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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСИ» 

 
1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» 

 

Денна (заочна) форма навчання 

Дисципліна – Фінанси Галузь знань, спеціальність, 

СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 5 Галузь знань –  

07 Управління та 

адміністрування  
 

Статус дисципліни 
блок обов’язкових 

дисциплін, цикл 

професійної підготовки 

Мова навчання 

українська 

Кількість залікових модулів 

– 4 

Спеціальність  –  

071 Облік та оподаткування 

 

Рік підготовки: 

Денна – другий 

Заочна – другий 

Семестр: 

Денна – 3 

Заочна – 3-4 

Кількість змістових модулів 

– 4 

Освітньо-професійна програма 

– Облік та оподаткування 

Лекції: 

Денна – 28 

Заочна – 8 

Практичні заняття: 

Денна – 28 

Заочна – 4 

Загальна кількість годин – 

150 

 

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Самостійна робота: 

Денна – 83 

Заочна – 138 

Тренінг, КПІЗ: 

Денна – 8  

Індивідуальна робота: 

Денна – 3 

Тижневих годин – 10, 

з них аудиторних: 4. 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 
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2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів освіти системного 

мислення, отримання ними фундаментальних знань у сфері фінансів та здатності пояснювати 

економічні та соціальні процеси і явища, проводити економічний аналіз соціально-

економічних явищ і проблем в одній або декількох професійних сферах з врахуванням 

ризиків та можливих соціально-економічних наслідків, розуміння закономірностей і 

специфіки функціонування фінансів на макро- і мікрорівнях.  

2.2. Завдання вивчення дисципліни  

В процесі вивчення дисципліни «Фінанси» здобувачі освіти повинні: 

− отримати ґрунтовні знання про предмет фінансової науки, як основу пізнання 

сутності фінансів, оволодіти здатністю 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; 

− володіти знаннями про особливості функціонування фінансових систем та причинно-

наслідкові зв’язки, які існують у різних сферах фінансової системи; знати сучасні тенденції 

та проблеми розвитку фінансової системи України, оцінювати вплив внутрішніх і зовнішніх 

чинників на розвиток фінансової системи України в сучасних умовах, пояснювати 

економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і 

змістовно інтерпретувати отримані результати;  

− розуміти сутність фінансової політики, особливості податкової, бюджетної, 

грошово-кредитної, міжнародної, митної, валютної політики; знати специфіку 

функціонування  фінансового механізму та його роль у реалізації фінансової політики; вміти 

оцінювати ефективність змін у нормативно-правовому, організаційному та інформаційному 

забезпеченні фінансового механізму, володіти методичним інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері фінансів; уміти критично оцінювати вплив фінансового 

механізму на життя суспільства; 

− володіти знаннями про сутність і суспільне призначення податків, знати новітні 

тренди розвитку податкової системи держави та виявляти і оцінювати вплив зовнішніх і 

внутрішніх чинників на формування податкової політики в Україні; 

− оперувати категоріальним і понятійним апаратом з питань бюджету, бюджетної 

системи, бюджетного процесу і бюджетного дефіциту, уміти ідентифікувати причини й 

прогнозувати наслідки бюджетного дефіциту та демонструвати практичні навички процесі 

прийняття фінансових рішень з питань бюджету; 

− вміти аналізувати види та форми внутрішніх і зовнішніх державних 

запозичень,  ідентифікувати причини виникнення і прогнозувати наслідки державного боргу, 

критично оцінювати й аналізувати переваги і недоліки боргового фінансування; 

− розуміти сутність і суспільне призначення соціальних позабюджетних фондів, знати 

порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків і здійснення виплат із 

соціальних позабюджетних фондів України;  

– розуміти особливості функціонування фінансів суб’єктів підприємницької 

діяльності залежно від приналежності до інституційних секторів економіки, організаційно-

правової форми та юридичного статусу, володіти методичним інструментарієм діагностики 

їх стану, проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності; 

– знати і розуміти особливості фінансів домогосподарств, володіти методичним 

інструментарієм діагностики їх стану, вміти аналізувати джерела доходів домогосподарств та 

вишукувати напрями їх максимізації; володіти знаннями щодо векторів раціоналізації витрат 

домогосподарств, набути навики складання особистого (сімейного) бюджету, володіти 

знаннями щодо мотивів та основних форм заощаджень домогосподарств, розуміти 

необхідність підвищення рівня фінансової грамотності населення у сучасних умовах;   
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– розуміти сутність і суспільне призначення фінансового ринку, вміти 

ідентифікувати основні сегменти та інструменти фінансового ринк,у знати сучасні тенденції 

та проблеми його розвитку;  

– володіти знаннями про міжнародні фінанси та розуміння їх ролі у розвитку 

глобальної економічної системи, розуміти їх роль у розвитку глобальної економічної 

системи, отримати ґрунтовні знання про міжнародний ринковий механізм перерозподілу 

фінансових ресурсів і капіталу, про вплив інтернаціоналізації, інтеграції і глобалізації на 

міжнародні фінанси; 

– розуміти особливості функціонування фінансів зарубіжних країн, вирізняти 

основні соціально-економічні моделі організації фінансових систем зарубіжних країн.  

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни:  

 здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних 

моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; 

 здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни: макроекономіка, мікроекономіка, 

господарське право, психологія професійної діяльності, міжнародна економіка, економіка 

підприємства. 

2.5. Результати навчання: 

Програмні результати навчання, здобуті під час вивчення дисципліни «Фінанси», 

дозволяють здобувачам освіти в процесі професійної реалізації: 

  виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в 

одній або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків.  
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ФІНАНСИ» 

 
Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи фінансів  

 
ТЕМА 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів 

Предмет фінансової науки – специфічна сфера суспільних економічних відносин з 

приводу формування і розподілу централізованих та децентралізованих грошових фондів.  

Методологія фінансової науки. Категоріальний та понятійний апарат у фінансовій 

науці. Теоретичні основи та принципи фінансової науки. 

Фінанси як історична категорія. Історичні передумови виникнення і розвитку 

фінансів: поява держави та розвиток товарно-грошових відносин. 

Фінанси як економічна категорія розподілу. Необхідність та характерні особливості 

фінансів. Фінанси як вартісна категорія, специфічні суспільні відносини, виражені в 

грошовій формі.  

Функції фінансів як відображення їх сутності і суспільного призначення. 

Інструментарій здійснення контрольних функцій у сфері фінансів. Дискусійні питання щодо 

сутності і функцій фінансів. 

Роль фінансів у розподілі і перерозподілі вартості національного продукту, 

оптимальному розміщенні фінансових ресурсів, оптимізації співвідношення між 

індивідуальним і суспільним споживанням та заощадженям. Фінансові ресурси, джерела їх 

формування та напрями використання. Фінансові резерви.  

Взаємозв’язок фінансів з іншими розподільними категоріями: гроші, заробітна плата, 

ціна, кредит.  

 

ТЕМА 2. Фінансова система 

Поняття фінансової системи. Особливості функціонування фінансових систем. Причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем, у різних сферах фінансової системи. 
Фінансова система України та принципи її побудови. Внутрішня будова фінансової 

системи України. Сфери та ланки фінансової системи України, їх характеристика. 

