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1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика дисципліни за
формами навчання
Найменування показників
денна
заочна
Вид дисципліни
вибіркова
Мова викладання, навчання та оцінювання
українська
Загальний обсяг кредитів / годин
2 кредитів / 60 години
Курс
3
Семестр
5,6
Кількість змістових модулів з розподілом:
2
Обсяг кредитів
2
Обсяг годин, в тому числі:
60
Аудиторні
28
Модульний контроль
4
Самостійна робота
18
Форма семестрового контролю
іспит 10
Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси та кредит» є
формування у майбутніх фахівців з міжнародного фінансового права сучасного
економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей
розвитку сучасних фінансових і кредитних відносин суспільства.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:
– функціонування фінансового механізму;
– класифікацію фінансових проблем, які виникають у державі на сучасному
етапі розвитку;
– можливості застосування основних положень теорії фінансів до
обґрунтування напрямків розв’язання проблем, які виникають;
– характеристику основних форм та видів кредиту;
– головні складові кредитної і банківської системи;
– методи грошово-кредитної політики Центрального банку;
вміти:
– вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах фінансової
системи;
– аналізувати, поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному
фінансовому ринку;
– прогнозувати майбутній розвиток фінансових відносин;
– обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань
фінансового характеру тощо;
– аналізувати поточну інформацію про заходи монетарної політики і
прогнозувати її наслідки для економіки в цілому.
Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право,
дисципліна забезпечує формування таких компетентностей:
ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
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ФК-1 Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації
міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види міжнародних
акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та міжнародній політиці.
ФК-5 Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію
явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм.
ФК-6 Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питання
міжнародного права, національного права України та інших держав; визначати
юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних ініціатив, підбирати шляхи
їхньої мінімізації.
ФК-7
Здатність
до
юридичного
супроводу
основних
видів
зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії.
ФК-8 Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також
контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародноправових і загальноюридичних питань.
Додаткові фахові компетентності спеціалізації: здатність забезпечувати
юридичний супровід основних видів зовнішньоекономічних операцій і
міжнародної економічної взаємодії.
Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право,
дисципліна забезпечує формування таких програмних результатів навчання:
ЗН-1 Визначати сучасні досягнення міжнародного права (публічного та
приватного), порівняльного законодавства, виявляти в подіях і фактах
міжнародного життя тенденції та закономірності, формулювати їх та визначати
пов’язані з ними майбутні можливості й ризики.
ЗН-3Визначати міжнародно-правову ситуацію, використовувати різні
джерела безпосередньої й опосередкованої інформації для з’ясування потрібних
обставин і фактів, надання міжнародно-правової оцінки подіям міжнародних
відносин.
УМ-4 Формулювати концептуальні схеми вирішення міжнародно-правових і
національно-правових проблем, аналізувати правові концепції на предмет логічної
послідовності та практичної адекватності.
УМ-6 Вести аргументовану дискусію із проблем міжнародних відносин,
зовнішньої політичної та економічної діяльності, правничих систем сучасності,
поважати опонентів і їхню точку зору.
КОМ-2 На високому професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із
міжнародно-правових і загальноюридичних питань; поважати опонентів і їхню
точку зору
КОМ-3 Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми,
рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародного права.
КОМ-4 Ефективно формувати комунікаційну стратегію.
АВ-1 Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем
автономності.
АВ-2 Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за
особистий професійний розвиток.
АВ-3 Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за
стратегічний розвиток команди.
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ДПРН Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, визначати
аргументи проти позиції опонентів
Уміння приймати участь в переговірному процесі, пов’язаному з
регулюванням міжнародних приватноправових відносин з питань інвестування,
фінансування, міжнародних перевезень та зовнішньоекономічної діяльності в
рамках роботи колективної роботи фахівців різних спеціальностей.
Здатність до юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних
операцій і міжнародної економічної та фінансової взаємодії.
Уміння розробляти та укладати правові документи та договори (контракти),
передбачені національним законодавством та міжнародним правом, при
регулюванні приватноправових відносин з іноземним елементом та здійснені
зовнішньоекономічної діяльності.
Здатність застосовувати знання у врегулюванні фінансових відносин на
міжнародному та національному рівнях.
Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Модульні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назва змістових модулів, тем

