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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

форма навчання 

денна заочна 

Кількість кредитів:     

денне – 9.5 

заочне – 9.5 

 

Галузь знань 

 

07 Управління та 

адміністрування 

 

Обов’язкова  

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

 

072   Фінанси, банківська 

справа та страхування  

 

Модулів – 4 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 
2,3 

Семестр 

Загальна кількість годин : 

денне – 285 

 

4,5 4,5 

Лекції 

Освітній ступень: 

бакалавр 

 

54 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

40 год. 8 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 8 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

191 год.  263 год. 

Індивідуальні завдання: 0 

год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0.72 

для заочної форми навчання – 0.93 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: викладання навчальної дисципліни «Фінанси» є надання  

фундаментальних знань з функціонування фінансів та їх впливу на 

соціально-економічний розвиток суспільства, розширення та поглиблення 

теоретичних знань студентів про фінансову систему держави, порядок 

формування та використання фондів фінансових ресурсів, які забезпечують 

функціонування кожної окремої її складової. Це є необхідним для 

майбутнього спеціаліста, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які 

відбуваються у суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових 

відносин та їх особливості у сфері державних фінансів, міжнародних 

фінансів та фінансів суб’єктів підприємницької діяльності 

 

Завдання: дати в необхідному обсязі теоретичний матеріал, який 

включатиме сучасні наукові розробки як вітчизняних, так і зарубіжних 

вчених-економістів; дати правильне розуміння закономірностей у сфері 

фінансових відносин держави, суб’єктів господарської діяльності і 

населення, розкрити можливості використання цих закономірностей у 

практиці фінансової роботи; з’ясувати роль фінансів у економічній 

перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити 

сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з  

дійових важелів економічної політики держави. 

 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути 

здатним продемонструвати такі результати навчання:   

- розуміти основні проблеми, які виникають в ході функціонування 

фінансового механізму та засоби їх розв’язання; 

- розуміти структуру ланок фінансової системи держави та основні 

взаємозв’язки між ними; 

- розуміти організаційну структуру управління фінансовою системою; 

- розуміти форми і види фінансових ресурсів, які є у розпорядженні 

суб’єктів фінансових відносин; 

- об’єктивно та професійно грамотно оцінювати економічні процеси, 

що відбуваються в суспільстві; 

- розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх 

особливості у сфері державних фінансів, фінансів підприємницьких 

структур, міжнародних фінансів; 

- аналізувати сучасний стан та перспективи майбутнього розвитку 

фінансового ринку України; 

- уміти розробляти і вирішувати питання теорії і практики   фінансової  

політики держави в умовах ринкової економіки. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток 

у студентів компетентностей:  



 

- загальних: 

1. Здатність навчатися та постійно підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи 

роботи, розвивати набуті знання щодо комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління.  

2. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, 

інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх використання 

для експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських 

рішень. 

3. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням 

креативних підходів та налагоджувати комунікаційні зв’язки та 

міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань, а також 

здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності.   

4.  Здатність бути критичним та самокритичним, нести 

відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень. 

5. Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, 

отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  

застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань. 

 

- фахових: 

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі 

вивчення навчальної дисципліни 
Компетенції згідно освітньої 

програми 

Складові компетентності 

Здатність розуміння 

закономірностей у сфері 

фінансових відносин держави, 

суб’єктів господарської 

діяльності і населення 

Здатність визначати сутність фінансів, роль в 

економіці, функції на мікро- та макрорівнях та 

класифікацію за різними класифікаційними ознаками 

Здатність аналізувати взаємодію між суб’єктами 

фінансової системи та враховувати особливості їх 

функціонування 

Здатність проводити аналіз та оцінку ефективності 

функціонування фінансів в економічній системи 

держави 

Здатність оцінювати доцільність фінансової стратегії в 

фінансової політики 

Здатність надавати характеристику бюджетній 

системи, визначати роль місцевих бюджетів у 

бюджетній системі  

Здатність аналізувати аналізувати правову базу щодо 

податкової системи , особливості діяльності податкової 

системи в Україні 

Здатність надавати характеристику бюджетній системи, 

визначати роль місцевих бюджетів у бюджетній 

системі, розмежування видатків між різними ланками 

місцевих бюджетів. 



