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ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни  

Фінанси 

2021 – 2022 н.р. 
  

1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти  бакалавр 

Галузь знань   05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність   051 Економіка 

Освітня програма   Економічна кібернетика 

Загальний обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС 

Статус дисципліни   обов’язкова  

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій  

Кафедра    економіки та менеджменту 

Мова навчання   українська. 

Види занять    лекції, практичні (семінарські) 

Форми навчання   денна, дистанційна 
Методи навчання:  евристичний метод, пояснювально-ілюстративний метод, 

репродуктивний метод, аналітико-синтетичний метод, 
метод e-learning. 
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2. Викладачі 
Паласевич Микола Богданович 

E-mail: pmb2011@ukr.net 

Кандидат економічних наук, доцент 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − формування у майбутніх фахівців методологічної бази знань з 

організації та функціонування фінансів на мікро- і макрорівнях, а також набуття практичних навичок 

у розбудові фінансової політики держави. 
 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінанси» студент повинен: 

Знати: сутність фінансових ресурсів держави, методів і джерел їх формування; сукупність 

фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього 

продукту і національного доходу на мікро- і макрорівнях; сутність управлінської діяльності та її 

функціональні елементи; структуру державних фінансів та поділ за ланками та рівнями органів 

державної влади та управління; основи бюджетного устрою та принципи побудови бюджетної 

системи; вплив оподаткування на використання прибутку; суть і тенденції розвитку фінансових 

відносин та їх особливості у сфері державних фінансів, фінансів господарюючих суб’єктів, фінансів 

населення, міжнародних фінансів; порядок встановлення та методологію обчислення валютного 

курсу національної грошової одиниці України; роль фінансів в економічній перебудові суспільства на 

шляху розвитку країни. 
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Уміти: об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві; розробляти й 

вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики  держави; ефективно 

використовувати на практиці методи обчислення балансової вартості основних засобів та 

нарахування амортизації; визначати вплив податків на формування та розподіл прибутку 

підприємств; розуміти закономірності у сфері фінансових відносин держави, господарюючих 

суб’єктів та населення; розкрити можливості використання цих закономірностей у практиці 

фінансової роботи; визначати вплив державного боргу на фінансове становище держави. 
 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 
 

Загальні компетентності: 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 

Фахові компетентності: 

 здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та 

правовими актами; 

 здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, 

аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; 

 здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових 

відносин; 

 здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової 

інформації для складання службових документів та аналітичних звітів; 

 здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 

 здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності; 

 здатність аналізувати та моделювати поведінку фінансових посередників на ринку. 
 

Програмні результати навчання: 

 розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем; 

 використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності; 

 проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх 

діяльності; 

 вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і 

трудових відносин; 

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати; 

 показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне 

мислення; 

 розуміти закономірності у сфері фінансових та грошово-кредитних відносин держави. 
 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних дисциплін 

таких як «Основи економічної теорії», «Статистика», «Мікроекономіка», «Макроекономіка». 
 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

навчальних дисциплін «Економіка і фінанси підприємства». 
 

4. Програма дисципліни. 

Суть та функції фінансів. Фінансова система України 

Об’єктивні передумови виникнення фінансів. Необхідність, сутність і роль фінансів в умовах 

ринку. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Об’єкти та суб’єкти фінансових 

відносин. Функції фінансів: розподільча та контрольна. Поняття фінансових ресурсів. Склад і особливості 

централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. Джерела їх формування. 

Поняття фінансової системи. Фінансова система України. Склад і структура фінансової системи. 

Принципи її побудови. Призначення і специфічні ознаки сфер і ланок фінансової системи. 

Фінансова політика держави. Фінансовий механізм та управління фінансами 
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Зміст та значення фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової політики. Основні 

напрямки фінансової політики, її завдання. Фінансовий механізм, як сукупність форм і методів 

організації фінансових відносин. Складові елементи фінансового механізму. Органи управління 

фінансами та їх функції. Об’єкти і суб’єкти управління. Фінансове планування: суть, принципи, 

методи, завдання. Система фінансових планів, їх характеристика. Сутність фінансового контролю, 

його значення. Види, форми й методи фінансового контролю. 

Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система. 

Державні фінанси: сутність, склад, методи дослідження та характерні риси. Структура 

державних фінансів України. Розподіл та перерозподіл централізованих фінансових ресурсів 

держави. Структура джерел фінансових ресурсів та напрями використання. 

Сутність та призначення бюджету держави. Розподільна і контрольна функції бюджету. 

Бюджетний устрій та бюджетна система. Види бюджетів України. Бюджетний процес, його поняття, 

основні елементи. Бюджетне регулювання. 

Економічна сутність доходів і видатків бюджету. Джерела формування бюджетних доходів. 

Форми і методи мобілізації грошових коштів у бюджет. Класифікація бюджетних доходів і видатків. 

Формування доходів державного бюджету, їх склад і структура. Видатки державного бюджету. Склад 

видатків Державного бюджету. Основні напрямки використання бюджетних коштів. 

