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Коротка анотація до курсу -  «Фінанси» спрямовано на надання фундаментальних знань з функціонування державних 

фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства; вивчення сукупності фінансових відносин як 

специфічної форми суспільних відносин, підсистеми економічного базису. Це необхідно майбутньому фахівцю, щоб 

об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві: розуміти суть і тенденції розвитку фінансових 

відносин та їх особливості у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, а також щоб 

уміти розробляти й вирішувати питання теорії й практики розбудови фінансової політики держави. 

Предметом вивчення дисципліни «Фінанси» є економічні відносини з приводу формування, розподілу і використання 

централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів. Дана дисципліна вивчає суть та характерні ознаки 

фінансів, їх роль і місце в економічній системі, засади фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер і ланок 

фінансової системи та їх взаємодії. 

Навчальна дисципліна «Фінанси» складається з: 34 годин лекційних занять, 26 годин практичних занять та 120 годин 

самостійної роботи. 

 

2.  Мета та завдання (цілі) курсу  

Мета курсу полягає у наданні фундаментальних знань з функціонування державних фінансів та їх впливу на соціально-

економічний розвиток суспільства; вивченні сукупності фінансових відносин як специфічної форми суспільних відносин, 

підсистеми економічного базису. 

Завдання курсу: 

теоретична і практична підготовка з питань, які вирішуються відповідними державними установами у процесі 

регулювання грошового обігу, фінансових і кредитних відносин, а також питань формування та використання фінансових 

ресурсів на підприємствах. 

 

3.  Формат навчальної дисципліни. 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 

 

4.  Результати навчання.  



5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 34 Вхідний контроль, викладення основного матеріалу, опитування, 

дискусія, підсумковий контроль. 

Практичні заняття 26 Опитування, тестування, письмова індивідуальна робота, проблемно-

пошукові роботи. 

Самостійна робота 120 Складання словника основних термінів, робота в системі дистанційного 

навчання, огляд наукових періодичних видань. 

Всього 180 (6 кредитів) Підсумковий контроль: Екзамен  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2021/2022 3 1 (осінь) Спеціальність 015 Професійна освіта (Сфера 

обслуговування) 

вибіркова (ВК) 

 

7. Пререквізити – «Макроекономіка», «Бізнес-планування», «Теорія організації» 

8. Постреквізити – «Стратегічний менеджмент», «Управління змінами», «Бюджетна система», «Критичне мислення». 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – наявність проектора, електронних презентацій з тем курсу, 

які розроблені в програмі PowerPoint та оболонки Moodlе для роботи в системі дистанційного навчання, за допомогою 

програми MS Excel  проводиться розрахунок економічних показників; за допомогою програми  MS Visio  

розробляються стратегічні механізми розвитку підприємств; за допомогою MS Word складаються звіти з проведеної 

роботи. 

10. Політики курсу 



1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансів 

1. 

Лекція 1. Фінанси як економічна категорія 4 

Практичне заняття 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 2 

Самостійна робота 1. Додати конспект лекцій порівняльною таблицею елементів фінансових ресурсів 

у складі ВВП 

15 

2. Лекція 2. Фінансове право і фінансова політика 4 

Практичне заняття 2. Організація та функціонування податкової системи України  4 

Самостійна робота 2. Робота з літературними джерелами, робота в системі дистанційного навчання 15 

3 Лекція 3. Бюджетна система та бюджетна політика 2 

Практичне заняття 3. Показники державного та місцевих бюджетів 4 

Самостійна робота 3. Переваги нового бюджетного законодавства України (таблиця); робота в системі 

дистанційного навчання, написання глосарію 

15 

Всього за змістовий модуль 1 – 65 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 10 год., СР – 45 год.) 

Змістовий модуль 2. Фінанси суб’єктів господарювання та фінансовий менеджмент 

4 
Лекція 4. 

 

Теоретичні основи фінансів суб’єктів господарювання 6 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


Практичне заняття 4. Фінансові показники діяльності підприємства 4 

Самостійна робота 4. Опрацювати основні питання, яким приділяється увага під час визначення 

фінансових показників діяльності підприємства 

15 

5. 

Лекція 5. Фінанси домогосподарств 6 

Практичне заняття 5 Облік фінансових результатів 4 

Самостійна робота 5. Опрацювання показників забезпечення домогосподарств 15 

6. Лекція 6. Страховий та фінансовий ринок 6 

Практичне заняття 6. Реалізація страхової послуги. Операції на фінансовому ринку 2 

Самостійна робота 6. Робота в системі дистанційного навчання 15 

7. Лекція 7. Фінансовий менеджмент 4 

Практичне заняття 7. Валютний курс та його розрахунки 4 

Самостійна робота 7 Опрацювання основних параметрів діяльності фінансової служби підприємства 15 

 

8. 

Лекція 8. Міжнародні фінанси 2 

Практичне заняття 8. Індикатори фінансової безпеки держави 2 

Самостійна робота 8. Узагальнити результати розрахунку індикаторів фінансової безпеки держави, 

написання глосарію, робота в системі дистанційного навчання. 