Здатність визначення змісту та основних принципи 

організації фінансів підприємницьких структур, 

визначення особливості організації і функціонування 

фінансів різних форм власності  і                          видів 

діяльності, аналіз фінансового планування і 

прогнозування на  підприємствах 

Здатність визначати загальну характеристику цільових 

фондів 

Здатність визначати економічну природа, призначення 

соціальних гарантій населення, механізм їх реалізації, 

види і форми соціальних гарантій, визначати джерела 

фінансового забезпечення соціальних гарантій. 

Здатність визначати економічну суть і роль 

державного кредиту, проводити діагностику 

державного боргу: складові, його межі та оптимальний 

розмір 

Здатність визначати призначення і структуру 

фінансового ринку, проводити діагностику кредитної 

системи та кредитного ринку 

 



Структура складових предметно-спеціальних (фахових) компетентностей з навчальної дисципліни 
 

Класифікація 

компетентностей за НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Спеціальні (фахові) компетентності 

1. Здатність визначати 

сутність фінансів, роль в 

економіці, функції на 

мікро- та макрорівнях та 

класифікацію за різними 

класифікаційними 

ознаками 

Розуміти  сутність фінансів, 

роль в економіці, функції на 

мікро- та макрорівнях та 

класифікацію за різними 

класифікаційними ознаками 

Усвідомити   сутність 

фінансів, роль в економіці, 

функції на мікро- та 

макрорівнях та класифікацію 

за різними класифікаційними 

ознаками 

Користуватися нормативно-

правовим актами і науковою 

літературою з  проблематики 

формування фінансів. 

Зрозуміле донесення власних 

висновків, знань та пояснень 

до аудиторії. 

Здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності.  

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконаних 

завдань у навчанні 

2. Здатність 

аналізувати взаємодію 

між суб’єктами 

фінансової системи та 

враховувати особливості 

їх функціонування 

Усвідомлювати  взаємодію 

між суб’єктами фінансової 

системи та враховувати 

особливості їх 

функціонування 

Демонструвати вміння  

аналізувати взаємодію між 

суб’єктами фінансової 

системи та враховувати 

особливості їх 

функціонування 

Вести дискусію з питань  

характеристики складових 

фінансової системи України. 

Правової та економічної 

основи фінансової системи 

України та проблем її 

вдосконалення. 

 

Здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності.  

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконаних 

завдань у навчанні 

3. Здатність проводити 

аналіз та оцінку 

ефективності 

функціонування фінансів 

в економічній системи 

держави 

Демонструвати  розуміння 

провадження  аналізу та 

оцінки ефективності 

функціонування фінансів в 

економічній системи 

держави 

Володіти знаннями та 

навиками  аналізу та оцінки 

ефективності 

функціонування фінансів в 

економічній системи 

держави 

Донесення об'єктивної 

інформації щодо   фінансових 

показників і їх зв’язків з 

загальноекономічними 

показниками.  

Здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності.  

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконаних 

завдань у навчанні 



4. Здатність оцінювати 

доцільність фінансової 

стратегії в фінансової 

політики 

Володіти знаннями з   

оцінювання доцільності 

фінансової стратегії в 

фінансовій політиці 

Використовувати  теоретич-

ні, організаційні та 

методичні засади  

оцінювання доцільності 

фінансової стратегії в 

фінансовій політиці 

Вести дискусію з питань   

впливу фінансової політики на 

економічний і соціальний 

розвиток держави 

Здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності.  

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконаних 

завдань у навчанні 

5. Здатність надавати 

характеристику бюджетній 

системи, визначати роль 

місцевих бюджетів у 

бюджетній системі  

Володіти знаннями з   

бюджетної системи, 

визначати роль місцевих 

бюджетів у бюджетній 

системі 

Демонструвати розуміння 

особливостей  бюджетних 

методів впливу на 

економічний і соціальний 

розвиток держави та 

бюджетний механізм.. 

 

Донесення об'єктивної інфор-

мації з приводу планування і 

прогнозування показників 

бюджетів,  дефіциту бюджету, 

його причин 

Здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності.  

