




Анотація

Фінанси  відіграють  важливу  роль  у  суспільстві,  адже  формують  його
життєздатність та потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених
завдань і цілей. Вони являють собою досить складне багатопланове суспільне
явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву
та розглядаються на різних рівнях узагальнення і деталізації. 

Зміни  в  економічній  системі  України,  зростання  ролі  і  ускладнення
функцій  фінансів  ставлять  нові  вимоги  до  підготовки  високопрофесійних
фахівців, які матимуть масштабний світогляд, здатність об’єктивно оцінювати
економічні процеси, і застосовувати творчий підхід до вирішення актуальних
проблем розбудови фінансової системи і забезпечення фінансової стабільності
держави.  

В  процесі  вивчення  дисципліни  вирішуються  такі  завдання:  вивчення
процесу  формування  цілісної  системи  знань  про  сутність  і  форми  прояву
фінансів, дослідження оптимізації фінансових відносин в суспільстві, механізм
функціонування  і  впливу  фінансів,  склад  і  структуру  фінансової  системи,
сукупність  фінансових  органів  та  інститутів,  засади  формування  і
функціонування  окремих  сфер  і  ланок  фінансової  системи;  правильне
розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, господарства
й населення; з’ясування ролі фінансів в економічній перебудові суспільства на
шляху  ринкових  відносин;  визначення  сукупності  заходів,  що  забезпечують
використання  фінансів,  як  одного  з  дійових  важелів  економічної  політики
держави. 

Для  студентів  економічних  спеціальностей  цей  курс  є  фаховим,  що
вимагає поряд із вивченням теорії фінансів ретельно опрацювати нормативно-
правову базу регулювання організації фінансових відносин у сучасних умовах.

Ключові  слова: фінанси,  фондовий  ринок,  державний  бюджет,  ВВП,
фінансові ресурси, кредитування, капітал, фінансове право, фінансова політика,
фінансова система.

Summary
Finance plays an important role in society, because it  forms its viability and

potential, while ensuring the implementation of tasks and goals. They are a rather
complex  multifaceted  social  phenomenon,  which  is  characterized  by  different
essential features and forms of manifestation and are considered at different levels of
generalization and detail.
Changes in the economic system of Ukraine, the growing role and complexity of
financial  functions  place  new  demands  on  the  training  of  highly  professional
professionals who will have a large-scale worldview, the ability to objectively assess
economic processes and apply a creative approach to solving current problems of
financial system development and financial stability.

In the process of studying the discipline the following tasks are solved: studying
the process of forming a holistic system of knowledge about the nature and forms of
finance, the study of optimization of financial relations in society, the mechanism of



functioning and influence of finance, the composition and structure of the financial
system. separate spheres and links of the financial system; correct understanding of
patterns  in  the  field  of  financial  relations  of  the  state,  economy and  population;
elucidation of the role of finance in the economic restructuring of society on the path
of market relations; determining a set of measures to ensure the use of finance as one
of the effective levers of economic policy.

For students of economic specialties,  this course is a professional one, which
requires,  along  with  the  study  of  financial  theory,  to  carefully  study  the  legal
framework for regulating the organization of financial relations in modern conditions.

Key  words: finance,  stock  market,  state  budget,  GDP,  financial  resources,
crediting, capital, financial law, financial policy, financial system.



1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань 07 Управління
та адміністрування Нормативна

 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання : 
«Інноваційний підхід в 
системі 
інституціонального 
державного регулювання 
розвитку фінансової 
інфраструктури»

Спеціальність 072
Фінанси, банківська справа

та страхування

Семестр

Загальна кількість годин -
150

1-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 2,8
самостійної роботи 
студента – 5,6

Ступінь
бакалавра

20 год.

http://moodle.mdu.edu.ua/
course/view.php?id=90

Практичні
30 год.

Самостійна робота
100 год.

Вид контролю: екзамен

Мова навчання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи
становить:  для денної  форми навчання –150 год.,  50 год.  –  аудиторні  заняття,  100 год.  –
самостійна робота (33,3%  до 66,7%).



Заочна форма навчання

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів

Галузь знань 07 Управління
та адміністрування Нормативна

 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: Спеціальність 072

Фінанси, банківська справа
та страхування

Семестр

Загальна кількість годин 
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних 
самостійної роботи 
студента 

Ступінь
бакалавра

Практичні

Самостійна робота

Вид контролю: 

Мова навчання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи
становить: для денної форми навчання – __ год. – аудиторні заняття, __ год. – самостійна
робота (__%/__%).



