних економічних об‘єктів та їх аналіз. Об‘єктом вивчення – 

соціально – економічні системи, економіка та її підрозділи, окремі господарські одиниці. 

Ставиться завдання по формування компетентностей в застосуванні методу моделювання для 

вирішення економічних задач з використанням інформаційних технологій.  

Передумовою вивчення дисципліни є  опанування таких  дисциплін, математика для 

економістів, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, статистика, інформаційні 

системи та технології. 

 

Структура курсу 

Тема Результати навчання Завдання 

Теми 1,2. Засади 

моделювання 

економіки: 

- економіка як 

об’єкт 

моделювання; 

- концептуальні  

засади 

математичного 

моделювання 

економіки. 

 Усвідомлення поняття математичної моделі як абстракції 

реальної дійсності в якій відношення між реальними елементами 

замінюються відношеннями між математичними категоріями. 

Урахування того,  що  прогрес засобів  аналізу, передачі та 

зберігання інформації  відповідає сучасним тенденціям 

соціального буття, нагальним є здатність застосовувати 

комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації. 

 

 

Реферати, 

доповіді, 

презентації 

Тема 3. 

Виробничі 

функції. 

 

Оволодіти навичками в побудові та застосуванні виробничих 

функцій для дослідження економічних моделей на мікро-  та 

макро- рівнях. Розуміння того, що виробнича функція відображає 

залежність результату від витрат ресурсів 

Виконання 

наскрізного 

завдання 

№1. 

Тема 4. Функція 

корисності. 

Здатність усвідомити, що функція корисності являє собою 

кількісну міру задоволення потреб при споживанні деякого 

набору продуктів. Вона формується в припущенні, можливого 

кількісного вимірювання корисності продуктів споживання. Лінії 

байдужості та норми заміни одного продукту іншим дозволяють 

більш гнучко проводити дослідження моделі споживчого вибору. 

Виконання 

наскрізного 

завдання  

№2.  



 

Тема 5. Модель 

поведінки 

споживача. 

 

Здатність установити в яких обсягах споживач може купувати 

наявні товари та послуги при заданих цінах та доходу. При цьому 

враховувати, що можливі зміни цін на товари, а також те, що 

споживач має можливість замінити один товар певною кількістю 

іншого. Рівняння Слуцького дозволяє досліджувати  які товари є 

цінними та малоцінними, що є взаємозамінні та 

взаємодоповнюючі товари, товари Гіффіна. 

Виконання 

наскрізного 

завдання  

№3. 

Тема 6. Моделі 

поведінки 

виробника. 

Оволодіти навичками в побудові та розв‘язуванні задачі 

отримання максимального прибутку фірмою. Здатність 

прогнозувати поведінку фірми на конкурентних ринках а також в 

умовах монополії. 

Виконання 

наскрізного 

завдання  

№4 

Теми 7. Моделі 

взаємодії 

споживача та 

виробника. 

Здатність застосовувати моделі  Еванса, Вальраса та 

паутиноподібну для встановлення рівноважної ціни на ринку. 

Досліджувати умови переходу економіки в стан конкурентної 

рівноваги. 

Виконання 

наскрізного 

завдання 

№5. 

Теми 8.  

Класична модель 

ринкової  

економіки. 

Вміти застосовувати модель ринкової економіки як систему 

взаємнопов‘язаних моделей, кожна з яких відбиває поведінку 

одного із трьох ринків: робочої сили, грошей, товарів в умовах 

досконалої конкуренції. 

Реферати, 

доповіді, 

презентації. 

 

Теми 9. Статична 

модель  «витрати 

- випуск» 

Леонтьева. 

 

Здатність аналізувати та прогнозувати соціально-економічні 

процеси на основі балансових моделей, при узгодженні 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Де під балансовою 

моделлю розуміють систему рівнянь, кожне з яких виражає 

балансові співвідношення між виробництвом окремими  

економічними об‘єктами обсягів продукції й сукупною потребою 

в цій продукції.   

Виконання 

наскрізного 

завдання 

№6.(Ч.1, 

Ч.2) 

 

 

Література 

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. –К.: КНЕУ,   2003.-408с. 

2. Корхін А.С., Турчанінова І.Ю. Моделювання економіки: навч. пос. / А.С. Корхін, І.Ю 

Турчанінова, – М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Нац. гірн. ун-т». – Д. : 

ДВНЗ «НГУ», 2016. – 104 с.  

3. Островський П.І., Гострик О.М., Добрунік Т.П., Радова О.В. Моделювання 

економічних процесів: Навчальний посібник. /П.І. Островський, О.М. Гострик, Т.П. 

Добрунік, О.В. Радова – Одеса. ОНЕУ,2012. -132 с. 

4.  Згуровский М. З., Доброногов А. В.,  Померанцева Т. Н. Исследование социальных 

процессов на основе    методологии системного анализа. – К.: Наукова думка, 1997. – 221с. 

5. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.-

249с. 