Фінанси підприємств, організацій, установ як вихідна ланка фінансової системи. 

Загальнодержавні фінанси, їх склад та призначення. Бюджетна система як центральна ланка 

фінансової системи. Фінанси фізичних осіб, домогосподарств. Взаємозв'язок між сферами та 

ланками фінансової системи.  

Організаційна структура фінансової системи України. Роль державних органів 

управління та фінансових інституцій у розбудові фінансової системи. 

Дискусійні питання сутності та складу фінансової системи. Сучасні тенденції та 

проблеми розвитку фінансової системи України. 

 

ТЕМА 3. Фінансова політика і фінансовий механізм 

Фінансова політика як складова частина економічної політики. Суть та види фінансової 

політики. Фінансова політика держави, її принципи. Податкова, бюджетна, грошово-

кредитна, міжнародна, митна, валютна фінансова політика. Фінансова політика у 

міжнародних та міждержавних відносинах. Фінансова політика суб'єктів господарювання.  

Стратегія і тактика фінансової політики. Фінансова політика і фінансове право. 

Поняття фінансового механізму, його значення. Склад фінансового механізму. 

Необхідність фінансового планування. Сутність, етапи та методи фінансового планування. 

Сутність управління фінансами, його принципи та функціональні елементи. Стратегічне та 

оперативне управління фінансами. Необхідність і суть фінансового контролю. Види, форми 

та методи фінансового контролю. Органи фінансового контролю в Україні, їх функції, права 

та обов’язки. Фінансове забезпечення. Фінансове регулювання, його місце у фінансовому 

механізмі. Фінансові важелі, їх характеристика. Фінансові стимули та фінансові санкції, їх 

види. Вплив фінансового механізму на життя суспільства та розширене суспільне 

відтворення. 
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Поняття фінансового права. Предмет фінансового права як галузі публічного 

права. Загальні і особливі норми фінансового права: бюджетні, податкові, біржові, митні, 

кредитно- Особливості фінансових правовідносин.  

 

Змістовий модуль 2. Особливості функціонування фінансів на макрівні 
 

ТЕМА 4. Податки. Податкова система 

Податки як фінансова категорія, їх економічна сутність і призначення. Історична 

ретроспектива розвитку податків як невід’ємного елементу суверенітету держави. Податки – 

вихідна категорія державних фінансів. Характерні ознаки податків як обов’язкових платежів. 

Функції податків. Дискусійні питання щодо їх визначення і змісту. 

Елементи податку. Види податкових ставок. Класифікація податків та її ознаки. 

Види прямих податків. Прибуткове оподаткування як основна сучасна форма прямого 

оподаткування. Непрямі податки. Акцизи як основна сучасна форма непрямого 

оподаткування, їх види.  

Податкова система: поняття і основи побудови. Податкова політика України. 

Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби. 

 

ТЕМА 5. Бюджет. Бюджетна система.  

Бюджет як фінансова категорія, його економічна сутність і призначення. Функції 

бюджету. Роль бюджету в перерозподілі вартості ВВП.  

Бюджетний устрій і бюджетна система. Особливості бюджетної системи при 

унітарному та федеративному державному устрої. Складові бюджетної системи і принципи її 

побудови. Державний бюджет України та його роль у бюджетній системі. Місцеві бюджети 

як основи фінансового забезпечення місцевого самоврядування. 

Бюджет як основний фінансовий план держави, його правовий статус. Доходи бюджету 

та їх класифікація. Податкові доходи бюджету, їх динаміка, зміни і тенденції розвитку. 

Неподаткові доходи бюджету. Доходи від операцій з капіталом. Чинники, що впливають на 

структуру доходів бюджету. Видатки бюджету та їх класифікація. Функціональна, 

економічна, відомча і програмна класифікація видатків. Чинники, що впливають на 

структуру видатків бюджету.  

Бюджетний процес і його складові. Організація бюджетного процесу.  

Бюджетний дефіцит, його економічна сутність і поняття. Причини виникнення 

бюджетного дефіциту. Пасивний бюджетний дефіцит, його причини (економічний спад, 

криза, старіння нації, надзвичайні події). Активний бюджетний дефіцит. Соціально-

економічні наслідки бюджетного дефіциту. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. 

Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету.  

 

ТЕМА 6. Державний кредит 

Державний кредит як фінансова категорія, його економічна сутність, призначення і 

роль. Держава як позичальник, кредитор і гарант. 

Внутрішні державні запозичення та їх форми. Державні та місцеві позики. 

Класифікація державних позик. 

Зовнішні державні запозичення. Позики міжнародних фінансових організацій та 

міжнародних фінансових інституцій. Міжурядові та комерційні позики. 

Державний борг, причини його виникнення і зростання. Дискусійні питання 

державного боргу. Види державного боргу і обмеження його граничного рівня. Джерела 

погашення державного боргу. Наслідки державного боргу в коротко- і довгостроковому 

періоді.  

Управління державним боргом і його методи. Рефінансування та реструктуризація 

боргу, їх зміст і передумови використання. Забезпечення повернення боргу і виплати 

відсотків. 
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ТЕМА 7. Соціальні позабюджетні фонди 
Сутність та суспільне призначення соціальних позабюджетних фондів. Класифікація 

соціальних позабюджетних фондів. Становлення та розвиток соціальних позабюджетних 

фондів.  

Пенсійний фонд України. Державне пенсійне страхування і його організація. 

Солідарна, накопичувальна і змішана пенсійні системи, їх переваги і недоліки. Порядок 

нарахування, обчислення та сплати страхових внесків за державним пенсійним 

страхуванням. 

Фонд соціального страхування України. Джерела формування та напрями 

використання коштів. Види матеріального забезпечення і соціальних послуг, умови їх 

надання. 

Фонд державного соціального страхування на випадок безробіття. Джерела 

формування та напрями використання коштів. Види матеріального забезпечення і соціальних 

послуг, умови їх надання. 

 

Змістовий модуль 3. Особливості функціонування фінансів на мікрорівні 
ТЕМА 8. Фінанси суб’єктів господарювання 

Поняття суб’єкта господарювання, ознаки його ідентифікації. Класифікація суб’єктів 

господарювання.  

Фінанси суб’єктів господарювання як фінансова категорія. Особливості фінансових 

відносин на мікрорівні. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва (підприємств) 

реального сектору економіки. Принципи організації фінансів суб’єктів підприємництва. 

Матеріальна основа функціонування суб’єкта підприємництва. 

Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва – фінансових установ: 

банківських установ, інститутів спільного інвестування, страхових компаній. Фінанси 

організацій і установ, створених органами виконавчої влади. Фінанси некомерційних 

організацій – об’єднань громадян. Фінансова діяльність підприємців-фізичних осіб. 

Особливості оподаткування підприємців-фізичних осіб. 

 

ТЕМА 9. Фінанси домогосподарств 

Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб’єкт фінансових 

відносин. Теоретичні основи фінансів домогосподарств. Особливості фінансів 

домогосподарств і сфера їх функціонування. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини 

домогосподарств. 

