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МЕТА, ЗАВДАННЯ І МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Навчальна дисципліна «Фінанси» є нормативною навчальною дисципліною, 

яка передбачена навчальним планом підготовки фахівців кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка 

праці», спеціалізації «Економіка та управління персоналом».  

Програма дисципліни складена відповідно до змісту і вимог освітньо-

кваліфікаційної підготовки бакалаврів в галузі 0305 «Економіка та 

підприємництво». 

Місце дисципліни у навчальному процесі. Вивчення дисципліни 

ґрунтується на знанні макроекономіки, мікроекономіки, історії економіки та 

економічної думки, економіки підприємства. 

Метою дисципліни є формування у студентів напряму підготовки 6.030505 

«Управління персоналом та економіка праці» поняття про фінансову науку, 

фінансову політику держави, фінансовий ринок, фінансовий механізм, державний 

бюджет, за допомогою якого здійснюється розподіл та перерозподіл грошових 

ресурсів, а також їх використання в різних галузях народного господарства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси» є: засвоєння 

студентами теоретичних основ фінансів, оволодіння знаннями закономірностей у 

сфері фінансових відносин держави, суб'єктів господарювання, домогосподарств, 

застосування їх на практиці фінансової роботи; визначення сукупності заходів 

щодо забезпечення використання фінансів як важелів економічної політики 

держави. 

Предметом навчальної дисципліни є економічні відносини з приводу 

формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих 

фондів у грошовій формі. 

Навчання студентів здійснюється на лекціях, практичних заняттях, під час 

самостійної та індивідуальної роботи студентів із застосуванням наочності та 

технічних засобів навчання, що забезпечує закріплення теоретичних знань та 

отримання практичних навичок, сприяє розвитку творчого мислення студентів. 

Оцінювання знань студентів відбувається під час поточного, модульного та 

підсумкового контролю. Об'єктами поточного контролю є: знання та практичні 

навички, творчі здібності студента; систематичність та активність поточної 

роботи; результати виконання обов'язкових завдань з практичних занять, а також 

завдань для самостійного опрацювання та індивідуальної роботи. Оцінювання 

знань здійснюється на практичних заняттях шляхом письмового опитування, 

вирішення задач, письмового тестування, перевірки індивідуальних завдань, 

проходження модульного контролю. 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням 

результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового 

екзамену за 100-бальною системою з подальшим переведенням традиційної 

шкали оцінювання за системою ЕСТS. 

При вивченні дисципліни студенти повинні знати: 

– сутність та функції фінансів; 

– види фінансових ресурсів; 

– сутність фінансового ринку; 



– структуру фінансових установ; 

– складові бюджетної системи; 

– державне регулювання фінансового механізму та ін. 

Студенти повинні вміти: 

– використовувати на практиці набуті знання для прийняття управлінських 

рішень; 

– визначати умови регулювання статей державного бюджету для успішного 

розвитку  економіки держави; 

– оволодіти методикою визначення дивідендів за простими та привілейованими 

акціями на підприємствах різних форм власності. 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії 

Предмет фінансів. Історія їх розвитку. Завдання фінансів. Функції фінансів 

на сучасному етапі. Призначення та роль фінансів в умовах ринку. 

 

Тема 2. Генезіс і еволюція фінансів 

Докейнсіанські теорії фінансів. Економічна теорія Джона Кейнса. 

Неокейсіанці та сутність їх теорії. Неокласичні теорії фінансів. Пост кейнсіанські 

теорії фінансів. 

 

Тема 3. Сутність та структура фінансових ресурсів  

Поняття фінансових ресурсів. Структура фінансових ресурсів та джерела їх 

формування. Ефективність використання фінансових ресурсів. 

  

Тема 4. Фінансове право та фінансова політика  

Сутність та завдання фінансової політики. Основні елементи та види 

фінансової політики. Принципи фінансової політики в умовах регулювання 

економіки. 

 

Тема 5. Фінансовий механізм 

Поняття фінансового механізму. Характеристика основних складових 

фінансового механізму. Структура фінансового механізму. 