6.  Экономико-математическме методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов/ 

В.В..Федосеев и др. Под. Ред. В.В.Федосеева.-М.: ЮНИТИ, 1999. -391с.      

 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова 

присутність студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається 

із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі 

учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. 



Мечникова (наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно.  

 

Оцінювання 

При стобальній системі оцінювання. 

 

Види оцінювання Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1. Змістовий модуль 1 (теми 1-2) –  реферати, доповіді, тести; 5 

Модуль 1. Змістовий модуль 2 (теми 3-4) – виконання та захист 

наскрізного індивідуального завдання  №1 та  №2.  

15 

Модуль 1. Змістовий модуль 3 (теми 5-7)  – виконання та 

захист наскрізного індивідуального завдання  №3, №4 та 

№5.  

20 

Модуль 2 – Змістовий модуль 4. (теми 8-9) виконання та захист 

наскрізного індивідуального завдання  №,6.(Ч.1, Ч.2). 

20 

Модульний   контроль 
40 

Всього 
100 

 



 

 

 

АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалавр) 

Освітньо-професійні програми: 071«Облік і оподаткування» 

Рік навчання: 4 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

 

 

Викладач: ст. викладач Колесник Ольга Олексіївна 

Контактна інформація:   o.kolesnik@onu.edu.ua 

 

Опис дисципліни 

 

Дисципліна спрямована на оволодіння студентами сучасними технологіями 

фінансово-економічного аналізу банківської діяльності, закріплення фундаментальних знань, 

отриманих від попереднього вивчення дисциплін, пов’язаних з банківською справою; 

ознайомлення з особливостями функціонування комерційних банків України й виконання 

ними встановлених економічних нормативів. 

Передумовою вивчення дисципліни є  опанування теорії бухгалтерського обліку, 

галузевих курсів бухгалтерського обліку, контролю і ревізії, основ аудиту, обліку та звітності 

в банках, статистики. 

Структура курсу  

 

Тема Результати навчання Завдання 

1.Теоретичні аспекти 

аналізу банківської 

діяльності 

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання економічних 

даних, збирати та аналізувати необхідну 

фінансову інформацію, розраховувати показники, 

що характеризують стан банку. Вміння 

демонструвати знання про основні поняття та 

категорії аналізу банківської діяльності, видів 

аналізу банківської діяльності. Здатність 

розрізняти об’єкти і суб’єкти аналізу, методи та 

прийоми аналізу банківської діяльності. 

Питання, задачі, 

кейси, презентації 

2.Аналіз власного 

капіталу банку 

Розуміти склад та структуру власних коштів 

банку, знати порядок аналізу власного капіталу, 

методи та інструменти 

Питання, задачі, 

кейси, презентації 

3.Аналіз зобов’язань Володіти знаннями та практичними навичками і 

вміннями щодо аналізу зобов’язань банку, вміти 

аналізувати структуру депозитної бази, її 

стабільність у розрізі різних видів депозитних 

рахунків. 

Питання, задачі, 

кейси, презентації 



 4.Загальний аналіз 

активних операцій 

банку 

Демонструвати розуміння сутності та структури 

активів банку,особливостей загального аналізу 

активних операцій банку; 

Питання, задачі, 

кейси, презентації 

5.Аналіз кредитних 

операцій банку 

Застосовувати методологію і прийоми аналізу 

кредитних операцій банку, оцінювати рівень 

ризиковості кредитних операцій. 

Питання, задачі, 

кейси, презентації 

6.Аналіз операцій банку 

з цінними паперами 

Застосовувати відповідні економіко-математичні 

методи та моделі для аналізу інвестиційних 

операцій  банку 

Питання, задачі, 

кейси, презентації 

7.Аналіз валютних 

операцій банку 

Вміти аналізувати валютні операції та банківські 

послуги в комерційному банку 

Питання, задачі, 

кейси, презентації 

8.Аналіз ліквідності 

банку 

Демонструвати розуміння особливостей та 

методики аналізу ліквідності комерційного банку 

Питання, задачі, 

кейси, презентації 

9.Аналіз банківських 

ризиків 

Вміти досліджувати ризики комерційного банку 

за допомогою різних моделей та методів, 

прогнозувати та обґрунтовувати пропозиції щодо 

попередження ризиків банку 

Питання, задачі, 

кейси, презентації 

 10. Аналіз доходів та 

витрат банку 

Знати склад та структуру доході та витрат банку, 

вміти робити факторний аналіз доходів та витрат  

та виявляти резерви їх збільшення/зменшення. 

Питання, задачі, 

кейси, презентації 

11. Аналіз прибутку і 

рентабельності банку 

Розуміти особливості аналізу фінансових 

результатів банківської установи вміти провести 

Питання, задачі, 

кейси, презентації 

12. Аналіз фінансового 

стану банку 

Здатність аналізувати фінансову звітність, 

інтерпретувати та використовувати фінансову та 

пов’язану з нею інформацію з метою оцінювання 

фінансового стану комерційного банку. 

