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ВСТУП 
 

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою 
як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. 
Практично всі економічні інструменти господарювання – 
ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна 
діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо – пов’язані з 
фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий характер. 

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту 
основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, 
які розкривають конкретні питання фінансів у різних ланках 
фінансової системи 

Навчальна дисципліна «Фінанси» є вибірковою дисципліною циклу 
професійної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 
„бакалавр” напряму підготовки «Туризм». 

Предметом вивчення дисципліни виступають економічні відносини 
з приводу формування, розподілу і використання централізованих і 
децентралізованих фондів у грошовій формі. 

Метою вивчення дисципліни є: формування базових знань з теорії 
фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і 
мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку 
фінансової системи.  

Основні завдання курсу: вивчення сутності, функцій та ролі 
фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного 
розвитку; теоретичних основ державних, корпоративних і 
міжнародних фінансів; засад функціонування фінансової системи 
держави. Вивчивши дисципліну «Фінанси», студенти повинні  

знати: предмет фінансової науки, фінансові категорії, генезис і 
еволюцію фінансів як економічної категорії; фінансове право та 
правове регулювання фінансової діяльності, зміст державної 
фінансової політики; суть, функції та класифікацію податків, зміст і 
побудову податкової системи; визначення та функції бюджету, 
бюджетний устрій та склад бюджетної системи, економічну сутність 
доходів і видатків Державного бюджету України; економічну сутність, 
необхідність і роль страхування, класифікацію галузей, види і форми 
страхування, сутність і структуру страхового ринку, склад його 
учасників; сутність і класифікацію фінансового ринку, інструменти 
фінансового ринку; сутність фінансів суб’єктів господарювання, їх 
функції та основи організації; призначення, функції та складові 
міжнародних фінансів, сферу міжнародних фінансових відносин, 
склад і структуру світового фінансового ринку; фінансовий 
менеджмент як галузь науки управління, сутність та роль фінансового 
менеджменту, загальні та специфічні його функції; 

Вивчивши дисципліну «Фінанси», студенти повинні  



  

вміти: аналізувати та оцінювати показники бюджету, 
ефективність державної фінансової політики; визначати 
величину виручки від реалізації продукції, прибутку суб’єкта 
підприємництва; потребу в оборотному капіталі та показники 
стану й ефективності його використання; оцінювати фінансовий 
стан суб’єкта підприємництва; розраховувати обсяги податків та 
зборів; обчислювати величини ризиків; визначати доходи, 
витрати, фінансові результати страхових компаній; визначати 
поточну вартість та прибутковість цінних паперів; 
розраховувати крос-курси валют. 

Викладання дисципліни «Фінанси» базується на Законах України, 
Указах Президента, Постановах Верховної Ради та Кабінету Міністрів 
України з фінансів, нормативних та інструктивних документах 
Міністерства фінансів та Національного банку України. 

Теоретичною базою для вивчення курсу «Фінанси» є дисципліни: 
«Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 
«Економічна теорія», «Міжнародні економічні відносини», 
«Основи підприємницької діяльності». В свою чергу, дисципліна 
«Фінанси» є основою для подальшого вивчення бюджетної системи, 
страхування, фінансової діяльності суб’єктів господарювання, 
інвестування, податкової системи, місцевих фінансів та ін. 

Для поглиблення та кращого засвоєння теоретичних знань та 
елементів практичних навичок з усіх тем дисципліни передбачено 
проведення семінарів. З окремих тем, що можуть викликати 
складності при вивченні, передбачені індивідуальні заняття 
викладачів зі студентами. Студенти мають самостійно опрацьовувати 
матеріал по темах дисципліни «Фінанси» за підручниками, 
навчальними посібниками відповідно до запропонованих завдань. 

Робоча програма розроблена у відповідності до змісту навчальної 
програми дисципліни «Фінанси» для напряму підготовки 6.140103 
«Туризм», яка затверджена науково-методичною радою ПУЕТ в 2014 
році та з Положенням про робочу навчальну програму з дисципліни 
(ДПСЯ М-9-7.5.2-73-54-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

 
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
«Фінанси» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 
 
Навчально-організаційна 
структура навчальної 
дисципліни 

Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS: 2,5 
 

Вибіркова 

Семестр: 
денна – V 

Кількість змістових 
модулів: 
денна –  1 

Форма теоретичної та практичної 
підготовки, год.:  
денна – 20 год. лекцій; 34 год. 
семінарські заняття 
 

Загальна кількість годин:  
денна – 90 

Самостійна позааудиторна робота, год.: 
денна – 30 год. 

Кількість годин на 
тиждень: 3 
 

Індивідуальні начально-дослідні 
заняття, год:  
денна – 6 год. 

 Вид контролю: ПМК 

 
2. Розподіл навчального часу з навчальної дисципліни за 

семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану 
на 2014-2015 навчальний рік 

 
Таблиця 2. Розподіл годин з навчальної дисципліни «Фінанси» за 
семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану 
за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» 

Семе
стр 

Вид заняття ПМК 
аудиторні позааудиторні 

Лек- 
ція 

Семі- 
нарське 

разом індивідуально 
– 

консультатив-
на робота 

самостійна 
робота 

студента 

1 2 3 4 5 6 7 
Денна форма навчання 

 
V 

 
20 

 
34 

 
54 

 
6 

 
30 

 
+ 



  

Таблиця 3. Робочий графік з навчальної дисципліни «Фінанси» на V семестр,  
2014-2015 навчальний рік  

 
Вид навчального 

заняття 
Тижнів, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1.Аудиторні - 54 
год., у т.ч. 

                  

- лекція - 20 год. 2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 
- семінарське - 
34 год. 

- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Самостійна 
робота студента 
- 30 год., у т. ч. 

- 2 - 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- виконання до-
машніх завдань 

- - - 2 - 2 - - 2 - - 2 - 2 - 2 2 - 

- підготовка до 
семінарських 
занять 

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Індивідуаль-
но-
консультативна 
робота -6 год. 

- - - - - 2 - - - - 2 - - - - 2 - - 

4. Проведення 
поточної мо-
дульної роботи 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ПМР 

1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
ПМР 

2 

 

5. Форма 
контролю 
- ПМК 

                 ПМК 
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3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом 
навчального часу за видами занять 

 
Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Фінанси» 
(денна форма навчання) 
 

№ 
Назва модуля, 

теми 

Кількість годин за видами занять 
разом 

аудиторні 
позааудиторні 

заняття 
Лек-
ції 

семіна
рські 

індиві 
дуально-
консуль-
тативна 
робота 

Самос 
тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Предмет фінансо-

вої науки. Фінан-
сові категорії 

 
6 

 
2 

 
2 

 
- 

 
2 

2 Генезис і еволюція 
фінансів 

6 2 2 - 2 

3 Фінансове право і 
фінансова політи-
ка 

 
6 

 
2 

 
2 

 
- 

 
2 

4 Податки. Податко-
ва система  

12 2 4 2 4 

5 Бюджет. Бюджет-
на система 

10 2 4 - 4 

6 Страхування. 
Страховий ринок  

12 2 4 2 4 

7 Фінансовий ринок  8 2 4 - 2 
8 Фінанси суб’єктів 

господарювання 
10 2 4 2 2 

9 Міжнародні 
фінанси 

10 2 4 - 4 

10 Фінансовий 
менеджмент 

10 2 4 - 4 

 Разом 90 20 34 6 30 
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4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 
 
Таблиця 5. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Фінанси», яка 
викладається для студентів денної форми навчання 
Назва модуля, теми та питання, що 
розглядаються на лекції 

Обсяг 
годин 

Назва теми семінарського заняття 
Обсяг 
годин 

Навчально-
методична 
література 
(порядковий 
номер за 
переліком) 

1 2 3 4 5 
Тема1.Предмет фінансової 
науки. Фінансові категорії 
Лекція 1 
1.Предмет фінансової науки. 
Сутність та характерні ознаки 
фінансів. 
2.Функції фінансів як форма 
виявлення сутності фінансових 
відносин. 
3.Фінансові ресурси: сутність, 
склад, джерела утворення та 
призначення. 
4.Фінансові категорії. 
Взаємозв’язок фінансів з 
іншими економічними 
категоріями. 