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати

Мета курсу: надання фундаментальних знань з функціонування фінансів та їх впливу
на соціально-економічний розвиток суспільства.

Завдання курсу: вивчення суті  та характерних ознак державних фінансів,  їх  ролі й
місця в економічній системі,  засад фінансової  політики держави і  механізму її  реалізації,
сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії, сутності державного кредиту та держаного
боргу.
Передумови для вивчення дисципліни: Макроекономіка, мікроекономіка, економіка 
підприємств, фінансова грамотність, політична економія, гроші та кредит.
Навчальна дисципліна складається з 5 кредитів.
Програмні результати навчання: 
ПРН04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової
систем,  фінансів суб’єктів господарювання,  фінансів домогосподарств,  фінансових ринків,
банківської системи та страхування. 
ПРН05.  Володіти  методичним  інструментарієм  діагностики  стану  фінансових  систем
(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання,
фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 
ПРН09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману
інформацію. 
ПРН10.  Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання
економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати
показники, що характеризують стан фінансових систем. 
ПРН11. Володіти  методичним  інструментарієм  здійснення  контрольних  функцій  у  сфері
фінансів, банківської справи та страхування. 
ПРН12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем
та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 
ПРН19. Виявляти  навички  самостійної  роботи,  гнучкого  мислення,  відкритості  до  нових
знань. 

1.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студент  оволодіває  такими
компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ІІ. Фахові: 
ФК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію
макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 
ФК02. Розуміння  особливостей  функціонування  сучасних  світових  та  національних
фінансових систем та їх структури. 
ФК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі
бюджетна  та  податкова  системи,  фінанси  суб’єктів  господарювання,  фінанси
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 
ФК04. Здатність  застосовувати  економіко-математичні  методи  та  моделі  для  вирішення
фінансових задач. 
ФК05. Здатність  застосовувати  знання  законодавства  у  сфері  монетарного,  фіскального
регулювання та регулювання фінансового ринку. 
ФК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 



ФК08. Здатність  виконувати  контрольні  функції  у  сфері  фінансів,  банківської  справи  та
страхування. 
ФК11. Здатність  підтримувати  належний  рівень  знань  та  постійно  підвищувати  свою
професійну підготовку.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів. 
Тема 2. Генезис і еволюція фінансів. 
Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки. 
Тема 4. Фінансове право і фінансова політика. 
Тема 5. Податки. Податкова система. 
Тема 6. Бюджет. Бюджетна система. 
Тема 7. Бюджетний дефіцит. 
Тема 8. Державний кредит. 
Тема 9. Місцеві фінанси. 
Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди. 
Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання. 
Тема 12. Фінанси домогосподарств. 
Тема 13. Страхування. 
Тема 14. Фінансовий ринок. 
Тема 15. Фінансовий менеджмент. 
Тема 16. Міжнародні фінанси. 
Тема 17. Фінансова безпека держави. 
Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою. 
Тема 19. Фінанси Європейського союзу. 

Програма навчальної дисципліни

Кредит 1. Сутність фінансів

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів. 
Предмет  фінансової  науки.  Сутність  фінансів.  Історичні  передумови  виникнення

фінансової  науки  та  її  роль  у  суспільстві.  Сутність  та  структура  фінансової  науки.  Зміст
системи  фінансових  наукових  знань  та  інструментарій  фінансової  науки.  Розвиток
фінансової науки в різні історичні періоди.

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів. 
Фінанси як економічна  категорія.  Історичні  аспекти  становлення,  функціонування та

розвитку фінансів. Об'єктивні передумови існування фінансів. Характерні ознаки фінансів, їх
суспільне призначення.  Функції  фінансів.  Взаємозв'язок  фінансів  з  іншими  економічними
категоріями  в процесі вартісного розподілу.  Фінансові резерви: види та методи формування.
Механізм формування та використання фінансових ресурсів суспільства.

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки. 
Суть і поняття фінансової системи країни. Організаційна структура фінансової системи.

Внутрішня  побудова  фінансової  системи.  Сфери  та  ланки  фінансових  відносин:  державні
фінанси, фінанси суб'єктів господарювання, міжнародні фінанси. 