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконаних 

завдань у навчанні 

6. Здатність аналізувати 

аналізувати правову базу 

щодо податкової системи , 

особливості діяльності 

податкової системи в Україні 

Володіти знаннями  щодо 

податкової системи , 

особливості діяльності 

податкової системи в Україні 

Використовувати  

теоретичні, організаційні та 

методичні засади визначення 

податкових платежів та 

надходжень до бюджету 

Вести дискусію з питань    

соціально-економічної 

природи податків і їх функцій,        

охарактеризовувати        усі      

елементи       податкової       

системи. 

Здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності.  

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконаних 

завдань у навчанні 

7. Здатність надавати 

характеристику бюджетній 

системи, визначати роль 

місцевих бюджетів у 

бюджетній системі, 

розмежування видатків 

між різними ланками 

місцевих бюджетів. 

Володіти знаннями про   

бюджетну систему, 

визначати роль місцевих 

бюджетів у бюджетній 

системі, розмежування 

видатків між різними 

ланками місцевих 

бюджетів. 

Демонструвати розуміння 

особливостей   розподілу й 

перерозподілу ВВП між 

галузями економіки, 

верствами населення й 

територіями з метою 

підвищення ефективності 

економіки та добробуту 

громадян 

Користуватися нормативно-

правовим актами і науковою 

літературою з  проблематики 

формування бюджету. 

Зрозуміле донесення власних 

висновків, знань та пояснень 

до аудиторії. 

Здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності.  

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконаних 

завдань у навчанні 



8. Здатність визначення 

змісту та основних 

принципи організації 

фінансів 

підприємницьких 

структур, визначення 

особливості організації і 

функціонування фінансів 

різних форм власності  і                          

видів діяльності, аналіз 

фінансового планування і 

прогнозування на  

підприємствах 

Володіти знаннями про те, 

як  здійснюється фінансове 

забезпечення 

функціонування та 

відтворення основних 

фондів, а також фінансовий 

аспект формування і 

використання обігових 

коштів. 

 

Застосовувати знання з 

розкриття інформації щодо 

формування власного та  

позикового  капіталу, 

формування оборотних 

засобів та основних фондів 

підприємств.  

Користуватися нормативно-

правовим актами і науковою 

літературою з  проблематики 

формування  власного та  

позикового  капіталу, 

формування оборотних 

засобів та основних фондів 

підприємств. 

Зрозуміле донесення власних 

висновків, знань та пояснень 

до аудиторії. 

Здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності.  

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконаних 

завдань у навчанні 

9. Здатність визначати 

загальну характеристику 

цільових фондів 

Володіти знаннями   

визначати загальну 

характеристику цільових 

фондів 

Усвідомити сутність  фондів 

в фінансовому забезпеченні  

економічних і соціальних 

програм 

Користуватися нормативно-

правовим актами і науковою 

літературою з  проблематики 

формування  фондів 

соціального страхування. 

Зрозуміле донесення власних 

висновків, знань та пояснень 

до аудиторії. 

Здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності.  

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконаних 

завдань у навчанні 

10. Здатність визначати 

економічну природу, 

призначення соціальних 

гарантій населення, 

механізм їх реалізації, 

види і форми соціальних 

гарантій, визначати 

джерела фінансового 

забезпечення соціальних 

гарантій. 

Розуміти  сутність  

призначення соціальних 

гарантій населення, 

механізм їх реалізації, види 

і форми соціальних 

гарантій. 

Усвідомити сутність   

соціальних гарантій 

населення, механізм їх 

реалізації, види і форми 

соціальних гарантій. 

Вести дискусію з питань  видів 

й форм соціальних гарантій  

держави, фінансового забезпе-

чення соціальних гарантій 

Здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності.  

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконаних 

завдань у навчанні 



 

 

11. Здатність визначати 

економічну суть і роль 

державного кредиту, 

проводити діагностику 

державного боргу: 

складові, його межі та 

оптимальний розмір 

Розуміти  сутність   і роль 

державного кредиту.  

Усвідомити  економічну суть 

і роль державного кредиту, 

проводити діагностику 

державного боргу: складові, 

його межі та оптимальний 

розмір 

Вести дискусію з питань  

ефективності використання 

державних запозичень, 

процесу управління 

державним боргом. 

Здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності.  