2 Тема1. Предмет фінансової 
науки. Фінансові категорії 
Семінарське №1 
1. Предмет фінансової науки. 
2. Економічна сутність фінансів. 
3. Характерні ознаки фінансів. 
4. Суспільне призначення 
фінансів.Функції фінансів. 
5.Фінансові ресурси: сутність, 
склад, джерела утворення та 
призначення. 
6. Фінансові категорії. 
Взаємозв’язок фінансів з іншими 
економічними категоріями. 
 

2 1,9-14,16,18,20, 
24,30,32,36,40, 
43,44 
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Тема 2. Генезис і еволюція 
фінансів 
Лекція 2 
1. Характеристика елементів фі-
нансових відносин у докапіта-
лістичних суспільствах. 
2. Розвиток фінансових відносин у 
період капіталізму 
3. Особливості фінансів за ра-
дянських часів. Реформування 
фінансових відносин у пост-
радянський період. 

2 Тема 2. Генезис і еволюція 
фінансів 
Семінарське №2 
1. Ознаки фінансів як історичної 
категорії. Об’єктивні умови 
появи фінансів. 
2.Характеристика елементів 
фінансових відносин за часів 
рабоволодіння та феодального 
ладу. 
3.Специфічні ознаки фінансів в 
епоху вільної конкуренції. 
4.Розвиток фінансових відносин 
за державно-монополістичного 
капіталізму. 
5.Особливості фінансів за 
радянських часів.  
6. Фінанси України в умовах 
ринкової економіки. 

2 9-14,24,30,32, 
40,43,44,48 

Тема 3. Фінансове право і 
фінансова політика 
Лекція 3 

1. Діяльність фінансової системи 
держави як предмет фінансового 
права. 
2. Фінансова політика: сутність, 
завдання та види. 
3. Поняття та система фінансового 

2 Тема 3. Фінансове право і 
фінансова політика 
Семінарське №3  
1. Фінансове право України. 
2. Правове регулювання 
фінансової діяльності держави. 
3. Фінансова політика як 
складова економічної політики 
держави. 

2 1,9-14,16,17,18, 
20,26,27,35,43,
44,45 
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права. 
4. Державне управління фінансами 
в Україні 
5.Організація фінансового 
контролю в державі. 

4. Фінансовий механізм реалізації 
фінансової політики. 
5. Державне управління 
фінансами. 
6.Фінансовий контроль. 

Тема 4. Податки. Податкова 

система 

Лекція 4 

1. Соціально-економічна сутність і 

функції податків в сучасних 

умовах.  

2. Основи класифікації податків. 

Елементи оподаткування. 

3. Економічна сутність, порядок 

визначення і сплати окремих видів 

прямих і непрямих податків. 

4. Характеристика місцевих 

податків і зборів. 

5. Поняття податкової системи та 

вимоги до неї. Принципи 

побудови податкової системи.  

 

2 Тема 4. Податки. Податкова 
система 
Семінарське №4 
1.Соціально-економічна сутність 
і функції податків.  
2.Характеристика елементів 
податку. Термінологія 
оподаткування. 
3.Сучасна класифікація податків. 
4. Принципи і методи 
оподаткування. 
Семінарське №5 
1. Економічна сутність, порядок 
визначення і сплати окремих 
видів прямих податків. 
2. Економічна сутність, порядок 
визначення і сплати непрямих 
податків.  
3. Характеристика місцевих 

податків і зборів. 

4. Поняття податкової системи та 

вимоги до неї. Принципи 

побудови податкової системи. 

4 3,9-14,25,30,38, 
39,40,42,44,46 
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Тема 5. Бюджет. Бюджетна 
система 
Лекція 5 
1. Бюджет як економічна 
категорія, його місце і значення в 
системі фінансових відносин 
суспільства.  
2. Склад доходів і видатків 
бюджету. 
3. Бюджетна система та 
принципи її побудови. 
4. Бюджетний дефіцит, його види 
та методи покриття. 

2 Тема 5. Бюджет. Бюджетна 
система 
Семінарське №6 
1. Сутність та функції бюджету. 
2. Державні доходи, їх склад та 
методи формування. 
3. Видатки бюджету, їх сутність, 
склад і класифікація 
Семінарське №7 
1. Поняття бюджетного устрою 
та його складові елементи.  
2. Принципи побудови 
бюджетної системи, 
взаємозв’язок її ланок.  
3. Поняття та стадії бюджетного 
процесу.  
4. Бюджетний дефіцит, його види 
та методи покриття. 
 

4 2,9-14,28,30,40, 
43,44,48 

Тема 6. Страхування. Страховий 
ринок 
Лекція 6 
1. Сутність, призначення та 
функції страхування.  
2. Принципи та класифікація 
страхування. 
3. Поняття страхового ринку, 

2 Тема 6. Страхування. 
Страховий ринок 
Семінарське №8 
1.Економічна суть і роль 
страхування в економічному роз-
витку. 
2.Спеціальні терміни 
страхування. 

4 1,4,5,9-14,15, 
19,21,22,34,40, 
43,49,50,54 
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його види та їх загальна 
характеристика. 
4. Державне регулювання 
страхової діяльності. 

3. Принципи страхування. 
4. Класифікація страхування. 
Семінарське №9 
1. Поняття страхового ринку, 
його види та їх загальна 
характеристика. 
2. Структурна побудова 
страхового ринку. 
3. Страховий ринок України і 
напрямки його розвитку. 
4. Державне регулювання 
страхової діяльності. 

Тема 7. Фінансовий ринок 
Лекція 7 
1.Сутність та функції фінансового 
ринку.  
2. Структура фінансового ринку. 
3. Суб’єкти фінансового ринку, їх 
класифікація та функції. 
4. Інструменти фінансового ринку. 
5. Державне регулювання 
фінансового ринку. 

2 Тема 7. Фінансовий ринок 
Семінарське №10 
1. Сутність та функції 
фінансового ринку. 
 2. Структура фінансового ринку. 
3.Характеристика суб’єктів 
фінансового ринку. 
Семінарське №11 
1. Характеристика фінансових 
посередників та їх роль на 
фінансовому ринку. 
2. Інструменти фінансового 
ринку. 
3. Державне регулювання 
фінансового ринку в Україні. 

4 1,8,9-14,40,43, 
44,48 

Тема 8. Фінанси суб’єктів 2 Тема 8. Фінанси суб’єктів 4 1,6,7,9-14,23, 
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господарювання 
Лекція 8 
1. Суть та функції фінансів 
суб’єктів господарювання. 
2. Основи організації фінансів 
підприємств.  
3.Фінансові ресурси суб’єктів 
господарювання та джерела їх 
формування. 
4. Фінансова діяльність суб`єктів 
господарювання та зміст 
фінансової роботи. 
5. Управління фінансами 
підприємств. 
 

