
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

ФІНАНСИ

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: вибіркова
Форма навчання: денна
Освітній ступінь: бакалавр
Галузь знань: 07 Управління і адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітня програма: Менеджмент: бізнес-адміністрування  
Рік навчання: 2 Семестр: 3
Кількість  кредитів  (годин):  4 (120  год.:  24  -  лекції;  24  -  семінарські;  72  -  самостійна
робота);
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Мурашко Ірина Сергіївна
Науковий ступінь,  вчене звання,  посада:  кандидат  економічних  наук,  доцент   кафедри
управління підприємницькою та туристичною діяльністю
Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю
Робочій e-mail: murashkoirene@gmail.com
Години консультацій на кафедрі: понеділок, 14.40-16.00

3. Опис та мета дисципліни 

Метою дисципліни «Фінанси» є надання фундаментальних знань з функціонування
фінансів  та  їх  впливу  на  соціально-економічний  розвиток  суспільства,  розширення  та
поглиблення  теоретичних  знань  студентів  про  фінансову  систему  держави,  порядок
формування та використання фондів фінансових ресурсів, які забезпечують функціонування
кожної окремої її складової. 

Завдання дисципліни «Фінанси»:
- розкриття сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці;
- обґрунтування закономірностей еволюційного розвитку фінансів;
- формування теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів;
-  виявлення  закономірностей  та  панівних  тенденцій  функціонування  та розвитку

фінансової системи держави;
-  визначення  й  систематизування  закономірностей  у  сфері  фінансових відносин

держави,  суб'єктів  підприємницької  діяльності  та домогосподарств  і  використання  цих
закономірностей у практиці фінансової роботи;

- виявлення можливих напрямів впливу фінансів на суспільний прогрес і ролі фінансів в
системних трансформаціях ринкового економічного базису;

-  обґрунтування заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових
важелів економічної політики держави;

- виявлення глобальних ризиків та загроз функціонування сучасної світової  фінансової
системи.

Предметом  дисципліни  «Фінанси» є  функціонування  фінансів  та  їх  вплив  на
соціально-економічний розвиток суспільства.



Міждисциплінарні зв’язки: «Мікроекономіка та макроекономіка», «Фінанси, податки
та  податкова  система»,  «Економіка  підприємства»,  «Теорія  та  менеджмент  організації»,
«Фінансово-економічна безпека».

4. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінанси» студент повинен набути такі
результати навчання: 

1. Знання: 
- сутність фінансів, їх функції та роль; 
- вплив фінансів на економіку країни через фінансову політику і фінансовий механізм; 
- основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства. 
-  закономірності  розвитку фінансових  відносин держави,  суб'єктів  господарювання  і

населення; 
- процес формування, розподілу та використання централізованих і децентралізованих

фондів грошових коштів держави, підприємств різних форм власності. 
2. Уміння: 
- формувати та використовувати активи підприємства, проводити аналіз їх структури та

руху; 
-  складати  звітність  про  результати  фінансової  діяльності  підприємства  за

встановленою формою;
-  виконувати  роботу  з  формування,  ведення  та  зберігання  бази  даних

внутрішньогосподарської та зовнішньої фінансової інформації; 
- визначити потребу в коштах на фінансову діяльність підприємства; розмір доходів і

витрат,  надходжень  і  відрахувань  коштів,  взаємовідносини  з  бюджетом,  податковими
органами, банками та ін.; 

- здійснювати контроль за виконанням фінансового плану і бюджету, плану реалізації
продукції,  плану прибутків  та іншими фінансовими показниками,  правильними витратами
коштів за цільовим використанням. 

3. Комунікація: 
- Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 
-  Використовувати  сучасні  комп’ютерні  і  телекомунікаційні  технології  обміну  та

розповсюдження  професійно  спрямованої  інформації  у  сфері  підприємництва,  торгівлі  та
біржової діяльності. 

-  Оволодіти  навичками  письмової  та  усної  професійної  комунікації  державною  й
іноземною мовами. 

4. Автономність та відповідальність: 
-  Відповідальність  за  прийняття  рішень  у  складних  і  непередбачуваних  умовах,  що

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 
- Управління комплексними діями або проектами. 
- Відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. 
- Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

5. Структура дисципліни
Тема 1. Суть, необхідність і функції фінансів

Перелік питань/завдань, що виноситься на
обговорення/опрацювання

Рекомендовані джерела, допоміжні
матеріали та ресурси

Лекція (2 год.):

1. Виникнення фінансів.
2. Сутність фінансів. Функції фінансів.
3.  Фінансові  ресурси,  їх  сіть,  склад  і
структура.