Виконувати функціональні обов’язки в групі, 

пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. 

Питання, задачі, 

кейси, презентації 

 

Література 

 

1. Копилюк О. І. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб. Львів : Вид-во Львів. торг.-

екон. ун-ту, 2016.  415 с.  

2. Чмутова І.М. Аналіз ба нківської діяльності: навчальний посібник. ХНЕУ, 2012.  308с. 

3. Станіславчук H.О Аналіз банківської діяльності. Умань : Візаві, 2018.191 с 

 

Політика оцінювання 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова 

присутність студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається 

із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі 

учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова (наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно.  

 

Оцінювання 



Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-4) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

30 

Модуль 2 (теми 5-12) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

30 

Модуль 3 – ЗАЛІК 40 

 



 

 

 

АУДИТ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалавр) 

Освітньо-професійні програми: 071«Облік і оподаткування» 

Рік навчання: 4 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

 

Викладач: Доцент  Колесник Ольга Олексіївна 

Контактна інформація:   o.kolesnik@onu.edu.ua 

 

Опис дисципліни 

Дисципліна спрямована на досягнення студентами фінансових спеціальностей 

професійного рівня компетентності. Курс зорієнтовано на набуття практичних навичок щодо 

організації та планування роботи аудиторів; розробки стратегії, плану та робочої програми 

аудиту; вибору оптимальних методів реалізації аудиторських процедур; складання поточних 

і підсумкових робочих документів аудитора, формування обґрунтованих висновків щодо 

об’єктивності й реальності фінансової звітності фінустанов, самостійної роботи із 

законодавчими й інструктивними матеріалами. 

Передумовою вивчення дисципліни є  опанування теорії бухгалтерського обліку, 

галузевих курсів бухгалтерського обліку, контролю і ревізії, основ аудиту, обліку в банках. 

 

Структура курсу  

 

Тема Результати навчання Завдання 

 1.Сутність 

аудиту та його 

специфіка у 

фінансових 

установах 

Володіння базовими поняттями та категоріями 

аудиторської діяльнотсі. Знання інформаційного та 

законодавчого забезпечення аудиту фінустанов. 

Питання, задачі, 

кейси, 

презентації 

 2.Система 

внутрішнього та 

зовнішнього 

аудиту 

фінустанов 

Знати систему зовнішнього та внутрішнього аудиту 

банків, методологію проведення та порядок формуання 

аудиторських звітів. 

Питання, задачі, 

кейси, 

презентації 

3.Аудит 

ломбардів 

Вміння читати та анлізувати річні фінансові звіти за 

певний період та звітні дані про ломбард у зв’язку з 

потребою у висловленні незалежної думки щодо їх 

достовірності у всіх суттєвих аспектах та відповідності 

вимогам чинного законодавства України. 

Питання, задачі, 

кейси, 

презентації 

4.Аудит 

кредитних спілок 

Розуміти діяльність кредитної спілки та операцій, 

здійснюваних нею, ідентифікувати і розуміти події, 

операції та твердження управлінського персоналу, які, за 

судженням аудитора, можуть мати значний вплив на 

фінансову звітність кредитної спілки. 

Питання, задачі, 

кейси, 

презентації 

5.Аудит Вміти у процесі вивчення фінансової звітності Питання, задачі, 



недержавних 

пенсійних фондів 

з’ясовувати узгодженість показників форм між собою, 

керуючись при цьому методичними рекомендаціями з 

перевірки показників форм річної фінансової звітності 

підприємства. У ході проведення аудиту фінансової 

звітності формувати робочі документи,висновки, звіти. 

кейси, 

презентації 

6. Аудит 

інвестиційних 

фондів 

Вміти оцінювати правильність відображення балансової 

вартості цінних паперів та інвестиційних операцій в 

обліку на підставі оформлених документів – актів, 

договорів. 

Питання, задачі, 

кейси, 

презентації 

 7.Аудит 

страхових 

компаній 

Знати порядок перевірки законності господарських 

операцій, достовірності фінансової звітності, 

бухгалтерського балансу, а також визначення, наскільки 

відповідає ведення бухгалтерського обліку встановленим 

стандартам і процедурам.  

Питання, задачі, 

кейси, 

презентації 

8.Аудит банків Розрізняти специфіку зовнішнього та внутрішнього 

аудиту банків. Знати систему внутрішньобанківського 

контролю, порядок оформлення банківської звітності та 

оціню вати її відповідність фактичному фінансовому 

стану банку та нормативним вимогам. 

Питання, задачі, 

кейси, 

презентації 

 

Література 

1. Коцовська Р. Р. Банківські операції : навч. посіб. К. : УБС НБУ : Знання, 2010. 390 с. 

2. Крівцова Т. О. Контроль і аудит у банках : навч. посіб. Харків:Вид.ХНЕУ, 2006.184 с. 