господарювання 
Семінарське №12 
1. Фінанси підприємств як основа 

фінансової системи. 

2. Функції фінансів підприємств. 

3. Основи організації фінансів 

підприємств. 
 4.Фінансові ресурси суб’єктів 
господарювання та джерела їх 
формування. 
Семінарське №13 
1. Формування грошових потоків 

та фінансових результатів 

суб’єктів господарювання. 

2. Фінансова діяльність суб`єктів 

господарювання та зміст 

фінансової роботи.  

3. Управління фінансами 

підприємств. 
 

30,37,40,41, 
43,44,47,52 

Тема 9. Міжнародні фінанси 
Лекція 9 
1. Сутність та функції 
міжнародних фінансів.  
2. Політика міжнародних фінансів.  
3. Валютний курс та методи його 

2 Тема 9. Міжнародні фінанси 
Семінарське №14 
1. Сутність та функції 
міжнародних фінансів.  
2. Політика міжнародних 
фінансів. 
3. Валютний курс та методи його 

4 9-14,30,32,33, 
40,43,44,48 
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формування.  

4. Міжнародний фінансовий ринок 

та його структура. 

5. Фінанси міжнародних 

організацій та міжнародних 

фінансових інституцій.  
 
 

формування.  
Семінарське №15 
1. Міжнародний фінансовий 

ринок та його структура. 
2. Міжнародний валютний ринок. 
3. Міжнародний ринок цінних 
паперів. 

4. Фінанси міжнародних 

організацій та міжнародних 

фінансових інституцій.  



 16 

Тема 10. Фінансовий 
менеджмент 
Лекція 10 
1. Сутність, мета й основні 

завдання фінансового 

менеджменту.  

2. Принципи і функції фінансового 

менеджменту. 

3. Методи фінансового менеджменту. 

4. Механізм фінансового 

менеджменту, його сутність та 

складові. 
 

 
 
 

2 Тема 10. Фінансовий 
менеджмент 
Семінарське №16  
1. Сутність та роль фінансового 
менеджменту. Фінансовий 
менеджмент як складова науки 
управління. 
2. Мета й основні завдання 
фінансового менеджменту. 
3. Принципи і функції 
фінансового менеджменту.  
4.Об’єкт та суб’єкт фінансового 
менеджменту. 
Семінарське №17  
1. Методи фінансового 
менеджменту. 
2. Сутність механізму фінансового 
менеджменту. 
3. Складові фінансового 
менеджменту. 

4 9-14,29,30,31, 
40,43,44,48,51,

53 

Разом 20 Разом 34  
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5. Самостійна робота студентів 

Таблиця 6. Технологічна карта самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Фінанси» 
 

№ 

п/п 

Назва модуля, теми, 

з якої виносяться 

питання на 

самостійне 

опрацювання 

Перелік питань, що вивчаються 

студентом самостійно 

Література 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

Засоби 

контролю 

знань 

1 2 3 4 5 

1. Предмет фінансової 

науки. Фінансові 

категорії 

 

1.1 Фінанси України в умовах 

реформування вітчизняної економіки. 

1.2 Виникнення і розвиток фінансової 

науки. 

1.3 Фінансові категорії як форма 

наукового пізнання сутності фінансів. 

1.4 Фінансова система держави: 

формування та напрями її розвитку. 

1,9-14,16,18, 

20,24,30,32, 

36,40,43,44 

Підготовка 

рефератів, усне 

опитування 

2. Генезис і еволюція 

фінансів 

 

2.1 Дискусійність питання умов та часу 

виникнення фінансів у науковій 

літературі. 

2.2 Еволюція форм фінансових відносин 

у суспільно-економічних формаціях. 

2.3 Розбудова фінансів в умовах 

формування ринкової економіки 

9-14,24,30,32, 

40,43,44,48 

Усне 

опитування, 

підготовка 

рефератів  
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України. 
3. Фінансове право і 

фінансова політика 
 

3.1 Місце фінансового права у системі 
права України. 
3.2 Економічна сутність та правові 
основи фінансової діяльності держави. 
3.3 Регулюючий вплав фінансової 
політики на розвиток суспільства. 
3.4 Організація та здійснення 
фінансового контролю в Україні. 

1,9-
14,16,17,18, 
20,26,27,35,43,
44,45 

Усне 
опитування, 
підготовка 
рефератів 

4. Податки. Податкова 
система 
 

4.1 Становлення та розвиток податкової 
системи України. 
4.2 Податкове регулювання розвитку 
малого підприємництва. 
4.3 Податкова політика держави та її 
вплив на фінансово-господарську 
діяльність суб’єктів господарювання. 
4.4 Податкова система України і 
проблеми її удосконалення в умовах 
ринку.  
4.5 Сучасні податкові системи 
зарубіжних країн. 

3,9-14,25,30, 
38,39,40,42, 
44,46 

Усне 
опитування, 
тестування, 

бліц-
опитування 

5. Бюджет. Бюджетна 
система 

5.1 Фінансова програма оздоровлення 
економіки України та роль бюджету в її    
здійсненні. 
5.2Удосконалення бюджетного 
планування на загальнодержавному та 
місцевому рівнях. 
5.3 Значення та шляхи удосконалення 

2,9-14,28,30, 
40,43,44,48 

Усне 
опитування, 

бліц-
опитування, 
підготовка 
рефератів 
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бюджетного контролю в Україні. 
5.4 Суть, склад та принципи організації 
державних видатків. 
5.5 Проблеми скорочення бюджетного 
дефіциту. 

6. Страхування. 
Страховий ринок 
 

6.1 Витоки страхування та еволюція його 
розвитку. 
6.2Проблеми становлення страхового 
ринку України. 
6.3Правове забезпечення страхової діяль-
ності в Україні. 
6.4Доходи від фінансової та 
інвестиційної діяльності страховика та 
джерела їх формування. 
6.5Принципи формування та розподілу 
прибутку страхових компаній. 

1,4,5,9-14,15, 
19,21,22,34,40,
43,49,50,54 

Підготовка 
рефератів, усне 

опитування 

7. Фінансовий ринок 
 

7.1Сутність фінансового ринку та його 
роль у перерозподілі капіталу. Сучасний 
стан та перспективи розвитку 
фінансового ринку України. 
7.2 Напрями та форми державного 
регулювання фінансового ринку 
України. 
7.3 Сучасний стан та перспективи 
розвитку фінансового посередництва в 
Україні. 
7.4 Проблеми розвитку спеціалізованих 
небанківських фінансових установ в 

1,8,9-14,40,43, 
44,48 

Усне 
опитування, 

бліц-
опитування, 
тестування 
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Україні. 
7.5Організація функціонування фондових 
бірж, їх функції і перспективи розвитку в 
Україні. 

8. Фінанси суб’єктів 
господарювання 
 

8.1 Фінансові проблеми банкрутства 
підприємств. 
8.2 Оптимізація джерел формування 
фінансових ресурсів суб’єктів 
господарювання. 
8.3 Напрями удосконалення організації 
грошового обігу та розрахунків 
підприємства. 
8.4 Фінансове забезпечення 
інвестиційної діяльності суб’єктів 
господарювання. 