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконаних 

завдань у навчанні 

12. Здатність визначати 

призначення і структуру 

фінансового ринку, 

проводити діагностику 

кредитної системи та 

кредитного ринку 

Розуміти    структуру 

фінансового ринку, 

проводити діагностику 

кредитної системи та 

кредитного ринку 

Усвідомити   структуру 

фінансового ринку, 

проводити діагностику 

кредитної системи та 

кредитного ринку 

Вести дискусію з питань  

основних операцій 

фінансового ринку,  правове 

державне регулювання 

фінансового ринку, стану та 

розвитку фінансового ринку.  

Здатність до подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності.  

Індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконаних 

завдань у навчанні 



Результати навчання даної дисципліни деталізують такі 

програмні результати навчання: розуміти основні проблеми, які 

виникають в ході функціонування фінансового механізму та засоби їх 

розв’язання; розуміти структуру ланок фінансової системи держави та 

основні взаємозв’язки між ними;розуміти організаційну структуру 

управління фінансовою системою;- розуміти форми і види фінансових 

ресурсів, які є у розпорядженні суб’єктів фінансових відносин; розуміти суть 

і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері 

державних фінансів, фінансів підприємницьких структур, міжнародних 

фінансів; аналізувати сучасний стан та перспективи майбутнього розвитку 

фінансового ринку України; уміти розробляти і вирішувати питання теорії і 

практики   фінансової  політики держави в умовах ринкової економіки. 

 

2.3. Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін 

 

Попередні навчальні дисципліни Супутні і наступні навчальні дисципліни 

«Гроши та кредит» «Фінанси підприємств» 

«Вступ до спеціальності» «Інвестування» 

«Місцеві фінанси» «Фінанси зарубіжних корпорацій». 

 

 

3. Анотація навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи функціонування фінансів 

 

Тема :1 Суть і функції фінансів. 

1.1 Суть фінансів як економічної та історичної категорії. 

1.2 Суспільне призначення фінансів та їх об’єктивна необхідність в 

умовах товарного виробництва. 

1.3 Функції фінансів. 

 

Тема : 2. Фінансова  система . 

2.1 Фінансова система: поняття і загальна характеристика її сфер та 

ланок. 

2.2 Поняття фінансових ресурсів та джерела їх формування. 

2.3 Взаємозв’язок фінансів з іншими вартісними категоріями. 

 

Тема : 3. Фінансова політика і фінансовий механізм 

3.1.Фінансова політика як складова економічної політики держави. 

3.2.Фінансовий механізм 

 

Змістовний модуль 2. Державні фінанси 

 



Тема: 4. Фінансова політика 

4.1. Сутність фінансової політики  

4.2. Фінансова стратегія  

 

Тема: 5. “Фінанси в економічній системі держави” 

5.1Система державних фінансів. 

5.2 Призначення і роль державних фінансів. 

5.3 Правові та організаційні засади державних фінансів. 

 

Тема :6. Бюджет і бюджетна система. 

6.1 Суть та функції  державного бюджету, його роль в соціально-

економічних процесах. 

6.2 Бюджетна система та бюджетний устрій. 

6.3 Бюджетний процес. 

 

 

Змістовний модуль 3. Фінанси підприємницьких структур та населення  

 

Тема :7. Податки і податкова система 

7.1 Соціально-економічна суть податків. 

7.2 Класифікація податків. 

7.3 Податкова система України. 

7.4 Податкова політика держави та основні напрямки її реформування. 

 

Тема: 8. Фінанси підприємств 

8.1 Суть фінансів підприємств. 

8.2 Основні засоби підприємства. 

8.3 Оборотні активи підприємств. 

8.4 Доходи і видатки підприємств. 

8.5 Прибуток і рентабельність. 

8.6 Особливості фінанси підприємств різних форм власності та  

організаційно-правових форм. 

 

Тема: 9. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення 

9.1 Економічна природа, призначення соціальних гарантій населення, 

механізм їх реалізації. 

9.2 Види і форми соціальних гарантій. 

9.3 джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій. 

 

Змістовний модуль 4 . Фінанси цільових фондів та особливості 

функціонування фінансового ринку 

 

Тема: 10. Державні цільові фонди 

10.1 Загальна характеристика цільових фондів.  

10.2 Характеристику Пенсійного фонду 



10.3 Характеристику Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності. 

10.4 Характеристика Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття. 

10.5Характеристику Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань. 

