




1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни  

Запорукою розбудови вітчизняної економіки та забезпечення стабільності 

її розвитку і зростання є ефективно організована система фінансових 

відносин у державі. Фінанси є важливим атрибутом державної 

економічної системи: вони виступають головним інструментом реалізації 

державної політики. Фінанси є індикатором рівня економічного розвитку 

суспільства та інструментом цього розвитку. Зміна пріоритетів в 

економічній та фінансовіи ̆ системах України, зміцнення фінансово-

кредитного сектора, посилення ио̆го впливу на активізацію структурної 

перебудови та забезпечення соціально- економічного розвитку крани 

зумовили необхідність змін у змісті фінансової роботи. Тому, необхідною 

умовою є формування у майбутніх фахівців системи знань з 

функціонування фінансів та їх впливу на соціально- економічний 

розвиток суспільства. 

Мета вивчення формування знань студентів з функціонування фінансів та їх впливу на 

соціально-економічний розвиток суспільства, розширення та поглиблення 

теоретичних знань студентів про фінансову систему держави, порядок 

формування і використання фондів фінансових ресурсів, які забезпечують 

функціонування кожної окремої її складової. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завдання вивчення дисципліни «Фінанси» полягають у: 

‒ вивченні історичних процесів зародження, становлення та 

розвиткуфінансових відносин в Україні та окремих зарубіжних держав; 

‒ засвоєнні суті та механізму функціонування фінансів, їх функцій; 

‒ розкритті теоретичних основ державних, корпоративних і 

міжнароднихфінансів; 

‒ засвоєнні засад функціонування фінансової системи держави; 

‒ формуванні у студентів теоретичної і методологічної бази, 

необхідноїдля наступного оволодіння практикою використання 

фінансових інструментів; 

‒ розумінні закономірностеи ̆ у сфері фінансових відносин держави, 

господарюючих суб’єктів та населення, розкриття можливостеи ̆

використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи. 

Пререквізити «Економічна теорія», «Бухгалтерський облік» 



Результати 

навчання 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння зв’язків, що 

існують між процесами та явищами в різних економічних системах. 

РН 2. Розуміти місце предметної області в загальній базі знань та 

значення облікової, податкової і статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної відповідальності підприємств. 

РН 3. Визначати сутність об’єктів обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на результати господарської діяльності. 

РН 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання облікових даних для узагальнення економічної 

інформації. 

РН 5. Застосовувати математичний інструментарій для розв’язання 

прикладних завдань у сфері обліку і оподаткування. 

РН 6. Використовувати особливості обліку і оподаткування у 

професійній діяльності та господарській практиці. 

РН 7. Характеризувати господарські операції та процеси, вміти 

документально їх оформлювати для відображення в обліку 

підприємств. 

РН 8. Формувати й аналізувати фінансову, податкову і статистичну 

звітність для визначення показників забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його ефективного використання. 

РН 9. Дотримуватися вимог податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, їх обліку 

та формування податкової звітності суб’єктів господарювання. 

РН 10. Формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію для 

ухвалення управлінських рішень з метою підвищення ефективності 

бізнесу. 

РН 11. Визначати й аналізувати фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

РН 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для розв’язання задач з обробки даних у сфері 

професійної діяльності. 

РН 13. Аналізувати особливості функціонування підприємств для 

здійснення обліку їх господарської діяльності. 

РН 14. Використовувати нормативно-правові документи і національні 

стандарти для ведення бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання. 

РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та 

стандартів професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення економічного розвитку України. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 

розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності. 

 

 

 

 



2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

07 Управління та адмініс-

трування  

(шифр і назва) 

 

 

 

 

 

Спеціальність: 

071 Облік і оподаткування 

(шифр і назва) 

 

 

 

Обов’язкова  

 

 

Модулів – 1 
Рік підготовки 

 

містових модулів – 2 
3(2)-й  2-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин –  

90 

5(3) –й 3-й 

Лекції 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

фаховий молодший  

бакалавр 

10 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20  год. 4 год. 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

В т.ч. індивідуальне завдання 

10 год. 