3. Погореленко Н. П. Внутрішній аудит у банку : навч. посіб. Львів : «Новий Світ - 2000», 

2012. 270 с. 

4. Прасолова С. П. Банківські операції : навч. посіб. К.:Центр навчальної літератури, 

2013.568 с. 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова 

присутність студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання відбувається 

із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі 

учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова (наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно.  

Оцінювання 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-2) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

30 

Модуль 2 (теми 3-8) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

30 

Модуль 3 – залік: питання, задачі 40 

 



 

 

ОБЛІК У БАНКАХ  

Ступінь вищої освіти – перший (бакалавр) 

Освітньо-професійні програми: 071 «Облік та оподаткування»  

Рік навчання: 4 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

 

Викладач: канд. екон. наук, доцент Борисова Лариса Євгеніївна 

Контактна інформація:   borysova.larysa@onu.edu.ua 

 

Опис дисципліни 

Дисципліна спрямована на формування базових знань обліку банківських операцій і 

правил відображення їх у фінансовій звітності банку, у практичній сфері знання засад 

здійснення основних банківських операцій та вміння відображати їх у звітності, як джерела 

фінансової інформації про господарську діяльність банку, надає можливість аналізуючи цю 

інформацію контролювати та своєчасно корегувати діяльність банку, мінімізуючи ризики, 

задля гармонізації загального процесу управління банківської установи. 

Передумовою вивчення дисципліни є опанування таких дисциплін, як Гроші та кредит, 

Фінанси, Банківська система, Бухгалтерський облік, Аналіз банківської діяльності.  

 

Структура курсу 

 

Тема Результати навчання Завдання 

1. Загальні основи і 

принципи обліку у 

банках 

Знати складові елементи банківського обліку, місце бухгалтерського 

обліку в системі управління банком; знати і розуміти цілі та засади 

організації бухгалтерського обліку в банках; фінансовий, управлінський 

і податковий облік; чинники, що впливають на організацію 

бухгалтерського обліку; знати вимоги до облікової інформації, обіг 

економічної інформації в системі обліку. 

Питання,  

презентації 

2. Організація обліку 

касово - 

розрахункових 

операцій банку 

Розуміти організацію обліку і контролю операцій прибуткової, 

видаткової каси банку; організацію обліку операцій надлишків та 

недостач готівки в касі банку, інкасація грошового виторгу 

інкасаторами банків; знати інструменти безготівкових розрахунків та 

вміти вести облік операцій за цими розрахунками; вміти на основі 
отриманих попередньо даних обліку касово - розрахункових операцій 

банку проводити контроль за цими операціями. 

Питання, 

задачі, 

презентації 

3. Організація обліку 

власного капіталу 

банку 

Розуміти процедуру формування капіталу банку, нормативно-правове 

регулювання обліку власного капіталу, джерел власного капіталу, знати 

взаємодію рахунків 5 класу з рахунками інших класів; знати шляхи 

збільшення статутного капіталу та облік операцій з формування 

статутного капіталу банку; розуміти суть  обліку розрахунків з 

акціонерами банку та обліку розрахунків за дивідендами 

Питання, 

задачі, 

презентації 

4. Організація обліку 

кредитних операцій 

Розуміти організацію процесу банківського кредитування та його 

відображення в обліку; знати рахунки, що використовуються при обліку 

банківських кредитів та вміти відображати в обліку операції з надання 

кредиту та забезпечення цих операцій; розуміння облікових процедур, 

що виконуються з настанням терміну погашення кредиту та обліку 
доходів банку за кредитними операціями. 

Питання, 

задачі, 

кейси, 

презентації 

5. Організація обліку 

депозитних операцій 

Знати економічний зміст та класифікацію депозитів; розуміти облікові 

процедури при зарахуванні коштів на депозитні рахунки; знати облік 

Питання, 

задачі,  



банку  розміщених депозитів на міжбанківському ринку; розуміти облік 

залучених банком депозитів; опанувати організацію обліку нарахування 

та сплати процентів за депозитами юридичних і фізичних осіб, а також 

обліку операцій під час виплати коштів із депозитних рахунків; знати та 

вміти аналізувати дані обліку доходів і витрат за депозитними 

операціями 

кейси, 

презентації 

6. Організація обліку 

операцій банку в 

іноземній валюті  

Розуміти економічну сутність операцій в іноземній валюті, їх види та 

класифікацію; знати та вміти організувати облік готівкових валютно-

обмінних операцій, операцій з купівлі та продажу іноземної валюти за 

гривні, операцій з конвертації готівкової іноземної валюти, операцій з 

купівлі та продажу банківських металів з фізичною поставкою; знати 
особливості обліку безготівкових операцій з купівлі та продажу 

іноземної валюти та банківських металів. 