 

Тема 6. Фінансова система України 

Сутність та структура фінансової системи України. Основні функції 

Мінфіну, НБУ, ДПА, фондової біржі та  державної комісії з ЦП. Управління 

фінансовою системою в умовах ринкової економіки. 

 

Тема 7. Податки. Податкова система та принципи оподаткування 

Сутність та призначення податків. Основні види податків та механізм їх 

обчислення. Функції податків.  Характеристика елементів податку. Податкова 

політика та її напрями. Прямі і непрямі податки. Інші види податків і зборів 

 

 

 



Тема 8. Бюджетна система та її структура 

Становлення і розвиток бюджетної системи. Функції, принципи побудови та 

призначення бюджету. Бюджетні ресурси держави їх планування і прогнозування. 

Бюджетний устрій та бюджетна класифікація. Сутність бюджетного процесу в 

Україні. 

Сутність та призначення бюджету держави. Значення державного бюджету. 

Об’єкти і суб’єкти бюджетних відносин.  Бюджетний устрій та бюджетна система. 

Принципи побудови бюджетної системи. Місцеві бюджети України. Функції 

місцевих бюджетів. Зведений бюджет: сутність та призначення.  

 

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове 

вирівнювання 

Теоретичні основи становлення та розвитку місцевих фінансів. Суть 

місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної 

самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових 

відносин. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. 

Місцеві бюджети – основа місцевих фінансів України. Доходи місцевих 

бюджетів України. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими 

бюджетами. Фінанси підприємств комунальної форми власності, як складова 

місцевих фінансів. 

Міжнародні принципи і вимоги до фінансового забезпечення діяльності 

місцевого самоврядування. 

 

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди 

Сутність державних цільових фондів. Система централізованих фондів 

цільового призначення.  

Джерела мобілізації коштів у державні цільові фонди. Принципи організації 

централізованих фондів фінансових ресурсів. Класифікація цільових фондів. 

Постійні фонди. Тимчасові фонди. 

 

Тема 11. Сутність фінансів підприємства в умовах ринку 

Поняття фінансів підприємства. Місце фінансів підприємства у фінансовій 

системі країни. Структура фінансових відносин, що мають місце на підприємстві.  

Поняття фінансових ресурсів підприємства. Поділ джерел формування 

фінансових ресурсів підприємства на власні та залучені. Грошові надходження 

підприємств. 

Економічний зміст прибутку та його склад. Фактори формування прибутку. 

Інвестиційна діяльність на підприємстві. 

 

Тема 12. Страхування. Страховий ринок. 

Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності 

суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. 

Функції страхування. Суб'єкти страхових відносин: страховик, страхувальник, 

застрахований отримувач. Форми і методи страхового захисту. Система страхових 

фондів. Класифікація страхування за об'єктами і за ознакою ризику. Принципи 

обов'язкового і добровільного страхування. Страхування майна юридичних і 

фізичних осіб, його види і форми. 



Страховий ринок. Поняття страхового ринку і його організаційна структура. 

Учасники страхового ринку.  

 

Тема 13. Фінансовий ринок. 

Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподілі фінансових 

ресурсів. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні. 

Суб'єкти фінансового ринку. 

Структура фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок кредитних 

ресурсів. Фондовий ринок як найважливіший сегмент фінансового ринку. 

Первинний і вторинний фондовий ринок, їх призначення. Біржовий і 

позабіржовий ринок цінних паперів. 

 

Тема 14. Фінансовий менеджмент. 

Передумови виникнення фінансового менеджменту як науки. Функції та 

методи фінансового менеджменту. Інформаційне забезпечення фінансового 

менеджменту. Функціональні обов’язки фінансового менеджера. 

 

Тема 15. Міжнародні фінанси. 

Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові 

потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки. Міжнародна фінансова інтеграція та її 

вплив на фінансові інтереси країн і регіонів. 

Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями. Проблеми 

гармонізації фінансів України відповідно до критеріїв і стандартів Європейського 

співтовариства. Міжнародний фінансовий ринок: міжнародний ринок грошей 

(валютний ринок), міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок 

цінних паперів. 
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