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика. 
Фінансова  політика  —  складова  частина  економічної  і  соціальної  політики.  Суть

фінансового механізму і його складові елементи. 

Кредит 2. Державні фінанси

Тема 5. Податки. Податкова система. 



Суть податків  і  їх  характерні  ознаки.  Класифікація  податків.  Податкова система:  суть,
структура, основи побудови. Податкова політика України на сучасному етапі.

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система. 
Бюджет  як  економічна  та  юридична  категорія.  Бюджетний  механізм  фінансового

регулювання  економіки.  Бюджетна  політика  на  сучасному  етапі.  Структура  і  принципи
побудови бюджетної системи. Поняття бюджетного устрою. Бюджетний процес. 

Тема 7. Бюджетний дефіцит. 
Поняття стану бюджетного фонду та дефіциту бюджету. Методи обмеження та шляхи

скорочення дефіциту бюджету
Тема 8. Державний кредит. 

Суть,  поняття  та форми державного кредиту.  Суть і  класифікація  державних позик.
Державний борг і способи коригування позикової політики.

Тема 9. Місцеві фінанси. 
Суть і склад місцевих фінансів. Місцеві бюджети. Склад і структура місцевих бюджетів. 

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди. 
Цільові державні фонди як складова частина спеціального фонду державного бюджету.

Пенсійний фонд України: призначення, джерела формування, напрямки використання.  Фонд
соціального  страхування  на  випадок  тимчасової  втрати  працездатності:  призначення,  джерела
формування, шляхи використання. Фонд загальнообов'язкового соціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві та професійних захворювань: призначення, порядок формування
та використання.

Кредит 3.  Фінанси підприємств та фінансова інфраструктура підприємств

Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання. 
Суть,  функції,  основи  організації  фінансів  підприємств.  Фінанси  комерційних

підприємств.  Фінанси  підприємств  різних  форм  власності,  організацій  і  підприємств,  що
здійснюють неприбуткову діяльність. Фінанси громадських організацій і благодійних фондів. 

Тема 12. Фінанси домогосподарств. 
Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб'єкт фінансових відносин.

Особисті фінанси, їх розвиток в умовах ринку.
Тема 13. Страхування. 

Економічна необхідність, суть і роль страхування. Страховий ринок. Поняття страхового
ринку та його організаційна структура. Державний нагляд за страховою діяльністю. 

Тема 14. Фінансовий ринок. 
Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та перерозподілі фінансових ресурсів.

Механізм  функціонування  фінансового  ринку.  Правове  регулювання  фінансового  ринку.
Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

Кредит 4.  Управління фінансами та міжнародні фінанси

Тема 15. Фінансовий менеджмент. 
Усі  елементи  управління  фінансами.   Фінансовий  менеджмент  підприємницької

структури. Організаційні та правові засади здійснення податкової політики і функціонування
податкової системи в Україні.

Тема 16. Міжнародні фінанси. 
Суть і характерні ознаки валюти. Валютний курс. Валютний ринок. Валютні операції.

Тема 17. Фінансова безпека держави. 
Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові елементи. Фінансова

безпека: сутність і місце в системі економічної безпеки. Механізм та системи забезпечення
фінансової  безпеки держави.



Кредит 5. Розвиток фінансів інших іноземних країн

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою. 
Еволюція  та  сучасні  риси  фінансових  систем  країн  з  розвиненою  ринковою

економікою.  Фінансова  система  Сполучених  Штатів  Америки.  Фінансова  система
Федеративної  Республіки  Німеччини.  Фінансова  система  Великої  Британії.  Фінансова
система  Франції.  Фінансова  система  Японії  Загальна  характеристика  фінансів
Скандинавських країн. 

Тема 19. Фінанси Європейського союзу. 
Етапи економічної інтеграції в Європі. Фінансова політика у контексті поглиблення

європейської  інтеграції.  Валютно  –  фінансова  конвергенція  та  особливості  організації
фінансів  Європейського  Союзу.  Бюджет  Європейського  Союзу.  Бюджетна  стратегія  і
бюджетний процес.