Питання, 

задачі,  

презентації 

7. Організація обліку 

фінансових 

інвестицій у банку  

Знати поняття, класифікація та нормативно-правове регулювання обліку 

фінансових інвестицій; вміти організувати облік цінних паперів у 

торговому портфелі банку, цінних паперів, придбаних до портфеля на 

продаж та цінних паперів в портфелі банку до погашення; розуміти 

облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії та вміти аналізувати 

отримані дані.  

Питання, 

задачі,  

презентації 

8. Облік доходів, 

витрат і фінансового 

результату діяльності 

банку 

Розуміти економічну сутність класифікація та методологічні засади 

бухгалтерського обліку доходів і витрат банку; знати характеристику 

рахунків, що застосовуються для обліку доходів і витрат банку, а також 

правила відображення в обліку доходів і витрат; знати особливості 

обліку процентних, комісійних доходів та витрат банку та особливості 
обліку загальних адміністративних витрат; розуміння обліку фінансових 

результатів банку 

Питання, 

задачі,  

презентації 

ї 

9. Складання та 

подання фінансової 

звітності банку 

Розуміння значення банківської звітності; знати види банківської 

звітності та їх характеристику як основну інформацію про господарську 

діяльність банку; знати основне нормативне регулювання, складання і 

подання звітності банків, розуміти, хто є користувачем банківської 

звітності; розуміння поняття фінансової звітності банку як 

завершального елементу методу бухгалтерського обліку, знати склад 

форм фінансової звітності; елементи фінансової звітності; порядок 

подання та оприлюднення фінансової звітності банків. 

Питання, 

приклади 

звітності,  

презентації 
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22. Андрєєва О.В. Банківська система: навчально-методичний посібник для самостійної 

та індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм 

навчання/за ред. Андрєєва О.В. Київ: ДЕТУТ, 2015. 223 с. 

23. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб./за ред. О. 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10%). Обов’язкова 

присутність студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про 

запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі 

учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова (наказ №21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання 

може відбуватися дистанційно.  

 

Оцінювання 

 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-5) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота №1 

30 

Модуль 2 (теми 5-9) – опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота №2 

30 

Модуль 3 ІНДЗ (дослідження практичних аспектів 

формування та використання обліку в банку на прикладі 

окремої банківської установи) 

10 

Модуль 4 – залік: питання, завдання, тести  30 
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Ступінь вищої освіти – перший (бакалавр) 

Освітньо-професійні програми: 071 «Облік і оподаткування»  

Рік навчання: 4 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

 
Викладач: докт. екон. наук, професор Побережець Ольга Валеріївна 

Контактна інформація: olga-poberezhec@onu.edu.ua 

 

Опис дисципліни 

 

Дисципліна спрямована на формування теоретичних знань з питань контролю 

фінансово-господарської діяльності суб’єктів всіх форм власності та набуття практичних 

навичок із застосування загальних та спеціальних методів контролю та ревізії суб’єктів 

господарювання; організації та методики контрольно-ревізійної роботи з огляду на розвиток 

сучасної науки та практики; особливості здійснення контрольно-ревізійної діяльності 

підприємств та організацій; оволодіння методиками проведення ревізії та інспектування.  

Передумовою вивчення дисципліни є опанування теоретичних засад фінансів та 

фінансового обліку, теорії грошей та кредиту, обліку у банківських установах, економічного 

аналізу.  

 

Структура курсу 

 
Тема Результати навчання Завдання 

1. Фінансово-

господарський 

контроль та його 

роль  

в системі 

управління 

 

Розуміти сутність та завдання  фінансово-господарського контролю, значення 

фінансово-господарського контролю та його роль в системі управління 

підприємством, установою та організацією. Знати функції фінансово-

господарського контролю, предмет  та об’єкт фінансово-господарського 

контролю, форми та види фінансово-господарського контролю. Знати 

класифікацію фінансово-господарського контролю за суб’єктами в Україні, 

сутність та значення державного, муніципального, незалежного контролю та 
контролю власника. Розуміти особливості діяльності органів державного 

контролю в Україні та їх функції, види фінансово-господарського контролю 

за окремими ознаками. Розуміти значення оперативного, поточного та 

ретроспективного контролю. Знати методичні прийоми фінансово-

господарського контролю.  

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 

Тема 2. 

Планування та 

організація 

контрольно-

ревізійної роботи 

 

Розуміти сутність та значення ревізії. Знати основні причини необхідності 

проведення ревізій, предмет, об’єкт і метод ревізії. Розуміти мету, завдання, 

функції та принципи ревізії. Знати класифікацію ревізій за окремими 

ознаками: за ознакою повноти перевірки, за колом питань, за організаційною 

ознакою. Розуміти особливості організації контрольно-ревізійної роботи, 

стан та перспективи розвитку контрольно-ревізійної роботи з урахуванням 

всіх форм власності; процес планування контрольно-ревізійної роботи, типи 

планів ревізії: перспективні та поточні. Знати порядок складання плану 
ревізії та його структуру. Розуміти особливості діяльності Державної 

аудиторської служби України та її структуру. Знати основні функції 

Державної аудиторської служби України, нормативно-правове забезпечення 

діяльності Державної аудиторської служби України. Розуміти права, 

обов’язки та відповідальність державного аудитора згідно з вимогами 

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 

mailto:olga-poberezhec@onu.edu.ua


чинного законодавства.   