 

Тема: 11. Державний кредит і державний борг 

11.1 Економічна суть і роль державного кредиту. 

11.2 Державний борг: складові, його межі та оптимальний розмір. 

11.3 Управління державним боргом та його обслуговування. 

11.4 Вплив державного боргу на соціально-економічне становище в 

державі 

 

Тема :12. Фінансовий ринок 

12.1 Призначення і структуру фінансового ринку. 

12.2.  Кредитна система та кредитний ринок. 

12.3. Ринок цінних паперів 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о 

у тому числі усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Модуль 1. Теоретичні основи функціонування фінансів 

Тема :1. Суть і функції 

фінансів. 
23 4 4 - - 15 22 1 1 - - 20 

Тема: 2. Фінансова  

система  
23 4 4 - - 15 22 1 1 - - 20 

Тема : 3. Фінансова 

політика і фінансовий 

механізм 

18 4 4 - - 10 22 1 1 - - 20 

Разом  за модулем 1 64 12 12 - - 40 66 3 3 - - 60 

Змістовний модуль 2. Державні фінанси 

Тема: 4. Фінансова 

політика 
18 4 4 - - 10 22 1 1 - - 20 

Тема: 5. “Фінанси в 

економічній системі 

держави” 

23 4 4 - - 15 22 1 1 - - 20 

Тема :6. Бюджет і бюджетна 

система. 
30 6 6 - - 18 25 1 1 - - 23 

Разом  за модулем 2 71 14 14   43 69 3 3 - - 63 



Змістовний модуль 3. Фінанси підприємницьких структур та населення 

Тема :7. Податки і 

податкова система 
26 4 2 - - 20 22 2 - - - 20 

Тема: 8. Фінанси 

підприємств 
28 6 2 - - 20 26 1 - - - 25 

Тема: 9. Фінансове 

забезпечення соціальних 

гарантій населення 

20 4 2 - - 14 26 1 - - - 25 

Разом  за модулем 3 74 14 6 - - 54 74 4 - - - 70 

Змістовний модуль 4 . Фінанси цільових фондів та особливості 

функціонування фінансового ринку 

Тема: 10. Державні цільові 

фонди 
20 4 2 - - 14 21 1 - - - 20 

Тема: 11. Державний кредит 

і державний борг 
26 4 2 - - 20 26 1 - - - 25 

Тема :12. Фінансовий ринок 30 6 4 - - 20 29 2 2 - - 25 

Разом  за модулем 4 76 14 8 - - 54 76 4 2 - - 70 

Усього годин 285 54 40   191 285 14 8   263 

 

4.1. Теми семінарських занять 

Не передбачено навчальним планом 

 

 

4.2. Теми практичних занять 

 

Практичні заняття є одним з аудиторних видів робіт, спрямованих, 

насамперед, на розвиток навичок самостійної роботи при вивчення 

дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» з 

метою оволодіння теоретичними основами та набуття практичних навичок 

застосування методичних прийомів бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством. 

 
№ 

п/п Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Суть і функції фінансів. 4 1 

2 Фінансова  система 4 1 

3 Фінансова політика і фінансовий механізм 4 1 

4 Фінансова політика 4 1 

5 Фінанси в економічній системі держави 4 1 

6 Бюджет і бюджетна система 6 1 

7 Податки і податкова система 2 - 

8 Фінанси підприємств 2 - 



9 Фінансове забезпечення соціальних гарантій 

населення 

2 - 

10 Державні цільові фонди 2 - 

11 Державний кредит і державний борг 2 - 

12 Фінансовий ринок 4 2 

 Разом 40 8 

 

4.3. Теми лабораторних занять 

 

Не передбачено навчальним планом 

 

4.4. Самостійна робота 

 

 Болонська система вищої освіти передбачає, насамперед, формування у 

майбутніх спеціалістів у сфері економіки навичок самостійної роботи при 

вивченні загальноосвітніх і фахових дисциплін, проведенні фундаментальних 

і прикладних досліджень, пошуку ефективних рішень практичних завдань 

організації виробництва, ведення підприємницької діяльності тощо.  

Тому, під час вивчення дисципліни «Фінанси» поряд з аудиторними 

заняттями підвищена увага приділяється організації і проведенню 

самостійної роботи. 

