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Дисципліна «Фінанси» спрямована на формування у студентів базових знань з теорії фінансів, 

засвоєння закономірностей функціонування фінансів на макро-, мезо- і мікрорівнях та обґрунтування 
тенденцій розвитку фінансових систем у сучасних умовах. 

Структура курсу 
 

№ з/п  Тема Результати навчання Завдання 

1 Предмет фінансової 
науки як пізнання 
сутності фінансів 

знати предмет фінансової науки, історичну, 
економічну і вартісну сутність фінансів; 
володіти категоріальним та понятійним 
апаратом у сфері фінансів; розуміти 
необхідність та характерні особливості 
фінансів; володіти навиками щодо 
розмежування складових фінансової системи та 
знати їх характеристики. 

Тести, 
питання 

2 Генезис і еволюція 
фінансів 

знати історичні передумови виникнення і 
розвитку фінансів; ідентифікувати податки як 
найпростішу форму фінансових відносин, 
володіти знаннями щодо їх еволюції; знати 

Тести, 
питання 
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  основні віхи історичного розвитку фінансів 
України. 

 

3  Становлення та 
розвиток фінансової 
науки 

розуміти сутність фінансової науки; 
ідентифікувати суб’єкти, об’єкти та структуру 
фінансової науки; володіти знаннями щодо 
історичних передумов виникнення фінансової 
науки та її ролі в суспільстві; знати етапи 
розвитку фінансової науки впродовж 15–20 ст. 

Тести, 
питання 

4 Фінансове право і 
фінансова політика 

розуміти зміст фінансової політики як важливої 
складової економічної політики; розмежовувати 
та характеризувати види фінансової політики; 
визначати взаємозв’язки між фінансовою 
політикою і фінансовим правом; розуміти 
сутність фінансового механізму та 
характеризувати його основні елементи. 

Кейси 

5 Податки. Податкова  
система 

обґрунтовувати економічну сутність, 
призначення і функції податків; визначати 
елементи та класифікаційні ознаки податку; 
розумітити основи побудови податкової 
системи; ідентифікувати податкові системи 
унітарної і федеративної держав; 
характеризувати податкову політику України, 
давати їй оцінку та розробляти пропозиції щодо 
її удосконалення. 

Кейси, 
задачі 

6 Бюджет. Бюджетна   
система 

розуміти економічну сутність і призначення 
бюджету; характеризувати функції бюджету; 
оперувати знаннями щодо бюджетної 
політики, бюджетного механізму, бюджетного 
устрою і бюджетної системи; виокремлювати 
складові бюджетної системи і знати принципи її 
побудови; обґрунтовувати сутність доходів 
бюджету та знати їх класифікацію; вміти 
визначати зміни у динаміці податкових і 
неподаткових доходів бюджету; розуміти 
сутність видатків бюджету та знати їх 
класифікацію; розрізняти форми бюджетного 
фінансування; характеризувати основні стадії 
бюджетного процесу. 

Тести, 
задачі 

7 Бюджетний дефіцит вміти обґрунтовувати сутність бюджетного 
дефіциту, характеризувати причини його 

Тести, 
питання 



3  

  виникнення та аналізувати соціально-
економічні наслідки для суспільства; визначати 
джерела фінансування бюджетного дефіциту; 
розробляти рекомендації щодо напрямів 
скорочення дефіциту бюджету. 

 

8 Державний кредит розуміти сутність державного кредиту як 
фінансової категорії, його призначення і роль; 
вміти аналізувати внутрішні державні 
запозичення та знати їх форми; розмежовувати 
державні та місцеві позики; здійснювати оцінку 
зовнішніх державних запозичень; 
обґрунтовувати причини виникнення і 
зростання державного боргу; визначати 
найбільш ефективні методи управління 
державним боргом. 

Кейси 

9 Місцеві фінанси. 
Бюджетний федералізм  і 
фінансове вирівнювання 

знати основні теорії місцевих фінансів; 
визначати сутність місцевих фінансів, їх роль і 
призначення; здійснювати оцінку складових 
місцевих фінансів; характеризувати місцеві 
фінансові інститути; ідентифікувати місцеві 
бюджети як основу фінансового забезпечення 
місцевого самоврядування; трактувати 
бюджетний федералізм як механізм заохочення 
до самодостатності та нарощування фінансово- 
економічного потенціалу самоврядних 
адміністративно-територіальних утворень; 
визначати роль міжбюджетних трансфертів у 
збалансуванні місцевих бюджетів. 

Тести, 
питання 

10 Соціальні 
позабюджетні фонди 

знати сутність та суспільне призначення 
соціальних позабюджетних фондів; 
характеризувати соціальні позабюджетні 
фонди згідно їх класифікаційних ознак; 
володіти знаннями щодо організації пенсійного 
страхування; вміти визначати переваги і 
недоліки солідарної, накопичувальної і 
змішаної пенсійних систем; знати порядок 
нарахування, обчислення та сплати страхових 
внесків за державним пенсійним страхуванням. 

