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1. Опис навчальної дисципліни 

«Фінанси»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  - 4 

 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 
 

Обов’язкова 

Модулів – 2 

Спеціальність 

071 Облік та 

оподаткування  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3 3 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  реферат 

 

Семестр 

Загальна кількість годин 

120 
5 6 

Тижневих годин   для   
денної форми  навчання 

 аудиторних – 4 
 самостійної роботи 

 студента – 5  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

Лекції 

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 8 год. 

Лабораторні 

-  год. -  год. 

Самостійна робота 

60 год. 106 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

30 год. 50 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

- год. - год. 

Вид контролю: 
  іспит   Іспит 
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Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1,4 

для заочної форми навчання – 0,15 

 

 

 

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Фінанси» - формування у 

майбутніх фахівців сучасного економічного мислення та системи знань  щодо 

сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості 

валового внутрішнього продукту на макро- і мікрорівнях, навчання студентів 

використовувати вивчений матеріал для розв’язання практичних завдань. 

Завданнями вивчення дисципліни  «Фінанси» є:  

- визначення сутності фінансів, їх функцій та ролі в розширеному 

відтворенні;  

- дослідження фінансової системи України;  

- вивчення особливостей фінансової політики і фінансового механізму;  

- з’ясування сутності фінансів підприємств;  

- дослідження  сутності і призначення державних фінансів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: сутність фінансів та їх роль в ринковій економіці;  принципи 

побудови фінансової системи; сутність і типи фінансової політики; методи і 

принципи організації фінансів підприємств;  економічну природу і функції 

бюджету;  поняття бюджетного процесу та його основні стадії;  причини 

бюджетного дефіциту і методи його фінансування. 

вміти: вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах 

фінансової системи; аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та 

зарубіжному фінансовому ринку; прогнозувати майбутній розвиток фінансових 

відносин; обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань 

фінансового характеру тощо. 

 

 

3. Зміст навчального матеріалу дисципліни 

 

  Змістовий модуль 1.  Загальнотеоретичні основи фінансів 

 

Тема 1. Сутність фінансів, їх функції та роль в розширеному відтворенні 

(Фінанси – специфічна форма суспільних відносин. Функції фінансів. Призначення 

та роль фінансів.) 
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Тема 2. Фінансова система України (Поняття та принципи побудови 

фінансової системи. Характеристика сфер та ланок фінансової системи. 

Організаційні основи функціонування фінансової системи.) 

 

Тема 3.  Фінансова політика і управління фінансами (Фінансова політика як 

важлива складова економічної політики держави.  Стратегія і тактика 

фінансової політики.  Фінансовий механізм і його елементи.  Фінансове 

планування. Управління фінансами та принципи фінансового контролю. Види, 

форми і методи фінансового контролю. Фінансові важелі.) 

 

Тема 4.  Фінанси підприємств (Сутність і функції фінансів підприємств. 

Методи і принципи організації фінансів підприємств. Фінансові ресурси 

підприємств, їх склад і джерела формування.) 

 

Тема 5. Державні фінанси (Сутність і призначення державних фінансів. 

Фінансові ресурси держави.  Державні доходи. Державні видатки.) 

 

Тема 6. Податки і податкова система (Поняття і функції податків. 

Принципи  оподаткування.  Елементи системи оподаткування.  Класифікація 

податків та їх характеристика.  Суть, значення та роль податкової системи в 

системі державних доходів.) 

 

Змістовий модуль 2. Ланки фінансової системи  

 

Тема 7. Бюджет і бюджетна система ( Економічна природа і функції 

бюджету. Бюджетна система України.  Бюджетний процес в Україні.  

Міжбюджетні відносини та їх регулювання.) 

 

Тема 8. Доходи і видатки Державного бюджету (Економічна сутність та 

джерела формування доходів бюджету. Класифікація бюджетних доходів. 

Сутність, склад і структура видатків бюджету. Бюджетний дефіцит і його 

вплив на розвиток економіки.) 

 

Тема 9. Місцеві фінанси (Місцеві фінанси, їх суть і значення в економічній 

системі держави. Склад місцевих фінансових ресурсів. Місцеві бюджети –  

фінансова основа місцевого самоврядування.  Доходи та видатки місцевих 

бюджетів.) 

 

Тема 10. Державний кредит і державний борг (Економічна сутність,  роль і 

функції державного кредиту. Форми державного кредиту.  Державний борг, його 

формування,  обслуговування та економічні наслідки. Управління державним 

боргом.) 

 

Тема 11. Державні цільові фонди (Соціально-економічна сутність та роль 

державних централізованих цільових фондів. Пенсійний фонд України. Фонд 
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соціального страхування України.) 