1,6,7,9-14,23, 
30,37,40,41,43,
44,47,52 

Усне 
опитування, 

перевірка 
домашніх 
завдань 

9. Міжнародні фінанси 
 

9.1Становлення світового фінансового 
ринку. 
9.2 Світові фінансові центри. 
9.3 Еволюція світової валютної системи. 
9.4 Етапи та тенденції розвитку світового 
фондового ринку. 
9.5Механізм регулювання валютного 
курсу та особливості його застосування у 
зарубіжних країнах. 
9.6Характеристика основних 
міжнародних валютно-кредитних 
установ та їх діяльність в Україні. 

9-14,30,32,33, 
40,43,44,48 

Підготовка 
рефератів, усне 

опитування, 
тестування 

10. Фінансовий 10.1 Етапи розвитку теорії фінансового 9-14,29,30,31, Усне 



 21 

менеджмент менеджменту. 
10.2 Фінансове планування та 
прогнозування як елементи управління 
фінансами. 
10.3 Оптимізація структури апарату 
управління фінансами. 
10.4 Удосконалення процесу формування 
фінансової стратегії суб’єкта господарю-
вання. 

40,43,44,48,51,
53 

опитування, 
тестування, 
контрольна 

робота 
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6. Індивідуально-консультативна робота 
Таблиця 7. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з навчальної дисципліни 

«Фінанси»  
Семестр V, навчальний рік 2014-2015 
Кафедра фінансів 
Викладач: Михайлова Н.В. 

№ 

п/п 

Форми ІКР Навчальні тижні, дата, час та місце проведення Кількість 

годин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Денна форма навчання 

1. Індивідуальні 

заняття 

- - - - 2 - - - - - 2 - - - - 2 - - 6 

2. Консультації Кожен четвер, знаменник IV пара, ауд. 104  

3.  Перевірка 

виконання 

індивідуальних 

завдань 

Кожен четвер, знаменник IV пара, ауд. 104  

4. Перевірка та 

захист завдань, 

що віднесені на 

поточний 

контроль 

Кожен четвер, чисельник IV пара, ауд. 104  

 Разом: - - - - 2 - - - - - 2 - - - - 2 - - 6 

Заочна форма навчання 
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1. Індивідуальні 

заняття 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. Консультації Не передбачено  

3.  Перевірка 

виконання 

індивідуальних 

завдань 

Не передбачено  

4. Перевірка та 

захист завдань, 

що віднесені на 

поточний 

контроль 

Не передбачено  

 Разом: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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7. Методика активізації процесу навчання 
 

З метою посилення активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, підвищення їх активності та поліпшення якості засвоєння 
теоретичного матеріалу і набуття практичних навичок при вивченні 
дисципліни „Фінанси” використовуються різноманітні сучасні методи 
та технології навчання:  

- використання інноваційних технологій проведення занять: 
 дискусії, що передбачають обговорення проблемних питань 

шляхом взаємного обміну думками і поглядами, їх критичної оцінки;  
 тематичні виступи-презентації на семінарських заняттях, 

підготовлені малими робочими групами студентів (4-5 осіб) з 
актуальних проблем фінансових відносин, а також використання 
аналітичної інформації при прийнятті управлінських рішень; 

 тестування, що передбачає вибір правильної відповіді на 
поставлене питання серед декількох запропонованих варіантів, 
розв’язок ситуаційних завдань; 

 мозкові атаки, що передбачають розв’язання невідкладних 
завдань за дуже короткий час; 

 розгадування кросвордів, які складаються на основі професійних 
термінів, понять і економічних категорій; 

 використання глобальної мережі Internet; 
- стимулювання науково-дослідної роботи студентів. 

 
 

8. Система поточного та підсумкового контролю 
 

З метою посилення мотивації студентів і стимулювання 
систематичної ефективної навчальної діяльності, підвищення якості 
навчання та об’єктивності оцінки знань при вивченні дисципліни 
„Фінанси” передбачається застосування різних методів поточного та 
підсумкового контролю знань.  

 Поточний контроль здійснюється під час проведення 
семінарських, індивідуальних занять в межах змістового модуля 
шляхом усного або письмового фронтального опитування, бліц-
опитування, написання понятійного диктанту, тестування, перевірки 
правильності вирішення ситуаційних аудиторних, домашніх, 
самостійних чи індивідуальних завдань.  

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 
програмного матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати наукову 
літературу, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно 
чи письмово представити певний матеріал. 
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Оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінанси» здійснюється 
на основі результатів поточного модульного контролю. Поточна 
успішність в семестрі, в якому вивчається дисципліна, оцінюється в 
діапазоні від 0 до 100 балів (включно). 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання до національної 
шкали та шкали ECTS здійснюється у такому порядку (табл. 8). 

 
Таблиця 8. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Фінанси» 

 

Оцінка за шкалою 
ECTS 

Оцінка за 
бальною шкалою, 

що 
використовується 

в ПУЕТ 

Оцінка за 4-бальною 
шкалою 

F 0-34 балів Незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

FX 35-59 балів Незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 

E 60-63 балів Задовільно  
D 64-73 балів 
C 74-81 балів Добре 
B 82-89 балів 
A 90-100 балів Відмінно 

 
Результати підсумкового семестрового контролю знань заносяться 

до індивідуального плану студента та відомості обліку успішності. 
Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за час 

вивчення дисципліни, розраховано у табл. 9. 
 

Таблиця 9. Розподіл балів, що отримує студент за результатами 
вивчення навчальної дисципліни «Фінанси» (за видами робіт та 

темами) 
 

Вид занять Вид робіт Оцінка роботи в балах 
Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії 

Семінарське 
заняття 1 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2. Бліцопитування Від 0 до 1 бала 
3.Опрацювання Від 0 до 0,2 балів 
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матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 
Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

3,4 балів 

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів 
Семінарське 
заняття 2 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 балів 

Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

2,4 балів 

Тема 3. Фінансове право і фінансова політика 
Семінарське 
заняття 3 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2. Тестування Від 0 до 1,9 балів 

3.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 балів 

Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

4,3 балів 

Тема 4. Податки. Податкова система  
Семінарське 
заняття 4 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2. Понятійний 
диктант 

Від 0 до 2,0 балів 

3.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 балів 

Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

4,4 балів 
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Семінарське 
заняття 5 

1. Контрольна робота 
на семінарському 
занятті 

Від 0 до 6 балів 

2.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 балів 

Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

6,2 балів 

Тема 5. Бюджет. Бюджетна система  
Семінарське 
заняття 6 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 балів 

Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

2,4 балів 

Семінарське 
заняття 7 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2. Понятійний 
диктант 

Від 0 до 2,0 балів 

3.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 балів 

Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

4,4 балів 

Модульна контрольна робота Від 0 до 10 балів 
Тема 6. Страхування. Страховий ринок  

Семінарське 
заняття 8 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2. Бліцопитування Від 0 до 1 бала 
3.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 

Від 0 до 0,2 балів 
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самостійний розгляд 
Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

3,4 балів 

Семінарське 
заняття 9 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2. Понятійний 
диктант 

Від 0 до 2,0 балів 

3.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 балів 

Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

4,4 балів 

Тема 7. Фінансовий ринок 
Семінарське 
заняття 10 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2. Тестування Від 0 до 1,9 балів 
3.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 бала 

Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

4,3 балів 

Семінарське 
заняття 11 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

 2. Доповіді з 
рефератами та їх 
обговорення 

Від 0 до 5 балів 

 3.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 бала 

 Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

7,4 балів 

Тема 8. Фінанси суб’єктів господарювання 
Семінарське 1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
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заняття 12 відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2. Бліцопитування Від 0 до 1 бала 
3.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 бала 

Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

3,4 балів 

Семінарське 
заняття 13 

1. Контрольна робота 
на семінарському 
занятті 

Від 0 до 6 балів 

2.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 бала 

Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

6,2 балів 

Тема 9. Міжнародні фінанси 
Семінарське 
заняття 14 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 бала 

3. Тестування Від 0 до 1,9 балів 
Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

4,3 балів 

Семінарське 
заняття 15 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

 2.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 бала 

 Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

2,4 балів 
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Тема 10. Фінансовий менеджмент 
Семінарське 
заняття 16 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 бала 

 Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

2,4 балів 

Семінарське 
заняття 17 

1. Усне опитування Від 0 до 2,0 балів за 
відповідь, 0,2 бала за 
доповнення 

2. Тестування Від 0 до 1,9 балів 
3.Опрацювання 
матеріалу, 
винесеного на 
самостійний розгляд 

Від 0 до 0,2 бала 

Максимальна 
кількість балів за 
семінарське заняття 

4,3 балів 

Поточна модульна робота Від 0 до 10 балів 
Відвідування лекцій 10 балів  
Підсумковий контроль залік 
Разом за семестр 100 балів 

 
Доповідь на семінарському занятті оцінюється за такими 

критеріями: 
Оцінка «відмінно» відповідає 2,0 балам за доповідь на 

семінарському занятті і ставиться за послідовно, логічно і глибоко 
розкритий теоретичний зміст матеріалу відповідно до поставленого 
завдання, за широкі і системні знання з дисципліни;  

Оцінка «добре» відповідає півтора (1,5) балам за доповідь на 
семінарському занятті і ставиться за достатньо повно, але неглибоко 
розкритий зміст матеріалу відповідно до поставленого завдання, за 
допущені несуттєві помилки під час доповіді; 

Оцінка «задовільно» відповідає одному (1) балу за відповідь на 
семінарському занятті і ставиться за часткове розкриття поставленого 
питання; за знання базових понять і показників.  

Змістовне доповнення на семінарському занятті оцінюється у 0,2 
бала. 
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Один варіант тестового контролю включає п’ять завдань і 
оцінюється наступним чином: вірна відповідь з одного завдання – 0,38 
бала, невірна відповідь – 0 балів. 

Понятійний диктант проводиться у формі письмової відповіді на 5 
питань щодо знання базових понять і показників. Кожна правильна 
відповідь оцінюється у 0,4 бала. 

Письмова контрольна робота на занятті проводиться у формі 
письмової відповіді на теоретичні і тестові питання. У складі 
письмової роботи міститься два теоретичних питання (обґрунтована, 
глибока та правильна відповідь на поставлене питання оцінюється у 
2,5 балів; часткова відповідь та за наявності незначних помилок у 
формулюванні термінів і категорій – 1,5 балів; невірна відповідь або її 
відсутність оцінюється у 0 балів) та два тестових завдання. 
Правильний розв’язок тестового завдання оцінюється в 0,5 балів, при 
невиконанні завдання 0 балів. 

Кожна правильна відповідь під час бліцопитування оцінюється у 
1,0 бал, невірна відповідь – 0 балів. 

Поточний контроль за опрацюванням матеріалу, винесеного на 
самостійне вивчення, здійснюється під час занять шляхом перевірки 
конспектів і усних відповідей студентів. Якісне вирішення завдань, що 
винесені на самостійне опрацювання оцінюється у 0,2 бала, за умови 
неповного виконання завдання зараховується 0,1 бала, при 
невиконанні завдання – 0 балів. 

Модульний контроль здійснюється викладачем за результатами 
засвоєння теоретичного матеріалу після завершення вивчення 
студентом змістового модуля навчальної дисципліни «Фінанси». 

До проведення модульного контролю допускаються студенти, які 
набрали 20 балів і більше окремо за кожним модулем, а також 
виконали всі види робіт, що є складовими модуля (індивідуальні 
завдання, завдання для самостійної роботи). 

Студент, який не відпрацював пропущених занять за даним 
модулем, до модульного контролю не допускається. Студент може 
відпрацювати пропущені заняття та отримати консультацію з будь-
якого питання дисципліни за графіком консультативних і 
індивідуальних занять викладачів, затверджених кафедрою фінансів. 
Відсутність студента на модульному контролі оцінюється у „0” балів.  

У складі поточної модульної роботи міститься два теоретичних 
питання (правильна відповідь оцінюється у 3 бала) і  п’ять тестових 
завдань (правильна відповідь за одне завдання оцінюється у 0,4 балів, 
неправильна відповідь на тест – 0 балів). 

Систему нарахування балів за видами навчальної роботи 
розраховано у табл. 10. 
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Таблиця 10. Система нарахування балів за видами навчальної 
роботи з вивчення навчальної дисципліни «Фінанси» 

Форма 
навчальної 

роботи 

Вид навчальної роботи Бали 

1. Аудиторна   
1.1. Лекція 1. Відвідування 10 балів  
1.2. Семінарське 
заняття 

1. Усне опитування 43 балів 

2. Бліцопитування 3 бала 
3. Тестування 7,6 балів 
4. Понятійний диктант 6 балів 
5. Доповіді з рефератами та їх 
обговорення  (Р) 

5 балів 
 
 

6. Контрольна робота на занятті 
(КР) 

12 балів 

2. Самостійна та 
індивідуально-
консультативна 
робота 

Опрацювання матеріалу, 
винесеного на самостійний 
розгляд (в розрізі тем) 
 

3,4 балів 
 

3. Поточний 
модульний 
контроль 

Поточна модульна робота (ПМР) 10 балів 

4. Підсумковий 
контроль 

залік 

Студентам, які брали участь у позааудиторній науковій діяльності 
– в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій, виконанні 
індивідуальних навчально-дослідних завдань у вигляді реферату, есе 
тощо, присуджуються додаткові бали за результатами поточного 
контролю (табл. 11).  

 
Таблиця 11. Система нарахування додаткових балів за видами 

робіт з вивчення навчальної дисципліни «Фінанси» 
 

Форма роботи Вид роботи Бали 
1 2 3 

1.Навчальна 1.Участь в предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних. 
2.Участь в конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 

2 
 
 

2 
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міжнародних. 
3.Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної 
складності. 
4.Інші. 

4 
 

1 

2.Науково-
дослідна 

1.Участь в наукових гуртках. 
2.Участь в наукових студентських 
клубах. 
3.Участь у наукових магістерських 
семінарах. 
4.Участь в конкурсах студентських 
робіт: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних. 
5.Участь в наукових студентських 
конференціях: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних. 
6.Інші. 