3. Структура навчальної дисципліни
             Денна форма навчання

Назви кредитів і тем Кількість годин
усього у тому числі

л пр ср
1 2 3 4 5

Кредит 1. Сутність фінансів
Тема 1.  Предмет фінансової науки як пізнання
сутності фінансів

9 2 2 5

Тема 2.  Генезис і еволюція фінансів 6 - - 6
Тема  3. Становлення  та  розвиток  фінансової
системи.

6 - - 6

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика 9 2 2 5
Усього: 30 4 4 22

Кредит 2. Державні фінанси
Тема 5. Податки. Податкова система 9 2 2 5
Тема 6.  Бюджет. Бюджетна система 9 2 2 5
Тема 7.  Бюджетний дефіцит 9 2 2 5
Тема 8. Державний кредит 9 2 2 5
Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм
і  фінансове вирівнювання

8 - 2 6

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди 6 - - 6
Усього: 50 8 10 32

 Кредит 3.  Фінанси підприємств та фінансова інфраструктура підприємств
Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання 9 2 2 5
Тема 12. Фінанси домогосподарств 9 2 2 5
Тема 13. Страхування. Страховий ринок 9 2 2 5
Тема 14. Фінансовий ринок 7 - 2 5

Усього: 34 6 8 20
Кредит 4.  Управління фінансами та міжнародні фінанси

Тема 15. Фінансовий менеджмент 7 - 2 5
Тема 16. Міжнародні фінанси 9 2 2 5
Тема 17. Фінансова безпека держави 7 - 2 5

Усього: 23 2 6 15
Кредит 5.   Розвиток фінансів інших іноземних країн  

Тема  18.  Фінанси  країн  з  розвиненою
економікою

7 - 2 5



Тема 19. Фінанси Європейського Союзу 6 - - 6
Усього: 13 - 2 11
Усього: 150 20 30 100

Заочна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість годин

усьо
го

в т.ч.
л п с.р

Кредит 1.____________
Тема 1. 

Усього:
Кредит 2.______________

Тема 2. 
Усього:

Кредит 3.____________
Тема 3. 

Усього:
                                   Кредит 4.____________

Усього:
                                  Кредит 5._____________

Усього:
Усього:

4. Теми лекційних занять 
Денна форма навчання

№ Назва теми Кількість
годин

Кредит 1. Сутність фінансів
1 Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 2
2 Тема 2. Генезис і еволюція фінансів -
3 Тема 3. Становлення та розвиток фінансової системи. -
4 Тема 4. Фінансове право і фінансова політика 2

Кредит 2. Державні фінанси
5 Тема 5. Податки. Податкова система 2
6 Тема 6. Бюджет. Бюджетна система 2
7 Тема 7. Бюджетний дефіцит 2
8 Тема 8. Державний кредит 2
9 Тема  9. Місцеві  фінанси.  Бюджетний  федералізм  і   фінансове

вирівнювання
-

10 Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди -
 Кредит 3.  Фінанси підприємств та фінансова інфраструктура підприємств

11 Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання 2
12 Тема 12. Фінанси домогосподарств 2
13 Тема 13. Страхування. Страховий ринок 2
14 Тема 14. Фінансовий ринок -



Кредит 4.  Управління фінансами та міжнародні фінанси
15 Тема 15. Фінансовий менеджмент -
16 Тема 16. Міжнародні фінанси 2
17 Тема 17. Фінансова безпека держави -

Кредит 5.   Розвиток фінансів інших іноземних країн  
18 Тема 18. Фінанси країн з розвиненою економікою -
19 Тема 19. Фінанси Європейського Союзу -

Всього: 20

Заочна форма навчання
№

з/п
Назва теми

Кількість
годин

   Кредит 1.___________
Тема 1.

 Кредит 2.__________
Тема 5. 

 Кредит 3._________
Тема 11. 

                          Кредит 4. _____________
Тема 15. 

                       Кредит 5.___________
Тема 18.