1.  Гребельник  О.  П.  Основи
зовнішньоекономічної діяльності : підручник
/ О. П. Гребельник ; Ун-т держ. фіск. служби
України.  Ірпінь  :  Ун-т  ДФС України,  2019.
409 с.
2.  Мицак О. В. Міжнародні фінанси :  навч.



4.  Централізовані  та  децентралізовані
фінансові ресурси.
5.  Фінансові  резерви  як  один  з  видів
фінансових ресурсів.
6.  Форми і  методи  формування  фінансових
резервів.

посіб.  /  О. В. Мицак,  Т.  Я. Андрейків,  І.  Р.
Чуй. – Львів :  Вид-во Львів. торг.-екон. ун-
ту, 2020.  195 с.
3. Гудзь Ю.Ф. Конспект лекцій з дисципліни
«Грошово-кредитні  системи  зарубіжних
країн»:  для  студ.  ступінь  бакалавр  /  М-во
освіти  і  науки  України,  Донец.  нац.  унт
економіки  і  торгівлі  ім.  М.  Туган-
Барановського. Кривий Ріг. 2020. 241 с.
4.  Ярошевич  Н.Б.  Бюджетна  система:
Практикум:  Навчальний  посібник  /
Н.Б.Ярошевич,  І.Ю.Кондрат,  А.І.Якимів.
Львів.: «Новий Світ-2000», 2019. 400 с.

Семінарське заняття (2 год.):

1. Виникнення фінансів. Сутність фінансів.
2.  Функції  фінансів.  Фінансові  ресурси,  їх
сутність, склад і структура.
3.  Централізовані  та  децентралізовані
фінансові ресурси.
4.  Фінансові  резерви  як  один  з  видів
фінансових ресурсів.
5.  Форми і  методи  формування  фінансових
резервів.

1.  Гребельник  О.  П.  Основи
зовнішньоекономічної діяльності : підручник
/ О. П. Гребельник ; Ун-т держ. фіск. служби
України.  Ірпінь  :  Ун-т  ДФС України,  2019.
409 с.
2.  Мицак О. В. Міжнародні фінанси :  навч.
посіб.  /  О. В. Мицак,  Т.  Я. Андрейків,  І.  Р.
Чуй. – Львів :  Вид-во Львів. торг.-екон. ун-
ту, 2020.  195 с.
3. Гудзь Ю.Ф. Конспект лекцій з дисципліни
«Грошово-кредитні  системи  зарубіжних
країн»:  для  студ.  ступінь  бакалавр  /  М-во
освіти  і  науки  України,  Донец.  нац.  унт
економіки  і  торгівлі  ім.  М.  Туган-
Барановського. Кривий Ріг. 2020. 241 с.
4.  Ярошевич  Н.Б.  Бюджетна  система:
Практикум:  Навчальний  посібник  /
Н.Б.Ярошевич,  І.Ю.Кондрат,  А.І.Якимів.
Львів.: «Новий Світ-2000», 2019. 400 с.

Завдання для самостійної роботи:
Підготуйте реферат за темами :
1.  Фінансові  методи  державного
регулювання економіки.
2.  Розвиток  фінансової  думки  в  роботах
українських вчених.
3. Невизначеність і ризик у фінансах.
4.  Об’єктивне  і  суб’єктивне  в  фінансах,  їх
співвідношення.
5. Сучасна світова фінансова думка.
6.  Фінансові  методи  державного
регулювання економіки.

1.  Гребельник  О.  П.  Основи
зовнішньоекономічної діяльності : підручник
/ О. П. Гребельник ; Ун-т держ. фіск. служби
України.  Ірпінь  :  Ун-т  ДФС України,  2019.
409 с.
2.  Мицак О. В. Міжнародні фінанси :  навч.
посіб.  /  О. В. Мицак,  Т.  Я. Андрейків,  І.  Р.
Чуй. – Львів :  Вид-во Львів. торг.-екон. ун-
ту, 2020.  195 с.
3. Гудзь Ю.Ф. Конспект лекцій з дисципліни
«Грошово-кредитні  системи  зарубіжних
країн»:  для  студ.  ступінь  бакалавр  /  М-во
освіти  і  науки  України,  Донец.  нац.  унт
економіки  і  торгівлі  ім.  М.  Туган-
Барановського. Кривий Ріг. 2020. 241 с.
4.  Ярошевич  Н.Б.  Бюджетна  система:
Практикум:  Навчальний  посібник  /
Н.Б.Ярошевич,  І.Ю.Кондрат,  А.І.Якимів.
Львів.: «Новий Світ-2000», 2019. 400 с.