3 
3 
3 
3 
 
 

5 
 
 

4 

Разом: 30 
 
 

9. Перелік питань для підготовки до поточного модульного 
контролю 

 
1. Предмет фінансової науки.  
2. Об’єктивна необхідність і сутність фінансів. 
3. Характерні особливості фінансів. 
4. Сутність та механізм розподільчої функції фінансів. 
5. Характеристика контрольної функції фінансів. 
6. Зміст основних фінансових категорій.  
7. Сутність та сфери фінансової системи України. 
8. Характеристика категорій підсистеми державних фінансів.  
9. Особливості категорій децентралізованих фінансів. 
10. Фінанси античних держав. 
11. Зародження фінансової науки. 
12. Розвиток фінансової науки у XV-XIX ст. 
13. Фінанси Київської Русі. 
14. Фінанси українських земель. 
15. Світова фінансова наука в сучасному періоді. 
16. Фінансове право України. 
17. Основні категорії поняттєвого апарату фінансового права. 
18. Бюджетне право як центральний розділ фінансового права. 
19. Сутність і особливості реалізації фінансової політики держави. 
20. Основні складові фінансової політики. 
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21. Історія розвитку систем оподаткування. 
22. Сутність та функції податків. 
23. Класифікація податків. 
24. Елементи оподаткування. 
25. Характеристика видів податків. 
26. Податкова система і податкова політика держави. 
27. Історія становлення бюджетних відносин та розвитку 

бюджетної системи. 
28. Сутність, функції та склад бюджету. 
29. Характеристика бюджетного устрою та бюджетної системи 

України. 
30. Сутність бюджетного процесу, його стадії та принципи 

бюджетного планування в Україні. 
31. Доходи державного бюджету, їх економічна сутність, 

класифікація і методи мобілізації.  
32. Спеціальні фонди державного бюджету, їх призначення у 

фінансуванні соціально-економічних програм суспільства.  
33. Характеристика видатків державного бюджету та їх 

класифікація.  
34. Бюджетний дефіцит і фінансові методи його регулювання. 
35. Соціально-економічна сутність страхування, його необхідність 

і значення.  
36. Функції, властиві страхуванню як економічній категорії. 
37. Класифікація страхування за різними ознаками. 
38. Сутність та основні форми утворення страхових фондів.  
39. Характеристика основних термінів, які використовуються у 

страхуванні.  
40. Поняття й структура страхового ринку. 
41. Державне регулювання страхової діяльності в Україні.  
42. Фінансова-економічна діяльність страхових компаній та умови 

забезпечення їх платоспроможності.  
43. Сутність, визначення і складові фінансового ринку. 
44. Характеристика суб’єктів фінансового ринку та економічні 

передумови його функціонування в Україні. Класифікація 
фінансових ринків. 

45. Ринок цінних паперів і особливості його регулювання в 
Україні.  

46. Основні види цінних паперів, їх характеристика. Призначення 
деривативів . 

47. Організація та основні функції фондових бірж.  
48. Основи фінансів суб’єктів підприємництва. 
49. Формування грошових потоків та фінансових результатів 

суб’єктів підприємництва. 
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50. Економічна сутність грошових надходжень, їх джерела та 
значення у формуванні капіталу суб’єктів господарювання.  

51. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання. 
52. Розподіл та використання прибутку суб’єктів господарювання.  
53. Фінансові ресурси відтворення основних засобів суб’єктів 

господарювання. Економічний зміст і порядок нарахування та 
використання амортизаційних відрахувань.  

54. Фінансові ресурси формування оборотних активів суб’єктів 
господарювання.  

55. Фінансовий стан суб’єктів господарювання і система 
показників його оцінки.  

56. Банкрутство суб’єктів господарювання і фінансові методи 
здійснення їх санації.  

57. Сутність міжнародних фінансів та світового фінансового 
середовища. 

58. Світова фінансова система та її інституції. 
59. Світова валютна система. 
60. Валютні відносини і платіжний баланс. 
61. Оподаткування в системі міжнародних фінансів. 
62. Міжнародний валютний ринок і глобалізація економіки. 
63. Міжнародний кредитний ринок як складова світової 

фінансової системи. 
64. Міжнародний ринок цінних паперів та його розвиток на 

сучасному етапі глобалізації економіки. 
65. Міжнародні фінансові інститути. Міжнародні валютно-

кредитні та фінансові організації. 
66. Міжнародний фінансовий менеджмент та його основні 

функції. 
67. Сутність і функції фінансового менеджменту.  
68. Суб’єкти та об’єкти фінансового управління. 
69. Фінансовий менеджмент та його місце в управлінні суб’єктів 

господарювання. 
70. Сутність та складові фінансового механізму. 
71. Організаційне забезпечення процесу управління фінансами. 
72. Правове забезпечення процесу управління фінансами. 
73. Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами. 
74. Організаційна структура управління фінансами. 
75. Етапи фінансового планування. Класифікація фінансових 

планів. 
76. Сутність фінансового контролю. 
77. Види та форми організації фінансового контролю. 
78. Сутність фінансового контролінгу. 
79. Основні принципи побудови системи фінансового 

контролінгу. 
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10. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю 
(заліку) 

 
1. Сутність  фінансів як економічної категорії.  
2. Наукові уявлення про фінанси і їх роль у системі економічних 

відносин суспільства. 
3. Функції фінансів як форма виявлення сутності фінансових 

відносин. Розподільча функція фінансів. 
4. Зміст та значення контрольної функції фінансів. 
5. Фінансові категорії. Взаємозв’язок фінансів з іншими 

економічними категоріями. 
6. Структурна побудова та засади функціонування фінансової 

системи в Україні. 
7. Характеристика ланок фінансової системи. 
8. Ознаки фінансів як історичної категорії. Об’єктивні умови появи 

фінансів. 
9. Характеристика елементів фінансових відносин за часів 

рабоволодіння та феодального ладу. 
10. Специфічні ознаки фінансів в епоху вільної конкуренції. 
11. Розвиток фінансових відносин за державно-монополістичного 

капіталізму. 
12. Особливості фінансів за радянських часів. Реформування 

фінансових відносин у пострадянському просторі. 
13. Фінанси України в умовах ринкової економіки. 
14. Фінансове право і його місце в системі права і фінансово-

економічних дисциплін. 
15. Правове регулювання фінансової діяльності держави. 
16. Фінансова політика як складова економічної політики 

держави. 
17. Фінансовий механізм реалізації фінансової політики. 
18. Державне управління фінансами. 
19. Фінансовий контроль. 
20.  Соціально-економічна сутність і функції податків. Основи 

класифікації податків. 
21. Принципи і методи оподаткування . 
22. Становлення і розвиток податкової системи України. 
23. Податкова система України та основні напрямки її 

вдосконалення в умовах ринкової економіки. 
24. Податкова політика держави в умовах трансформації 

економіки. 
25. Характеристика функцій податкових органів і державний 

контроль за додержанням податкового законодавства в Україні.  
26. Економічна суть і порядок визначення та сплати прямих і 

непрямих податків.  
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27. Загальнодержавні та місцеві податкові збори. 
28. Бюджет як економічна категорія та його місце і значення в 

системі фінансових відносин. Функції бюджету .  
29. Бюджетна системи України.: структура та принципи побудови. 
30. Сутність, стадії та учасники бюджетного процесу. 
31.  Склад і структура доходів державного бюджету України.  
32. Характеристика видатків державного бюджету та їх 

класифікація.  
33. Бюджетний дефіцит: сутність, причини виникнення.  
34. Класифікація бюджетного дефіциту. 
35. Напрями фінансування бюджетного дефіциту. 

