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Рекомендується для галузі 

знань (спеціальності, 

освітньої програми) 

ОП «Логистика» спеціальності 073 «Менеджмент», 

ОП «Менеджмент та адміністрування» спеціальності 

073 «Менеджмент», ОП «Підприємницька 

діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», ОП «Управління та 

адміністрування регіональних економічних систем 

Рівень ВО бакалавр 

Курс на якому буде 

викладатись 
3 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення дисципліни 
немає 

Що буде вивчатися 

Навчальна дисципліна формує у студентів 

фундаментальні знання з функціонування фінансів та 

їх впливу на соціально-економічний розвиток 

суспільства, про структуру фінансової системи 

держави, порядок формування та використання 

фондів фінансових ресурсів, які забезпечують 

функціонування кожної окремої її складової. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни сприяє формуванню у 

студентів компетенцій щодо механізму 

функціонування фінансів, їх функцій; створенню 

базових знань про державні, корпоративні і 

міжнародні фінанси; функціонування фінансової 

системи держави; розумінні закономірностей у сфері 

фінансових відносин держави, господарюючих 

суб’єктів та населення, розкриття можливостей 

використання цих закономірностей у практиці 

фінансової роботи. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вивчення дисципліни дозволить: 

 об’єктивно оцінювати економічні процеси, які 

відбуваються в суспільстві; 

 аналізувати тенденції розвитку фінансової системи 

держави, їх окремих ланок, визначати вплив і 



взаємозв’язок фінансової сфери та соціально-

економічних процесів у національній економіці; 

 розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і 

практики здійснення фінансової політики держави; 

 застосовувати знання з фінансової науки в 

практичній діяльності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вивчення дисципліни спрямоване на: 

 обізнаність щодо основних наукових підходів та 

сучасних концепцій розвитку фінансів; 

 розуміння структури ланок фінансової системи 

держави та здатність визначити основні 

взаємозв’язки між ними; 

 розуміння організаційної структури управління 

фінансовою системою, фінансового механізму 

держави та його складових; 

 здатність аналізувати основні проблеми, які 

виникають в ході функціонування фінансового 

механізму та засоби їх розв’язання; 

 розуміння форм і видів фінансових ресурсів, які є у 

розпорядженні суб’єктів фінансових відносин; 

 уміння визначати вплив фінансів на розвиток 

ринкових відносин; 

 здатність аналізувати можливости використання 

фінансів для формування ефективної економічної 

політики держави 

Інформаційне забезпечення НМК дисципліни, Office 365 

Види навчальних занять 

(лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

Лекції, семінарські / практичні заняття 

Вид семестрового 

контролю 
екзамен 

Максимальна кількість 

здобувачів 
50 

Мінімальна кількість 

здобувачів 
7 

 


