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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами, методологією і практичними навичками у сфері запровадження та 
використання інноваційних фінансових інструментів та технологій, методами та показниками оцінювання якості інноваційних процесів; набуття 
навичок впровадження сучасних інноваційних технологій у фінансову систему та її окремі елементи: державні фінанси, банківську і страхову 
діяльність, на фінансових ринках та у реальний сектор економіки 
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Мета та цілі 
Метою викладання дисципліни «Інноваційний менеджмент у фінансовій сфері» є: формування у здобувачів вищої освіти сучасного 
конструктивного, фундаментального мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інноваціями у фінансовому секторі, здобуття 
спеціальних теоретичних знань щодо змісту і технологій інноваційного менеджменту та набуття практичних навичок щодо їх практичного 
застосування в умовах трансформації національної фінансової системи. 
 Основними цілями вивчення дисципліни є: набуття здатності здійснювати пошук, аналізувати та критично осмислювати різні методичні підходи, 
генерувати і продукувати власні науково-теоретичні та практично-спрямовані ідеї щодо ефективної реалізації та подальшого розвитку 
фінансових інновацій для підвищення конкурентоспроможності національної фінансової системи, забезпечення здатності виявляти та 
усвідомлювати економічні зв’язки і процеси, що супроводжують інноваційний розвиток основних сегментів фінансової системи, оволодіння 
методами та показниками оцінювання якості інноваційних процесів; набуття навичок впровадження сучасних інноваційних технологій у 
фінансову систему та її окремі елементи: державні фінанси, банківську і страхову діяльність, на фінансовому ринку в Україні; з’ясування 
перспектив розвитку інноваційних технологій у реальному секторі економіки, вироблення практичних навичок щодо використання новітніх 
«Фінтех» - технологій, які покращують і оптимізують фінансові послуги. 

Формат Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий 
контроль –екзамен (очний, дистанційний формат) 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (Макроекономіка, Мікроекономіка, Гроші та кредит, 
Фінанси, Фінанси підприємств, Бюджетна система, Інвестування, Страхування, Фінансовий ринок, Страхування, Фінансовий аналіз,  та ін.) 

Пореквізити Знання з теорії і практики «Інноваційний менеджмент у фінансовій сфері» можуть бути використані як під час навчання у  ВОЗ, так й протягом 
професійної діяльності. Дисципліна надає здобувачам необхідні знання та навички щодо реалізації стратегій управління фінансовими 
інноваціями в умовах швидко змінного середовища, коли інновації слід розглядати як найважливіший ресурс підвищення 
конкурентоспроможності окремих підприємств, галузей та економіки держави в цілому не лише на вітчизняному ринку, але й на міжнародному.  

 
Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми 

Інтегральна компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетенції (СК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 СК 1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи 
та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності.  
СК 2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і 
моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  
СК 3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК 4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для 
обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК 6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК 7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення 
професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК 8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 



Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.  
ПРН 2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
ПРН 3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  
ПРН 4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування.  
ПРН 7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності. 
ПРН 8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.  
ПРН 9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
ПРН 10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  
ПРН 11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.  
ПРН 12. Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, 
наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.  

 

Вимоги викладача. 
Здобувач зобов'язаний відвідувати всі лекційні та практичні заняття згідно розкладу, не спізнюватись, дотримуватися етики поведінки. 
Працювати з навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. За умов пропуску лекційних 
занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття за наявності допуску викладача. З метою оволодіння високим 
рівнем якості освіти з дисципліни необхідно регулярно відвідувати та готуватись до занять. Самостійна робота включає в себе теоретичне 
вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка 
за рекомендованою літературою. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо студент відсутній з 
поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та під час консультації викладача. Під час роботи над 
завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент 
повинен вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 
 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Лекція 1-2 
 

Тема 1 Сутність і зміст 
інноваційного 
менеджменту.  
 

