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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Дисципліна “Фінанси” є складовою частиною дисциплін циклу професійної та практичної 
підготовки нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань 
фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації. 

Фінанси – наука, яка вивчає економічні відносини, які виникають в процесі формування, 
розподілу і перерозподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства в 
зв’язку з формуванням грошових накопичень у суб’єктів господарювання і держави та використанням їх 
для фінансування потреб суспільного відтворення та соціальних потреб всього суспільства. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ла-
бораторні, 
практичні, 
семінарські) 

Результати навчання.  
Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1 Теоретичні засади фінансової науки та макрофінанси 

Тема 1. Предмет 
фінансової науки. 

Фінансові категорії 
2/4 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
- соціально-економічну сутність, функції і роль фінансів; 
- генезис категорії фінансів, еволюційний розвиток фінансів; 
- фінансове право і завдання фінансової політики; 
- складові податкової системи та податкову політику. 
Студент повинен уміти: 
- об’єктивно оцінювати економічні процеси та фінансову політику держави; 
- аналізувати фінансові відносини в суспільстві; 
- розробляти і вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови 
фінансової політики держави. 
Завдання. Здача практичної роботи. Написання тестів, Виконання самостійної 
роботи (в.т.ч. в elearn). Розв’язок задач. Робота з конспектами лекцій. Аналітична 
обробка матеріалу. Обговорення ситуаційного завдання, тощо 

7 

Тема 2. Генезис і 
еволюція фінансів 2/2 7 

Тема 3 Фінансове право і 
фінансова політика 2/4 7 

Тема 4. Фінансова 
політика 4/2 7 

Тема 5. Податки. 
Податкова система 4/2 7 

Всього Модуль 1. 14/14  35 
Модуль 2. Страхування, державні фінанси. 

Тема 6. Бюджет. 
Бюджетна система 4/4 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- функції та структуру державних фінансів; 
- розуміти тенденції розвитку бюджетних відносин та їх особливості; 
- теоретичні засади необхідності держаного боргу; 
- економічну суть бюджетної системи та бюджетного процесу; 
- особливості бюджетного дефіциту; 
Студент повинен уміти: 
- здійснювати експертну оцінку імовірних тенденцій впливу фінансів на суспільний 
прогрес; 
- виявляти недоліки і переваги діючого фінансового механізму; 
- швидко опановувати зміни, які відбуваються у світовій фінансовій системи. 
Використовувати на практиці сучасні методи системного наукового аналізу 
Завдання. Здача практичної роботи. Написання тестів, Виконання самостійної 
роботи (в.т.ч. в elearn). Розв’язок задач. Робота з конспектами лекцій. Аналітична 
обробка матеріалу. Обговорення ситуаційного завдання, тощо 

8 

Тема 7. Бюджетний 
дефіцит 4/4 9 

Тема 8. Державний борг 4/4 9 

Тема 9. Страхування. 
Страховий ринок 4/4 9 

Всього Модуль 2 16/16  35 



Всього за 1 семестр 70 
Залік 30 

Семестр 2 
Модуль 3 

Тема 10. Фінанси 
домогосподарств 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
- функції та структуру доходів і видатків домогосподарств ; 
- розуміти тенденції розвитку страхового ринку та його особливості; 
- теоретичні засади фінансової безпеки; 
- економічну суть корпоративних фінансів; 
- особливості фінансового ринку; 
Студент повинен уміти: 
- здійснювати експертну оцінку імовірних тенденцій впливу фінансів на суспільний 
прогрес; 
- виявляти недоліки і переваги діючого фінансового механізму; 
- швидко опановувати зміни, які відбуваються у світовій фінансовій системи. 
Використовувати на практиці сучасні методи системного наукового аналізу 
Завдання. Здача практичної роботи. Написання тестів, Виконання самостійної 
роботи (в.т.ч. в elearn). Розв’язок задач. Робота з конспектами лекцій. Аналітична 
обробка матеріалу. Обговорення ситуаційного завдання, тощо 

7 

Тема 11. Страхування та 
страховий ринок 

 7 

Тема 12. Фінансова 
безпека 

 7 

Тема 13. Корпоративні 
фінанси 

 7 

Тема 14. Фінансовий 
ринок 

 

7 

Всього Модуль 3 35 
Модуль 4 

Тема 15. Фінансовий 
менеджмент 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
- функції та принципи фінансового менеджменту; 
- розуміти тенденції розвитку міжнародних фінансових відносин та їх 
особливості; 
- особливості функціонування фінансової системи ЄС та розвинутих країн світук в 
корпоративному та публічному секторі. 
Студент повинен уміти: 
- здійснювати експертну оцінку імовірних тенденцій впливу фінансів на суспільний 
прогрес; 
- виявляти недоліки і переваги діючого фінансового механізму; 
- швидко опановувати зміни, які відбуваються у світовій фінансовій системи. 
Використовувати на практиці сучасні методи системного наукового аналізу 
Завдання. Здача практичної роботи. Написання тестів, Виконання самостійної 
роботи (в.т.ч. в elearn). Розв’язок задач. Робота з конспектами лекцій. Аналітична 
обробка матеріалу. Обговорення ситуаційного завдання, тощо 

8 

Тема 16. Міжнародні 
фінанси 

 9 

Тема 17. Фінансова 
система ЄС 

 9 

Тема 18. Фінансові 
системи розвинутих 

країн 

 

9 

Всього Модуль 4                                                                                                                                                                              35 
Всього за 2 семестр                                                                                                                                                                          70  

Екзамен 30 
Всього за курс 100 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 

дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 
дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні 
текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 
індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно 
зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 

 