Питання, 
задачі 

11 Фінанси суб’єктів 
господарювання 

розуміти зміст поняття «суб’єкт 
господарювання», знати ознаки його 
ідентифікації; характеризувати фінанси 
суб’єктів господарювання згідно їх 

Тести, 
задачі 
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  класифікації за секторами національної 
економіки. 

 

12 Фінанси 
домогосподарств 

розуміти сутність домогосподарства як 
інституційної економічної одиниці та суб’єкта 
фінансових відносин; визначати особливості 
фінансів домогосподарств залежно від сфери їх 
функціонування; ідентифікувати джерела, види 
і форми доходів домогосподарств; знати 
класифікацію витрат домогосподарств; набути 
навики складання особистого (сімейного) 
бюджету; обґрунтовувати сутність і мотиви 
заощаджень домогосподарств, знати їх основні 
форми; розуміти необхідність і тенденції 
розвитку особистих фінансів у сучасних 
умовах. 

Тести, 
питання 

13 Страхування. 
Страховий ринок 

знати    трактування     фінансової     категорії 
«страхування», розуміти її економічний зміст 
та функції; розрізняти елементи страхування; 
характеризувати галузі страхування згідно 
класифікаційних ознак; знати структуру і 
характеристику елементів страхового ринку; 
здійснювати аналіз взаємовідносин 
страховиків і страхувальників; давати оцінку 
державному          регулюванню  страхової 
діяльності. 

Кейси 

14 Фінансовий ринок характеризувати фінансовий ринок як 
економічну категорію, знати функції 
фінансового ринку; визначати роль фінансового 
ринку у системі економічних відносин; 
здійснювати оцінку впливу фінансових 
посередників на ефективність функціонування 
фінансового ринку; знати види інструментів та 
інституційну структуру фінансового ринку. 

Тести, 
кейси 

15 Фінансовий 
менеджмент 

розуміти сутність фінансового менеджменту; 
ознайомитися з теоріями прийняття фінансових 
рішень; вміти розробляти, приймати та 
реалізовувати фінансові рішення та 
здійснювати їх оцінку. 

Тести, 
питання 

16 Міжнародні фінанси обґрунтовувати сутність поняття «міжнародні 
фінанси»; розуміти міжнародний ринковий 

Тести, 
питання 
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  механізм перерозподілу фінансових ресурсів і 
капіталу; володіти знаннями щодо внутрішньої 
структури міжнародних фінансових відносин; 
розуміти роль  міжнародних фінансових 
інституцій  у розвитку міжнародних і 
національних економік та фінансових систем. 

 

17 Фінансова безпека 
держави 

володіти категоріями «економічна безпека» та 
«фінансова безпека» й розуміти їх базові 
елементи; вміти визначати внутрішні та 
зовнішні загрози фінансовій безпеці держави, 
суб’єктів господарювання та домогосподарств; 
знати особливості механізму та системи 
забезпечення фінансової безпеки держави; 
здійснювати аналіз індикаторів стану 
фінансової безпеки України. 

Тести, 
питання 

18  
 
Фінанси країн з 
розвиненою ринковою 
економікою 

знати сучасні риси фінансових систем країн з 
розвиненою ринковою економікою; визначати 
загальні закономірності і національні 
особливості розвитку фінансів у країнах з 
розвиненою ринковою економікою; 
характеризувати фінансові системи країн з 
розвиненою ринковою економікою. 

Тести, 
питання 

19 Фінанси Європейського 
Союзу 

володіти знаннями щодо етапів економічної 
інтеграції в Європі, її сутності, причин і змісту; 
знати особливості організації фінансів 
Європейського Союзу; розуміти основні 
положення Програми уніфікації і гармонізації 
державних фінансів країн-членів ЄС; 
ознайомитися із доходами та видатками 
бюджету ЄС; знати організацію бюджетного 
процесу Європейського Союзу; 
характеризувати інституції ЄС та визначати їх 
роль у формуванні єдиної фінансової політики. 

Тести, 
питання 
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Політика оцінювання 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

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. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-
лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за дисципліну розраховується наступним чином: 
 

 
Заліковий  
модуль 1 

 
Заліковий  
модуль 2 

 

 
Заліковий  
модуль 3 

 
30% 40% 30% 

1. Усне опитування під  час 
занять (10 тем по 5 балів = 

50 балів). 
2. Письмова робота = 50  

балів 

1. Усне опитування під час 
занять (9 тем по 5 балів = 

45 балів). 
2. Ректорська контрольна 

робота = 55  балів 

1. Написання КПІЗ = 60 
балів 

2. Захист КПІЗ = 20 балів 
3. Оцінка за тренінг = 20 

балів 
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Шкала оцінювання студентів: 
ECTS Бали Зміст 

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 курсом 
 
 
  