Усього:

5. Теми практичних занять
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Сутність фінансів
1 Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 2
2 Тема 2. Генезис і еволюція фінансів -
3 Тема 3. Становлення та розвиток фінансової системи -
4 Тема 4. Фінансове право і фінансова політика 2

Кредит 2. Державні фінанси 
5 Тема 5. Податки. Податкова система 2
6 Тема 6.  Бюджет. Бюджетна система 2
7 Тема 7.  Бюджетний дефіцит 2
8 Тема 8. Державний кредит 2

9
Тема  9. Місцеві  фінанси.  Бюджетний  федералізм  і   фінансове
вирівнювання 

2

10 Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди -
Кредит 3.  Фінанси підприємств та фінансова інфраструктура підприємств 

11 Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання 2
12 Тема 12. Фінанси домогосподарств 2
13 Тема 13. Страхування. Страховий ринок 2
14 Тема 14. Фінансовий ринок 2

Кредит 4.  Управління фінансами 



15 Тема 15. Фінансовий менеджмент 2
16 Тема 16. Міжнародні фінанси 2
17 Тема 17. Фінансова безпека держави 2

Кредит 5. Розвиток фінансів інших іноземних країн
18 Тема 18. Фінанси країн з розвиненою економікою 2
19 Тема 19. Фінанси Європейського Союзу -

Всього: 30
                                                                                                             

Заочна форма навчання
№

з/п
Назва теми

Кількість
годин

Кредит 1._________
Тема 1.

Кредит 2.___________
Тема 5.

Кредит 3.____________
Тема 11.

               Кредит 4.___________
Тема 15. 

                Кредт 5.___________
Тема 18. 

Разом

                                                                                                           6. Теми лабораторних занять 
                                                                                                             Не передбачені навчальним планом

                                                                                                         7. Самостійна робота
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми
Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Сутність фінансів
1 Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 5
2 Тема 2. Генезис і еволюція фінансів 6
3 Тема 3. Становлення та розвиток фінансової системи 6
4 Тема 4. Фінансове право і фінансова політика 5

Кредит 2. Державні фінанси
5 Тема 5. Податки. Податкова система 5
6 Тема 6. Бюджет. Бюджетна система 5
7 Тема 7. Бюджетний дефіцит 5
8 Тема 8. Державний кредит 5
9 Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і  фінансове вирівнювання 6
10 Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди 6

Кредит 3.  Фінанси підприємств та фінансова інфраструктура підприємств
11 Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання 5
12 Тема 12. Фінанси домогосподарств 5



13 Тема 13. Страхування. Страховий ринок 5
14 Тема 14. Фінансовий ринок 5

Кредит 4.  Управління фінансами та міжнародні фінанси
15 Тема 15. Фінансовий менеджмент 5
16 Тема 16. Міжнародні фінанси 5
17 Тема 17. Фінансова безпека держави 5

Кредит 5.   Розвиток фінансів інших іноземних країн  
18 Тема 18. Фінанси країн з розвиненою економікою 5
19 Тема 19. Фінанси Європейського Союзу 6

Всього: 100

Заочна форма навчання
№

з/п
Назва теми

Кількість
годин

Кредит 1.___________
Тема 1.

Кредит 2.___________
Тема 2.

Кредит 3.___________
Тема 3.

               Кредит 4.__________

                Кредт 5.__________
Тема 18.

Всього:

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Індивідуальне  науково-дослідне  завдання  складається  з  підготовки  доповіді  з

висвітлення  основних  проблем  розвитку  фінансово-економічної  діяльності  країни  та
представлення шляхів їх вирішення.

Загальні вимого до виконання індивідуального завдання:
1. робота виконується за тематикою;
2. є самостійною роботою студентів;
3. при розрахунках використовуються офіційні дані країни.

9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ЄКТС
СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю.



Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється
на основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне
оцінювання  (індивідуальне,  групове  і  фронтальне  опитування,  самостійна  робота,
самоконтроль).  Завданням  поточного  контролю  є  систематична  перевірка  розуміння  та
засвоєння  програмового  матеріалу,  виконання  практичних  робіт,  уміння  самостійно
опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист
реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.

Завданням  підсумкового  контролю  (КР,  іспит)  є  перевірка  глибини  засвоєння
студентом програмового матеріалу кредиту.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється  відмінно якщо він глибоко засвоїв основні поняття, повністю

