
ФІНАНСИ 

Мета вивчення навчальної дисципліни: 
вивчення сукупності фінансових відносин як 
специфічної форми суспільних відносин, 
підсистеми економічного базису, а також 
отримання студентами базових знань з питань 
теорії та практики фінансових відносин суб’єктів 
господарювання 



Основні завдання навчальної дисципліни: формування теоретичних знань та 

вироблення практичних навичок у сфері фінансово-кредитних відносин у 

взаємозв’язку з економічним механізмом функціонування виробництва в умовах, 

складових фінансової системи  держави, форм і видів фінансових ресурсів, 

фінансової політики і науки, фінансового механізму, бюджету, подактів, управління 

фінансами, фінансового ринку і фінансового контролю. 

Програмні результати навчання: 

• ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причиннонаслідкові та 
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 
економічних систем.  

• ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 
особливості функціонування фінансових систем.  

• ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та 
національних фінансових систем та їх структури.  

• ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 
податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 
домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

• ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 

• ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 
дослідженнях та професійному спілкуванні.  



• ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 
мислення, відкритості до нових знань.  

• ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, 
пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.  

• ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 
спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 
сталого розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової держави 

• ПР 24. Оцінювати процеси та явища, що 
відбуваються у фінансово-банківській сфері, на 
страховому ринку, у сфері залучення інвестицій та 
уявляти їх взаємозв’язок із механізмом формування, 
розподілу й використання фінансових ресурсів 
держави з використанням світового досвіду 



 

• Програма навчальної дисципліни: 

• Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання 
сутності фінансів 

• Тема 2. Генезис і еволюція фінансів 

• Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки 

• Тема 4. Фінансове право і фінансова політика 

• Тема 5. Податки. Податкова система 

• Тема 6. Бюджет. Бюджетна система 

• Тема 7.  Бюджетний дефіцит 

• Тема 8. Державний кредит 



• Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний 
федералізм і фінансове 
вирівнювання 

• Тема 10. Соціальні позабюджетні 
фонди 

• Тема 11. Фінанси суб’єктів 
господарювання 

• Тема 12. Фінанси домогосподарств 

• Тема 13. Страхування. Страховий 
ринок 

• Тема 14. Фінансовий ринок 

• Тема 15. Фінансовий менеджмент 

• Тема 16. Міжнародні фінанси 

• Тема 17. Фінансова безпека 
держави 

• Тема 18. Фінанси країн з 
розвиненою ринковою економікою 

• Тема 19. Фінанси Європейського 
Союзу 



УСПІХУ! 

 


