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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Мета курсу ➢ формування у майбутніх фахівців сучасної системи знань з теорії і практики для 

прийняття ефективних рішень у різних галузях фінансової сфери. 

Завдання курсу ➢ обґрунтовувати особливостей реалізації фінансової політики на мега-, макро-, мезо-  і  

мікрорівнях, а також ідентифікувати та виокремлювати особливості функціонування 

фінансової системи держави та механізму взаємодії її сфер і ланок. 

Компетентності ➢ ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

➢ ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

➢ ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних 

технологій. 

➢ ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

➢ СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності 

суб’єктів господарювання. 

➢ СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з 

метою прийняття управлінських рішень. 

Програмні 

результати 

навчання 

➢ ПРН 4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень.  

➢ ПРН 6. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових 

форм господарювання та видів економічної діяльності.  

➢ ПРН 8. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної 

інформації.  

➢ ПРН 9.  Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  (лекції 

/ 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ 

Тема 1. Поняття 
фінансів та їх роль в 

економічному розвитку 
2/2 

Економічна природа категорії «фінанси». Форми 
прояву фінансів. Вихідні фінансові категорії. 

Фінансові ресурси. Фінансові протиріччя та способи 

їх збалансування. Характерні ознаки фінансів. Моделі 
фінансових відносин в суспільстві. Функції та роль 

фінансів. 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 
(при цьому користується 

методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 

3 

Тема 2. Фінансовий 
механізм та фінансова 

політика. 

1/2 Фінансова політика, як економічна категорія. 
Сутність, складові і типи фінансової політики. 

Фінансовий механізм та його інструменти. Фінансове 

забезпечення та фінансове регулювання. Управління 
фінансовим механізмом. Організаційно-правове 

забезпечення фінансової політики. Фінансове право. 

Фінансове планування. Організація здійснення 
фінансової політики. Фінансовий контроль. 

Студенти працюють над 
задачами з методичних вказівок 

(при цьому користується 

методичними рекомендаціями до 
рішення задач). 

3 

Тема 3.  

Фінансова система. 

1/2 Структурна будова та засади функціонування 

фінансової системи. Внутрішня і зовнішня структура 

фінансової системи. Організаційна структура 
фінансової системи. Органи управління фінансовою 

системою та фінансові інституції, що входять до її 

складу, їх призначення та функції. Роль та специфічні 
ознаки сфер та ланок фінансової системи. Управління 

фінансовою системою. 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 

(при цьому користується 
методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 

3 

Тема 4.  
Управління фінансами 

та фінансовий 

контроль 
 

Topic 4. 

Financial management 

and financial control 

1/2 Сутність управління фінансами. Методи 
управління фінансами. Поняття фінансового 

контролю, його форми та види. Методи фінансового 

контролю. 
The essence of financial management. Methods of 

financial management. Concept of financial control, its 

forms and types. Methods of financial control. 

Студенти працюють над 
задачами з методичних вказівок 

(при цьому користується 

методичними рекомендаціями до 
рішення задач). 

3 

Тема 5.  

Сфера публічних 
фінансів: 

загальнодержавні і 

місцеві фінанси 

1/2 Сутність та функції публічних фінансів. Склад та 

структура публічних фінансів. Публічні доходи та 
витрати, їх характеристика. Місцеві фінанси, їх 

складові. 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 
(при цьому користується 

методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 

3 

Модульний контроль 

 

 Проходження тестування в 
системі електронного 

забезпечення навчання в Moodle 

7 

МОДУЛЬ 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

Тема 6.  

Державний бюджет, 

його призначення та 
роль в суспільстві 

1/2 Сутність бюджету та державного бюджету, його 

моделі. Принципи побудови та функції державного 

бюджету. Бюджетна класифікація, її призначення. 
Принципи бюджетної системи України. Принцип 

збалансованості бюджетної системи. Принцип єдності 
бюджетної системи. Принцип повноти бюджетної 

системи. Принцип самостійності бюджетної системи. 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 

(при цьому користується 
методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 

3 

Тема 7. Доходи і 

видатки державного 
бюджету України. 

