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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 

Загальна характеристика 

 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 1, семестр: 2-й,  
Кількість годин 90 

Кількість кредитів 3 
Лекції (Л)  

практичні заняття (П) 

самостійна робота (С) 

Л 20 

П 12 

С 58 
 

Анотація 

Дисципліна «Економічне богослов’я» є вибірковою складовою навчального плану, 

входить до циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців 

у предметній галузі та включає базові теми, які формують систему знань щодо 

практичних навичок з діяльності неприбуткових організацій для виконання ними 

своїх професійних обов‘язків згідно з кваліфікаційною характеристикою 

спеціальності. 
Формат навчання 

 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі дистанційного 

навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання 

Технічне й програмне 

забезпечення/ 

обладнання 

Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та 

програмних продуктів 

 Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-

http://www.kau.com.ua/pro-universitet/kafedri/kafedra-menedjment-finansiv-ta-informaciynuh-tehnologiy.html
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Методи та техніки 

навчання 

 

візуалізація);семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий штурм», 

тестування / ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); 

індивідуальні консультації; 

робота в малих групах 
Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: «Економічна 

теорія», «Історія економіки та економічної дімки», «Вступ до фаху» 
Постреквізити Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: 

«Бухгалтерський облік і аудит», «Фінанси., гроші та кредит», «Податкова система» 
Мета дисципліни 

 
Метою є формування у студентів комплексного наукового уявлення про 

управління витратами релігійної організації, спрямоване на оптимізацію поточних 

видатків, пов’язаних з основною діяльністю. 

 
Завдання дисципліни 

 
        Полягають у набутті студентами знань щодо: 

- специфіки організації фінансів релігійних установ, процеси 

формування фінансових ресурсів. Набути навиків фінансових 

розрахунків. Оволодіти методами фінансового планування, 

оцінювання фінансового стану релігійних установ і 

неприбуткових організацій. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентностіта 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК04. Здатність спілкуватися державною та 

іноземною мовами.  

ЗК13. Здатність працювати у команді.  

ЗК14. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професій груп різного рівня (з експертами 

з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

       ЗК16. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

  ЗК17. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про  

природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види 

та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

         ПР04. Знати механізм функціонування 

державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та 

страхування.  

         ПР11. Демонструвати знання особливостей 

фінансової діяльності релігійних організацій. 

         ПР17. Вміти абстрактного мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик фінансових систем, а 

також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

        ПР24. Дотримуватись професійної етики та 

вміти нести відповідальність за результати 

діяльності. 

        ПР27. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави.  

       ПР28. Знати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, розуміти цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

       ПР29. Визначати досягнення і 

ідентифікувати цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній 

системі знань, використовувати різні види та 

Фахові компетентності 

ФК06. Розуміння особливостей функціонування 

фінансових, банківсько-кредитних, страхових 

установ та релігійних організацій. 

ФК07. Здатність застосовувати законодавчі, 

нормативні та інструктивні документи у сфері 



фінансів, оподаткування, банківської справи та 

страхування.  

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та 

використання інформації для вирішення 

професійних завдань, формування аналітичних 

висновків та прийняття управлінських рішень у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
 

форми рухової активності для ведення здорового 

способу життя. 

 

 

Очікувані результати 

навчання 

 

Після завершення цього курсу студент буде : 

а) знати 

- специфіку організації фінансів некомерційних установ і організацій; 

- процеси формування фінансових ресурсів; 

- оцінювання фінансового стану релігійних установ 

б) уміти 
- визначати свою облікову політику; 

- контролювати облік цільового надходження у релігійній організації,; 

- розробляти систему і форми внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку, звітності та контролю господарських 

операцій в релігійній установі; 

- планувати та розробляти кошторис витрат релігійної установи. 

 
                                                   СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Години:   
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Результати навчання 
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МОДУЛЬ 1 

Теоретичні аспекти формування релігійної організації 

4 4 10 Тема1. Створення та 

організація релігійної 

установи 

Знати Порядок ведення Реєстру 

неприбуткових установ та організацій.. 
Порядок та способи подання документів 

для включення до Реєстру. Законом України 

“Про свободу совісті та релігійні 

організації” . 

Тести, питання,  

 

4 

4

4 

5  Тема 2. Ознаки статусу 

неприбуткової організації , 

умови реєстрації. 

