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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Назва дисципліни ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Викладач Сибірцев Володимир Васильович, доктор економічних наук, професор 

Контактний телефон +380951737573 

E-mail: sybirtsev@ukr.net 

Консультації Очні консультації відповідно до графіку консультацій, затвердженого кафедрою фінансів, банківської справи та 
страхування 
Онлайн консультації за попередньою домовленістю Viber (+380951737573) в робочі дні з 11.00 до 15.00 

 

2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Розкриває сучасні наукові підходи до фінансового забезпечення цілей сталого розвитку ООН, його варіанту, який адаптовано для 

національної економіки України. Викладається з метою опанування інструментарію оцінювання сильних сторін і вразливих місць 

фінансових систем різного рівня функціонування. Методологічною основою викладання дисципліни є дослідження аналітичного 

потенціалу показників фінансової стійкості Міжнародного Валютного Фонду. Покликана ознайомити здобувачів ОНР “доктор філософії” 

зі стандартами концепцій і визначень, джерел даних і методів, які використовуються міжнародною науковою спільнотою для складання 

і поширення показників фінансової стійкості, які лежать у основі гарантованого забезпечення антикризового розвитку інституціональних 

агентів національної економіки. Вивчаються способи ідентифікації досягнення та забезпечення стану пролонгованої фінансової 

стабільності інституційними одиницями/різновидами ринків - сектором фінансових корпорацій (депозитні установи, холдинги, 

інвестиційні фонди, Центральний банк, інші фінансові корпорації), сектором нефінансових корпорацій і сектором домашніх господарств 

країни, які є клієнтами депозитних установ національного та регіонального рівня. Специфічними об’єктами досліджень фінансових засад 

сталого розвитку розглядаються некомерційні організації, які обслуговують домашні господарства, сектор державного управління, 

державний сектор, фінансові ринки, платіжні системи, ринки нерухомості. Відображає здобутки у сфері формування комплексної і чіткої 

методології; необхідність розробляти і послідовно формулювати концепції, які стосуються різних галузей грошово-кредитної політики, 

національних рахунків, фінансового обліку та банківського нагляду; подолання відмінностей в стандартах, практиці використання 

фінансових ресурсів країн, інституціональних агентів національної економіки. 

 

3. ПРЕРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна вивчається після засвоєння здобувачами дисциплін “Філософія науки”, “Англійська мова за профілем 

наукової спеціальності”, “Педагогіка вищої школи”, “Інформаційні технології в науковій діяльності”, “Сучасна теорія соціально- 

трудових відносин”, “Сучасні моделі управління як чинник забезпечення конкурентоспроможності”. Засвоєння тем дисципліни 

відбувається паралельно з вивченням дисциплін “Організація дослідницької діяльності та презентація її результатів”. 

 



4. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою дисципліни “Фінансове забезпечення сталого розвитку” є формування у здобувачів системи знань у галузі застосування 

сучасних методів, засобів та інструментів фінансового управління з метою підвищення рівня сталого розвитку держави, регіону, галузі, 

конкретного суб’єкта господарювання. 

Завдання дисципліни “Фінансове забезпечення сталого розвитку” спрямовані на формування у здобувачів компетентності щодо: 

сутності, цілей, принципів та завдань формування фінансових засад сталого розвитку держави, регіону, галузі, конкретного суб’єкта 

господарювання; усвідомлення необхідності системного підходу до вивчення особливостей використання методів, засобів та 

інструментів фінансового менеджменту моделей сталого розвитку держави, регіону, галузі, конкретного суб’єкта господарювання в 

умовах інноваційного розвитку національної економіки. 

 

5. ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Передбачається проведення традиційних лекційних занять із використанням інтерактивних методів навчання, виконання 

практичних робіт, завдань самостійної роботи. 

Формат очний (offline / Face to face). 