Податки. Податкова система 

Сутність, призначення та функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Основні види податків та 

механізм їх обчислення.  

Податкова система: поняття, основи побудови.  

Принципи й методи оподаткування. Прямі і непрямі податки. 

Фінанси підприємств. Фінанси населення. 

Сутність фінансів підприємств, їх функції та основи організації. Грошові надходження 

підприємств, їх склад, економічна характеристика й класифікація. Розмежування коштів підприємств 

на власні й залучені. Економічний зміст прибутку підприємства. Витрати та доходи комерційних 

підприємств. Статутний фонд. Основні фонди та їх амортизація. Оборотні кошти. Банкрутство 

підприємств: підстави та наслідки. 

Сутність фінансових ресурсів населення. Джерела формування доходів населення. Класифікація 

джерел формування доходів населення. Фактори, що впливають на рівень доходів населення. Порядок 

використання доходів населення. Фактори, що впливають на поділ доходу на споживання та заощадження. 

Місцеві фінанси. Державні цільові фонди 

Суть місцевих фінансів, їх склад і роль в умовах ринкових відносин. Фінансові ресурси 

місцевого самоврядування. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки. Власні та закріплені доходи 

місцевих бюджетів. 

Державні цільові фонди та їх загальна характеристика. Класифікація державних цільових фондів. 

Економічні та соціальні державні цільові фонди. Пенсійний фонд його завдання, джерела надходження та 

напрями використання. Фонд соціального страхування: об‘єкти страхування, матеріальне 

забезпечення; соціальні послуги та мета створення фонду. Джерела формування фонду і напрями 

його використання. Фонд сприяння зайнятості населення: джерела доходів та напрямки видатків. 

Фінансовий ринок 

Суть та призначення фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових 

ресурсів. Внутрішня структура фінансового ринку. Валютний ринок і валютні операції. Валютний 

курс. Ринок кредитних ресурсів. Ринок цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів. Ринок 

фінансових послуг. Лізинг та факторинг. 

Страхування. Страховий ринок 

Економічна необхідність, сутність і роль страхування. Особливості фінансових відносин у сфері 

страхування.  

Функції страхування. Галузі, форми та види страхування. Класифікація страхування за об’єктами 

та ознакою ризику. Принципи обов’язкового і добровільного страхування.  

Страховий ринок. Поняття страхового ринку. Учасники страхового ринку. 

Міжнародні фінанси. Державний кредит і державний борг 

Економічна природа й призначення міжнародних фінансів. Міжнародний фінансовий ринок. 

Міжнародні розрахунки та механізм регулювання валютного курсу (девальвація, ревальвація, 

валютна інтервенція). Фінанси міжнародних організацій. Міжнародні фінансові інститути. 

Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів 

держави і покритті бюджетного дефіциту. Види та форми державного кредиту. Внутрішній і 
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зовнішній державний кредит. Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Причини і 

наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення державного боргу. 

 

Тематика практичних (семінарських) занять 

1.  Фінансова система України. Фінансовий механізм та управління фінансами. 

2.  Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система. 

3.  Податки. Податкова система. 

4.  Фінанси підприємств. Фінанси населення. Місцеві фінанси. 

5.  Фінансовий ринок. 

6.  Страхування. Страховий ринок. 

7.  Міжнародні фінанси. Державний кредит і державний борг. 
 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і семінарські заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, Power Point, Word. 

Під час дистанційного чи змішаного навчання передбачається використання платформи Zoom. 
 

6. Система оцінювання. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 
Поточний контроль 

Екзамен 

Контрольна робота  20 

Усні відповіді на практичних заняттях 30 

Індивідуальне завдання 20 

Завдання для самостійної роботи 10 (2б*5) 
Співбесіда з лектором 20 
Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 
 

Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 30 балів за шість усних 

відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів. 

Студент обирає з наведеного переліку та виконує письмово п’ять завдань для самостійної 

роботи, кожне з яких оцінюється у 2 бали. 

Письмова контрольна робота проводиться після вивчення студентами завершеного за змістом 

обсягу навчального матеріалу. 

Співбесіда з лектором проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розкладом. 

Підсумковий екзамен проводиться у письмовій формі за екзаменаційними білетами, що 

передбачають виконання теоретичних та прикладних завдань і оцінюється у 100 балів.  

Підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи за семестр з 

ваговим коефіцієнтом 0,6 та оцінки за екзамен з ваговим коефіцієнтом 0,4. Оцінка виставляється за 

шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі і оцінюється за 

стобальною шкалою.  

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види підсумкового контролю 

у терміни, визначені їх індивідуальним планом.  
 

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з навчальною 

літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 
 

8. Рекомендовані джерела інформації. 

Основна література: 
1. Бюджетна система: навчальний посібник / Піхоцька О.М., Фурдичко Л.Є., Синютка Н.Г. – Львів: 

ТНЕУ, 2019. – 328 с. 
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