 

Тема 12. Фінансовий ринок (Сутність і значення фінансового ринку, його 

роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів. Структура фінансового 

ринку. Класифікація фінансових ринків. Поняття і види цінних паперів.) 

Тема 13. Страхування та страховий ринок (Економічна сутність та функції 

страхування. Страхові відносини та їх учасники. Організація страхування. 

Страховий ринок.) 

 

Тема 14. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин (Сутність і 

призначення міжнародних фінансів. Валютний ринок та його функції.  Суб’єкти і 

об’єкти валютного ринку.) 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни (тематичний план) 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо-

го  

У тому числі Усьо

-го  

у тому числі 

Л П Л

а

б 

Інд С.р. л П лаб Інд С.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні основи фінансів 

Тема 1. Сутність 

фінансів, їх функції 

та роль в розшире-

ному відтворенні 

8 2 2 - 2 4 10 1 1 - 4 8 

Тема 2. Фінансова 

система України 

8 2 2 - 2 4 10 1 1 - 4 8 

Тема 3. Фінансова 

політика і управлін-

ня фінансами 

16 4 4 - 4 8 10 1 1 - 4 8 

Тема 4. Фінанси 

підприємств  

8 2 2 - 2 4 10 1 1 - 4 8 

Тема 5. Державні 

фінанси 

8 2 2 - 2 4 8 - - - 4 8 

Тема 6. Податки і 

податкова система 

8 2 2 - 2 4 8 - - - 4 8 

Разом за змістовим 

модулем 1 

56 14 14 - 14 28 56 4 4 - 24 48 

Змістовий модуль 2. Ланки фінансової системи 

Тема 7. Бюджет і 

бюджетна система 

8 2 2 - 2 4 11 1 2 - 4 8 

Тема 8. Доходи і 

видатки Державного 

бюджету 

8 2 2 - 2 4 6 1 1 - 2 4 

Тема 9.  Місцеві 8 2 2 - 2 4 7 - 1 - 2 6 
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фінанси 

Тема 10. Державний 

кредит і державний 

борг 

8 2 2 - 2 4 8 - - - 4 8 

Тема 11. Державні 

цільові фонди 

8 2 2 - 2 4 8 - - - 4 8 

Тема 12. Фінансовий 

ринок 

8 2 2 - 2 4 8 - - - 4 8 

Тема 13. Страху-

вання та страховий 

ринок 

8 2 2 - 2 4 8 - - - 4 8 

Тема 14. Фінансовий 

механізм зовнішньо-

економічних 

відносин 

8 2 2 - 2 4 8 - - - 2 8 

Разом за змістовим 

модулем 2 

64 16 16 - 16 32 64 2 4 - 26 58 

              
Усього годин  120 30 30 - 30 60 120 6 8 - 50 106 

 

 

 

5. Теми  семінарських, практичних, лабораторних  занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 
Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 Сутність фінансів, їх функції та роль в розширеному 

відтворенні 

2 1 

2 Фінансова система України 

 

2 1 

3-4 Фінансова політика і управління фінансами 

 

4 1 

5 Фінанси підприємств 

 

2 1 

6 Державні фінанси 

 

2 - 

7 Податки і податкова система 

 

2 - 

8 Бюджет і бюджетна система 

 

2 2 

9 Доходи і видатки Державного бюджету 

 

2 1 

10 Місцеві фінанси 

 

2 1 

11 Державний кредит і державний борг 

 

2 - 

12 Державні цільові фонди 

 

2 - 

13   Фінансовий ринок 2 - 
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14 Страхування та страховий ринок 

 

2 - 

15 Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин 2 - 

 Всього 30 8 

                                                                                                            

 

6. Завдання для самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

Годин 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  15 16 

2 Підготовка до лабораторних та практичних занять 15 10 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на 

лекції  

- 30 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 30 50 

5 Виконання курсового проекту (роботи) - - 

Разом з дисципліни 60 106 

    

 

 

 

7. Індивідуальні завдання 
 

№ 

з\п 

Назва індивідуального завдання   

1. Шляхи перебудови фінансових відносин на 

сучасному етапі розвитку економіки України. 
 

2. Роль фінансової системи у забезпеченні фінансової 

стабілізації. 
 

3. Державна політика у сфері фінансів та роль держави 

у розвитку економіки. 
 

4. Удосконалення фінансового механізму в Україні  на 

сучасному етапі розвитку економіки. 
 

5. Державний фінансовий контроль і його роль у 

забезпеченні фінансової дисципліни. 
 

