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ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення предметної олімпіади з дисципліни  

«Фінансовий менеджмент» 

 

Мета проведення олімпіади – розвиток і реалізація здібностей 

студентів в сфері управління фінансами підприємств, активізація 

навчально-пізнавальної діяльності студентів, розвиток практичних 

навичок за фахом, стимулювання творчої праці студентів, підвищення 

якості підготовки фахівців з напряму «Фінанси, банківська справа та 

страхування», відбір учасників Всеукраїнської олімпіади з дисципліни 

«Фінансовий менеджмент». 

Строк проведення олімпіади – І тур олімпіади проводиться в 

грудні місяці. 

Контингент учасників олімпіади – студенти 1 курсу магістратури 

факультету економіки та бізнесу спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування».  

Методика проведення першого (внутрівузівського) туру 

олімпіади. Для проведення предметної олімпіади на кафедрі створюється 

комісія у складі зав. кафедрою, ведучого викладача з дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» і викладача профільних дисциплін. 

Зміст олімпіади. Олімпіада проводиться в два етапи.  

І етап – тестування студентів за основними темами дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» (20 хв.). 

ІІ етап – вирішення задач (1 год.). 

Максимальна кількість білів, що можна отримати становить 100 б. 



Бали розподілено наступним чином:  

а) тестові завдання  – 25 балів; 

б) вирішення задач – 75 балів (3 задачі по 25 балів) 

- правильна методика розрахунку, вірні розрахунки і обґрунтовані 

висновки 20-25 балів,  

- задачу розв’язано з помилками, які носять несуттєвий характер, 

повністю не наведена методика розрахунку  15-19 балів;  

- відсутня методика розрахунку, істотні помилки при вирішенні 

задачі – 10-14 балів. 

- невірний підхід до розв’язання задачі або його відсутність – 0-9 

балів.  

Заохочення переможців олімпіади – за результатами олімпіади 

переможці заохочуються різноманітними формами матеріального і 

морального стимулювання.  

Порядок оновлення матеріалу для проведення олімпіади. 

Завдання до олімпіади оновлюються щорічно і затверджуються на 

засіданні кафедри.  

Критерії відбору переможців для участі у Всеукраїнській 

олімпіаді. Призерами предметної олімпіади оголошуються три студенти, 

які набрали найбільшу кількість балів, з числа яких обираються учасники 

другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади. 

 

Зав. кафедри «Фінанси,  

банківська справа та страхування»,  

к.е.н., доцент        О.О. ЯЦУХ 

 