Практичне 
заняття 1  

 Сутність інноваційного менеджменту. Інноваційний тип та 
інноваційна модель розвитку економіки. Сутність понять 
«інновація», «інноваційний менеджмент». Зміст інноваційного 
менеджменту. Інноваційний розвиток економіки. Національна 
інноваційна система. Інноваційна інфраструктура. Нормативно-
правові та законодавчі акти в інноваційній діяльності. Державна 
науково-технічна та промислова політика України. Основні 
принципи державної інноваційної політики. Джерела 
фінансування новітніх розробок. 
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Теорії становлення інновацій. Моделі 
інноваційного розвитку зарубіжних країн. 
Зарубіжний досвід підтримки інноваційного 
підприємництва. Аналіз основних тенденції, 
які формуватимуть майбутнє (надмірна 
кількість інформації; епоха «великих даних», 
зростання швидкостей передачі інформації, 
стирання економічних та культурних кордонів; 
інтернет- навчання, інтернет-торгівля та 
послуг; тощо). 



Лекція 3-4 
 

Тема 2 Управління 
інноваційними 
процесами  
 

Практичне 
заняття 2 

Форми інноваційного процесу. Сутність інноваційного процесу та 
його етапи. Аналіз відповідності внутрішніх можливостей 
розвитку зовнішнім. Генерація ідей інновацій. Джерела ідей 
інновацій. Відбір ідей інновацій. Розроблення маркетингової 
стратегії просування інновації на ринок. Циклічний характер 
інноваційного процесу. Розроблення конструкторської і 
технологічної документації інновації, виготовлення дослідних 
зразків і їх випробування. Комерційне виробництво інновації. 
Життєвий цикл інновацій. Моделі інноваційного процесу. 
Модель дифузії нововведення. Модель поширення інновацій. 
Сутність трансферу технологій. Класифікація трансферу 
технологій. 
 

Сучасні тенденції інноваційної активності 
української економіки. Активізація 
розвитку інноваційного підприємництва  як 
форми публічно-приватного партнерства 
в Україні. 
Венчурний, бізнес, як форма  технологічних 
нововведень.  
Органи управління інноваційною діяльністю: 
вітчизняний та зарубіжний досвід. 
Стратегічне управління інноваціями. Основні 
типи інноваційних стратегій.  
Моделі трансферу технологій. 

Лекція 5 
 

Тема 3  Управління 
інноваційним проектом 

 

Практичне 
заняття 3 

Інноваційний проект: поняття та основні види. Моделі 
управління інноваційними проектами. Менеджмент 
інноваційних проектів. Інструменти управління 
інноваційним проектом. Ресурсне забезпечення 
інноваційного проекту. Методи інвестування та 
фінансування інноваційних проектів. Управління 
проектними ризиками. Способи зниження ризику за 
інноваційними проектами.  

Механізм управління ризиками в інноваційному 
підприємництві. 
Фінансові аспекти розвитку  інновацій.   Схеми 
фінансуванні інноваційних стартапів методами 
краудлендингу і краудінвестингу. 
Недержавні джерела фінансування інновацій: 
вітчизняний та зарубіжний досвід. 
 

Лекція 6 
 
 
 
 
 

 Тема 4  Управління 
якістю інновацій 
         
 
  

Практичне 
заняття 3 
 
 
 
 
 

Система управління якістю інновацій. Документація 
системи якості. Складові системи якості та їх зміст. «Петля 
якості»  та її основні елементи. Тривимірна модель 
програми поліпшення якості інновацій. Показники 
оцінювання якості НДДКР. Параметри якості, що 
відображаються у конструкторській, технологічній та 
експлуатаційній документації. Забезпечення якості 
інноваційного проекту. Співвідношення рівнів 
об’єктивної і суб’єктивної якості і варіанти дій 
товаровиробника (матриця Дж. Саймона). 
 

Соціальні аспекти новітніх технологій. 
Економічний ефект   інновацій у фінансовій 
сфері.  Екологічний ефект сучасних інноваційних 
технологій. Синергічний підхід (Японія) системи 
управління трудовими ресурсами щодо 
поліпшення якості Традиційний підхід 
(Великобританія) системи управління 
трудовими ресурсами щодо поліпшення якості. 
 