Тема 3. 

Методика 

проведення 

ревізії і 

послідовність 
контрольно-

ревізійного 

процесу 

 

Розуміти поняття контрольно-ревізійного процесу. Знати основні етапи 

контрольно-ревізійного процесу: планування ревізії,  підготовка до ревізії,  

складання завдання (програми) проведення ревізії,  організація роботи на 

місці (об'єкті) ревізії,  документальна й фактична перевірка, систематизація 

матеріалів ревізії і складання акту, висновків і пропозицій,  узгодження і 
обговорення наслідків ревізії на підприємстві; затвердження матеріалів 

ревізії;  контроль за виконанням рішень. Розуміти особливості підготовки до 

ревізії та роль учасників ревізійного процесу. Знати техніку та методику 

проведення ревізії; структуру та особливості складання робочого плану та 

програма ревізії. Розуміти послідовність дій державного аудитора на об’єкті 

ревізії. 

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 

Тема 4. Техніка і 

способи 

ревізійного 

дослідження 

документів 

 

Розуміти поняття та значення документальної перевірки; сутність та 

класифікацію документів за окремими ознаками; юридичне значення 

документів у якості доказу законності здійснення господарської операції та 

правильності записів у регістрах бухгалтерського обліку.  Знати ознаки 

доброякісних та недоброякісних документів; особливості  недоброякісних 

документів та їх види, у тому числі з інтелектуальною та матеріальною 
підробкою. Розуміти способи перевірки документів: хронологічна, 

систематизована та суцільна перевірка, її особливості. Знати основні 

прийоми  перевірки документів: фактичну перевірку, зустрічну перевірку, 

юридичну перевірку, аналітичну перевірку, економічну перевірку, 

контрольні порівняння, комбіновану та вибіркову перевірку. Розуміти 

особливості криміналістичної експертизи документів та її значення для 

контрольно-ревізійного процесу; застосування сучасних технологій 

перевірки документів.     

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 

Тема 5. 

Організація і 

порядок 

проведення 

інвентаризацій 
 

Знати поняття та значення фактичної перевірки для ревізії. Розуміти сутність 

інвентаризації та її значення в контрольно-ревізійній роботі; основні 

завдання інвентаризації та необхідність її проведення. Знати процес 

регламентування та послідовність здійснення інвентаризації окремих об’єктів 

контролю; учасників інвентаризації товаро-матеріальних цінностей та 
коштів. Знати порядок формування акту інвентаризації товаро-матеріальних 

цінностей та коштів на об’єкті контролю. Розуміти особливості структури 

Акту інвентаризації та основні вимоги щодо його оформлення. Знати 

процедуру реалізації рішень за результатами інвентаризації на об’єкті 

контролю; особливості перевірки своєчасності та повноти реалізації окремих 

рішень.     

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 

Тема 6. Ревізія 

грошових коштів 

 

Розуміти мету та завдання ревізії касових та банківських операцій. Знати 

джерела інформації та нормативні акти при ревізії касових та банківських 

операцій: первина документація, облікові регістри, фінансова звітність. 

Розуміти напрямки ревізії касових та банківських операцій: дотримання 

касової дисципліни, операцій з готівковими грошовими коштами, організація 

збереження грошових коштів у касі, правильність видачі та використання 
підзвітних сум, дотримання ліміту каси, операції з грошовими коштами на 

рахунках у банках. Знати методику ревізії грошових коштів у касі: її завдання 

та порядок проведення.; інвентаризацію каси та порядок її проведення. 

Розуміти значення документальної та фактичної перевірки наявності 

грошових коштів та інших цінностей. Знати оформлення результатів ревізії 

каси. Розуміти ревізію операцій із грошовими коштами на рахунках у банку. 

Знати порядок документальної перевірки банківських операцій; оформлення 

результатів ревізії каси; реалізації результатів ревізії банківських операцій.   

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 

Тема 7. Ревізія 

розрахункових 

операцій. 

 

Знати завдання та джерела ревізії розрахунків з покупцями та замовниками; 

послідовність ревізійного процесу. Розуміти порядок складання акту 

інвентаризації розрахунків з покупцями та іншими дебіторами. Знати 

об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків з 
дебіторами. Розуміти особливості ревізії розрахунків з постачальними та 

підрядниками. Знати документальні методичні прийоми розрахунків з 

постачальними та підрядниками; організацію інвентаризації дебіторської і 

кредиторської заборгованості; порядок оформлення результатів ревізії з 

контрагентами підприємства (організації, установи). Розуміти значення 

ревізії розрахунків за податками і платежами; напрямки та методи ревізії. 