Бюджет домогосподарства, його структура. Джерела і форми доходів домогосподарств. 

Грошові і натуральні доходи. Номінальні і реальні доходи. Характеристика сукупних доходів 

домогосподарств. Заробітна плата та її роль у формуванні доходів домогосподарств. 

Соціальні і страхові виплати. Доходи домогосподарств від підприємницької діяльності; 

проценти і дивіденди; доходи від продажу цінних паперів, нерухомості, особистого та 

домашнього майна; доходи від продажу продукції підсобного господарства; грошові 

нагромадження у фінансово-кредитній сфері. Вплив держави на формування доходів 

домогосподарств 

Витрати бюджету домогосподарств, їх класифікація. Фінансові рішення 

домогосподарств щодо розміщення доходів. Обов’язкові платежі домогосподарств: податки і 

відрахування до державних соціальних фондів, комунальні та інші щомісячні платежі. 

Поточні і капітальні витрати на споживання.  

Заощадження домогосподарств, їх класифікація, мотиви та чинники. 

 

Змістовий модуль 4. Фінансовий ринок та міжнародні фінанси 
 

ТЕМА 10. Фінансовий ринок 

Фінансовий ринок у системі економічних відносин. Фінансовий ринок як економічна 

категорія, його суспільне призначення. Функції фінансового ринку. Сегментація фінансового 

ринку. Суб’єкти фінансового ринку. Фінансові посередники: класифікація та функціональне 
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призначення. Інституційна структура фінансового ринку і ринку фінансових послуг: 

комерційні банки, небанківські кредитні установи, лізингові і факторингові компанії, 

інституційні інвестори, фондові і валютні біржі. 

Ринок цінних паперів. Види  цінних паперів. Первинний та вторинний ринки цінних 

паперів. Біржовий та позабіржовий обіг цінних паперів. Цінні папери як інструменти 

фінансового ринку. Характерні ознаки цінних паперів. Економічна сутність цінного паперу 

як капіталу, що приносить дохід його власнику. Класифікація цінних паперів.  

Ринок грошей. Інструменти грошового ринку. Складові грошового ринку: обліковий, 

міжбанківський, валютний ринки.  

Ринок капіталів. Кредитний ринок. Джерела та суб’єкти кредитного ринку.  

Ринок фінансових послуг. Фінансове посередництво. Страхування. Консалтинг, аудит 

та інформаційні послуги. 

 

ТЕМА 11. Міжнародні фінанси 

Міжнародні фінанси як фінансова категорія, їх сутність, значення і роль в сучасній 

світовій економіці. Матеріально-речове втілення міжнародних фінансів.  

Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу. Вплив 

інтернаціоналізації, інтеграції і глобалізації на міжнародні фінанси. Світовий фінансовий 

ринок. Внутрішня структура міжнародних фінансових відносин: світовий фінансовий ринок, 

міжнародна валютна система, міжнародні валютні операції, міжнародні розрахунки, 

міжнародні фінансові інститути. 

Міжнародний неринковий перерозподіл фінансових ресурсів. Міжнародні фінансові 

інституції, їх значення для розвитку міжнародних і національних економік та фінансових 

систем. 

Організація Об’єднаних націй. Міжнародний валютний фонд. Група Світового банку. 

 

ТЕМА 12. Фінанси зарубіжних країн  

Фінансова система США. Бюджетна система США. Бюджетний процес у США. 

Особливості справляння податків у США.  

Фінансова система Великої Британії. Бюджетна система Великої Британії. Бюджетний 

процес у Великій Британії. Особливості справляння податків у Великій Британії. 

Фінансова система Японії. Бюджетна система Японії. Бюджетний процес у Японії. 

Особливості справляння податків у Японії. 

Характеристика фінансів країн Європейського Союзу 
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4.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» 

 (денна форма навчання) 

Тема 

Години 

Контрольні 

заходи Лекції 

Прак- 

тичні 

заняття 

СРС ІРС 
Тренінг, 

КПІЗ 

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи фінансів 

Тема 1. Предмет фінансової 

науки як пізнання сутності 

фінансів 4 4 7 
 2 

Поточне 

опитування Тема 2. Фінансова система 2 2 7 

Тема 3. Фінансова політика і 

фінансовий механізм 4 4 7 

Змістовий модуль 2. Особливості функціонування фінансів на макрівні 

 Тема 4. Податки. Податкова 

система 2 2 7 

1 2 
Поточне 

опитування 

Тема 5. Бюджет і бюджетна 

система 2 2 7 

Тема 6. Державний кредит 2 2 7 

Тема 7. Соціальні позабюджетні 

фонди 2 2 7 

Змістовий модуль 3. Особливості функціонування фінансів на мікрорівні 

Тема 8. Фінанси суб’єктів 

господарювання 2 2 7 
1 2 

Поточне 

опитування Тема 9. Фінанси 

домогосподарств 2 2 7 

Змістовий модуль 4. Фінансовий ринок та міжнародні фінанси 

Тема 10. Фінансовий ринок 2 2 7 

1 2 
Поточне 

опитування 

Тема 11. Міжнародні фінанси 2 2 6 

Тема 12. Фінанси зарубіжних 

країн 2 2 7 

Всього 28 28 83 3 8  
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СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСИ» (заочна форма навчання) 

 

 Кількість годин 

Лекції Практичні СРС 

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи фінансів 

 Тема 1. Предмет фінансової науки як 

пізнання сутності фінансів 

2 1 

11 

Тема 2. Фінансова система 11 

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий 

механізм 

11 

Змістовий модуль 2. Особливості функціонування фінансів на макрівні 

 Тема 4. Податки. Податкова система 

2 1 

11 

 Тема 5. Бюджет і бюджетна система  11 

 Тема 6. Державний кредит 12 

 Тема 7. Соціальні позабюджетні фонди 12 

Змістовий модуль 3. Особливості функціонування фінансів на мікрорівні 

Тема 8. Фінанси суб’єктів 

господарювання 2 1 

11 

Тема 9. Фінанси домогосподарств 12 

Змістовий модуль 4. Фінансовий ринок та міжнародні фінанси 

Тема 10. Фінансовий ринок 

2 1 

12 

 Тема 11. Міжнародні фінанси 12 

Тема 12. Фінанси зарубіжних країн 12 

РАЗОМ 8 4 138 
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5.ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ДЕННА ФОРМА 

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи фінансів 

Практичне заняття 1, 2. 

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів (4 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань про предмет фінансової науки та набуття 

навиків щодо володіння категоріальним і понятійним апаратом у сфері фінансів задля 

постійного підвищення рівня професійної підготовки. 

Питання для обговорення: 

1. Предмет фінансової науки як специфічна сфера суспільних економічних відносин.  

2. Суть, необхідність, характерні риси фінансів.  

3. Функції фінансів.  

4. Фінансові ресурси, джерела їх формування та напрями використання. Фінансові 

резерви.  

5. Взаємозв’язок фінансів з іншими розподільними категоріями. 

 

Практичне заняття 3. 

Тема 2.Фінансова система (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо 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. 

Питання для обговорення: 

1.Теоретичні основи побудови фінансової системи.  

2. Фінансова система України, принципи її побудови.  