 
 
 



Лекція 7 
 

Тема 5. Система 
стимулювання 
інноваційної 
діяльності на 
підприємстві 

  

Практичне 
заняття 4 
 
 
 
 
 

Поняття «мотивації» інноваційної діяльності на підприємстві. 
Сутність поняття «мотив».  Концепція потреб як основний 
фактор мотивації людини.  Ієрархія базових людських потреб (за 
А. Маслоу). Основні типи мотивування. Завдання інноваційного 
менеджера щодо «мотивації» інноваційної діяльності на 
підприємстві.  Методи стимулювання творчої активності 
персоналу. Методи прямого, непрямого, негативного 
стимулювання. Особливості стимулювання інновацій. Завдання 
керівників організацій щодо стимулювання творчої активності 
персоналу. 

Охорона інтелектуальної власності 
у стимулюванні інноваційного підприємництва 
в Україні та світі.  Формування інфраструктури 
інноваційної діяльності як фактор підтримки 
розвитку фінансових інновацій. Організаційні 
структури підтримки та розвитку інновацій в 
Україні і світі. Новітні методи стимулювання 
творчої активності персоналу. 

Лекція 8-9 
 

Тема 6 Сутність і 
класифікація 
інновацій у 
фінансовій сфері 
 

Практичне 
заняття 4 

Економічна природа інновацій та інноваційного розвитку. 
Еволюційний розвиток фінансових інновацій Сутність та функції 
фінансових інновацій. Характеристика фінансових інновацій за їх 
класифікаційними ознаками. Роль фінансових інновацій в 
економіці: історія та сучасність. Розвиток і регулювання 
фінансових технологій. Характеристики ключових технології 
«FinTech». Структура ринку фінансових технологій за 
напрямами. Стратегія розвитку інноваційних фінансових 
технологій. 

Стратегія розвитку фінансових інноваційних 
технологій в Україні. Фінансові інновації: 
сутність, види та проблеми їх поширення. 
Основні тренди у використанні інформаційних 
технологій та їх роль у розвитку фінансових 
інновацій 

 

Лекція 10 
 

Тема 7 Сучасні 
особливості розвитку 
фінансової системи  
  

Практичне 
заняття 5 

Поняття фінансової системи та структуризація її елементів. 
Закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 
страхування. Сучасні особливості інноваційного розвитку 
фінансової системи України. Вплив фінансових технологій на 
характеристики фінансової системи (вигоди та загрози). Гіпотеза 
фінансової нестабільності Хаймана Мінскі. Управління 
розвитком фінансових інструментів і технологій в умовах 
реформування фінансової системи України. 

 

Сучасні тенденції розвитку фінансового сектору 
України. Стратегія розвитку фінансового сектору 
України до 2025 року.  Напрями трансформації 

світової фінансової системи в умовах глобалізації 
та поширення діджитал-технологій. Напрями 
реформування фінансової системи України. 

 

Лекція 11-12 
 

Тема 8 Інноваційні 
технології в системі 
державних фінансів 
 

Практичне 
заняття 6 

Завдання, проблеми та перспективи впровадження 
інноваційних технологій у бюджетний процес. Програмно-
цільове бюджетування на макрорівні. Сучасні технології 
планування та прогнозування доходів бюджету. Модернізація 
системи бюджетного регулювання в Україні. Новітні технології 
управління державним боргом. Інновації в управлінні 
податковим боргом.  Застосування технології блокчейн за 
напрямами управління державними фінансами: 
удосконалення системи електронних закупівель, управління 
державними інвестиціями. 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

 
 

Удосконалення системи електронних 
закупівель шляхом застосування технології 
блокчейн.  Використання технології блокчейн в 
управлінні державними інвестиціями. 
Розвиток казначейської системи виконання 
бюджету. Новітні технології у бюджетному 
процесі (вітчизняний та світовий досвід). 



Лекція 13-14 
 

Тема 9 Управління 
інноваційними 
банківськими 
продуктами і 
технологіями.  
 

Практичне 
заняття 7 

Сутність та механізм банківського інжинірингу. Інноваційна 
діяльність банків у сфері залучення коштів клієнтів. Кеш - 
менеджмент як інноваційна послуга для корпоративних 
клієнтів. Інновації у сфері банківського кредитування. Новації у 
розвитку платіжних інструментів та платіжних систем. 
Внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи. 
Компоненти платіжної системи України. Електронні 
міжбанківські розрахунки. Система масових електронних 
платежів. Системи дистанційного обслуговування клієнтів. 
Сутність інтернет- банкінгу.  