Вид контролю:  

іспит іспит 

 

 

 

 

 

 

 



3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Предмет 

фінансової науки 
8 1 2   5 8      

Тема 2. . Становлення 

та розвиток фінансової 

науки 

8 1 2   5 8      

Тема 3. Фінансова 

політика і фінансове 

право 

8 1 2   5 8      

Тема 4. . Фінансовий 

механізм 
8 1 2   5 8      

Тема 5. Фінансова 

система та 

характеристика її сфер 

і ланок 

8 1 2   5 8      

Тема 6. Податки та 

податкова система 
8 1 2   5 8      

Разом за змістовим 

модулем 1 
48 6 12   30 48 4 2   42 

Змістовний модуль 2. 

Тема 7. Фінанси 

суб’єктів 

господарювання 

8 1 2   5 8      

Тема 8. Фінанси 

домашніх господарств 
8 1 2   5 8      

Тема 9. Страхування. 

Страховий ринок 
8 1 2   5 8      

Тема 10 Міжнародні 

фінанси 
8 1 2   5 8      



Разом за змістовим 

модулем 2 
32 4 8 0 0 20 32 2 2   28 

ІНДЗ 10       10   10    10  

Усього годин 90 10 20 0 10 50 90 6 4 0 10 70 

 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми Денне 

1 Тема 1. Предмет фінансової науки 5 

2 Тема 2. . Становлення та розвиток фінансової науки 5 

3 Тема 3. Фінансова політика і фінансове право 5 

4 Тема 4. . Фінансовий механізм 5 

5 Тема 5. Фінансова система та характеристика її сфер і ланок 5 

6 Тема 6. Податки та податкова система 5 

7 Тема 7. Фінанси суб’єктів господарювання 5 

8 Тема 8. Фінанси домашніх господарств 5 

9 Тема 9. Страхування. Страховий ринок 5 

10 Тема 10 Міжнародні фінанси 5 

11 ІДЗ 10 

 Разом  60 

 

 

4. Індивідуальні завдання 

 

Теми ІДЗ 

1. Генезис та еволюція фінансів 

2. Сучасні проблеми розвиткук фінансової системи та шляхи їх подолання 

3. Теоретичні аспекти організації міжбюджетних відносин 

4. Бюджетний дефіцит та шляхи його подолання 

5. Економічна рівновага як основна передумова формування збалансованого бюджету 

6. Державнии ̆борг та ио̆го соціально-економічні наслідки 

7. Місцеві фінанси у складі фінансової системи України 

8. Бюджетний федералізм та фінансове вирівнювання 

9. Зміст та роль державних фондів соціального забезпечення 

10. Сутність, місце та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі держави 



11. Структура доходів та витрат домогосподарств України 

12. Тенденції розвитку страхового ринку України 

13. Фінансові посередники та їх функції на фінансовому ринку 

14. Економічна природа та сутність фінансового ринку 

15. Фінансова безпека у системі національної безпеки держави 

16. Бюджетна безпека держави 

17. Грошово-кредитна безпека держави 

18. Валютна безпека держави 

19. Класифікаційні ознаки та сфери застосування фінансового контролю 

20. Державні видатки як регулятори фінансово-економічних процесів у розвинутих країнах 

21. Державні доходи та принципи формування податкових систем в розвинутих країнах 

22. Відносини між бюджетами в зарубіжних країнах 

23. Особливості функціонування фінансової системи Європейського Союзу 

24. Бюджет Європейського Союзу 

25. Бюджетна стратегія і бюджетний процес в Європейському Союзі 

 

 

5. Методи навчання 

Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного 

розв'язування задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані 

на лабораторному занятті. 

5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених 

пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, 

доповнень попередніх відповідей і т. ін.  

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для: комунікації та 

опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань 

самостійної роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль);  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним 

устаткуванням: мультимедійне обладнання для презентації 

лекцій. 



8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 
режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, 

або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 
рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу 

викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і 
зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі освіти мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 60-100 балів. 

Здобувачам освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів 

(підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 
• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час 
виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

МК  ІНДЗ Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 10 100 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

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 

 

 

10. Питання до екзамену. 

1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. 

2. Необхідність та сутність фінансів. 

3. Функції та роль фінансів. 