Знати джерела ревізії розрахунків за податками і платежами. Розуміти 

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 



завдання, послідовність та джерела ревізії розрахунків з оплати праці. Знати 

порядок перевірки обґрунтованості нормативів щодо оплати праці, розцінок, 

ставок заробітної плати, правильність її нарахування та розрахунків з 

персоналом; проведення перевірки документального обґрунтування і обліку 

за заробітною платою та витрат, пов’язаних з оплатою праці. Розуміти стан 

трудової дисципліни і дотримання трудового законодавства; перевірку 

нарахування і виплати заробітної плати, утримання із заробітної плати. Знати 

методику контролю основної частини утримань із заробітної плати: податку з 

доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску, військового збору.  

Тема 8. Ревізія 

основних засобів 
та 

нематеріальних 

активів. 

 

Розуміти завдання, методи та послідовність проведення ревізії операцій з 

основними засобами. Знати мету та завдання ревізії операцій з основними 
засобами; джерела інформації та методи ревізії. Розуміти документальний 

контроль операцій по руху основних засобів та контроль достовірності 

формування первісної вартості основних засобів. Знати методику ревізії 

витрат на ремонт основних засобів; перевірку технічного стану та 

використання основних засобів; перевірку обґрунтованості віднесення витрат 

на ремонт. Розуміти процедуру правильності нарахування амортизаційних 

відрахувань.; методи та норми нарахування амортизації. Знати основні 

напрямки контрольно-ревізійної перевірка операцій з нематеріальними 

активами.  Розуміти особливості операцій з надходження і вибуття 

нематеріальних активів.  

Питання, 

презентації, 
задачі, 

тести 

Тема 9. Ревізія 

операцій з 
товарно-

матеріальними 

цінностями 

 

Знати завдання, джерела інформації та нормативно-правові акти і напрямки 

ревізії; мету та завдання перевірки. Розуміти напрямки контролю операцій з 
ТМЦ; нормативно-правове регулювання перевірок. Знати процедуру 

інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, сировини та готової 

продукції; порядок проведення інвентаризації, регулювання 

інвентаризаційних різниць. Розуміти методику збереження матеріальних 

цінностей, стану складського господарства. Знати мету та завдання 

перевірки; можливі порушення в складському обліку матеріальних 

цінностей. Знати методи контролю надходження та руху матеріальних 

цінностей; складання інвентаризаційної відомості матеріальних цінностей в 

дорозі; оформлення результатів ревізії товарно-матеріальних цінностей.  

 

Тема 10.  Ревізія 

виробництва і 

реалізації готової 

продукції  
 

Розуміти завдання та джерела інформації ревізії; напрямки ревізії 

виробництва. Знати контроль виконання виробничої програми; ревізію 

повноти оприбуткування продукції.  

Розуміти процедуру ревізії витрат на виробництво; контроль витрат 
виробництва за економічними елементами та калькуляційними статтями. 

Знати особливості перевірки загальновиробничих і адміністративних витрат; 

перевірку проведених інвентаризацій незавершеного виробництва. Розуміти 

методику ревізії операцій з реалізації готової продукції; завдання та джерела 

інформації. Знати методику проведення контрольних процедур операцій з 

реалізації готової продукції. Розуміти оформлення результатів ревізії 

операцій з виробництва та реалізації готової продукції.  

 

Тема 11. 

Узагальнення і 

реалізація 

результатів 

ревізії 
 

Знати сутність та значення процесу узагальнення матеріалів ревізії; основні 

вимоги до узагальнення і оформлення матеріалів ревізії; аналіз та оцінку 

матеріалів ревізії. Розуміти  порядок складання основного акту ревізії. Знати 

структуру та основні вимоги до акту ревізії; зміст вступної частини акту 

ревізії; складові результативної частини акту ревізії.  Розуміти необхідність 
додатків до основного акту ревізії; обов’язкові документи, що додаються до 

акту ревізії; значення часткового акту, разового акту. Знати причини 

оформлення разового акту ревізії; зміст письмових пояснень, доповідних 

записок, нагромаджуваних відомостей. Розуміти процес складання  висновків 

про роботу підприємства, а також розробку заходів, спрямованих на 

усунення недоліків у його роботі. Знати структуру висновків та пропозиції за 

результатами ревізії; порядок підписання акту ревізії посадовими особами та 

державним аудитором. Розуміти форми реалізації матеріалів ревізії та 

контроль їх виконання. Знати ступінь усунення виявлених фінансових 

порушень, недоліків та відшкодування збитків. Розуміти організацію 

контролю за виконанням прийнятих рішень. 
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Політика оцінювання 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 10%). Обов’язкова 

присутність студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про запобігання 

та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі учасників 

освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова (наказ № 21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно.  