6. Фінансовий механізм, його складові елементи і 

загальна характеристика. 
 

7. Податкова політика на сучасному етапі.  
8. Податкова система на сучасному етапі.  
9. Управління фінансами в розвинутих зарубіжних 

країнах. 
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10. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства.  
11. Особливості організації фінансів підприємств різних 

організаційно-правових форм господарювання. 
 

12. Сучасний стан організації та функціонування 

системи державних фінансів України. 
 

13. Бюджет – основний фінансовий план держави.  
14. Порівняльна характеристика бюджетної системи 

України та однієї із зарубіжних країн. 
 

15. Особливості бюджетної політики України на 

сучасному етапі. 
 

16. Роль державного бюджету у впровадженні в Україні 

інноваційної моделі соціально-економічного 

розвитку. 

 

17. Видатки бюджету на соціальний захист населення. 

 
 

18. Структура державного боргу та механізм його 

формування. 
 

19. Державний борг України та механізм його 

обслуговування. 
 

20. Вплив державного боргу на фінансове становище 

держави. 
 

21. Зовнішній державний борг в країнах з перехідною 

економікою. 
 

22. Місцеві фінанси як система.  
23. Функції місцевих фінансів.  
24. Місцеві бюджети – основна ланка місцевих фінансів.  
25. Зміст і складові міжбюджетних відносин та методи 

бюджетного регулювання. 
 

2 6. Державні цільові фонди, що входять до складу 

державного бюджету та причини їх створення. 
 

27. Класифікація економічних ризиків та їх місце у 

страхуванні. 
 

28. Основні сфери впливу розвитку страхування на 

соціально-економічний стан суспільства. 
 

29. Фінансові механізми стабілізації й розвитку 

страхової справи в Україні. 
 

30. Державне регулювання фінансового ринку в Україні.  
31. Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні. 
 

32. Сучасні тенденції розвитку світової економіки та 

міжнародних фінансів. 
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8. Методи контролю 

 

Поточне тестування, підсумковий модульний контроль здійснюється 

відповідно до вимог «Положення про рейтингову систему оцінки знань 

студентів». 

Для контролю знань студентів передбачено: 

- вхідний контроль знань; 

- поточне тестування на практичних заняттях; 

- письмова контрольна робота; 

- захист реферату; 

- колоквіум;  

- представлення результатів власних досліджень до конференцій. 

 

 

                                                         9.Методи навчання   

 

При викладанні курсу використовуються такі види занять, як: лекції, 

практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота студентів. 

З метою забезпечення кращого засвоєння  студентами поточного матеріалу 

передбачається під час проведення лекції максимально тісно пов’язувати його з 

реальним життям, наповнювати конкретним змістом, відображати в ньому всі 

активні зміни, які відбуваються у сфері фінансів. 

Для збільшення інтересу студентів до процесу навчання  і підвищення їх 

уваги передбачається провести дискусії за темами «Роль держави у забезпеченні 

фінансової стабілізації» та «Місцеві бюджети в умовах фінансової 

децентралізації». При аналізі найбільш гострих та проблематичних питань 

планується застосовувати метод “мозкового штурму”. 

При проведенні практичних занять за всіма темами передбачено 

організовувати бесіди по окремих питаннях теми (семінар-дискусія), що 

розглядається на занятті, порівнювати теоретичний матеріал з реальними подіями, 

що відбуваються у світі та  Україні.  

Для забезпечення більш глибокого вивчення дисципліни «Фінанси» і 

сформування навичок у студентів щодо самостійного використання набутих 

теоретичних знань та з метою виконання індивідуального завдання 

передбачається застосування методу активізації «робота в малих групах». 

При виконанні реферативного завдання студенти отримують відповідну 

тему. Передбачається, що студенти після виконання індивідуального завдання 

готовлять доповідь для публічного обговорення в аудиторії та проведення 

дискусії.   

Метод презентації використовується під час захисту індивідуального 

завдання. 

