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інформація 
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Опис дисципліни 

 

Дисципліна «Фінанси» спрямована на формування у здобувачів освіти 

системного мислення, отримання ними фундаментальних знань у сфері фінансів та 

здатності застосовувати їх у практичних ситуаціях в процесі постійного підвищення 

своєї професійної підготовки, розуміння закономірностей і специфіки функціонування 

фінансів на макро- і мікрорівнях та обгрунтування тенденцій розвитку світових і 

національних фінансових систем у сучасних умовах. Навчальна дисципліна 

орієнтована на отримання здатностей щодо: розуміння базових засад, економічних 

категорій, законів і принципів фінансової науки та особливостей функціонування й 

уміння діагностувати стан фінансових систем із застосуванням набутих теоретичних 

знань й змістовно інтерпретувати отримані результати, виявляючи навички самостійної 

роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань та розуміння вимог до 

діяльності за спеціальністю, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

Силабус курсу 

Фінанси 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Освітньо-професійна програма «Облік і 

оподаткування» 

Рік навчання: 2, Семестр: 1 

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська 
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Структура курсу 
 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4/4 1. Предмет фінансової 

науки як пізнання 

сутності фінансів 

Володіння категорійним і понятійним 

апаратом у сфері фінансів та розуміння їх 

ролі у розвитку сучасного суспільства; 

знання і розуміння економічних законів, 

причинно-наслідкових та функціональних 

зв’язків, які існують між фінансовими 

процесами і явищами; розуміння 

теоретичних основ, предмету і принципів 

фінансової науки та набуття навиків щодо 

прогнозування основних векторів розвитку 

сучасної фінансової науки в Україні; 

здатність підтримувати належний рівень 

знань у сфері фінансів задля постійного 

підвищення рівня професійної підготовки, 

зумовленого необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

Дискусійна 

платформа: 

«Фінанси – це 

філософія, наука чи 

мистецтво?» 

2/2 2. Фінансова система Розуміння сутності і структури фінансової 

системи, уміння ідентифікувати основні 

сфери і ланки фінансової системи держави; 

розуміння причинно-наслідкових та 

функціональних зв’язків, які існують між 

сферами і ланками фінансової системи; 

визначення особливостей функціонування 

національної фінансової системи та 

оцінювання впливу внутрішніх і зовнішніх 

чинників на розвиток фінансової системи 

України в сучасних умовах. 

Дискусійне 

обговорення 

сучасних викликів та 

проблем розвитку 

фінансової системи 

України. 

4/4 3. Фінансова політика 

і фінансовий механізм 

Розуміння сутності та індентифікація 

основних складових фінансової політики; 

виявлення навиків самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань при формуванні основних напрямів 

державної фінансової політики на 

перспективу; розуміння сутності 

фінансового механізму та його ролі у 

реалізації фінансової політики; оцінювання 

Групова робота з 

формування 

основних векторів 

державної 

фінансової політики 

в умовах 

пандемічних шоків 

та військової агресії 

в Україні. 
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  ефективності змін у нормативно- 

правовому, організаційному та 

інформаційному забезпеченні фінансового 

механізму; уміння ідентифікувати джерела 

та розуміти методологію визначення і 

методи отримання економічних даних, 

збирати та аналізувати фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових систем; 

здатність розуміти принципи, методи та 

інструменти державного і ринкового 

регулювання фінансової діяльності й 

уміння застосовувати отримані знання у 

практичних ситуаціях; володіння 

методичним інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері фінансів; 

здатність імплементувати сучасний 

інструментарій управління фінансами на 

макро- і мікрорівнях та ідентифікувати 

напрями проведення назрілих реформ у 

сфері фінансів. 

 

2/2 4. Податки і податкова 

система 

Володіння категорійним і понятійним 

апаратом у сфері оподаткування; 

розуміння основ побудови, механізму 

функціонування та діагностики стану 

податкової системи держави; виявлення та 

оцінювання впливу внутрішніх і зовнішніх 

чинників на формування податкової 

політики в Україні; здатність 

ідентифікувати новітні тенденції розвитку 

податкової системи України з урахуванням 

передового зарубіжного досвіду. 