Політика оцінювання 

 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1 - 5) – Опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

30 

Модуль 2 (теми 6 - 11) – Опитування під час занять, поточне 

тестування, розв’язки задач, підсумкова модульна контрольна 

робота 

30 

Підсумковий контроль:  Залік: питання, тест 40 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
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Опис дисципліни 

 

Дисципліна спрямована на формування теоретичних засад обліку у бюджетних 

установах та набуття практичних навичок при відображенні господарських операцій за 

Планом рахунків бюджетних установ, складання фінансової звітності у відповідності з 

діючими НП(С)БОДС; та на формування, на цій основі, здатності самостійно орієнтуватись у 

законодавчо-нормативних документах та інструктивно-методичних матеріалах з організації 

та методики бухгалтерського обліку в бюджетних установах 

Передумовою вивчення дисципліни є опанування теоретичних засад бухгалтерського 

обліку, фінансів та фінансового обліку. 

 

Структура курсу 

 
Тема Результати навчання Завдання 

1. Основи 

побудови 

бухгалтерського 

обліку в 

бюджетних 

установах.  

 

Розуміти сутність бюджетних установ і правові засади їх діяльності. 

Орієнтуватися в правовому регулюванні бухгалтерського обліку та знати 

особливості його організації в бюджетних установах. Знати  етапи організації 

бухгалтерського обліку в бюджетних установах, облікову політику 

бюджетної установи, План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 

установ, форму ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, 

організаційну побудову бухгалтерії бюджетної установи, регламентацію 

діяльності бухгалтерської служби та окремих її працівників. 

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 

2. Облік доходів 

та видатків 
бюджетних 

установ 

 

Знати поняття та види кошторисів, структуру кошторису доходів і видатків, 

порядок складання проектів кошторисів, розгляду і затвердження кошторисів 
та внесення змін до кошторисів. Знати та розуміти сутність доходів 

бюджетних установ, облік доходів загального фонду та  облік доходів 

спеціального фонду. Знати  види видатків відповідно до бюджетної 

класифікації, облік видатків загального фонду та  облік видатків спеціального 

фонду. 

Питання, 

презентації, 
задачі, 

тести 
 

3. Облік 

фінансово-

розрахункових 

операцій 

бюджетних 

установ. 

 

Знати та розуміти особливості обліку касових операцій в бюджетних 

установах, операцій з руху коштів на рахунках, відкритих в органах 

Держказначейства, операцій в іноземній валюті. Знати облік розрахунків з 

покупцями та замовниками, облік розрахунків в порядку планових платежів 

та особливості обліку розрахунків з підзвітними особами, облік розрахунків з 

відшкодуванням завданих збитків, облік розрахунків з іншими дебіторами. 

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 
 

4. Облік 
зобов’язань. 

Облік 

розрахунків із 

заробітної плати, 

страхування та 

стипендій. 

Розуміти поняття зобов’язань та підстави їх виникнення. Знати теоретичні 
засади та документальне оформлення, синтетичний та аналітичний облік 

господарських операцій з обліку розрахунків за виконані роботи; 

теоретичні аспекти обліку розрахунків за податками та платежами; загальні 

положення обліку розрахунків з оплати праці, зі страхування та стипендій; 

порядок нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності, утримання із заробітної плати; облік нарахування та 

Питання, 
презентації, 

задачі, 

тести 
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виплати сум відпускних; документування господарських операцій з обліку 

розрахунків з оплати праці; особливості обліку розрахунків зі 

стипендіатами. 

5. Звітність 

бюджетних 

установ 

Знати та розуміти призначення фінансової звітності бюджетних установ, 

формування показників місячної фінансової звітності розпорядниками 

коштів бюджетів (Звітність про виконання загального фонду кошторису; 

Звітність про надходження і використання коштів спеціального фонду; 

Звітність про заборгованість бюджетних установ. Звітність про зобов’язання 

бюджетних установ). Порядок складання квартальної звітності бюджетними 

установами. Особливості складання квартальної звітності про виконання 

кошторису. Звітність про заборгованість і зобов’язання бюджетних установ. 
Пояснювальна записка до квартальної звітності. Особливості складання 

річної фінансової звітності бюджетними установами 

Питання, 

презентації, 

задачі, 

тести 
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Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 10%). Обов’язкова 

присутність студентів на модульному та підсумковому контролі. Перескладання 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про запобігання 

та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі учасників 

освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. 

Мечникова (наказ № 21-02 від 22.02.2018 р.). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

в окремих випадках за погодженням з деканатом і керівником курсу навчання може 

відбуватися дистанційно.  

Оцінювання 

 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1 - 2) – Опитування під час занять, поточне тестування, 

розв’язки задач, підсумковий модульний контрольний тест 

30 

Модуль 2 (теми 3 - 4) – Опитування під час занять, поточне тестування, 

розв’язки задач, підсумковий модульний контрольний тест 

30 

Модуль 3 (тема 5) – Опитування під час занять, поточне тестування, 

розв’язки задач, підсумковий модульний контрольний тест 

10 

Модуль 4 – Іспит: питання, контрольний тест 30 

 