 

 

          

10. Схема нарахування балів студентів 
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Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

Денна Заочна 

min 

д/з 

Max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min Max min Max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

5 семестр  

 

 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. “Загальнотеоретичні основи фінансів” 
(назва) 

Робота на лекціях 0,5/1 

 
1/2 7 3,5 7 2 2 4 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 
2/3 3/4 7 14 21 2 6 8 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
     2 17,5 - - - 2 4 35 

Виконання  індивідуальних 

завдань 

 

   12,5/8 

 

 

7/12 

 

1 
  

12,5 
7  1 8  12 

Проміжна сума  – – – 30 35 – 20 59 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
20 40/41  1 20 40 1 40 41 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
   10/- 15/- 1 10 15 - - - 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/-  0 10 - - - 

Оцінка за змістовий модуль 

1 
– – – 60 100 – 60 100 

 

Змістовий модуль 2. “Ланки фінансової системи” 
(назва) 

Робота на лекціях 1/2 2/4 8 8 16 1 2 4 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 
3 4 8 24 32 2 6 8 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
  1 6,5 - - - 6 6 39 

Виконання  індивідуальних 

завдань 

 

8 

  

12 1   8 12  1 8  12 

Проміжна сума  – – – 40 60 – 20 59 
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Модульний контроль 

(колоквіум) 
20 

40 

/41 
  20 40 1 40 41 

Оцінка за змістовий модуль 

2 
   60 100  60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 

 

 

 

11. Методичне забезпечення навчальної дисципліни 

 

1. Конспект лекцій з курсу «Фінанси» для бакалаврів 6.030504, 6.030507, 6.030509 

денної та заочної форм навчання /Укл. О.В. Тарасова. – Одеса, ОНАХТ, 2016. –  

59 с. 

2. Підручники і навчальні посібники (див. розділ 12).  

3. Ілюстраційний матеріал.  

4. Тести для поточного і підсумкового контролю. 

5. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Фінанси” для  студентів 

напрямів підготовки 6.030504, 6.030507, 6.030509 денної форми навчання /Укл. 

О.В.Тарасова. – Одеса: ОНАХТ, 2016. –  12 с. 

 

  

 

12. Рекомендована література 

 

 

Базова 

 

1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997. 

2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР),     

2010, № 50-51, ст.572. 

3. Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок”// Відомості   

Верховної Ради України. – 2006. - № 31. 

4. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. //    

Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 29. 

5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 17 січня 2001 р. //  

Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. 

6.Україна. Закон. “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня  

1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. 

7.Україна. Закон. “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 29. 

8. Опарін В.М. Фінанси: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. 

9.  Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. 

10.  Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. та ін. Податкова система 

України: Підручник / За ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. 

11.  Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: 
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КНЕУ, 2004.      

 

 

 

 

Допоміжна 

 

1. Україна. Закон. “Про національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні” від 21 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 2001. - № 7. 

2. Україна. Закон. “Про господарський кодекс України” // Голос України. – 

2003. – 27 лютого. - № 49-50. 

3. Україна. Президент. “Про державне казначейство України”: Указ // Діло. – 

1995. - № 43. 

4. Берлин С.И. Теория финансов: Учеб. Пособие. – М.: Приор, 2000. 

5. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2001. 

6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: 

НІОС, 2002. 

 

 

 
13. Інформаційні ресурси 

 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ,  ауд. 

А-301. 

 

Інтернет джерела: 

1. УКРІНФОРМ: БІЗНЕС - НОВИНИ" http://info.dinau.com.ua 

2. Ukraine Business & Economy http://www.oon.com.ua  

3. Офіційний сайт Держкомстату України   http://www.ukrstat.gov.ua 

4. “Електронні вісті”  http://www.elvisti.com  

5. Офіційний сайт Верховної Ради України  http://www.rada.gov.ua 

6. Преса України  http://www.brama.com/news/ukr.html   

7. Комп&ньон   http://www.maximum.com.ua    

 

Адреси бібліотек: 

1. Бібліотека ОНАХТ, вул. Канатна 112, корпус А, тел. 712-41-68, 712-41-

34. 

2. Одеська Наукова бібліотека національного університету ім. І.І. 

Мечникова: вул. Преображенська, 24. 

3. Одеська державна бібліотека ім. А.М. Горького:  вул. Пастера, 13. 

4. Одеська державна бібліотека ім. Грушевського: вул. Троїцька 49, корп. 

51. 

 

http://info.dinau.com.ua/
http://www./
http://www.brama.com/news/ukr.html
http://www.maximum.com.ua/default_max.htm
http://www/
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Адреси Інтернет-клубів: 

1. «Гараж», вул. Канатна, 110. 

2. «Мевепік», вул. Піонерська, 5В. 

3. «Ворон», пр. Шевченка, 10/1. 

 

 

 

 

14. Доповнення та зміни до робочої програми навчальної дисципліни 

 

Назва навчальної дисципліни 

 

№ з\п Зміст доповнень і змін 

1.  

….  

 

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри ____________________ 

 

Протокол від  “____”________________20__ року № ___ 

 

         Завідувач кафедри _________________________________________________ 

 

_______________       __________________________ 
                                                                                               (підпис)                                                         (прізвище та ініціали)                                                      
“_____”___________________ 20___ року  

 

 