1/2 Поняття доходів державного бюджету, їх 

класифікація. Поняття видатків державного бюджету, 
їх класифікація. Показники, що характеризують стан 

бюджету (бюджетна рівновага, бюджетний дефіцит, 

бюджетний профіцит). 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 
(при цьому користується 

методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 

3 

Тема 8.  

Бюджетна система та 

бюджетний устрій 

2/2 Поняття бюджетного бюджетної системи держави 

та бюджетного устрою. Бюджетний устрій унітарної 

та федеративної держави. Складові бюджетної 
системи України. 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 

(при цьому користується 
методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 

4 

Модульний контроль   Проходження тестування в 

системі електронного 
забезпечення навчання в Moodle 

7 

МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ 

Тема 9. 

Сутність і види 
податків 

1/4 Сутність податків і їх роль у системі доходів 

державного бюджету. Функції податків, принципи та 
елементи оподаткування. Класифікація податків та їх 

характеристика. 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 
(при цьому користується 

методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 

4 

Тема 10. 

Організація податкової 

системи. Основи 
організації податкової 

політики держави 

1/4 Теоретичні засади побудови податкової системи. 

Загальнодержавні та місцеві податки в податковій 

системі України. Зміст і цілі податкової політики 
держави. Типи податкової політики. Засоби реалізації 

податкової політики держави 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 

(при цьому користується 
методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 

4 

Тема 11. Державний 

кредит та державний 

1/4 Сутність державного кредиту як економічної 

категорії, його форми та види (зовнішній та 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 

4 



борг. внутрішній). Державні позики, їх характеристика. 

Державні гарантії, їх призначення. Державний борг, 

його види та управління ним. 

(при цьому користується 

методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 
Тема 12. Соціальний 

захист. 

1/4 Поняття соціального захисту, його система в 

Україні. Поняття державних цільових фондів, їх 

призначення, шляхи утворення, класифікація. 

Характеристика фондів загальнообов’язкового 
державного соціального страхування 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 

(при цьому користується 

методичними рекомендаціями до 
рішення задач). 

4 

Тема 13. Фінанси 

підприємств, основи їх 
організації. 

1/2 Сутність фінансів підприємств. Фінансові ресурси 

підприємства.  Дохід підприємства, порядок його 
розподілу. Активи підприємства 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 
(при цьому користується 

методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 

4 

Тема 14. Страхування 

та страховий ринок 

України 

1/2 Поняття страхового ризику, страхового захисту, 

страхового фонду. Економічна сутність страхування, 

його функції та принципи. Класифікація у 
страхуванні, її критерії. Страховий ринок України, 

його основні суб’єкти 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 

(при цьому користується 
методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 

4 

Тема 15. Фінансовий 

ринок, його місце у 
фінансовій системі 

України. 

2/2 Сутність фінансового ринку, його структура. Цінні 

папери як основний інструмент фінансового ринку. 
Державне регулювання фінансового ринку України. 

 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 
(при цьому користується 

методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 

4 

Тема 16. Міжнародні 

фінанси. 

2/2 Поняття та складові міжнародних фінансів. 

Характеристика міжнародні фінансові відносини. 

Міжнародні фінансові інститути. 

Студенти працюють над 

задачами з методичних вказівок 

(при цьому користується 
методичними рекомендаціями до 

рішення задач). 

4 

Модульний контроль   Проходження тестування в 

системі електронного 
забезпечення навчання в Moodle 
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Всього за 2 семестр    70 

Екзамен    30 

Всього за курс 20/40   100 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 
Політика 

оцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю знань 

з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-дослідної 

роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при 

вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (екзамен) здобувач може набрати 

максимально 100 балів.  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів (есе) та самостійної роботи студента, проведення контрольних 

заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, які визначено 

Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із деканом факультету) 

 

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни «ФІНАНСИ» 

для якої передбачено підсумковий контроль екзамен для денної форми навчання 
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 Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни «ФІНАНСИ» 

для якої передбачено підсумковий контроль екзамен для заочної форми навчання 
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4 - - - 4 8 - 4 4 8 - - - - - - - - 8 

Контрольна робота - 30 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 