опрацював рекомендовану літературу і вільно використовує отриману з них та з суміжних
навчальних дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без помилок виконує
навчальні  завдання,  самостійно  і  критично  вміє  аналізувати  явища  і  процеси,  що
відбуваються у сфері фінансів та робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  дуже  добре якщо  він  засвоїв  основні  поняття,  етапи  та
особливості  розвитку  фінансової  діяльності,  в  основному  опрацював  рекомендовану
літературу і без значних труднощів використовує отриману з них та з суміжних навчальних
дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без суттєвих помилок виконує
інші навчальні завдання, самостійно вміє аналізувати явища і процеси, що відбуваються у
сфері фінансів, та в основному робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  добре якщо  він  засвоїв  основні  поняття,  основні  етапи  та
особливості  розвитку  фінансової  системи  та  фінансової  політики  держави,  в  основному
опрацював рекомендовану літературу і без значних труднощів використовує отриману з них
та з суміжних навчальних дисциплін інформацію у відповідях на поставлені  питання,  без
суттєвих помилок виконує інші навчальні завдання, самостійно, але з навідними питаннями
вміє аналізувати явища і процеси, що відбуваються у інвестиційній сфері, та в основному
робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  достатньо якщо  він  точно  засвоїв  основні  поняття,  суть
фінансового  процесу,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,  ознайомився  с
рекомендованою  літературою,  може  іноді  залучати  знання  та  інформацію  з  інших
навчальних дисциплін, робить правильні узагальнення та висновки; 

Студенту  виставляється  задовільно якщо  він  не  точно  і  не  повно  засвоїв  основні
поняття, суть аналітичного процесу, основні етапи та особливості їх розвитку, недостатньо
ознайомився с рекомендованою літературою, не може вільно залучати знання та інформацію
з інших навчальних дисциплін, правильні узагальнення та висновки робить, як правило, з
допомогою викладача

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної
роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 кредитів),
тобто сума балів за виконання усіх завдань. 
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд.

Поточне тестування та самостійна робота Т
13

Т
14

Т
15

Т\
16

Т 
17

Т
 1
8

Т
 1
9

КР Іс-
пит

Ра-
зомТ1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т

10
Т
11

Т
12

15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 20 100 100 500

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

10. Засоби діагностики



Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до
практичних  занять,  завдання  для  самостійної  та  індивідуальної  роботи   (зокрема  есе,
реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи

11. Методи навчання
Усний  виклад  матеріалу:  наукова  розповідь,  спрямована  на  аналіз  фактичного

матеріалу;  пояснення  −  вербальний  метод  навчання,  за  допомогою  якого  розкривається
сутність  певного  явища,  закону,  процесу;  проблемне  навчання,  робота  з  підручником  та
додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним
матеріалом,  порівняльний  аналіз,  виразне  читання  текстів;  ілюстрація  −  метод  навчання,
який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми,
графіки)

12. Рекомендована література
Базова:

1. Конституція України // Офіційний вісник України. — 2010. — № 72/1. — Ст. 2598. 
2. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки / Пер. з

нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка: передмова та наук, редагування В.М. Федосова. - К.:
Либідь, 2012.- 256 с. 

3. Бюджетний кодекс України, у редакції від 08.07.2010 р.//Відомості Верховної Ради
України — 2010. — № 50— 51. — Ст. 572. 

4. Карлін М.І. Фінасова система України: навч. посіб. — К.: Знання, 2014. — 324 с. 
Допоміжна:

1. Петровська  І.О.,  Кленовий  Д.В.  Фінанси  (з  елементами  статистики  фінансів):
Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2012. - 300 с.

2. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К: Центр Навчальної літератури, 2011.-310 с.
3. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. - 2-ге вид., перероб. і доп. /

О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. - К.: КНЕУ, 2013.-387 с.
4. Фінанси: Підручник/ За ред. Юрія С.І., Федосова В.М.- Київ: "Знання", 2012.-611 с.
5. Фінанси; за ред. В.І. Оспіщева: курс для фінансистів: навч. посіб. [ для вищ. навч. закл.]

- К: Знання, 2014 - 567 с.
6. Данік Н.В. Державний бюджет України у 2012 році: план і виконання // Н.В. Данік,

А.Ю.  Нефьодова  //  Тези  доп.  Міжн.  наук.-практ.  конференції  «Актуальні  проблеми
забезпечення сталого економічного розвитку». – Київ, 2012. – с. 31 – 34.

7. Данік Н.В. Проблеми та перспективи бюджетного менеджменту в Україні / Тези доп.
Міжн. наук.-практ. конференції «Формування системи і механізмів обліково-аудиторського
та  аналітичного  забезпечення  конкуренто-спроможного  розвитку  підприємств  реального
сектору економіки України». – Кам’янець-подільський: – С. 268 – 269.