3. Фінанси суб’єктів господарювання.  

4. Загальнодержавні фінанси.  

5. Фінанси домогосподарств  

 

Практичне заняття 4, 5. 

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм (4 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо сутності та основних складових 

фінансової політики. розуміння сутності фінансового механізму та його ролі у реалізації 

фінансової політики 

Питання для обговорення: 

1. Фінансова політика, її сутність і значення 

2. Складові фінансової політики.  

3. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики  

4. Фінансове право 

 

Змістовий модуль 2. Особливості функціонування фінансів на макрівні 

Практичне заняття 6. 

Тема 4. Податки. Податкова система (2 год.) 

Мета: Оволодіння 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 політики України з урахуванням передового зарубіжного досвіду. 

Питання для обговорення: 

1. Податки як фінансова категорія, їх економічна сутність і призначення.  

2. Функції податків. Елементи податку. Класифікація податків та її ознаки. 

3. Податкова система: поняття і основи побудови.  
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4. Податкова політика України. 

5. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби. 

 

Практичне заняття 7. 

Тема 5. Бюджет і бюджетна система  (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань з питань бюджету, бюджетної системи, 

бюджетного процесу і бюджетного дефіциту; розуміння сутності доходів і  видатків 

бюджету; уміти ідентифікувати причини й прогнозувати наслідки бюджетного дефіциту; 

володіти методичним інструментарієм діагностики її стану; уміти застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері бюджету та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

Питання для обговорення: 

1. Бюджет як економічна категорія, його сутність і призначення. Функції бюджету.  

2. Бюджетний устрій і бюджетна система. Складові бюджетної системи і принципи її 

побудови.  

3. Державний бюджет України та його роль у бюджетній системі.  

4. Місцеві бюджети як основи фінансового забезпечення місцевого самоврядування. 

5. Доходи бюджету та їх класифікація.  

6. Видатки бюджету, їх класифікація.  

7. Бюджетний процес і його складові. Організація бюджетного процесу. 

8.  Бюджетний дефіцит, його економічна сутність і поняття. Причини виникнення 

наслідки бюджетного дефіциту.  

9. Джерела фінансування бюджетного дефіциту, шляхи скорочення дефіциту бюджету.  

 

Практичне заняття 8. 

Тема 6. Державний кредит (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань з питань державного кредиту і державного 

боргу; вміти аналізувати види та форми внутрішніх і зовнішніх державних запозичень, 

ідентифікувати причини виникнення і прогнозувати наслідки державного боргу; розуміння 

методів управління державним боргом в сучасних умовах.   

Питання для обговорення: 

1. Державний кредит як економічна категорія, його сутність, призначення і роль.  

2. Внутрішні державні запозичення та їх форми. Державні та місцеві позики. 

Класифікація державних позик.  

3. Зовнішні державні запозичення.  

4. Державний борг, причини його виникнення і зростання.  

5. Управління державним боргом і його методи.  

 

Практичне заняття 9. 

Тема 7. Соціальні позабюджетні фонди (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо сутності і суспільного призначення 

соціальних позабюджетних фондів; уміння визначати переваги і недоліки солідарної, 

накопичувальної та змішаної 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. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та суспільне призначення соціальних позабюджетних фондів.  

2. Класифікація соціальних позабюджетних фондів.  

3. Пенсійне страхування і його організація. Солідарна, накопичувальна і змішана 

пенсійні системи, їх переваги і недоліки. Пенсійний фонд України. Джерела формування на 

напрями використання коштів фонду. 

4. Фонд соціального страхування України. Джерела формування на напрями 

використання коштів фонду. 



 14 

5. Фонд державного соціального страхування на випадок безробіття. Джерела 

формування на напрями використання коштів фонду. 

 

Змістовий модуль 3. Особливості функціонування фінансів на мікрорівні 

Практичне заняття 10. 

Тема 8. Фінанси суб’єктів господарювання (2 год) 

Мета: Оволодіння категорійним і понятійним апаратом у сфері фінансів суб’єктів 

господарювання та розуміння основ організації фінансів суб’єктів підприємницької 

діяльності залежно від належності до інституційних секторів економіки, організаційно-

правової форми та юридичного статусу; розуміння механізму функціонування фінансів 

суб’єктів господарювання та володіння методичним інструментарієм діагностики їх 

стану. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття суб’єкта господарювання, ознаки його ідентифікації. Класифікація суб’єктів 

господарювання.  

2. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва (підприємств) реального 

сектору економіки. Принципи організації фінансів суб’єктів підприємництва.  

3. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва – фінансових установ: 

банківських установ, інститутів спільного інвестування, страхових компаній. 

4. Фінанси організацій і установ, створених органами виконавчої влади. 

5. Фінанси некомерційних організацій – об’єднань громадян. 

6. Фінансова діяльність підприємців-фізичних осіб.  

 

Практичне заняття 11. 

Тема 9. Фінанси домогосподарств (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо сутності домогосподарства як 

важливого суб’єкта фінансових відносин та механізму функціонування фінансів 

домогосподарств, володіння методичним інструментарієм діагностики їх стану; 

ідентифікація джерел, видів і напрямів максимізації доходів домогосподарств; закріплення 

теоретичних знань щодо класифікації та векторів раціоналізації витрат домогосподарств; 

набуття навиків складання особистого (сімейного) бюджету; закріплення теоретичних 

знань щодо сутності, мотивів та основних форм заощаджень домогосподарств; розуміння 

необхідності та обґрунтування векторів підвищення рівня фінансової грамотності 

населення у сучасних умовах.  

Питання для обговорення: 
1. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб’єкт фінансових 

відносин.  

2. Теоретичні основи фінансів домогосподарств.  

3. Бюджет домогосподарства. Джерела доходів і напрями витрат домогосподарств.  

4. Заощадження домогосподарств, їх сутність, мотиви та форми. 

5. Сутність та нкеобхідність розвитку фінансів у сучасних умовах.  
 

Змістовий модуль 4. Фінансовий ринок та міжнародні фінанси 

Практичне заняття 12. 

Тема 10. Фінансовий ринок  (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо сфери 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. 

Питання для обговорення: 
1. Фінансовий ринок як економічна категорія, функції фінансового ринку. Інституційна 

структура фінансового ринку і ринку фінансових послуг 
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2. Інструменти фінансового ринку. Суб’єкти фінансового ринку. Фінансові 

посередники: класифікація та функціональне призначення.  

3. Ринок цінних паперів. Види  цінних паперів 

4. Ринок грошей. Інструменти грошового ринку. Складові грошового ринку: обліковий, 

міжбанківський, валютний ринки.  

5. Ринок капіталів. Кредитний ринок. Джерела та суб’єкти кредитного ринку.  

6. Ринок фінансових послуг. Фінансове посередництво. Страхування. Консалтинг, 

аудит та інформаційні послуги. 

 

Практичне заняття 13. 

Тема 11. Міжнародні фінанси (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо сфери міжнародних фінансів 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; ознайомлення із політикою та напрямами 

діяльності Міжнародного валютного фонду і Групи Світового банку в Україні. 

Питання для обговорення: 
1. Міжнародні фінанси як фінансова категорія, їх сутність.  

2. Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу.  

3. Внутрішня структура міжнародних фінансових відносин: світовий фінансовий ринок, 

міжнародна валютна система, міжнародні валютні операції, міжнародні розрахунки, 

міжнародні фінансові інститути. 

4. Міжнародні фінансові інституції, їх значення для розвитку міжнародної і 

національних економік та фінансових систем. 

 

Практичне заняття 14. 

Тема 12. Фінанси зарубіжних країн (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо фінансів у зарубіжній фінансовій науці; 

уміння ідентифікувати характерні ознаки та основні соціально-економічні моделі 

організації фінансових систем країн із розвиненою ринковою економікою; 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). 

Питання для обговорення: 

1. Сучасні риси фінансових систем зарубіжних країн. Загальні закономірності і 

національні особливості державних фінансів в країнах з розвиненою ринковою економікою.  

2. Фінансова система США, її характеристика.  

3. Фінансова система Великої Британії.  

4. Фінансова система Японії.  

5. Характеристика фінансів країн Європейського Союзу.  

 

 

ЗАОЧНА ФОРМА 

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи фінансів 

Практичне заняття 1. 

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів (4 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань про предмет фінансової науки та набуття 

навиків щодо володіння категоріальним і понятійним апаратом у сфері фінансів задля 

постійного підвищення рівня професійної підготовки. 

Питання для обговорення: 

6. Предмет фінансової науки як специфічна сфера суспільних економічних відносин.  
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7. Суть, необхідність, характерні риси фінансів.  

8. Функції фінансів.  

9. Фінансові ресурси, джерела їх формування та напрями використання. Фінансові 

резерви.  

10. Взаємозв’язок фінансів з іншими розподільними категоріями. 

Тема 2.Фінансова система (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо 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. 

Питання для обговорення: 

1.Теоретичні основи побудови фінансової системи.  

2. Фінансова система України, принципи її побудови.  

3. Фінанси суб’єктів господарювання.  

4. Загальнодержавні фінанси.  

5. Фінанси домогосподарств  

 

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм (4 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо сутності та основних складових 

фінансової політики. розуміння сутності фінансового механізму та його ролі у реалізації 

фінансової політики 

Питання для обговорення: 

1. Фінансова політика, її сутність і значення 

2. Складові фінансової політики.  

3. Фінансовий механізм та його роль у реалізації фінансової політики  

4. Фінансове право 

 

Змістовий модуль 2. Особливості функціонування фінансів на макрівні 

Тема 4. Податки. Податкова система (2 год.) 

Мета: Оволодіння 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 політики України з урахуванням передового зарубіжного досвіду. 

Питання для обговорення: 

1. Податки як фінансова категорія, їх економічна сутність і призначення.  

2. Функції податків. Елементи податку. Класифікація податків та її ознаки. 

3. Податкова система: поняття і основи побудови.  

4. Податкова політика України. 

5. Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби. 

 

Тема 5. Бюджет і бюджетна система  (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань з питань бюджету, бюджетної системи, 

бюджетного процесу і бюджетного дефіциту; розуміння сутності доходів і  видатків 

бюджету; уміти ідентифікувати причини й прогнозувати наслідки бюджетного дефіциту; 

володіти методичним інструментарієм діагностики її стану; уміти застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері бюджету та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

Питання для обговорення: 

1. Бюджет як економічна категорія, його сутність і призначення. Функції бюджету.  

2. Бюджетний устрій і бюджетна система. Складові бюджетної системи і принципи її 

побудови.  
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3. Державний бюджет України та його роль у бюджетній системі.  

4. Місцеві бюджети як основи фінансового забезпечення місцевого самоврядування. 

5. Доходи бюджету та їх класифікація.  

6. Видатки бюджету, їх класифікація.  

7. Бюджетний процес і його складові. Організація бюджетного процесу. 

8. Бюджетний дефіцит, його економічна сутність і поняття. Причини виникнення 

наслідки бюджетного дефіциту.  

9. Джерела фінансування бюджетного дефіциту, шляхи скорочення дефіциту бюджету.  

Тема 6. Державний кредит (2 год.) 

 

Мета: закріплення теоретичних знань з питань державного кредиту і державного 

боргу; вміти аналізувати види та форми внутрішніх і зовнішніх державних запозичень, 

ідентифікувати причини виникнення і прогнозувати наслідки державного боргу; розуміння 

методів управління державним боргом в сучасних умовах.   

Питання для обговорення: 

1. Державний кредит як економічна категорія, його сутність, призначення і роль.  

2. Внутрішні державні запозичення та їх форми. Державні та місцеві позики. 

Класифікація державних позик.  

3. Зовнішні державні запозичення.  

4. Державний борг, причини його виникнення і зростання.  

5. Управління державним боргом і його методи.  

 

Тема 7. Соціальні позабюджетні фонди (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо сутності і суспільного призначення 

соціальних позабюджетних фондів; уміння визначати переваги і недоліки солідарної, 

накопичувальної та змішаної 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. 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та суспільне призначення соціальних позабюджетних фондів.  

2. Класифікація соціальних позабюджетних фондів.  

3. Пенсійне страхування і його організація. Солідарна, накопичувальна і змішана 

пенсійні системи, їх переваги і недоліки. Пенсійний фонд України. Джерела формування на 

напрями використання коштів фонду. 

4. Фонд соціального страхування України. Джерела формування на напрями 

використання коштів фонду. 

5. Фонд державного соціального страхування на випадок безробіття. Джерела 

формування на напрями використання коштів фонду. 

 

Змістовий модуль 3. Особливості функціонування фінансів на мікрорівні 

Практичне заняття 2. 

Тема 8. Фінанси суб’єктів господарювання (2 год) 

Мета: Оволодіння категорійним і понятійним апаратом у сфері фінансів суб’єктів 

господарювання та розуміння основ організації фінансів суб’єктів підприємницької 

діяльності залежно від належності до інституційних секторів економіки, організаційно-

правової форми та юридичного статусу; розуміння механізму функціонування фінансів 

суб’єктів господарювання та володіння методичним інструментарієм діагностики їх 

стану. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття суб’єкта господарювання, ознаки його ідентифікації. Класифікація суб’єктів 

господарювання.  

2. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва (підприємств) реального сектору 

економіки. Принципи організації фінансів суб’єктів підприємництва.  
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3. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва – фінансових установ: 

банківських установ, інститутів спільного інвестування, страхових компаній. 

4. Фінанси організацій і установ, створених органами виконавчої влади. 

5. Фінанси некомерційних організацій – об’єднань громадян. 

6. Фінансова діяльність підприємців-фізичних осіб.  

 

Тема 9. Фінанси домогосподарств (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо сутності домогосподарства як 

важливого суб’єкта фінансових відносин та механізму функціонування фінансів 

домогосподарств, володіння методичним інструментарієм діагностики їх стану; 

ідентифікація джерел, видів і напрямів максимізації доходів домогосподарств; закріплення 

теоретичних знань щодо класифікації та векторів раціоналізації витрат домогосподарств; 

набуття навиків складання особистого (сімейного) бюджету; закріплення теоретичних 

знань щодо сутності, мотивів та основних форм заощаджень домогосподарств; розуміння 

необхідності та обґрунтування векторів підвищення рівня фінансової грамотності 

населення у сучасних умовах.  