 

Правове регулювання запровадження банківських 
інновацій. Оцінка результативності банківських 
інноваційних технологій з позицій різних рівнів їх 

суб’єктності. Перспективні сфери інноваційної 
діяльності банків. Перспективи розвитку інтернет- 
банкінгу. Організація роботи банківських call - 
центрів. 

Лекція 15 
 

Тема 10 Інновації у 
сфері страхування та 
управління страховою 
діяльністю 
 

Практичне 
заняття 7 

Перспективи підвищення ефективності страхової діяльності на 
основі її інноваційного розвитку. Особливості інноваційного 
розвитку страхування як специфічного елементу фінансової 
системи. Сутність та класифікація інновацій у страхуванні. 
Страхові продукти та їх супровід як об'єкти інновацій в страховій 
діяльності. Види інновацій в страховій діяльності. Напрями 
інноваційного розвитку страхової справи. Ринок електронної 
комерції в страховій діяльності. Проблеми інфраструктурного та 
інформаційного забезпечення страхового ринку. Новітні 
підходи до управління страховою діяльністю. Нетрадиційний 
страховий маркетинг. Інтернет-маркетинг у страхуванні. Сучасні 
технології управління фінансовим результатом страховика. 
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Сучасні тенденції інноваційного розвитку 
страхової діяльності. Інформаційні технології 
та е-commеrсе у страховій діяльності. 
Проблеми та перспективи інноваційного 
маркетингу страхових послуг. Формування 
стратегії забезпечення безпеки страхового 
ринку як базису його інноваційного розвитку. 
Види інновацій та ключові тенденції 
інноваційного розвитку страхового ринку. 

Лекція 16-17 
 

Тема 11  Інноваційні 
інструменти 
фінансового ринку  
 

Практичне 
заняття 8 

Сутність інновацій фінансового ринку та процес їх створення. 
Новітні фінансові інструменти українського біржового ринку. 
Похідні фінансові інструменти та їх застосування в сучасній 
економіці. Фінансові інновації на ринках боргових та пайових 
цінних паперів. Виникнення нових видів цінних паперів у 
процесі сек'юритизації. Характеристика біржового ринку та 
фінансових інновацій біржової торгівлі. Удосконалення 
розрахунково-клірингової діяльності.  Розвиток інтернет-
трейдингу в біржовій торгівлі. Новітні підходи до управління на 
фінансових ринках. Проблеми інфраструктурного та 
інформаційного забезпечення ринку цінних паперів. 
Реформування системи державного регулювання фінансових 
ринків. 
 

 

Напрями розвитку інструментів хеджування 
на фінансовому ринку України. Сучасні 
підходи щодо регулювання фінансових ринків 
в умовах поширення інновацій. 
Трансформація оподаткування операцій на 
фінансових ринках. Сучасні напрями 
формування інфраструктури фінансового 
ринку. Новітні технології інформаційного 
забезпечення ринку цінних паперів. 



Лекція 18 
 

Тема 12 Фінансовий 
інжиніринг на 
підприємствах 
реального сектору 
економіки 
 

Практичне 
заняття 9 

Інвестиції в інновації як основа сталого соціально-економічного 
розвитку національної економіки. Фінансове забезпечення 
інноваційного розвитку підприємств. Венчурне фінансування в 
моделі інноваційного розвитку. 
 Основні концепції та сфери використання фінансового 
інжинірингу. Технології фінансового інжинірингу. Напрями та 
інструменти фінансового інжинірингу в системі фінансового 
менеджменту підприємств. Діагностика і моделювання 
фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Інноваційні 
інструменти економіко-правового й методичного забезпечення 
антикризового фінансового управління. 

 

Моделі фінансування стартапів. Економічні 
інструменти активізації інноваційної діяльності 
в Україні. Інноваційний потенціал 
підприємства як основа стратегічного 
інноваційного розвитку. Перспективи 
впровадження технологій фінансового 
інжинірингу на підприємствах реального 
сектору економіки України. 