Дискусійне 

обговорення 

основних проблем та 

напрямів 

реформування 

податкової політики 

України в сучасних 

умовах. 

2/2 5. Бюджет і бюджетна 

система. 

Оперування категорійним і понятійним 

апаратом з питань бюджету, бюджетної 

системи, бюджетного процесу і 

бюджетного дефіциту; розуміння сутності 

доходів і видатків бюджету; уміння 

ідентифікувати причини й прогнозувати 

наслідки бюджетного дефіциту; знання 

основ організації бюджетного процесу; 

володіння методичним інструментарієм 

діагностики стану бюджетної системи; 

позиціонування місцевих бюджетів як 

основи фінансового забезпечення 

Моделювання 

практичних 

ситуацій, пов’язаних 

із організацією 

бюджетного 

процесу. 

Робота у малих 

групах. 
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  місцевого самоврядування; уміння 

застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань у 

сфері бюджету та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

 

2/2 6. Державний кредит Розуміння сутності державного кредиту і 

державного боргу; здатність аналізувати 

види та форми внутрішніх і зовнішніх 

державних запозичень; вміння 

ідентифікувати причини виникнення і 

прогнозувати наслідки державного боргу; 

розуміння сутності, підсистем та методів 

управління державним боргом; виявлення 

навиків самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань при 

обгрунтуванні оптимальних методів 

управління державним боргом України в 

сучасних умовах. 

Дискусійне 

обговорення 

переваг і недоліків 

боргового 

фінансування. 

Практичні 

завдання. 

Тестовий контроль. 

2/2 7. Соціальні 

позабюджетні фонди 

Володіння знаннями щодо сутності і 

суспільного призначення соціальних 

позабюджетних фондів; уміння визначати 

переваги і недоліки солідарної, 

накопичувальної та недержавної пенсійних 

систем; розуміння порядку нарахування 

страхових внесків за державним пенсійним 

страхуванням, державним соціальним 

страхуванням та загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням на 

випадок безробіття, а також системи 

виплат із соціальних позабюджетних 

фондів України. 

Дискусійна 

платформа: 

«Переваги і недоліки 

солідарної, 

накопичувальної та 

недержавної 

пенсійних систем». 

Тренінгові вправи. 

2/2 8. Фінанси суб’єктів 

господарювання 

Володіння категорійним і понятійним 

апаратом у сфері фінансів суб’єктів 

господарювання та розуміння основ 

організації фінансів суб’єктів 

підприємницької діяльності залежно від 

приналежності до інституційних секторів 

економіки, організаційно-правової форми 

та юридичного статусу; розуміння 

механізму функціонування фінансів 

суб’єктів господарювання та володіння 

методичним інструментарієм діагностики 

їх стану. 

Моделювання 

практичних 

ситуацій, пов’язаних 

із започаткуванням 

власного бізнесу в 

Україні. 

Робота в малих 

групах. 
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2/2 9. Фінанси 

домогосподарств 

Розуміння сутності домогосподарства як 

важливого суб’єкта фінансових відносин 

та механізму функціонування фінансів 

домогосподарств і володіння методичним 

інструментарієм діагностики їх стану; 

ідентифікація джерел, видів і напрямів 

максимізації доходів домогосподарств; 

володіння знаннями щодо класифікації та 

векторів раціоналізації витрат 

домогосподарств; закріплення теоретичних 

знань і набуття навиків складання 

особистого (сімейного) бюджету; 

формування системи знань щодо сутності, 

мотивів та основних форм заощаджень 

домогосподарств; розуміння необхідності 

та обґрунтування векторів підвищення 

рівня фінансової грамотності населення у 

сучасних умовах. 

Дискусійне 

обговорення 

переваг і недоліків 

основних форм 

заощаджень 

домогосподарств. 