 

6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

знати: 

- сутність поняття “сталий розвиток” та методи його забезпечення; 

- цілі сталого розвитку ООН та особливості їхнього формулювання для України; 

- особливості міжбанківських потоків коштів та позицій, а також потоків та позицій у інших секторах національної економіки, 

що засвідчують рівень їхнього сталого розвитку; 

- особливості формування системи показників вимірювання рівня фінансової стабільності для депозитних установ та інших 

секторів національної економіки; 

- економічний інструментарій управлінського аналізу фінансових засад сталого розвитку інституційних секторів національної 

економіки; 

-   фінансові методи управління сталим розвитком на рівні держави, регіону, галузі, конкретного суб’єкта господарювання; 

- основи застосування фінансових управлінських технологій підвищення рівня сталого розвитку; 

- сутність та класифікацію сучасних фінансових моделей управління та управлінських технологій забезпечення сталого розвитку; 

- функціональні види фінансового менеджменту нефінансових корпорацій та їхню специфіку; 

- напрями забезпечення економічної безпеки функціонування національної економіки та її інституціональних секторів у сучасних 



умовах; 

уміти: 

- визначати показники оцінки рівня сталого розвитку на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях; 

- правильно визначати проблеми у сфері забезпечення фінансових засад сталого розвитку на макро- мезо- та мікроекономічному 

рівнях; 

- інтерпретувати фінансові звіти окремих секторів національної економіки з точки зору досягнення бажаного рівня сталого 

розвитку; 

- розраховувати показники стабільності фінансового розвитку для фінансових корпорацій та інших секторів національної 

економіки; 

- розробляти комплексну систему заходів щодо формування фінансових засад сталого розвитку на макро- мезо- та 

мікроекономічному рівнях; 

- розраховувати стрес-тести для інституціональних секторів національної економіки; 

- розраховувати індекси Герфіндаля, Гуя-Хебеля для національної економіки; 

- тлумачити та розкривати основні поняття та категорії навчальної дисципліни; 

- вести наукові дослідження і забезпечувати навчальний процес. 

набути соціальних навичок: 

- комплекс неспеціалізованих навичок, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність і не 

пов’язані з конкретною предметною областю; 

- тісно пов’язані з особистісними якостями і установками (відповідальність, дисципліна, самоменеджмент), навичками співпраці 

у мережевому професійному середовищі (швидкість адаптації, комунікація, зокрема, слухання; робота в команді, емоційний інтелект) і 

менеджерськими здібностями (управління часом, лідерство, рішення проблем, критичне мислення). 

 

7. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 26 

семінарські заняття / практичні 26 

Самостійна робота 68 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 120 



 

 

8. ВИМОГИ ВИКЛАДАЧА 

Здобувач вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня “доктор філософії” зобов’язаний відвідувати всі заняття за розкладом 

у відповідності до графіка навчального процесу, не запізнюватися, дотримуватися етики поведінки. Для проходження 

дисципліни необхідно мати конспект лекційних і зошит практичних занять. Здобувач повинен працювати з навчальною 

основною та додатковою літературою, літературою на електронних носіях і в Інтернеті. У випадку пропуску лекційних занять 

проводиться усна співбесіда по темі. Без особистої присутності здобувача підсумковий контроль не проводиться. 

9. ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативна/вибіркова 

2022-2023 2 051 Економіка 1 вибіркова 

 

 

10. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема аудиторного заняття 

Форма діяльності 

(ЛК - лекція, ПЗ -

практичне заняття, 

Д - дискусія, ГР - 

групова робота) 

Самостійна робота здобувача з метою набуття 

ключових освітніх компетенцій 

Форма діяльності 

(Т - тест, К - кейс, 

П - презентація) 

Тема1. Сутність, мета і функції фінансового 

забезпечення сталого розвитку національної 

економіки (8 год.) 