Метою самостійної роботи є активізація засвоєння студентами 

теоретичних знань, формування навичок творчого опрацювання навчального 

матеріалу для підготовки до контрольних заходів та застування у подальшій 

роботі. Самостійна робота студентів повинна стимулювати прагнення до 

наукового пошуку, створювати умови для професійного зростання та 

самовдосконалення. 

 

 
№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Суть і функції фінансів. 15 20 

2 Фінансова  система 15 20 

3 Фінансова політика і фінансовий механізм 10 20 

4 Фінансова політика 10 20 

5 Фінанси в економічній системі держави 15 20 

6 Бюджет і бюджетна система 18 23 

7 Податки і податкова система 20 20 

8 Фінанси підприємств 20 25 

9 Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення 14 25 

10 Державні цільові фонди 14 20 

11 Державний кредит і державний борг 20 25 

12 Фінансовий ринок 20 25 

 Разом  191 263 

 



Зміст самостійної роботи з дисципліни  «Фінанси» полягає у: 

- опрацюванні студентами матеріалу лекцій, які були прочитані 

напередодні з використанням рекомендованої базової і додаткової  

літератури  ; 

- опрацювання студентами розділів програми, які не висвітлюються на 

лекціях; 

- підготовки  додаткового матеріалу у вигляді стислої доповіді-реферату 

з проблемних питань дисципліни для обговорення під час лекційних занять з 

використанням сучасних інформаційних технологій; 

- підготовки до заліку та іспиту. 

 

Теми контрольних робіт 

1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів. 

2. Фінансова система України. 

3. Державна фінансова система у розвинутих зарубіжних країнах. 

4. Фінансовий механізм. 

5. Фінансове планування та система фінансових планів. 

6. Державна фінансова політика і управління фінансами. 

7. Організація фінансового контролю в Україні. 

8. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства. 

9. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств. 

10. Бюджет – основний фінансовий план держави. 

11. Доходи й видатки Державного бюджету України. 

12. Бюджетна система України та зарубіжних країн. 

13. Бюджетний процес. 

14. Історія формування систем оподаткування. 

15. Загальнодержавні фонди цільового призначення. 

16. Бюджетний дефіцит. 

17. Податки і податковий механізм. 

18. Податкова система України. 

19. Суть податку на додану вартість. Об’єкт оподаткування, особливості 

його визначення у різних галузях 

20. Акцизний збір як форма специфічних акцизів.   

21. Прибуткове оподаткування підприємств. 

22.  Прибуткове оподаткування громадян. 

23. Склад місцевих податків і зборів та порядок їх встановлення. 

24. Суть державного кредиту. 

25. Сутність системи управління державним боргом: завдання та 

принципи. 

 

4.5. Індивідуальні завдання 

 

Не передбачено навчальним планом 

 

 



5. Методи навчання 

 

Навчальний процес у Запорізькому національному технічному 

університеті  здійснюється за кредитно-модульною технологією – моделі 

організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох 

складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і 

охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю 

навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. 

В організації учбового процесу застосовуються такі методи: словесний, 

наочний і практичний при викладанні учбового матеріалу; пояснювально-

ілюстративний за характером пізнавальної діяльності; індуктивний і 

дедуктивний за логікою викладення. 

 

 

6. Методи діагностики знань 

 

Контроль знань студентів з дисципліни «Фінанси» ґрунтується на 

застосуванні рейтингової системи оцінювання. Рейтингова система 

оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів 

аудиторної та навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь у межах 

навчальних модулів шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під 

час поточного та підсумкового контролю, з наступним приведенням 

рейтингової оцінки в балах та оцінки за традиційною національною шкалою, 

шкалою ЕСТS. 

Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Фінанси» 

поділяється на  4 основних модуля, у межах яких розподілені теми. Ступень 

вивчення студентами кожної теми дисципліни контролюється наведеними 

нижче методами під час аудиторних занять за п’ятибальною системою 

оцінювання, тестуванням за підсумками вивчення тем у межах кожного 

основного модулю, проведення підсумкового оцінювання. 

Види поточного контролю під час проведення аудиторних занять:  

1. Рішення практичних завдань-прикладів під час опрацювання 

матеріалу з теми на лекційних та практичних заняттях. 

2. Самостійне рішення завдань-прикладів, які виносяться для 

додаткового домашнього опрацювання матеріалу щодо проблемних питань з 

теми лекційних занять.  