Практичні 

завдання щодо 

формування 

особистого 

(сімейного) 

бюджету. 

Тренінгові вправи. 

2/2 10. Фінансовий ринок Володіння категорійним і понятійним 

апаратом у сфері фінансового ринку та 

розуміння його ролі у системі економічних 

відносин; розуміння механізму 

функціонування фінансових ринків, 

банківської системи та страхування і 

володіння методичним інструментарієм 

діагностики їх стану; ідентифікація 

основних сегментів та інструментів 

фінансового ринку; оцінювання впливу 

фінансових посередників на ефективність 

функціонування фінансового ринку. 

Діагностика стану та 

оцінка основних 

показників 

функціонування 

фінансового ринку, 

банківської та 

страхової систем 

України. 

Аналітичні вправи. 

2/2 11. Міжнародні 

фінанси 

Формування уявлення про міжнародні 

фінанси та розуміння їх ролі у розвитку 

глобальної економічної системи; 

позиціонування міжнародного фінансового 

ринку як важливої складової системи 

міжнародного перерозподілу фінансових 

ресурсів і капіталу; уміння ідентифікувати 

основні сегменти міжнародного 

фінансового ринку; розуміння сутності 

міжнародного неринкового механізму 

перерозподілу фінансових ресурсів і 

капіталу та ролі міжнародних фінансових 

інституцій у розвитку сучасних світових і 

національних фінансових систем; 

Дискусійна 

платформа: 

«Допомога 

міжнародних 

фінансових 

організацій Україні: 

основні переваги та 

потенційні виклики». 
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  ознайомлення із політикою та напрямами 

діяльності Міжнародного валютного 

фонду і Групи Світового банку в Україні. 

 

2/2 12. Фінанси 

зарубіжних країн 

Розуміння сутнісних та ідейно- 

теоретичних засад фінансів у зарубіжній 

фінансовій науці; уміння ідентифікувати 

характерні ознаки та основні соціально- 

економічні моделі організації фінансових 

систем зарубіжних країн; розуміння 

особливостей функціонування і структури 

сучасних світових та національних 

фінансових систем; обґрунтування 

тенденцій розвитку фінансових систем 

обраних країн (США, Японії, Великої 

Британії, країн Європейського Союзу). 

Дискусійне 

обговорення 

особливостей 

функціонування і 

структури сучасних 

світових та 

національних 

фінансових систем. 

Самопрезентація «Я 

– фінансист!?». 

Написання есе. 

 

 

 

 

 

Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (мінус 10 

балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються 

на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання знань. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 
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Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Фінанси» визначається 

як середньозважена величина залежно від питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту. 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контр. 

робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка 

за КПІЗ) 

Заліковий модуль 4 

(екзамен) 

Разом, 

% 

20% 20% 20% 40% 100% 

 

1. Усне опитування 

під час занять (теми 

1-6 по 5 балів за 

кожну) – макс. 30 

балів. 

2.Модульна 

контрольна робота, 

тестування – макс. 

70 балів. 

 
1. Опитування під час 

занять (теми 7-12 по 

5 балів за кожну) – 

макс. 30 балів. 

2. Тестові завдання 

(ректорська 

контрольна робота) – 

макс. 70 балів. 

1. Активна участь у 

тренінгах, презентації 

та самопрезентації – 

макс. 20 балів. 

2. Виконання КПІЗ на 

основі сформованих 

індивідуальних 

завдань – макс. 50 

балів. 

3. Захист КПІЗ – макс. 

30 балів. 

 

 

1. Тестові 

екзаменаційні 

завдання – макс. 100 

балів. 

 

 
 

Шкала оцінювання: 

За шкалою ECTS За шкалою університету За національною шкалою 

A 90-100 Відмінно 

B 85-89 Добре 

C 75-84 Добре 

D 65-74 Задовільно 

E 60-64 Достатньо 

FX 35-59 Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивчення дисципліни 
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