36. Сутність і функції страхування.  
37. Принципи страхування. 
38. Класифікація страхування за об’єктами .  
39. Сутність та основні форми утворення страхових фондів.  
40. Системи страхування, їх економічний зміст, обґрунтованість 

застосування страховиками.  
41. Характеристика основних понять страхування.  
42. Страховий ринок України, його суб’єкти, організаційна 

структура і перспективи розвитку.  
43. Види страхових компаній і порядок їх створення. 
44. Державне регулювання страхової діяльності.  
45. Фінансова-економічна діяльність страхових компаній та умови 

забезпечення їх платоспроможності.  
46. Загальні теоретичні основи фінансового ринку. 
47. Структурно-функціональні складові фінансового ринку. 
48. Ринок цінних паперів та його інструменти. 
49. Організація та основні функції фондових бірж.  
50. Порядок здійснення операцій з цінними паперами на фондовій 

біржі і визначення їх ринкового курсу.  
51. Регулювання фінансового ринку. Тенденції світових та 

національних фінансових ринків. 
52. Характеристика сутності і функцій фінансів суб’єктів 

підприємництва. 
53. Організація фінансів суб’єктів підприємництва різних форм 

власності. 
54. Фінансове забезпечення розвитку суб’єктів підприємництва. 
55. Джерела формування фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання. 
56. Напрями використання фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання. 
57. Розподіл та використання прибутку суб’єктів господарювання.  
58. Фінансова діагностика суб’єктів підприємницької діяльності. 



 38 

59. Сутність міжнародних фінансів. Міжнародні фінанси як 
складова фінансової системи. 

60. Зміни світового економічного середовища, їхній вплив на 
міжнародні фінансові відносини. 

61. Сутність поняття «фінансові ресурси світу» та механізм їхнього 
перерозподілу. 

62. Світова фінансова система та її інституції. 
63. Поняття валютного ринку та його структура. 
64. Інструменти валютного ринку. 
65. Валютні операції та їх класифікація. 
66. Учасники валютного ринку відповідно до їх функцій. 
67. Кредитний ринок, його структура та оператори. 
68. Міжнародний кредит: принципи, функції та форми. 
69. Міжнародні фінансові інститути та інституції. 
70. Міжнародний фінансовий менеджмент та його основні функції. 
71. Сутність та значення фінансового менеджменту. Фінансовий 

менеджмент як складова науки управління. 
72. Характеристика фінансового менеджменту як управлінської 

системи. Об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. 
73. Класифікація та специфіка суб’єктів господарювання як об’єктів 

фінансового менеджменту. 
74. Фінансовий менеджмент та його місце в управлінні суб’єктів 

господарювання. 
75. Фінансовий механізм та його основні елементи. 
76. Організаційне, правове та інформаційне забезпечення процесу 

управління фінансами. 
77. Організаційна структура управління фінансами. 
78. Зміст та етапи фінансового планування.  
79. Фінансовий контроль: його мета, види, форми організації. 
80. Сутність, мета та основні принципи побудови системи 

фінансового контролінгу. 
 

11. Зразок модульного завдання 
 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень   бакалавр 
Напрям підготовки 6.140103 «Туризм» 
Семестр   V 
Навчальна дисципліна  «Фінанси» 

 
Поточна модульна робота  

Варіант 1 
1. Теоретичне питання 
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 1.1. Соціально-економічна сутність і функції податків в умовах 
формування ринкової економіки. 

1.2. Структурна побудова та засади функціонування фінансової 
системи в Україні. 

2. Тестові завдання 
2.1   Податкова система – це : 
   а) сукупність податків, що стягуються з суб’єктів 

господарювання і громадян на користь держави;  
   б) засоби мобілізації державою фінансових ресурсів для 

надання фінансової допомоги суб’єктам господарювання та 
населенню; 

   в) сукупність видів податків, форм та методів їх стягнення, 
органи податкової служби держави; 

   г) сукупність зборів, мита, податків та інших платежів, що 
стягуються згідно з чинним законодавством. 

2.2  Бюджетний устрій країни включає: 
а) державний устрій та адміністративно-територіальний поділ; 
б) принципи побудови та структуру бюджетної системи; 
в) сукупність бюджетних прав і обов’язків; 
г) сукупність бюджетного законодавства. 
2.3  Основні напрямки бюджетної політики України на 

наступний бюджетний період приймає: 
а) Верховна Рада України; 
б) Кабінет Міністрів України; 
в) Президент України; 
г) Міністерство Фінансів України. 
2.4  Доходи бюджету діляться згідно бюджетної класифікації: 
а) за функціями, з виконанням яких вони пов’язані; 
б) за економічною характеристикою; 
в) за відомчою ознакою; 
г) на податкові надходження, неподаткові надходження, доходи 

від операцій з капіталом та трансферти. 
2.5 Фінансова система – це : 
а) сукупність різних сфер фінансових відносин;  
б) система засобів автоматизації фінансової роботи на 

підприємстві; 
в)  сукупність методів розподілу вартості; 
г)  сукупність різних галузей фінансових відносин. 
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12. Навчально-методичне забезпечення. 
 

До складу навчально-методичного  комплексу з навчальної дисципліни  
«Фінанси» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» входить: 

1. Навчальна програма; 
2. Робоча навчальна програма; 
3. Плани семінарських занять; 
4. Тести вхідного контролю знань студентів; 
5. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії 

їх оцінювання; 
6. Завдання для поточних контрольних робіт; 
7. Модульний контроль (Поточні модульні роботи); 
8. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання; 
9. Питання для підготовки до ПМК (заліку); 
10. Тематика науково-дослідної роботи студентів. 

 

 
13. Перелік основної та додаткової навчальної, навчально-

методичної та наукової літератури. 
Основна література: 

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: від 
16.01.2003 № 436-IV : станом на 01.01.2013 р. / Верховна Рада 
України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-
15. - Заголовок з екрана. 
2. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: від 
21.06.2001 № 2542-III : станом на 01.01.2011 р. / Верховна Рада 
України. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2542-14. - Заголовок з екрана. 
3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: від 
02.12.2010 № 2755-VI : станом на 01.01.2013 р. / Верховна Рада 
України. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. - Заголовок з екрана. 
4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг [Електронний ресурс]: Закон України від 
12.07.2001 № 2664-ІІІ : станом на 01.01.2013 р. / Верховна Рада 
України. - Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. - Заголовок з екрана. 
5. Про страхування [Електронний ресурс]: Закон України 
від 07.03.1996 № 85/96-ВР : станом на 01.01.2013 р. / Верховна 
Рада України. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр. - Заголовок з екрана. 
6. Про акціонерні товариства [Електронний ресурс]: Закон 
України від 17.09.2008 р. №514-VI : станом на 18.01. 2013 р. / 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2542-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр
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Верховна Рада України. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17. - Заголовок з екрана. 
7. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон 
України від 18.09.1991 р. №1560-XII : станом на 06.12.2012 р. / 
Верховна Рада України. - Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1560-12. - Заголовок з екрана. 
8. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: 
Закон України від 23.02.2006 р. №3480-IV станом на 01.01. 2013 р. 
/ Верховна Рада України. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. - Заголовок з екрана. 
9. Біла О.Г. Фінанси : навч. посібник / О.Г. Біла, І.Р. Чуй . – 
Львів: Магнолія-2006, 2010. – 390 с. 
10. Вдовенко Л.О. Фінанси : навч. посібник / Л.О. Вдовенко, Н.М. 
Сушко, Н.Д. Фаюра. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 235 с. 
11. Венгер В.В. Фінанси : навч. посібник [для студ. вищ. навч. 
закл.] / В.В. Венгер. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 432 с. 
12. Оспіщев В.І. Фінанси : навч. посібник / В.І. Оспіщев, Л.І. 
Лачкова, О.П. Близнюк та ін. / За ред. В.І. Оспіщева. - 2-ге вид., 
перероб. та доп. – К. : Знання, 2008. – 366с.  
13. Юрій С.І. Фінанси: підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. 
Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с. 
14. Косаріна В.П. Фінанси : навчально-методичний посібник для 
самостійного вивчення дисципліни / В.П. Косаріна, О.І. Комаріст, 
Г.М. Ярова, О.В. Тимошенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008.-160 
с. 