      

 
 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
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                                ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

Сутність інноваційного менеджменту. Інноваційний тип та інноваційна модель розвитку економіки. Зміст інноваційного менеджменту. Інноваційний 
розвиток економіки. Джерела фінансування інновацій. Національна інноваційна система. Інноваційна інфраструктура. Нормативно-правові та 
законодавчі акти в інноваційній діяльності. Державна науково-технічна та промислова політика України. Основні принципи державної інноваційної 
політики. Економічна природа інновацій та інноваційного розвитку. Еволюційний розвиток фінансових інновацій. Сутність та функції фінансових 
інновацій. Характеристика фінансових інновацій за їх класифікаційними ознаками. Роль фінансових інновацій в економіці: історія та сучасність. Розвиток 
і регулювання фінансових технологій. Характеристики ключових технології «FinTech». Структура ринку фінансових технологій. Стратегія розвитку 
інноваційних фінансових технологій .Поняття фінансової системи та структуризація її елементів. Закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 
страхування. Сучасні особливості інноваційного розвитку фінансової системи України. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. 
Вплив фінансових технологій на елементи фінансової системи. Гіпотеза фінансової нестабільності Хаймана Мінскі. Управління розвитком фінансових 
інструментів і технологій в умовах реформування фінансової системи України. Завдання, проблеми та перспективи впровадження інноваційних 
технологій у бюджетний процес. Програмно-цільове бюджетування на макрорівні. Сучасні технології планування та прогнозування доходів бюджету. 
Модернізація системи бюджетного регулювання в Україні. Новітні технології управління державним боргом. Інновації в управлінні податковим боргом.  
Інноваційний розвиток казначейської системи виконання бюджету. Застосування технології блокчейн за напрямами управління державними фінансами: 
удосконалення системи електронних закупівель, управління державними інвестиціями. Сутність та механізм банківського інжинірингу. Інноваційна 
діяльність банків у сфері залучення коштів клієнтів. Кеш - менеджмент як інноваційна послуга для корпоративних клієнтів. Управління інноваціями у 
сфері банківського кредитування. Перспективні сфери інноваційної діяльності банків. Новації у розвитку платіжних інструментів та платіжних систем.  
Внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи. Компоненти платіжної системи України. Електронні міжбанківські розрахунки. Система масових 
електронних платежів. Системи дистанційного обслуговування клієнтів. Сутність та перспективи розвитку інтернет- банкінгу. Організація роботи 
банківських call – центрів .Перспективи підвищення ефективності страхової діяльності на основі її інноваційного розвитку. Особливості інноваційного 
розвитку страхування як специфічного елементу фінансової системи. Сутність та класифікація інновацій у страхуванні. Види інновацій в страховій 
діяльності. Страхові продукти та їх супровід як об'єкти інновацій в страховій діяльності. Напрями інноваційного розвитку страхової справи. Ринок 
електронної комерції в страховій діяльності. Проблеми інфраструктурного та інформаційного забезпечення управління страховим ринком. Новітні 
підходи до управління страховою діяльністю. Нетрадиційний страховий маркетинг. Інтернет-маркетинг у страхуванні. Сучасні технології управління 
фінансовим результатом страховика. Сутність інновацій фінансового ринку та процес їх створення. Новітні фінансові інструменти українського біржового 
ринку. Похідні фінансові інструменти та їх застосування в сучасній практиці. Фінансові інновації на ринках боргових та пайових цінних паперів. 
Виникнення нових видів цінних паперів у процесі сек'юритизації. Характеристика біржового ринку та фінансових інновацій біржової торгівлі. 
Удосконалення розрахунково-клірингової діяльності.  Розвиток інтернет-трейдингу в біржовій торгівлі. Новітні підходи до управління на фінансових 
ринках. Проблеми інфраструктурного та інформаційного забезпечення ринку цінних паперів. Інвестиції в інновації як основа сталого соціально-
економічного розвитку національної економіки. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств. Венчурне фінансування в моделі 
інноваційного розвитку. Основні концепції та сфери використання фінансового інжинірингу. Технології фінансового інжинірингу. Напрями та інструменти 
фінансового інжинірингу в системі фінансового менеджменту підприємств. Діагностика і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 
Інноваційні інструменти економіко-правового й методичного забезпечення антикризового фінансового управління. 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 

модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 

• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 

• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ 

Здобувач повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності ДДМА: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту звертатись до 
завідувача кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва. 

Силабус за змістом відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