Питання для обговорення: 
1. Домогосподарство як інституційна економічна одиниця та суб’єкт фінансових 

відносин.  

2. Теоретичні основи фінансів домогосподарств.  

3. Бюджет домогосподарства. Джерела доходів і напрями витрат домогосподарств.  

4. Заощадження домогосподарств, їх сутність, мотиви та форми. 

5. Сутність та нкеобхідність розвитку фінансів у сучасних умовах.  
 

Змістовий модуль 4. Фінансовий ринок та міжнародні фінанси 

Тема 10. Фінансовий ринок  (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо сфери 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. 

Питання для обговорення: 
1. Фінансовий ринок як економічна категорія, функції фінансового ринку. Інституційна 

структура фінансового ринку і ринку фінансових послуг 
2. Інструменти фінансового ринку. Суб’єкти фінансового ринку. Фінансові посередники: 

класифікація та функціональне призначення.  

3. Ринок цінних паперів. Види  цінних паперів 

4. Ринок грошей. Інструменти грошового ринку. Складові грошового ринку: обліковий, 

міжбанківський, валютний ринки.  

5. Ринок капіталів. Кредитний ринок. Джерела та суб’єкти кредитного ринку.  

6. Ринок фінансових послуг. Фінансове посередництво. Страхування. Консалтинг, 

аудит та інформаційні послуги. 

 

Тема 11. Міжнародні фінанси (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо сфери міжнародних фінансів 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; ознайомлення із політикою та напрямами 

діяльності Міжнародного валютного фонду і Групи Світового банку в Україні. 

Питання для обговорення: 
1. Міжнародні фінанси як фінансова категорія, їх сутність.  
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2. Міжнародний ринковий механізм перерозподілу фінансових ресурсів і 

капіталу.  

3. Внутрішня структура міжнародних фінансових відносин: світовий фінансовий ринок, 

міжнародна валютна система, міжнародні валютні операції, міжнародні розрахунки, 

міжнародні фінансові інститути. 

4. Міжнародні фінансові інституції, їх значення для розвитку міжнародної і 

національних економік та фінансових систем. 

 

Тема 12. Фінанси зарубіжних країн (2 год.) 

Мета: закріплення теоретичних знань щодо фінансів у зарубіжній фінансовій науці; 

уміння ідентифікувати характерні ознаки та основні соціально-економічні моделі 

організації фінансових систем країн із розвиненою ринковою економікою; 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). 

Питання для обговорення: 

1. Сучасні риси фінансових систем зарубіжних країн. Загальні закономірності і національні 

особливості державних фінансів в країнах з розвиненою ринковою економікою.  

2. Фінансова система США, її характеристика.  

3. Фінансова система Великої Британії.  

4. Фінансова система Японії.  

5. Характеристика фінансів країн Європейського Союзу.  
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6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 

КПІЗ є завершальною складовою теоретичної і практичної роботи з дисципліни та 

виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних та практичних 

занять і охоплює зміст навчальної дисципліни загалом.  

Метою виконання КПІЗ є закріплення теоретичних знань та оволодіння навичками 

практичного застосування аналітичних методів в процесі дослідження фінансових явищ та 

процесів, розвиток навичок самостійної роботи.  

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) з дисципліни «Фінанси» 

виконується самостійно кожним студентом у вигляді практичних завдань і охоплює основні 

теми дисципліни, потребує засвоєння змісту конкретних тем з дисципліни та отримання навиків 

використання набутих знань шляхом проведення певних розрахункових завдань. 

Детальний опис завдань КПІЗ міститься у «Методичних рекомендаціях до виконання 

КПІЗ з дисципліни «Фінанси» та на платформі MOODLE. 

Варіанти завдань КПІЗ з дисципліни «Фінанси»: 

Завдання 1 

На основі офіційних матеріалів Міністерства фінансів України (офіційного 

державного вебпорталу https://openbudget.gov.ua/) або Державної казначейської служби 

України заповнити таблицю 1. На основі отриманих даних проаналізувати динаміку 

мобілізації доходів місцевих бюджетів України в розрізі окремих джерел. Визначити і 

обґрунтувати, які із джерел доходів формують основу таких бюджетів в Україні. 

Запропонувати власне бачення щодо можливих напрямів реформування дохідної частини 

місцевих бюджетів України в сучасних умовах. 

Таблиця 1 

Динаміка, склад і структура доходів місцевих бюджетів України  

у 2018–2021 рр.  

Показники 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2021 р. 

до 

2018 р. 
млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% 

Доходи місцевих бюджетів - 

всього, в тому числі: 

         

 

Податкові надходження          

Неподаткові надходження          

Доходи від операцій з капіталом          

Цільові фонди          

Міжбюджетні трансферти          

 

Завдання 2 

На основі офіційних матеріалів Міністерства фінансів України (офіційного 

державного вебпорталу https://openbudget.gov.ua/) або Державної казначейської служби 

України та за взірцем таблиці 1 сформувати і заповнити аналогічну таблицю щодо динаміки, 

складу і структури доходів Державного бюджету України у 2018-2021 рр. На основі 

отриманих даних проаналізувати динаміку мобілізації доходів Державного бюджету України 

в розрізі окремих джерел. Визначити і обґрунтувати, які із джерел доходів формують основу 

Державного бюджету України та запропонувати власне бачення щодо можливих напрямів 

реформування дохідної частини Державного бюджету України в сучасних умовах. 

 

Завдання 3 
На основі офіційних матеріалів Міністерства фінансів України (офіційного 

державного вебпорталу https://openbudget.gov.ua/) або Державної казначейської служби 

України та за взірцем таблиці 1 сформувати і заповнити аналогічну таблицю щодо динаміки, 

складу і структури доходів одного з місцевих бюджетів України у 2018-2021 рр. (за 

вибором). На основі отриманих даних проаналізувати динаміку мобілізації доходів 

https://openbudget.gov.ua/
https://openbudget.gov.ua/
https://openbudget.gov.ua/
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відповідного місцевого бюджету в розрізі окремих джерел. Визначити і 

обґрунтувати, які із джерел доходів формують основу обраного для аналізу бюджету та 

запропонувати власне бачення щодо можливих напрямів реформування дохідної частини 

цього бюджету в сучасних умовах. 

Завдання 4 
На основі офіційних матеріалів Міністерства фінансів України (офіційного 

державного вебпорталу https://openbudget.gov.ua/) або Державної казначейської служби 

України заповнити таблицю 2. На основі отриманих даних проаналізувати динаміку 

податкових надходжень до місцевих бюджетів України в розрізі окремих податків. 

Визначити і обґрунтувати, які із  податкових надходжень формують основу дохідної частини 

таких бюджетів в Україні. Запропонувати власне бачення щодо можливих напрямів 

зростання податкових надходжень до місцевих бюджетів України в сучасних умовах. 

Таблиця 2 

Динаміка та структура податкових надходжень у складі доходів місцевих 

бюджетів України у 2018–2021 рр. 

