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ФІНАНСИ 

(назва навчальної дисципліни) 
 

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Навчальна дисципліна «Фінанси» є теоретичною та практичною основою сукупності 

знань та вмінь, що формують профіль фахівця в фінансовій сфері. Викладання даної 
дисципліни випливає з необхідності більш доцільних знань як формуються, розподіляються і 
використовуються фонди необхідні для виконання функцій і завдань держави і здійснення 
розширеного відтворювального процесу і яким чином відбувається управління витрачанням і 
надходженням дефіцитних грошових ресурсів протягом певного періоду часу. 
 

2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 
Мета вивчення дисципліни: формування базових знань з теорії  фінансів, засвоєння 

закономірностей їх функціонування на макро- і макрорівнях як теоретичної основи 
фінансової політики і розвитку фінансової системи. 

Завдання: визначення суті та характерних ознак фінансів, їх ролі й місця в економічній 
системі, засад фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер і ланок фінансової 
системи та їх взаємодії. 

Предмет – фінансові  відносини, що виникають на різних рівнях економічної системи 
між державою, юридичними та фізичними особами необхідні для  формування, розподілу і 
використанню централізованих та децентралізованих грошових фондів необхідних для 
вирішення відтворювальних та соціально-економічних проблем в цілях розвитку держави. 

 
3. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 
зан. 

Теми заняття 

1 Тема 1. Виникнення фінансів, їх суть, функції і роль  
1. Виникнення фінансів та їх взаємозв’язок з державою. 
2. Етапи розвитку фінансів. 
3. Фінансове забезпечення відтворювального процесу. 
4. Функції фінансів. 

2 Тема 2. Фінансова політика 
1. Фінансова політика. 
2. Фінансовий механізм.  

3 Тема 3. Фінансова система 
1. Формування фінансової системи держав з ринкової економікою. 
2. Фінансова система України. 

4,5 Тема 4. Податки. Податкова система 
1. Сутність і функції податків. 
2. Елементи системи оподаткування. 
3. Класифікація податків. 
4. Податкова політика і принципи оподаткування в Україні. 

6,7 Тема 5. Бюджет. Бюджетна система 
1. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету. 
2. Бюджетна система України. 
3. Бюджетний процес в Україні. 



  

8 Тема 6. Бюджетний дефіцит 
1. Поняття бюджетного дефіциту 
2. Критерії класифікації основних видів бюджетного дефіциту. 
3. Джерела погашення бюджетного дефіциту. 

9 Тема 7. Державний кредит 
1. Сутність і функції кредиту. 
2. Форми та різновиди кредиту 
3. Державний кредит і державний борг 

10 Тема 8. Місцеві фінанси.  
1. Місцеві фінанси в економічній системі держави 
2. Місцеві бюджети - фінансова основа місцевого самоврядування 
3. Збалансування місцевих бюджетів 

11 Тема 9. Соціальні позабюджетні фонди 
1. Призначення і роль державних позабюджетних фондів. 
2. Джерела формування соціальних позабюджетних фондів та напрями їх 
використання. 

12,13 Тема 10. Фінанси суб’єктів господарювання 
1. Фінансові відносини суб'єктів господарювання 
2. Фінансові ресурси підприємства, їх склад і джерела формування 
3. Фінанси комерційних підприємств: їх види та зміст фінансової роботи 
4. Особливості фінансів некомерційних підприємств 

14 Тема 11. Фінанси домогосподарств 
1. Економічна сутність фінансів домогосподарств. 
2. Склад фінансів домогосподарств. 

15 Тема 12. Страхування. Страховий ринок 
1. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. 
2. Форми страхових фондів і організація страхування. 
3. Страховий ринок і його структура 

 
 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

зан. Тема занять 

1 Тема 1. Виникнення фінансів, їх суть, функції і роль  
2 Тема 2. Фінансова політика 
2 Тема 3. Фінансова система 

4,5 Тема 4. Податки. Податкова система 
6,7 Тема 5.  Бюджет. Бюджетна система 
8 Тема 6. Бюджетний дефіцит 
9 Тема 7. Державний кредит 
10 Тема 8. Місцеві фінанси. 
11 Тема 9. Соціальні позабюджетні фонди 

12,13 Тема 10. Фінанси суб’єктів господарювання 
14 Тема 11. Фінанси домогосподарств 
15 Тема 12. Страхування. Страховий ринок 

 
5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ п/п Вид роботи / Назва теми 

1. Підготовка до аудиторних занять 



  

2. Підготовка до контрольних заходів 
3. Виконання курсової роботи: 
3.1 збір та обробка даних 
3.2 написання розділі курсової роботи 
3.3 підготовка до захисту 
4. Підготовка до екзамену 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та навичок з 

навчальної дисципліни використовуються наступні методи контролю: усний, письмовий, 
тестовий, практична перевірка. 
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