Тема 2. Фінансова система України.
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (4 год.):

1. Поняття фінансової системи України.
2.  Її  структуризація  Фінансова  система
України за внутрішньою побудовою.
3. Характеристика сфер та ланок фінансової
системи.
4.  Фінансова  система  України  за
організаційною побудовою.
5.  Характеристика  органів  та  установ,  що
складають фінансову систему.

1.  Гребельник  О.  П.  Основи
зовнішньоекономічної діяльності : підручник
/ О. П. Гребельник ; Ун-т держ. фіск. служби
України.  Ірпінь  :  Ун-т  ДФС України,  2019.
409 с.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010
р.  №  2456-VI.  Відомості  Верховної  Ради
України  (ВВР),  2010,  №  50-51.URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
3.  Фінансова  грамотність.  Фінанси.  Що?
Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.;
Київ, 2019. 272 с.
4. Дослідження грошово-кредитного ринку :
навчальний посібник  /  І.  В.  Бєлова.  Суми :
Сумський державний університет,  2020. 147
с.

Семінарське заняття (2 год.):
1. Поняття фінансової системи України.
2.  Її  структуризація  Фінансова  система
України за внутрішньою побудовою.
3. Характеристика сфер та ланок фінансової
системи.
4.  Фінансова  система  України  за
організаційною побудовою.
5.  Характеристика  органів  та  установ,  що
складають фінансову систему.

1.  Гребельник  О.  П.  Основи
зовнішньоекономічної діяльності : підручник
/ О. П. Гребельник ; Ун-т держ. фіск. служби
України.  Ірпінь  :  Ун-т  ДФС України,  2019.
409 с.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010
р.  №  2456-VI.  Відомості  Верховної  Ради
України  (ВВР),  2010,  №  50-51.URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
3.  Фінансова  грамотність.  Фінанси.  Що?
Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.;
Київ, 2019. 272 с.
4. Дослідження грошово-кредитного ринку :
навчальний посібник  /  І.  В.  Бєлова.  Суми :
Сумський державний університет,  2020. 147
с.

Завдання для самостійної роботи:
Підготувати доповіді
(вимоги:  відсутність  плагіату,  доповідь  5-7
хв.)
1. Генезис фінансової політики держави.
2. Сучасна фінансова політика України.
3. Стратегічні і тактичні завдання фінансової
політики України.
4. Людський фактор у фінансовій політиці.
5.  Проблеми  макроекономічної  фінансової
стабілізації.

1.  Гребельник  О.  П.  Основи
зовнішньоекономічної діяльності : підручник
/ О. П. Гребельник ; Ун-т держ. фіск. служби
України.  Ірпінь  :  Ун-т  ДФС України,  2019.
409 с.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010
р.  №  2456-VI.  Відомості  Верховної  Ради
України  (ВВР),  2010,  №  50-51.URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
3.  Фінансова  грамотність.  Фінанси.  Що?
Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.;
Київ, 2019. 272 с.
4. Дослідження грошово-кредитного ринку :
навчальний посібник  /  І.  В.  Бєлова.  Суми :
Сумський державний університет,  2020. 147
с.



Тема 3. Суть фінансової політики.
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):

1. Сутність фінансової політики.
2. Види фінансової політики.
3. Характеристика видів фінансової політики.
4. Фінансова політика України на сучасному
етапі.

1. Крилов  Д.  В.  Адміністративно-правові
засади  публічно-сервісної  складової
державної  податкової  політики  в  Україні:
теоретико-правові  та  праксеологічні
аспекти  :  монографія  Херсон  :  Гельветика,
2019. 379 с.
2. Юшко С. В. Бюджетна система : підручник
/  С.  В.  Юшко.  –  Харків  :  ХНЕУ  ім.  С.
Кузнеця, 2018. – 383 с.
3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010
р.  №  2456-VI.  Відомості  Верховної  Ради
України  (ВВР),  2010,  № 50-51.URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
4.Зубченко  В.  В,  Гутко   Л.  М.  Фінанси
підприємств. Біла церква: БНАУ, 2020. 106с.
5.Іванчук Н. В. Гроші і  кредит:  навчальний
посібник.  Острог:  Видавництво
Національного  університету  «Острозька
академія», 2021. 332 с.