 

Показники 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 

% млрд. 

грн. 
% 

Податкові надходження – всього,  

в тому числі: 

        

Податок на доходи фізичних осіб         

Податок на прибуток підприємств         

Рентна плата та плата за 

використання інших природних 

ресурсів 

        

Акцизний податок         

Місцеві податки і збори, з них:         

Єдиний податок          

Податок на майно         

 

Завдання 5 

На основі офіційних матеріалів Міністерства фінансів України (офіційного 

державного вебпорталу https://openbudget.gov.ua/) або Державної казначейської служби 

України та за взірцем таблиці 2 сформувати і заповнити аналогічну таблицю щодо динаміки, 

складу і структури податкових надходжень до Державного бюджету України у 2018-2021 рр. 

На основі отриманих даних проаналізувати динаміку податкових надходжень до Державного 

бюджету України в розрізі окремих податків. Визначити і обґрунтувати, які із джерел 

податкових надходжень формують основу дохідної частини Державного бюджету України та 

запропонувати власне бачення щодо можливих напрямів зростання податкових надходжень 

до Державного бюджету України в сучасних умовах. 

Завдання 6 

На основі офіційних матеріалів Міністерства фінансів України (офіційного 

державного вебпорталу https://openbudget.gov.ua/) або Державної казначейської служби 

України та за взірцем таблиці 2 сформувати і заповнити аналогічну таблицю щодо динаміки, 

складу і структури податкових надходжень до одного з місцевих бюджетів України у 2018-

2021 рр. (за вибором). На основі отриманих даних проаналізувати динаміку податкових 

надходжень до відповідного місцевого бюджету в розрізі окремих податків. Визначити і 

обґрунтувати, які із джерел податкових надходжень формують основу дохідної частини 

обраного для аналізу бюджету та запропонувати власне бачення щодо можливих напрямів 

зростання податкових надходжень до цього бюджету в сучасних умовах. 

 

Завдання 7 

На основі офіційних матеріалів Міністерства фінансів України (офіційного 

державного вебпорталу https://openbudget.gov.ua/) або Державної казначейської служби 

https://openbudget.gov.ua/
https://openbudget.gov.ua/
https://openbudget.gov.ua/
https://openbudget.gov.ua/
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України проаналізувати склад, динаміку і структуру видатків Державного та 

місцевих бюджетів України за функціональною класифікацією видатків. Обчислити питому 

вагу видатків соціального призначення (соціальний захист і соціальне забезпечення, освіту, 

духовний і фізичний розвиток, охорону здоров’я), які здійснюються за рахунок коштів 

Державного та місцевих бюджетів України. Результати оформити наочно (діаграми, графіки, 

рисунки, таблиці) та сформулювати власні висновки. 

Завдання 8 

На основі офіційних матеріалів Міністерства фінансів України (офіційного 

державного вебпорталу https://openbudget.gov.ua/) або Державної казначейської служби 

України заповнити таблицю 3. На основі отриманих даних проаналізувати динаміку 

внутрішнього та зовнішнього державного боргу України у його загальній структурі. Дати 

оцінку зміні структури державного боргу України упродовж останніх років. Оцінити 

управління державним боргом України у кризовому 2022 році. Висновки аргументувати. 

Таблиця 3  

Прямий та гарантований державний борг України у 2018-2021 рр.,  

млн. дол. США 

Показники станом на 

31.12.2018 р. 31.12.2019 р. 31.12.2020 р.          31.12.2021 р. 

Загальна сума державного та 

гарантованого державою боргу 

    

В тому числі: 

Внутрішній борг (усього) 

    

Зовнішній борг (усього)     

Прямий державний борг     

В тому числі: 

Внутрішній прямий борг 

    

Зовнішній прямий борг     

Гарантований державний борг     

В тому числі: 

Внутрішній гарантований борг 

    

Зовнішній гарантований борг     

 

Завдання 9 

На основі матеріалів сформованої таблиці 3 визначити частку зовнішньої та 

внутрішньої складових у структурі прямого державного боргу України і гарантованого 

державного боргу України у 2018–2021 рр. Зробити висновок щодо динаміки структури 

прямого і гарантованого державного боргу України упродовж 2018–2021 рр. 

 

Завдання 10 

На основі матеріалів сформованої таблиці 3 визначити темпи зростання (падіння) 

загального обсягу державного боргу України упродовж 2018–2021 рр. Висновки 

аргументувати. Дати оцінку процесам управління державним боргом України у період 

повномасштабної військової агресії з боку РФ. 

 

https://openbudget.gov.ua/
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7. ТРЕНІНГ З ДИСЦИПЛІНИ 
Тренінг з дисципліни проводиться з метою вироблення практичних навичок роботи у 

команді, розвитку здатності прогнозувати поведінку інших учасників та освоєння методів 

групової комунікації у вирішенні окремих завдань у сфері фінансів. 

Організація і порядок проведення тренінгу 

1. Вступна частина. Актуалізація теми тренінгового заняття та структуризація 

процесу його проведення. Ознайомлення студентів з метою тренінгу, його завданнями, 

процедурою проведення, очікуваними результатами. Представлення програми тренінгу. 

2. Організаційна частина. Встановлення правил проведення тренінгу, формування 

малих робочих груп (3-5 груп), визначення завдань та розподіл ролей. Забезпечення 

учасників тренінгу роздатковими матеріалами: таблицями, бланками документів, 

алгоритмами проведення, інструкціями. 

3. Практична частина. Виконання тренінгових завдань у малих групах з 

використанням базових та інноваційних методів проведення тренінгу за визначеною темою 

(проблемою). Підготовка презентаційних матеріалів за результатами виконання тренінгового 

завдання. 

4. Підведення підсумків. Презентація практичної роботи в малих групах. 

Обговорення результатів виконання завдань, обмін думками з проблематики теми тренінгу, 

підведення підсумків, оцінка результативності роботи в групах та досягнення поставлених 

цілей тренінгу. 

Тематика: Підвищення рівня фінансової грамотності населення 

1. Здійснити роботу по складанню особистого бюджету 

Етап 1 . Облік доходів за попередній місяць. 

Етап 2 . Аналіз витрат за попередній місяць  

Етап 3 . Виведення підсумкового сальдо за попередній місяць . 

Етап 4. Складання бюджету витрат на наступний місяць. Обговорення з родиною 

отриманого бюджету . 

Етап 5 . Аналіз, коригування та виявлення резервів зростання витрат та оптимізації 

доходів бюджету.  

Етап 6. Дослідження можливостей здійснення заощаджень домогосподарством.  

Етап 7. Зробити загальний висновок з виокремленням основних проблем управління 

фінансами домогосподарства та сформулювати  пропозиції щодо їх вирішення. 

2. Здійснити вибір банківської установи для фізичної особи, яка прагне:  

– отримати кредит; 

– вкласти кошти (з метою отримання доходу або збереження коштів. 

В країні з нестабільною політичною та економічною ситуацією складно обирати  

надійних партнерів, у тому числі і фінансових. Український банківський сектор зараз 

перебуває в кризовому стані. У такій ситуації особливо гостро постає проблема правильного 

вибору банку.  