Усього

Розподіл годин між видами
робіт
Аудиторна:

Змістовий модуль 1. Значення фінансів та податкової системи. Розкриття
суті бюджету та бюджетної системи.
Тема 1. Соціально-економічна сутність
6
2
2
2
та функції фінансів
Тема 2. Фінансова система та
6
2
2
2
фінансовий механізм
Тема 3. Бюджет і бюджетна система
8
2
2
4
України
Тема 4. Податкова система держави

8

2

2

4

Модульний контроль

2
2
Разом 30
8
6
2
2
Змістовий модуль 2. Функціонування кредиту в ринковій економіці.
Тема 5. Кредит у ринковій економіці.
6
2
2
Тема 6. Форми та види кредиту.
6
2
2
Кредитні системи
Тема 7. Поняття державного кредиту
6
2
2
Модульний контроль
2
2
Разом 20
6
6
2
семестровий контроль 10
Усього 60 14
6
8
4

12
2
2
2
6
18
3

Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Значення фінансів та податкової системи. Розкриття
суті бюджету та бюджетної системи.
Тема 1. Соціально-економічна сутність та функції фінансів
Поняття фінансів. Історичні етапи становлення та розвитку фінансів.
Специфічні сфери фінансів. Функції фінансів. Фінансові відносини
підприємницьких структур. Фінансовий механізм управління підприємством.
Фінанси некомерційних установ та організацій.
Тема 2. Фінансова система та фінансовий механізм
Поняття фінансової системи. Форми фінансових відносин. Структура
фінансової системи. Фінансова система України. Національний банк України.
Фінансова політика: зміст, завдання та основні напрямки. Фінансовий механізм:
поняття та склад. Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання.
Тема 3. Бюджет і бюджетна система України
Бюджетна система і бюджетний устрій. Принципи побудови бюджетного
устрою України. Бюджетний процес. Бюджетне планування та прогнозування. Суть
та значення дотацій. Міжбюджетні відносини.
Тема 4. Податкова система держави
Сутність, призначення та функції податків. Класифікація податків. Основні
види податків та механізм їх обчислення. Поняття податкової системи і вимоги до
неї. Податкова політика: поняття та її напрямки.
Змістовний модуль 2. Функціонування кредиту в ринковій економіці
Тема 5. Кредит у ринковій економіці.
Необхідність та сутність кредиту. Економічні відносини між кредитором і
позичальником. Кредитні відносини між фізичними особами. Кредитна угода. Роль
кредиту в умовах ринкової економіки. Функції кредиту.
Тема 6. Форми та види кредиту. Кредитні системи
Форми та види кредиту. Кредити з фіксованою відсотковою ставкою,
плаваючою відсотковою ставкою, сплатою відсотків одночасно з отриманням
кредиту (дисконтний кредит). Суть та значення кредитних систем.
Тема 7. Поняття державного кредиту
Суть і значення державного кредиту. Класифікація державних позик.
Фідуціарні позики. Вихід України на міжнародний фінансовий ринок.
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Контроль навчальних досягнень

Кількість одиниць

Максимальна
кількість

Відвідування лекцій
Відвідування практичних
2
(семінарських) занять
Виконання завдань для
3
самостійної роботи
Робота на практичних
4
(семінарських) заняттях
Виконання модульної
5
контрольної роботи
Разом
Максимальна кількість балів:
169
Розрахунок коефіцієнта:
169 / 100= 1,69
1