3. Опитування з питань попередніх занять, які логічно пов’язані  з темою 

поточного лекційного  та практичного заняття для кращого засвоєння 

базового матеріалу з дисципліни. 

4. Самостійна підготовка додаткового матеріалу у вигляді стислої 

доповіді-реферату з проблемних питань дисципліни для обговорення під час 

лекційних та практичних занять. 

 

 

 



Питання до заліку  

1. Фінанси як наука. Предмет науки про фінанси. 

2. Функції фінансів.  

3. Сфери та ланки фінансової системи. 

4. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин.  

5. Вплив фінансової системи на розвиток суспільного виробництва. 

6. Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави.  

7. Завдання і принципи фінансової політики.  

8. Форми і методи реалізації фінансової політики.  

9. Фінансова криза та її вплив на фінансову безпеку держави.  

10. Фінансова безпека держави 

11. Призначення і роль фінансового механізму. 

12. Склад і структура фінансового механізму.  

13. Фінансові показники.  

14. Використання фінансового механізму для активізації 

економічного зростання 

15. Поняття фінансової системи. Структура фінансової системи. 

16. Правові та організаційні основи фінансової системи.  

17. Вплив фінансової системи на темпи та пропорції  розвитку 

економіки 

18. Об’єкти і суб’єкти управління фінансами.  

19. Органи управління фінансами та їх функції.  

20. Менеджмент державних фінансів. 

 

Питання до іспиту 

 

1. Об’єктивна необхідність і соціально-економічна суть фінансів. 

2. Функції фінансів. 

3. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями і 

відмінності між ними в процесі вартісного розподілу. 

4. Поняття, структура, принципи побудови фінансової системи. 

5. Характеристика сфер і ланок фінансової системи. 

6. Повноваження державних фінансових органів у сфері управління 

фінансами. 

7. Суть, мета, принципи організації фінансового контролю. 

8. Класифікація фінансового контролю. 

9. Характеристика та функції органів державного фінансового 

контролю. 

10. Завдання, зміст, умови результативності фінансової політики. 

11. Характеристика основних елементів фінансової політики. 

12. Поняття фінансового механізму та його складові елементи. 

13. Характеристика фінансових методів та фінансових важелів. 

14. Суть та основи організації фінансів комерційних підприємств. 

15. Методи організації фінансової діяльності підприємств. 

16. Характеристика функцій фінансів підприємств. 



17. Суть, джерела формування та напрями використання фінансових 

ресурсів підприємств. 

18. Система показників прибутку та методика їх розрахунку за 

чинною системою фінансового обліку. 

19. Суть та склад державних фінансів. 

20. Економічна суть та значення державних доходів. 

21. Види та форми мобілізації неподаткових надходжень до 

бюджету. 

22. Економічна суть і класифікація державних видатків. 

23. Характеристика державних трансфертів та їх основні види: 

дотації, субвенції, субсидії. 

24. Форми бюджетного фінансування. 

25. Соціально-економічна суть бюджету держави. 

26. Поняття бюджетної системи та її структура. 

27. Бюджетний устрій і принципи його побудови. 

28. Суть, принципи, методи розмежування доходів і видатків між 

ланками бюджетної системи. 

29. Форми регулювання міжбюджетних відносин. Бюджетні резерви. 

30. Суть, призначення, розділи бюджетної класифікації. 

31. Суть, форми, методи фінансування бюджетного дефіциту. 

32. Бюджетний процес і його етапи. 

33. Суть, завдання, методи бюджетного планування. 

34. Суть, методи, етапи бюджетного прогнозування. 

35. Склад і структура доходів державного бюджету України. 

36. Доходи бюджету від операцій з капіталом. 

37. Склад і структура видатків державного бюджету України. 

38. Характеристика форм бюджетного фінансування 

39. Бюджетний дефіцити і його вплив на розвиток економіки 

40. Категорії розпорядників бюджетних коштів та їх повноваження. 

41. Суть і характерні ознаки податків. 

42. Функції податків. 

43. Елементи системи оподаткування. 

44. Поняття, структура, принципи побудови податкової системи. 

45. Види податків та їх класифікація. 

46. Суть державного боргу та його види. Способи коригування 

позикової політики держави. 

47. Управління державним боргом. 