Знати: правові аспекти функціонування 

релігійних організацій. Преференції зі сплати 

податків і зборів, фінансово-господарська 

діяльність неприбуткової організації. 

Розподіл доходів отриманих громадою. 

Тести, реферат 

 

4   

 

 

Тема 3. Поняття та види 

благодійних організацій. 

 

Знати поняття та види благодійних 

організацій. Хто  такі засновники та учасники 

благодійних організацій. Діяльність 

благодійної організації. 

Тести, задачі,  

 

   Тема 4. Облік цільового 

надходження у релігійній 

організації 

 

Знати Облік надходжень у релігійних 

організацій. Що таке цільове надходження. 

Благодійні пожертвування. 

доповіді, 

презентації,  

   Тема 5. . Облік витрачання 

коштів в релігійній 

організації 

Знати Облік видатків у релігійних 

організацій. Що таке цільове витрачання. 

Витрати релігійної організації з виробничої 

діяльності. 

Тести, задачі,  

 

МОДУЛЬ 2 

Особливості діяльності релігійної організації 



   Тема 6. Особливості 

торгівлі в церковній 

крамниці 
 

Знати особливості обліку та надходження від 

торгівлі власної продукції.. 

Тести, задачі, 

питання,  

   Тема 7. Облікова політика 

релігійної організації 

 

Знати формування облікової політики 

релігійної організації. Статі , які включає в 

себе наказ про облікову політику  релігійної 

громади.. 

доповіді, 

презентації,  

 

   Тема 8. Формування 

необоротних активів 

релігійної організації 

Знати методику формування необоротних 

активів релігійної організації. Методи 

нарахування амортизації. 

Тести, задачі, 

питання,  

 

   Тема 9. Податкові аспекти 

реєстрації релігійних 

організацій 

Знати: Порядок отримання статусу 

неприбутковості. Реєстр неприбуткових 

організацій та установ. Документи та умови 

внесення в Реєстр неприбутковості. 

Тести, реферат 

 

   Тема 10. Стратегічне 

планування діяльності 

релігійної організації 

Знати Процес стратегічного планування. 

Моделі стратегічного планування. Базове . 

тематичне. модель вирівнювання, суть та 

значення. 

Тести, задачі, 

питання,  

 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю 

Форма 

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня 

підготовки студента за визначеною темою (в тому числі і 

самостійної роботи). Поточний контроль проводиться у формі 

усного опитування, письмового експрес-контролю (в тому числі у 

вигляді виконання тестових завдань/вирішення задач), виступів 

студентів при обговоренні теоретичних питань, доповідей та 

презентацій, есе, захисту реферату. 
Форма 

модульного 

контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня підготовки 

студента за темами одного змістового модулю та передбачає 

виконання модульної контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю фіксуються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може 

зараховуватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав 

мінімально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі 

екзамену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену 

(заліку) для підвищення своєї оцінки. 
Форма 

підсумкового 

контролю 

 

Екзамен (усно/ письмово) 

 

 

Критерії оцінювання 

 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

- модульна контрольна робота – 50 балів.  

  Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

   Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та другий 

змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та самостійна 

робота 

(max) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

самостійна робота 

 (max) 

Модульна 

контрольна 

робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max) 



 
Т1 

Т 

 

Т2 

 

 

Т3 

 

 

Т4 

 

 

Т5 

 

  

100 

 

 

Т6 

 

 

Т7 

 

 

Т8 

 

 

Т9 

а 

 

Т10 

 

  

100 

 

    

 

      

 

Шкала оцінювання 

студентів 

(підсумковий контроль) 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий 

проект, практика) 

Залік 

  90 - 100 А відмінно  

 

зараховано 
 82 - 89 B добре 

 74 - 81 С добре 

 64 - 73 D задовільно 

 60 - 63 E задовільно 

 

                 35 - 59 

 

FХ 

 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

 

0 - 34 

 

F 

незадовільно 

 (з обов’язковим  

повторним вивченням 
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Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. 

Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  
Політика щодо академічної 

доброчесності 

 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використані 

літературні джерела. Виявлення ознак академічної не доброчесності в письмовій роботі 

студента (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для її незарахуванння 

викладачем, 
Політика щодо відвідування 

 
Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов’язковим. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний 

графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн режимі. Студент зобов’язаний 

дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 
Політика щодо зарахування 

результатів неформальної 

освіти 

 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті» Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 

Політика та очікування 

 
Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти Карпатського 

університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 
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