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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Фінанси відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєдіяльність, 

його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством 

та державою завдань і цілей. Дисципліна «Фінанси» відноситься до числа спеціальних базових дисциплін і 

вивчає сутність фінансів, грошей та кредиту, їх функцій в суспільстві, ролі в процесі становлення ринкової 

економіки, складу кредитної системи і функцій її окремих компонентів, а також актуальних проблем 

кредитування. Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців з фінансів сучасного економічного 

мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-

кредитних відносин суспільства. Завдання курсу – з'ясування закономірностей у сфері фінансових відносин 

держави, суб'єктів господарювання і населення; шляхів використання закономірностей у сфері фінансових 

відносин у практиці фінансової роботи; роль фінансів у забезпеченні економічного зростання суб'єктів 

ринкових відносин; тенденції розвитку національного та міжнародного фінансового ринку; закономірностей 

грошового та кредитного обігу в умовах ринкового господарства; особливостей вітчизняної та зарубіжних 

ринкових моделей кредитування; характеристики ринку позичкових капіталів, банків та банківської 

діяльності; функціонування спеціалізованих небанківських інститутів; організації міжнародних фінансово-

кредитних відносин; сутності методів, принципів та інструментів фінансово-кредитної політики тощо.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/

лаборат

орні, 

практич

ні, 

семінар

ські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

Змістовний модуль І.  

«Сутність та призначення фінансів. Макрофінанси» 
Тема 1 

Сутність, призначення 

та функції фінансів 

 

2/0 

Знати специфічні ознаки фінансів, їх 

суспільне призначення. Фінансові ресурси 

як матеріальні носії фінансових відносин. 

Бюджетну класифікацію. Поняття 

бюджетного процесу і його етапи. 

Аналізувати Сучасне фінансове становище 

України. 

Фінансові категорії як форма наукового 

пізнання сутності фінансових відносин.  

Вміти виконувати розрахунки, пов’язані з 

визначенням і нарахуванням податків. 

Розрізняти Взаємозв'язок фінансів з іншими 

економічними категоріями. Функції 

фінансів як виявлення суттєвих ознак, 

властивостей і суспільного призначення 

фінансів. Ознаки фінансів. Фактори 

Написання 

тестів 

Систематизаці

я матеріалів в 

запропоновані 

таблиці 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 2 

Фінансова система та 

фінансовий механізм 

 

2/0 

Тема 3 

Податки. Податкова 

система 

 

3/0 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=449


Тема 4 

Бюджет. Бюджетна 

система  

 

2/0 розвитку фінансів. Основні етапи розвитку 

фінансів.  

 

Тема 5 

Державний кредит і 

державний борг 

 

2/0 

Змістовий модуль ІІ. 

Фінанси підприємств та домогосподарств 
Тема 6 

 Фінанси підприємств 

  

2/0 Вміти Класифікувати витрати підприємства. 

Розрізняти номінальні і реальні доходи. 

Грошові заощадження та їх форми. Вміти 

оцінювати рівень життя населення. Баланс 

доходів і витрат.  

Знати  Види фінансових відносин на 

підприємстві. Функції та принципи фінансів 

підприємств. 

Сутність фінансів підприємств, об’єкти та 

суб’єкти. Класифікацію ризиків та їх 

страхування. 

Аналізувати Фінансову діяльність страхових 

організацій. Види пенсійних виплат і 

соціальних допомог. Види доходів 

домогосподарств. Страховий ринок та його 

характеристика. 

Написання 

тестів 

Систематизаці

я матеріалів в 

запропоновані 

таблиці 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс  

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 7 

Фінанси 

домогосподарств 

  

2/0 

Тема 8 

Страхування. Страховий 

ринок 

 

2/0 

Тема 9 

Фінансовий ринок 

  

2/0 

Тема 10 

 Фінансовий 

менеджмент  

2/0 

Змістовий модуль ІІІ. 

Кредит, кредитні відносини та  кредитні системи. Міжнародні фінанси 
Тема 11 

Кредит у ринковій 

економіці 

2/0 Аналізувати Критерії класифікації кредиту. 

Форми кредиту, переваги та недоліки 

кожної з форм. 

Знати Механізм банківського кредитування. 

Функції центрального банку. Пасивні 

банківські операції. Банківські ресурси та 

їхня структура. Власний капітал банку та 

його основні функції. Статутний фонд. 

Вміти розрізняти виникнення кредитних 

систем, принципи їх побудови. Типи 

кредитних систем.  

Розрізняти Особливості взаємовідносин 

центральних банків з виконавчою владою. 

Написання 

тестів 

Систематизаці

я матеріалів в 

запропоновані 

таблиці 

Доповідь з 

презентацією 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 12 

Центральний банк і його 

роль в економіці 

2/0 

Тема 13 

Комерційний банк як 

основна ланка кредитної 

системи 

 

3/0 

Тема 14 

Спеціалізовані 

фінансово-кредитні 

установи 

2/0 

Всього  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). Курсові роботи, 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 

 

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237866
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/resource/view.php?id=237866
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=224972
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=224972