8. Данік Н. В. Роль фінансово-кредитної системи в управлінні економічними процесами
/  Н.  В.  Данік  //  Тези  доп.  ІІІ  Міжн.  наук.-практ.  інтернет-конференції  «Теоретико-
методологічні  і  науково-практичні  засади  інвестиційного,  фінансового  та  облікового
забезпечення  розвитку  економіки».(м.  Кам’янець-Подільський,  22  –  23  травня  2014  р.)  –
Кам’янець-Подільський, 2014 – С. 15-18

9.  Державне  управління  та  державна  служба:  Словник-довідник/  Д36  Уклад.  О.Ю.
Оболенський. — К.: КНЕУ, 2015. — 480с.

10.  Оболенський  О.  Державна  економічна  політика  як  цілеформуючий  фактор
діяльності  державного апарату та державної служби //  Вісник Східноукр.  держ. ун-ту.  —
2013. — № 5 (15). — Ч. 2. — С. 72—75. 

11. Оболенський О. Економічні функції держави в період трансформації // Проблеми
формув. ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. — К.: КНЕУ, 2012. — Вип. 8. — С. 34—39. 



13. Інформаційні ресурси
Органи державного управління і національні інститути

1. www.ssmsc.gov.ua - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
2. www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України.
3. www.sta.gov.ua - Державна податкова адміністрація.
4. www.bank.gov.ua - Національний банк України.
5. www.dkrs.gov.ua - Контрольно-ревізійна служба.
6. www. ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України.
7. www.president.gov.ua - офіційна сторінка Президента України.
8. www.rada.gov.ua - Сервер Верховної Ради України 
9. www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України 
10. www.state – gov.uа - Кабінет Міністрів України
11. www.kmu.gov.ua - урядовий портал Кабінету Міністрів України.
12. www.mfa.gov.ua - Міністерство закордонних справ України
13. www.me.gov.ua - Міністерство економіки України
14. www.mon.gov.ua -  Міністерство освіти та науки України
15. www.customs.gov.ua - Державна митна служба України
16. www.scnm.gov.ua -  Державний  комітет  України  у  справах  національностей  та

міграцій
17. www.ukrdzi.com -  Державний  інформаційно-аналітичний  центр  моніторингу

зовнішніх товарних ринків «Держзовнішінформ»
Наукові та електронні бібліотеки в Україні

18. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
19. www.alpha.rada.kiev.ua - Національна парламентська бібліотека
20. www.library.if.ua -  Національна бібліотека наукових видань
21. www.lib.academy.sumy.ua -  Бібліотека банківської справи
22. www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії
23. www.lib-gw.univ.kiev.ua - Наукова бібліотека ім. Максимовича
24. www.library.dongu.donetsk.ua - Наукова бібліотека Донецького університету
25.  www.library.lg.ua -  Луганська  обласна  універсальна  наукова  бібліотека  ім.  М.

Горького
26. www.libr.dp.ua - Дніпропетровська обласна наукова бібліотека
27.  www.library.vinnitsa.com -  Вінницька  державна  обласна  універсальна  наукова

бібліотека ім. К.А. Тімірязєва
28. www.lsl.lviv.ua - Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника
29. www.ognb.odessa.ua - Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького
30.  www.economics.com.ua - Велика економічна бібліотека
31. www.lib.com.ua - Електронна бібліотека

Міжнародні економічні і фінансові організації
32. www.imf.org - Міжнародний валютний фонд
33. www.in.org - Організація Об’єднаних Націй
34. www.ifc.org - Міжнародна фінансова корпорація
35. www.wto.org - Світова організація торгівлі
36. www.worldbank.org - Група Світового Банку

http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.ifc.org/
http://www.in.org/
http://www.imf.org/
http://www.lib.com.ua/
http://www.economics.com.ua/
http://www.ognb.odessa.ua/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.library.vinnitsa.com/
http://www.libr.dp.ua/
http://www.library.lg.ua/
http://www.library.dongu.donetsk.ua/
http://www.lib-gw.univ.kiev.ua/
http://www.dev.lac.lviv.ua/lib
http://www.lib.academy.sumy.ua/
http://www.library.if.ua/
http://www.alpha.rada.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.ukrdzi.com/
http://www.scnm.gov.ua/
http://www.customs.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.mfa.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/
http://www.ssmsc.gov.ua/
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