Додаткова література: 
15. Про обов'язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів 
[Електронний ресурс]: від 01.07.2004 № 1961-IV : станом на 
04.02.2013 р. / Верховна Рада України. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1961-15. - Заголовок з екрана. 
16. Бечко П.К. Місцеві фінанси : навч.посібник / П.К. Бечко, О.В. 
Ролінський. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192с. 
17. Вівчар О.Й. Місцеві фінанси : навч. посібник / О.Й. Вівчар, 
Я.С. Лобурко, О.Б. Курило, Т.О. Смирнова. – Львів : Львівська 
політехніка, 2007. – 132 с. 
18. Владимиров К.М. Місцеві фінанси : навч.посібник / К.М. 
Владимиров, Н.І. Чуйко, О.Ф. Рогальський. – Херсон : Олді-плюс; 
2006. – 352с. 
19. Вовчак О.Д. Страхування : навч. посібник / О.Д. Вовчак. 3-тє 
видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ-2000», 2006. – 480с. 
20. Волощук Г.О. Фінансові фонди соціального спрямування в 
Україні: бюджетні, страхові, пенсійні : навч. посібник / Г.О. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/1961-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/1961-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1961-15
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Волощук, Ю.В. Пасічник, Н.В. Прямухіна. – Київ : Центр 
навчальної літератури, 2004. – 184с. 
21. Говорушко Т.А. Страхові послуги : навч. посібник / Т.А. 
Говорушко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 400с. 
22. Григораш Г.В. Системи соціального страхування зарубіжних 
країн : навч.посібник / Г.В. Григораш, Т.Ф. Григораш, В.Я. 
Олійник, І.Т. Субачов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 
144с.  
23. Гринькова В.М. Фінанси підприємств : навч. посібник / В.М. 
Гринькова, В.О. Корда [3-тє вид.]. – К. : Знання, 2006. – 423 с. 
24. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. 
Вознюк, Т.С. Смовженко. – 4-те вид., випр. та доп. – К.: Т-во 
«Знання», КОО; Л. : Вид-во Львів.банк.ін-ту НБУ, 2002. – 566с. 
25. Іванов Ю.Б. Податкова система : підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. 
Крисоватий, О.М. Десятник. – К. : Атака, 2006. – 920 с. 
26. Карлін М.І. Фінанси України та сусідніх держав : навч. 
посібник / І.М. Карлін. – К. : Знання, 2007. – 589с. 
27. Карлін М.І. Фінансова система України : навч. посібник / М.І. 
Карлін. – К. : Знання, 2007. – 324с. 
28. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія,теорія, 
практика) / О.П. Кириленко. - К. : НІОС, 2000. – с.384. 
29. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л. 
О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – К. : Знання, 2008. – 483 с. 
30. Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси : навч. посібник / С.В. 
Ковальчук, І.В. Форкун. – Львів : «Новий світ – 2000», 2006. – 568 
с. 
31. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. 
О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К. : Центр навчальної літератури, 
2006. – 520с. 
32. Криховецька З.М. Фінанси (у питаннях і відповідях) : навч. 
посібник / З.М. Криховецька, С.О. Труфанова, І.І. Цигилик. – К. : 
Центр навчальної літератури, 2006. – 120с. 
33. Козак Ю.Г., Логвинова Н.С., Ковалевський В.В. Міжнародні 
фінанси : навч. посібник / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. 
Ковалевський. Видання 3-тє, перероб. та доп. – К. : Центр учбової 
літератури, 2007. – 640 с. 
34. Машина Н.І. Міжнародне страхування : навч. посібник / Н.І. 
Машина. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с. 
35. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн : 
навч. посібник / Л.О. Миргородська. – Київ : Центр навчальної 
літератури, 2003. – 240с. 
36. Місцеві фінанси : підручник/ За ред. О.П. Кириленко. – К. : 
Знання, 2006. – 677с. 
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37. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств : навч. посібник / О. 
О. Непочатенко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 328 с. 
38. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система : навч. посібник / 
О.В. Олійник, І.В. Філон. – Київ: Центр навчальної літератури, 
2006. – 456с. 
39. Онисько С.М. Податкова система : підручник / С.М. Онисько, 
І.М. Тофан, О.В. Грицина, за заг. редакцією С.М. Онисько. – Львів 
: «Магнолія Плюс», 2004. – 312с. 
40. Опарін О.В. Фінанси (загальна теорія) : навч. посібник / О.В. 
Опарін. – К. : КНТЕУ, 2007.–240 с. 
41. Партин Г.О. Фінанси підприємств : навч. посібник / Г.О. 
Партин, А.Г. Загородній [2-ге вид., перероб. і доопр.]. – К. : 
Знання, 2006.- 379 с. 
42. Пріб К.А. Податкова система України: термінологія і 
формування основних положень : навч. посібник / К.А. Пріб. – К. : 
ЦУЛ, 2007. – 320с. 
43. Романенко О.Р. Фінанси : навч.-метод. посібник / О.Р. 
Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зюзюн, А.А. Славкова. К. : 
КНЕУ, 2007. – 387c. 
44. Романенко О.Р. Фінанси : підручник / О.Р. Романенко. - К. : 
Центр навчальної літератури, 2006. – 312с. 
45. Савченко Л.А. Фінансове право : навч. посібник / Л.А. 
Савченко, А.В. Цимбалюк, В.К. Шкарупа, М.В. Глух. – Ірпінь : 
Академія ДПС України, 2001. – 85 с. 
46. Сердюк О.М. Податкова система (практикум) : навч. посібник 
/ О.М. Сердюк. – К. : ЦУЛ, 2007. – 328 с. 
47. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : підручник / Р.А. Слав’юк. 
– К. : УБС НБУ, 2007. – 550 с. 
48. Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси : навч.посібник / Л.П. 
Стеців. –К. : Знання, 2007. – 235с.  
49. Страхування : підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К. : 
Знання, 2008. – 1019 с. 
50. Страхування : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. 
Осадець. – К : КНЕУ, 2006. – 599 с. 
51. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л.С. 
Ситник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с. 
52. Фінанси підприємств : підручник / За ред. проф. А. М. 
Поддєрьогіна. – К.:КНЕУ, 2006. – 552 с.  
53. Фінансовий менеджмент : підручник / Кер. пол. авт. і наук. 
рез. проф. А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.  
54. Юрій С.І. Соціальне страхування : підручник / С.І. Юрій, М.П. 
Шаваріна, Н.В. Шаманська. – К. : Кондор. – 2004. – 464с. 
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14. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки навчального 
процесу. 

З навчальної дисципліни «Фінанси» розроблено дистанційний курс 
для студентів всіх напрямів підготовки, що розміщений за адресою 
http://el.puet.edu.ua/. 

З навчальної дисципліни «Фінанси» розроблено пакети тестів для 
студентів денної та заочної форми навчання в розрізі тем з 
використанням програми Open Test. 

З навчальної дисципліни «Фінанси» розроблено мультимедійні 
презентації у програмі Windows Power Point. 
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