48. Місцеві фінанси, їх суть і значення в економічному розвитку 

регіонів. 

49. Соціально-економічна суть, призначення, види цільових 

державних фондів. 

50. Джерела формування Пенсійного фонду України. 

51. Пільги і терміни сплати обов’язкових страхових внесків на 

пенсійне страхування. 



52. Фонд загальнообов’язкового соціального страхування на випадок 

тимчасової втрати працездатності: призначення, джерела формування, 

напрями використання. 

53. Фонд загальнообов’язкового соціального страхування на випадок 

безробіття: призначення, джерела формування, напрями використання. 

54. Фонд загальнообов’язкового соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та від професійних захворювань: 

призначення, джерела формування, напрями використання. 

55. Поняття та характерні ознаки валюти. Міжнародні валютні 

відносини. 

56. Еволюція міжнародних валютно-фінансових відносин і валютних 

систем. 

57. Суть, види, значення конвертованості валют в організації 

міжнародних фінансових відносин. 

58. Суть, види, форми валютних паритетів і валютних курсів. 

. 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

 

Поточний контроль з теми під час проведення аудиторних занять 

оцінюються за п’ятибальною  шкалою. Підсумковий контроль у вигляді 

заліку з питань всіх тем  проводиться під час контрольних тижнів. 

Розподіл балів за видами аудиторної і самостійної роботи студентів для 

рубіжного контролю представлено у таблиці. 

 
Вид роботи Кількість 

 балів 

Загальна 

кількість 

балів 

 Активна робота під час лекційних занять, яка підтверджує  

роботу студента щодо опрацювання ним матеріалу лекцій, 

що були раніше та питань з тем, які не висвітлюються 

безпосередньо на лекціях та винесені на самостійне 

вивчення 

5 10 

 Активна робота під час практичних занять щодо відповідей 

під час опитування і розв’язання  задач 
5 10 

Рішення задач, які виносяться для самостійного домашнього 

опрацювання матеріалу щодо проблемних питань з тем 

дисципліни  

5 15 

Підготовка додаткового матеріалу у вигляді стислої 

доповіді-реферату з проблемних питань дисципліни для 

обговорення під час аудиторних занять  

5 5 

Тестування під час рубіжного контролю ( 20 тестів) 3 60 

Разом - 100 

 

 

 

 



Розподіл балів для формування підсумкової  рейтингової оцінки з 

дисципліни (залік)для денної  форми навчання  представлені в таблиці: 

 
Рейтингова оцінка Модуль 1 

 

Модуль 2 

 

Інд. 

завдання 

залік Разом з 

дисципліни 

Максимальна за підсумками 

модулю 

100 100 - 
100 

100 

Мінімальна за підсумками 

модулю 

60 60 - 60 60 

 

Розподіл балів для формування підсумкової  рейтингової оцінки з 

дисципліни (іспит)для денної  форми навчання  представлені в таблиці: 

 
Рейтингова оцінка Модуль 3 

 

Модуль 4 

 

Інд. 

завдання 

іспит Разом з 

дисципліни 

Максимальна за підсумками 

модулю 

100 100 - 
100 

100 

Мінімальна за підсумками 

модулю 

60 60 - 60 60 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти (залік)  

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

(100+100)/2 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

15 20 15 17 16 17 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти (іспит) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (залік) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

(100+100)/2 100 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

14 18 16 20 18 14 

Т7, Т8 ... Т112 – теми змістових модулів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

 

1. Комплект завдань для проведення вхідного контролю. 

2. Комплект завдань для проведення поточного контролю. 

3. Комплект завдань для підсумкового контролю. 

4. Конспект лекцій. 

5. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять. 

6. Методичні вказівки для контрольних робіт 

 

9 Рекомендована література 

 

Базова 
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР   

2. Бюджетний Кодекс України  № 2456-VI от 08.07.2010  

3. Закон України „Про Державний бюджет України” на відповідний рік. 

Закони України//Відомості Верховної ради України або Офіційний вісник України.   

4. Податковий кодекс України. Із змінами, внесеними Законами України №  

2856 – VI) від 23.06.2017 року. 

5. Василик О.Д. Теорія фінансів. Навчальний посібник. Изд-во: ЦУЛ c. 480, 

2005 г. 

6. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [текст]: 
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