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ОПИС/Силлабус дисципліни/модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 

10/2019 

Назва модулю / дисципліни Фінанси  

Код: ППН 12 

 

Викладачі Підрозділ університету 

Чередниченко Н.О., ст. викладач Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування 

 

Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень модулю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / 

вибірковий) 

Перший (бакалаврський) 2-й, 3-й обов’язкова 

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

Лекції, практичні  28 Державна 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні: Вступ до спеціальності, 

Місцеві фінанси  

Супутні (якщо потрібно):  

 

ECTS  

(Кредити модуля)  

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

9,5 285 94 191 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення 

дисципліни (модуля) 

Формування 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. 

Оволодіння дисципліною «Фінанси» дозволить майбутнім бакалаврам 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 

Результати навчання в термінах 

компетенцій  

Методи навчання 

(теорія,  практичні) 

Контроль якості 

(письмовий 

екзамен, усний 

екзамен, залік) 

-  здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

 

 

Практичні навички при 

виконанні практичних робіт 

та самостійної роботи 

 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та 

індивідуальної робіт 
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- здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями; 

- здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел; 

Самостійна робота  під 

керівництвом викладача при 

виконанні індивідуальних 

завдань 

Окреме оцінювання 

не проводиться 

- здатність проводити аналіз та 

оцінку ефективності 

функціонування фінансів в 

економічній системи держави 

Теоретичні знання 

отриманні під час лекції, 

практичних занять, 

виконанні самостійної 

роботи та консультацій 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та 

індивідуальної робіт, 

модульного 

контролю знань та 

складанні заліку, 

іспиту 

- здатність оцінювати доцільність 

фінансової стратегії в фінансової 

політики;  

- 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.; 

Практичні навички при 

виконанні практичних робіт 

та самостійної роботи 

 

Окреме оцінювання 

не проводиться, 

оцінюється за 

результатами 

практичних та 

самостійної робіт 

- здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні 

рішення. 

 

Теоретичні знання 

отриманні під час лекцій, 

практичних робіт та 

консультацій 

Оцінюються під час 

складання заліку, 

іспиту 

 

 

 

Теми курсу 

Аудиторні заняття 

Час та завдання 

на самостійну 

роботу 
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Завдання 

Змістовий модуль 1 – Теоретичні основи функціонування фінансів 
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Тема :1. Суть і функції фінансів. 4   4   23 15 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 2. Фінансова система 

4   4 
 

 23 
15 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 3.  Фінансова політика і 

фінансовий механізм  4   4   18 10 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 1 12   12 
 

 64 
40 

 

Змістовий модуль 2 - Державні фінанси  

Тема 1 Управління фінансами і 

фінансовий контроль 
4   4   18 10 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  2 Державні фінанси 4   4   23 15 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема  3 Бюджет і бюджетна 

система 
6   6   30 18 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 2 14   14   71 43  

Змістовий модуль 3 - Фінанси підприємницьких структур та населення 

Тема 1. Податки і податкова 

система. 4   2   26 20 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 2. Фінанси підприємств 6   2   28 20 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 3. Фінанси домогосподарств 

та фінансове забезпечення 

соціальних гарантій населення 

4   2   20 14 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 3 14   6   74 54  

Змістовий модуль 4 -  Фінанси цільових фондів та особливості 

функціонування фінансового ринку 

Тема 1. Державні цільові фонди 4   2   20 14 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 2. Державний кредит і 

державний борг 
4   2   26 20 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 3. Фінансовий ринок 6   4   30 20 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 4 14   8   76 54  

Усього годин 54   40   285 191  
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Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

завдання, тести, 

розв’язок ситуацій за 

поточним оцінюванням 

25 

впродовж 

семестру 

теоретичне опитування та письмове 

оцінювання за кожною темою 

оцінка за самостійну 

роботу 
10 виконання самостійної роботи 

тестування під час 

рубіжного контролю 
50 тестове оцінювання знань матеріалу лекцій 

розв’язок задач під час 

рубіжного контролю 
15 

письмове оцінювання за темами 

практичних робіт 

 

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 

 

Автор 

Рік 

видан

ня 

Назва 
інформація 

про видання 

Видавництво / 

онлайн доступ 

Обов’язкова література 

Василик 

О.Д. 

2007 Державні фінанси України  навчальний 

посібник 

Київ :  Вища 

школа, 318 с. 

Венгер 

В.В. 

2009 Фінанси навчальний 

посібник 

Київ : Центр 

учбової 

літератури, 432 

с 

 Кремен

ь О.І. 

2018 Фінанси навчальний 

посібник 
Київ:: Центр 

учбової 

літератури, 

2018. — 412 
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с. 
Лондар 

С.Л. 

2009 Фінанси навчальний 

посібник 

Вінниця: Нова 

Книга,384 с 

Оспіщев 

В.І 

2008 Фінанси: курс для фінансистів  навчальний 

посібник 

Київ: Знання, 

567 с. 

Романен

ко О.Р. 

2009 Фінанси підручник К.: Центр 

навчальної 

літератури, 312 

с. 

Юхимен

ко П. І 

2010 Теорія фінансів підручник Київ: Центр 

учбової 

літератури,576 

с 

Додаткова література 

Базилев

ич В. Д. 

 2008  Страхування підручник Київ : КНЕУ. 

Режим 

доступу: 

https://westuden

ts.com.ua/knigi/

584-

strahuvannya-

bazilevich-vd-

.html 

Волохов

а І. С.  

2018 Фінанси : експрес курс   навчальний 

посібник 

Харків : 

Видавництво 

«ПромАрт»,  

262 с. Режим 

доступу: 

http://dspace.on

eu.edu.ua/jspui/

bitstream/12345

6789/7066/1/%

D0%A4%D1%9

6%D0%BD%D

0%B0%D0%B

D%D1%81%D0

%B8.pdf 

Дема Д.І 2010  Ринок фінансових послуг  навчальний 

посібник 

Житомир: 

Рута, 382 с. 

Крамаре

нко Г.О 

2009 Фінансовий менеджмент навчальний 

посібник 

Київ: Центр 

навчальної 

літератури, 520 

с. 

 Маслов

а С.О.  

2003 Фінансовий ринок навчальний 

посібник для 

студ. вищ. 

навч. закл 

Київ: Каравела, 

344 с. 

Сунцова 

О.О. 

2005. Місцеві фінанси навчальний 

посібник 

К.: Центр 

навчальної 

літератури560 

https://westudents.com.ua/knigi/584-strahuvannya-bazilevich-vd-.html
https://westudents.com.ua/knigi/584-strahuvannya-bazilevich-vd-.html
https://westudents.com.ua/knigi/584-strahuvannya-bazilevich-vd-.html
https://westudents.com.ua/knigi/584-strahuvannya-bazilevich-vd-.html
https://westudents.com.ua/knigi/584-strahuvannya-bazilevich-vd-.html
https://westudents.com.ua/knigi/584-strahuvannya-bazilevich-vd-.html
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
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с. 

Філімон

енков 

О.С. 

2009 Фінанси підприємств навчальний 

посібник 

Київ: Алерта, 

2009. – 496 с. 

Шелудь

ко В. М. 

2008 Фінансовий ринок навчальний 

посібник 

Київ: Знання-

Прес, 535 с. 
 