15 

Всього за змістовий модуль 2 – 115 год. (лекцій – 24 год., ПЗ – 16 год., СР – 75 год.) 

Всього з навчальної дисципліни 1 – 180 год. (лекцій – 34 год., ПЗ – 26 год., СР – 120 год.)  

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/екзамен (іспит) – 73/27. 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 



 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Виконання завдань до практичних занять 0-10 

2. Виконання самостійних завдань 0-30 

3. Контрольні роботи 0-14 

4.  Підготовка розрахунку індикаторів фінансової безпеки держави 0-14 

5. Складання глосарію з курсу  0-5 

6. Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

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 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Відпрацювання усіх лекційних та практичних занять; 

2) Виконання всіх завдань, що зазначено в системі дистанційного навчання для самостійного виконання, оцінені 

сумарно не менше, ніж на 15 балів. 

3) Робота студента впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 35 балів. 

13. Питання до екзамену 



1. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями. 

2. Основні функції фінансів. 

3. Предмет та методи фінансового права. 

4. Склад та ознаки фінансових правовідносин. 

5. Джерела фінансового права. 

6. Завдання та напрями фінансової політики. 

7. Структура фінансового механізму. 

8. Зміст та завдання фінансового планування. 

9. Організація  процесу управління фінансами. 

10.  Сутність та функції податків. 

11.  Класифікація податків. 

12.  Сутність та функції бюджету. 

13. Призначення бюджету держави. 

14. Структура державного бюджету України. 

15. Структура бюджетної системи України. 

16. Характеристика стадій бюджетного процесу. 

17. Бюджетне планування. 

18. Бюджетний дефіцит як економічна категорія. 

19. Причини виникнення бюджетного дефіциту в Україні. 

20. Джерела покриття бюджетного дефіциту в Україні. 

21. Державне регулювання бюджетного дефіциту. 

22. Державний кредит як економічна категорія. 

23. Роль державного кредиту в формуванні фінансових ресурсів України. 

24. Форми та види державного кредиту. 

25. Економічна сутність державного боргу. 

26. Класифікація державного боргу. 

27. Управління державним боргом. 

28. Сутність та функції місцевих фінансів. 

29. Місцеві бюджети як основа місцевих фінансів. 

30. Поняття та види бюджетного федералізму. 

31. Класифікація державних цільових фондів. 



32. Соціальні позабюджетні фонди. 

33. Характеристика соціальних позабюджетних фондів. 

34. Характеристика фінансових відносин на підприємстві. 

35. Роль фінансового планування і прогнозування на підприємстві. 

36. Класифікація фінансових ресурсів підприємства. 

37. Мета та порядок фінансової санації. 

38. Чинники, що зумовлюють банкрутство підприємства. 

39. Сутність та функції фінансів домогосподарств. 

40. Доходи та видатки домогосподарств. 

41. Сутність, ознаки та роль страхування. 

42. Класифікація страхування. 

43. Перестрахування та співстрахування. 

44. Суб’єкти страхового ринку. 

45. Інфраструктура страхового ринку. 

46. Сутність, функції та призначення фінансового ринку. 

47. Класифікація фінансових ринків. 

48. Функції фінансових ринків. 

49. Сутність, структура та учасники ринку цінних паперів. 

50. Менеджмент державних фінансів. 

51. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур. 

52. Економічна сутність та призначення міжнародних фінансів. 

53. Поняття та види валютних систем. 

54. Сутність і структура фінансової безпеки держави. 

55. Показники фінансової безпеки. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Загорський В. С. Фінанси : Навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. – К. : Знання, 2011. – 

247 с.  

2. Моделі і методи прийняття управлінських рішень: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ К. Ф. Ковальчук [та ін.]; 



Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ: Герда, 2014. - 118 с. 

3. Фінанси: навч. посібник для вивчення дисц. студ. / І. Р. Чуй, М. В. Сороківська; Львiвська комерц. акад.. - Львів: 

Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 284 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Карлін М. І. Фінанси країн Європейського Союзу : Навч. посіб. – К. : «Знання», 2011. – 639 с.  

2. Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит : теорія і практика : Навч. посіб. / Д. І. Коваленнко, В. В. Венгер – К. : 

«Центр учбової літератури», 2013. – 578 с.  

3. Кузнецова С.А. Фінансовий менеджмент: у схемах і таблицях: навч. посіб. / С.А. Кузнецова. – Д.: Дніпропетровський 

університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 180 с.  

4. Момот Т.В., Безугла В.О., Таруєв Ю.О. та ін. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред. Момот Т.В. – Центр 

учбової літератури, 2011. – 712 с.  

5. Стратегічне управління: навчальний посібник / М. М Буднік, Г. С. Невертій, Н. М. Курилова. — К. : Видавничий дім 

«Кондор», 2020. — 292 с. 

6. Стратегічне управління: Навчальний посібник. Для студентів усіх форм навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» / 

Гевко О.Б., Шведа Н.М. – Тернопіль ФОП Паляниця В. А., 2016. – 152 с. 

7. Стратегічний контролінг в системі антикризового управління промисловими підприємствами: монографія/ В. В. 
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