Максимальна
кількість

Вид діяльності студента

Кількість одиниць

№
з/
п

Макс. кількість
балів за одиницю

Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Модуль 1
Модуль 4

1

4

4

3

3

1

4

4

3

3

5

4

20

3

15

10

4

40

3

30

25

1

25

1

25

93

76

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
№
з/п

1
2
3
4

5
6
7

Назва теми

Кількість
годин

Бали

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Значення фінансів та податкової системи. Розкриття суті бюджету та
бюджетної системи
Соціально-економічна сутність та функції фінансів
2
5
Фінансова система та фінансовий механізм
2
5
Бюджет і бюджетна система України
4
5
Податкова система держави
4
5
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II
Функціонування кредиту в ринковій економіці
Кредит у ринковій економіці
2
5
Форми та види кредиту. Кредитні системи
2
5
Поняття державного кредиту
2
5
18
35
Разом
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Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних)
робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які
студент набув після завершення вивчення навчального матеріалу змістового
модуля з дисципліни. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в
аудиторії.
Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи за кожним
модулем. Контрольні (модульні) роботи включають тестування, відповіді на
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань та ситуацій.
Сума балів, накопичених студентом за виконання модульних контрольних
робіт свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної дисципліни на
конкретному етапі її вивчення.
Критерії оцінювання модульного контролю з дисципліни наступні:
20-25 балів – у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
самостійно та аргументовано його викладає під час відповідей, глибоко та всебічно
розкриває зміст теоретичних питань, тестових та практичних завдань.
15-20 балів – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, але при
викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,
допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки.
10-15 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом та викладає його
основний зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та
аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.
1-10 балів – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
фрагментарно (без аргументації та обґрунтування) його викладає, недостатньо
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому
суттєві неточності.
0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не
розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.
Форми проведення та критерії оцінювання модульного контролю
Модулі
І
ІІ

Теми дисципліни
Теми 1, 2, 3, 4 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 5, 6, 7 згідно з
тематичним планом
дисципліни

Форма контролю

Максимальна
сума балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Семестровий контроль – залік. Виставляється на останньому занятті за кількістю
набраних в семестрі рейтингових балів (в межах 100).
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6.3.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.

У 5 семестрі передбачається залік. У 6 семестрі питання з 2 модулів дисципліни
«Фінанси та кредит» входять до загального блоку «Міжнародне фінансове право»,
за яким передбачено екзамен.
Орієнтовний перелік питань, які виносяться на екзамен:
1. Поняття фінансів.
2. Історичні етапи становлення та розвитку фінансів.
3. Функції фінансів.
4. Фінансовий механізм управління підприємством.
5. Фінанси некомерційних установ та організацій.
6. Поняття фінансової системи.
7. Форми фінансових відносин.
8. Структура фінансової системи.
9. Фінансова система України.
10. Національний банк України.
11. Фінансова політика: зміст, завдання та основні напрямки.
12. Фінансовий механізм: поняття та склад.
13. Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання.
14. Бюджетна система і бюджетний устрій.
15. Принципи побудови бюджетного устрою України.
16. Бюджетний процес.
17. Бюджетне планування та прогнозування.
18. Міжбюджетні відносини.
19. Сутність, призначення та функції податків.
20. Класифікація податків.
21. Основні види податків та механізм їх обчислення.
22. Податкова політика: поняття та її напрямки.
23. Необхідність та сутність кредиту.
24. Роль кредиту в умовах ринкової економіки.
25. Функції кредиту.
26. Форми та види кредиту.
27. Суть і значення державного кредиту.
28. Класифікація державних позик.
29. Вихід України на міжнародний фінансовий ринок.

Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Кількість балів
А
100-90
В
82-89
С
75-81
D
69-74
Е
60-68
FX
36-59
F
0-35
Навчально-методична карта дисципліни
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Разом: 60 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 6 год., практичні заняття – 8 год.,
модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 28 год.

Податкова система
держави

Кредит у ринковій
економіці

Бюджет і бюджетна
система України

Податкова система
держави

Кредит у ринковій
економіці

Поняття державного
кредиту

Бюджет і бюджетна
система України

Фінансова система
та фінансовий
механізм

Самостійна
робота
Поточний
контроль
Загалом

Поняття державного
кредиту

Фінансова система
та фінансовий
механізм

Теми
практичних
занять

Форми та види
кредиту. Кредитні
системи

Теми лекцій

Соціальноекономічна сутність
та функції фінансів

Змістовий модуль 4
Функціонування кредиту
в ринковій економіці – 76
балів

Соціальноекономічна сутність
та функції фінансів

Назва модулів

Змістовий модуль 1
Значення фінансів та податкової
системи. Розкриття суті бюджету
та бюджетної системи – 93 бали

Форми та види
кредиту. Кредитні
системи

Модулі

20 балів

15 балів

МК – 25 балів

МК – 25 балів

169, коефіцієнт переведення у 100-бальну шкалу

169/ 100 = 1,69
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