ЛК, ПЗ, ГР 
Самостійна робота під час аудиторних занять: 

- виконання розрахункових завдань з метою 

розпізнавання проблемних ситуацій та засвоєння 

основних тем дисципліни; 

Самостійна робота під контролем викладача з 

метою набуття репродуктивних знань: 

- проходження тестів, розв’язання задач з метою 

формування portfolio здобувача в системі дистанційної 

освіти Moodle; 

- вивчення конспекту (обробка тексту лекції); 

- робота з першоджерелами;  

- ознайомлення з нормативними документами; 

Т, К, П 

Тема2. Сутність, мета і функції фінансового 

забезпечення сталого розвитку регіональної 

економіки (8 год.) 

ЛК, ПЗ, ГР Т, К, П 

Тема 3. Сутність, мета і функції фінансового забезпечення 

сталого розвитку нефінансової корпорації (4 год.) 

 

ЛК, ПЗ, ГР Т, К, П 

Тема 4. Методологічні засади функціонування 

системи фінансового забезпечення сталого розвитку 

нефінансової корпорації (8 год.) 

ЛК, ПЗ, ГР Т, К, П 



Тема 5. Фінансова стратегія сталого розвитку 

нефінансової корпорації (4 год.) 

ЛК, ПЗ, ГР, Д 

- робота зі складання словника термінів; 

- підготовка до лекцій, практичних занять, 

колоквіумів, підсумкової атестації 

Поза аудиторна робота під час виконання 

самостійних розрахунків та творчих завдань з метою 

досягнення вищого рівня засвоєння та формування 

вищого рівня продуктивних, творчих знань : 

- багатоваріантне розв’язання типових 

ситуацій, моделювання нетипових ситуацій, створення 

інноваційних моделей фінансового забезпечення 

сталого розвитку, їхнього аналізу, кодування; 

- застосування прийомів та методів фінансового 

забезпечення для досягнення гуманітарних цілей 

сталого розвитку. 

Т, К, П 

Тема 6. Управління активами нефінансової корпорації (4 

год.) 

ЛК, ПЗ, ГР Т, К, П 

Тема 7. Управління капіталом нефінансової 

корпорації (4 год.) 

ЛК, ПЗ, ГР Т, К, П 

Тема 8. Фінансові засади управління операційною та 

інвестиційною діяльністю нефінансових корпорацій (4 

год.) 

ЛК, ПЗ, ГР Т, К, П 

Тема 9. Управління грошовими потоками сталого розвитку 

нефінансових корпорацій (4 год.) 
ЛК, ПЗ, ГР Т, К, П 

Тема 10. Управління фінансовими ризиками та 

антикризове управління сталою діяльністю 

нефінансових корпорацій (4 год.) 
ЛК, ПЗ, ГР, Д Т, К, П 

Всього, годин 52 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ КУРСУ    

Загальна система 

оцінювання курсу 

Рейтинг здобувана із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу за 

підсумками двох рубіжних контролів (по 30 балів за кожний рубіжний контроль), для оцінювання якого призначається 

максимум 60 балів, і рейтингу з підсумкової атестації (екзамен) - максимум 40 балів. 

Вимоги до 
самостійної роботи 
здобувача 

1. Поглиблене вивчення тем за методичними вказівками викладача. 

2. Систематичне опрацювання лекційного матеріалу, супровідного матеріалу, базової та допоміжної літератури з питань 

курсу. 

3. Хід виконання індивідуального завдання враховується при проведенні модульного контролю та підсумкового 

оцінювання. 

У процесі підготовки за темами (питаннями) курсу, що віднесені для самостійного опрацювання, особлива увага 

звертається на засвоєння ключових понять та термінів, активне використання традиційних та інноваційних методів роботи. 

Обов’язковим вважається ведення робочого конспекту, який повинен містити розгорнутий/тезисний огляд питань, що 

віднесені для самостійного опрацювання, а також визначення ключових понять і термінів 

Практичні заняття 
Система оцінювання практичних занять визначена Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ, 

затвердженим Вченою радою ЦНТУ. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань здобувачів, зокрема, умови допуску до підсумкового контролю визначаються 

Положенням про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ, затвердженим Вченою радою ЦНТУ. 
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