4. Взаємозв’язок фінансів з іншими елементами економічної системи. 

5. Історичнии ̆аспект становлення і розвитку фінансової науки. 

6. Предмет і метод фінансової науки. 

7. Розвиток фінансової науки в Україні. 

8. Сучасна світова наукова фінансова думка. 

9. Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових 

відносин. 

10. Склад та структура фінансових ресурсів. 

11. Джерела формування фінансових ресурсів. 

12. Поняття «фінансова система». Теоретичні основи побудови фінансової 

системи. 

13. Структура фінансової системи. 

14. Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи. 



15. Правові та організаційні основи фінансової системи. 

16. Сутність, складові і типи фінансової політики. 

17. Завдання і принципи фінансової політики. 

18. Форми і методи реалізації фінансової політики. 

19. Організаційне забезпечення фінансової політики. 

20. Правове забезпечення фінансової політики. 

21. Фінансова політика України на сучасному етапі. 

22. Призначення і роль фінансового механізму. 

23. Склад і структура фінансового механізму. 

24. Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. 

25. Система фінансових планів, їх характеристика. Зведении ̆фінансовии ̆

баланс держави. Основні зміни у фінансовому плануванні при переході до ринку. 

26. Управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти управління. 

27. Функції вищих законодавчих і виконавчих органів державної влади та 

управління щодо загального управління фінансами. 

28. Фінансові показники як складова фінансового механізму 

Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст. 

30. Функції фінансів підприємств і їх характеристика. 

31. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика. 

32. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах. 

33. Доходи та видатки підприємства. 

34. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб'єкт 

фінансових відносин. 

35. Теоретичні основи фінансів домогосподарств. 

36. Бюджет домогосподарства, ио̆го структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати 

домогосподарства. 

37. Заощадження домогосподарств, їх класифікація, мотиви та чинники. 

38. Соціальний захист населення. 

39. Суть і функції податків. Роль податків у фіскальній політиці держави. 

40. Види податків. 

41. Загальнодержавні податки., їх характеристика. 

42. Місцеві податки і збори. Інші платежі до бюджету. 

43. Податкова система: поняття, основи побудови. Принципи й методи 

оподаткування. 

44. Податкова політика. Фактори, що визначають напрямки і характер 

податкової політики. 

45. Державна фіскальна служба України, склад служби та основні функції. 



46. Економічна природа і суть бюджету. Бюджет як економічна категорія. 

47. Функції бюджету, їхня характеристика. 

48. Бюджетна політика України, її особливості та значення. 

49. Бюджетне законодавство України. 

50. Бюджетний устрій і бюджетна система. 

51. Структура бюджетної системи України. 

52. Принципи побудови бюджетної системи України та їх характеристика. 

53. Формування доходів державного бюджету, їх склад і структура. 

54. Видатки державного бюджету. Основні напрямки використання бюджетних коштів. 

55. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, наслідки. 

56. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. 

57. Суть місцевих фінансів. Місцеві фінанси як система. 

58. Функції місцевих фінансів. Роль місцевих фінансів у здійсненні політики зміцнення 

економічної самостійності адміністративно- територіальних формувань в умовах ринкових 

відносин. 

59. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. 

60. Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових 

ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту. 

61. Місцеві бюджети, їх доходи. Видаткова частина місцевих бюджетів. 

62. Склад державних цільових фондів, їх економічна природа і призначення. 

63. Загальна характеристика соціальних позабюджетних фондів. Пенсіин̆ии ̆фонд України. 

64. Фонд соціального страхування на випадок безробіття. 

65. Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. 

66. Економічна природа та сутність страхування. 

67. Види страхування. 

68. Класифікація страхування за об’єктами та ознакою ризику. Принципи 

69. Форми внутрішнього державного кредиту. Форми зовнішнього державного кредиту. 

70. Державнии ̆борг, ио̆го структура. 

71. Управління державним боргом. Економічні та соціальні наслідки державного боргу. 

72. Страхування майна юридичних і фізичних осіб, ио̆го види й форми. 

73. Особисте страхування його суть і значення в забезпеченні соціального 

захисту громадян. Види особистого обов’язкового і добровільного страхування. 

74. Міжнародний фінансовий ринок. 
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