У процесі тренінгу студентам необхідно оцінити: 

– прозорість роботи банку, відкритість інформації про власників і позитивну історію,  

– фінансові результати діяльності банку.  

–  дотримання нормативів НБУ окремими банками, порівняти нормативи банку із 

середніми значеннями по системі та нормативним значенням.  

– терміни кредитування,  

– можливість дострокового погашення кредиту,  

– наявність штрафів за дострокове погашення кредиту; 

– відсоткові ставки, комісії та інші статті витрат для клієнта банку; 

– визначити  участь банку у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб; 

– кредитну політику банку: установа, яка видає кредити без застави та при пред’явленні 

мінімального пакету документів не є надійним партнером для вкладників. 

Результати дослідження відобразити у вигляді порівняльної таблиці (по 5 банківських 

установах). 

Зробити загальний висновок з обґрунтуванням вибору окремого банку. 
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8.САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Для успішного вивчення і засвоєння дисципліни «Фінанси» студенти повинні 

володіти значним обсягом інформації, частину якої вони отримують і опрацьовують 

шляхом самостійної роботи. Самостійна робота полягає в опрацюванні навчальної і 

наукової фахової літератури. Презентація результатів самостійної роботи проходить на 

практичному занятті.  

 

№ 

теми 
Тематика 

К-сть годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

Тема 1 

Прогнозування основних векторів розвитку сучасної фінансової 

науки в Україні.  

Дискусійні питання суті і функцій фінансів 

Представити власне бачення на дискусійній платформі: «Фінанси – 

це філософія, наука чи мистецтво?» 

7 11 

Тема 2 

Дискусійні питання суті та складу фінансової системи 

Участь у дискусії «Сучасні виклики та проблеми розвитку 

фінансової системи України» 

7 11 

Тема 3 

Бюджетна політика України: стан, оцінка, перспективи. 

Напрями реформування податкової політики України в сучасних 

умовах. 

Групова робота з формування основних векторів державної 

фінансової політики в умовах пандемічних шоків та військової 

агресії в Україні. 

Схематично відобразити та пояснити методи впливу фінансового 

механізму на процеси  суспільного відтворення 

7 11 

Тема 4 

Дискусійні питання суті і функцій податків 

Оподаткування доходів громадян: зарубіжний та вітчизняний 

досвід 

Особливості фіскального регулювання в умовах війни та 

післявоєнного відновлення (підготувати наукову доповідь). 

Участь у дискусії «Проблеми податкової політики України в 

умовах військового стану». 

7 11 

Тема 5 

Охарактеризувати проблеми функціонування бюджетної системи 

України і обґрунтувати шляхи їх вирішення в умовах воєнного 

стану. (підготувати есе).  

Проблеми формування доходів Державного та місцевих бюджетів 

України та шляхи їх вирішення в умовах воєнного стану 

(підготувати презентацію). 

Особливості видатків Державного бюджету України у період війни 

Бюджетний дефіцит: фінансові та соціально-економічні аспекти 

(підготувати презентацію) 

7 11 

Тема 6 

Державний борг: структура та механізм формування (підготувати 

наукову доповідь) 

Участь у дискусії «Переваги і недоліки боргового фінансування» 

7 12 

Тема 7 

Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення. 

Участь у дискусії «Переваги і недоліки солідарної, 

накопичувальної та змішаної пенсійних систем».  

Доходи і видатки фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття 

7 12 
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1 2 3 4 

Тема 8 

Фінансові ресурси суб’єктів господарювання. 

Фінанси некомерційних організацій – громадських організацій в 

умовах війни. 

Роль некомерційних організацій – об’єднань громадян у 

підвищенні обороноздатності країни. 

Особливості започаткування власного бізнесу в Україні. 

Особливості оподаткування підприємців-фізичних осіб. 

7 11 

Тема 9 

Напрями максимізації доходів домогосподарств. 

Вектори раціоналізації витрат домогосподарств (підготувати 

презентацію). 

Участь у дискусії «Переваги і недоліки основних форм 

заощаджень домогосподарств». 

7 12 

Тема 10 

Фінансовий ринок у ресурсному забезпеченні потреб 

господарюючих суб’єктів (підготувати презентацію). 

1. Страхування та його роль у соціально-економічних процесах 

(підготувати наукову доповідь). 

2. Ринок фінансових послуг та його роль у соціально-економічних 

процесах (підготувати наукову доповідь).  

7 12 

Тема 

11 

Участь у дискусії «Допомога міжнародних фінансових організацій 

Україні: основні переваги та потенційні виклики». 

Багатоцільова грошова підтримка постраждалих від війни 

українців від ООН. 

Фінансова підтримка у період війни: хто і як допомагає 

українській економіці (підготувати наукову доповідь). 

Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями 

(підготувати презентацію). 

6 12 

Тема 

12 

1. Особливості функціонування і структура сучасних світових та 

національних фінансових систем. (підготувати презентацію по 

одній із країн за вибором студента). 

7 12 

 Разом 32 138 

 

9. Методи навчання  
У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні заняття, консультації, 

самостійна робота, робота у групах, метод опитування, тестування, реферування, виконання 

КПІЗ, есе, підготовка і презентація результатів досліджень. 

 

10. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання. 
У процесі вивчення дисципліни «Фінанси» використовуються такі засоби оцінювання 

та методи демонстрування результатів навчання:  

– поточне опитування, тестування;  

– презентації результатів виконаних завдань;  

– оцінювання результатів модульної контрольної роботи;  

– оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання;  

– оцінювання результатів самостійної роботи студентів;  

– наукова дискусія;  

– інші види індивідуальних і групових завдань;  

– екзамен. 

11. Політика оцінювання  
Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 

відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  
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Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і 

електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, 

закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

 

12. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
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  Заліковий модуль 3  
Заліковий модуль 4 

(екзамен) 
Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

Опитування під час 

заняття  

(теми 1–6) – 8 балів 

за тему – макс. 48 

балів. 
 

Модульна робота  

– макс. 52 бали. 

Опитування під час 

заняття  

(теми 7–12) – 8 балів 

за тему – макс. 48 

балів. 
 

Модульна робота – 

макс. 52 бали. 

Підготовка КПІЗ – 

макс. 40 балів. 
 

Захист КПІЗ – макс. 

40 балів. 
 

Виконання завдань 

під час тренінгу – 

макс. 20 балів. 

Тестові завдання  

(25 тестів по 3 бали 

за тест) – макс. 75 

балів. 
 
 

Теоретичне питання  

– макс. 25 балів. 

 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 
№ Найменування Номер 

теми 

1. Мультимедійний проектор  1–12 

2. Проєкційний екран  1–12 

3. Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, Opera, Google 

Chrome, Firefox)  

1–12 

4. Наявність доступу до мережі Інтернет  1–12 

5. Персональні комп’ютери  1–12 

6. Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення занять у 

режимі он-лайн (за необхідності)  

1–12 

7. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності)  

1–12 

8. Програмне забезпечення: ОС Windows  1–12 

9. Інструменти Microsoft Office (Word; Excel; Power Point і т. і.)  1–12 

10. Google Forms, Google Sheets  1–12 
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