Семінарське заняття (2 год.):

1. Сутність фінансової політики.
2. Види фінансової політики.
3. Характеристика видів фінансової політики.
4. Фінансова політика України на сучасному
етапі.

1. Крилов  Д.  В.  Адміністративно-правові
засади  публічно-сервісної  складової
державної  податкової  політики  в  Україні:
теоретико-правові  та  праксеологічні
аспекти  :  монографія  Херсон  :  Гельветика,
2019. 379 с.
2. Юшко С. В. Бюджетна система : підручник
/  С.  В.  Юшко.  –  Харків  :  ХНЕУ  ім.  С.
Кузнеця, 2018. – 383 с.
3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010
р.  №  2456-VI.  Відомості  Верховної  Ради
України  (ВВР),  2010,  № 50-51.URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
4.Зубченко  В.  В,  Гутко   Л.  М.  Фінанси
підприємств. Біла церква: БНАУ, 2020. 106с.
5.Іванчук Н. В. Гроші і  кредит:  навчальний
посібник.  Острог:  Видавництво
Національного  університету  «Острозька
академія», 2021. 332 с.

Завдання для самостійної роботи:
Тестові завдання:
1. Фінансова політика характеризується як:
1) державна політика у сфері розподільчих і
перерозподільчих відносин;
2)  частина  економічної  політики  держави,
яка  спрямована  на  досягнення
максимального соціально-економічного рівня
розвитку суспільства;
3)  сукупність  заходів  щодо  забезпечення
відповідними  фінансовими  ресурсами
реалізації державних програм;

1. Крилов  Д.  В.  Адміністративно-правові
засади  публічно-сервісної  складової
державної  податкової  політики  в  Україні:
теоретико-правові  та  праксеологічні
аспекти  :  монографія  Херсон  :  Гельветика,
2019. 379 с.
2. Юшко С. В. Бюджетна система : підручник
/  С.  В.  Юшко.  –  Харків  :  ХНЕУ  ім.  С.
Кузнеця, 2018. – 383 с.
3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010
р.  №  2456-VI.  Відомості  Верховної  Ради
України  (ВВР),  2010,  № 50-51.URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


4)  сукупність  фінансових  заходів,  які
здійснює держава через фінансову систему.
2.  За  характером  заходів  і  часом  їх
здійснення фінансову політику поділяють на:
1) фінансову тактику і фінансову стратегію;
2)  фінансову  стратегію  і  бюджетне
регулювання;
3)  оперативну  фінансову  політику  і
фінансову тактику;
4) фінансову стратегію і податкову політику.
3.  Яке  визначення  найкраще  характеризує
зміст фінансової політики держави?
1) розробка основних напрямів формування і
використання  фінансів,  виходячи  із
необхідності  вирішення  економічних  і
соціальних завдань суспільства;
2) розробка основних напрямів економічного
і  соціального  розвитку  суспільства
(держави);
3)  розробка  заходів  щодо  регулювання
грошового  обігу  і  операцій  на  відкритому
ринку цінних паперів;
4) розробка заходів щодо охорони довкілля.
4.  Фінансова стратегія держави — це:
1)  сформована  система  довготермінових
цілей  фінансової  діяльності  й
найефективніших  шляхів  їх  досягнення,  які
визначаються фінансовою ідеологією;
2)  напрями,  форми  і  методи  використання
фінансоих. ресурсів;
3) система принципів і  методів  розробки та
реалізації управлінських рішень, пов’язаних з
рухом фінансових ресурсів;
4) процес визначення оптимальної структури
капіталу.
5.  Фінансовий механізм — це:
1)  господарський  розрахунок,  який
ґрунтується на принципі самоокупності;
2)  сукупність  різних  організаційних,
правових  та  інших  форм  і  методів,  за
допомогою  яких  здійснюється  процес
розподілу і перерозподілу ВВП, створюються
фонди грошових коштів  і  забезпечується  їх
використання;
3)  порядок  надання  і  погашення  кредитів,
контроль за їх ефективним використанням;
4)  сукупність  організаційно-технічних
заходів,  що  запроваджуються  на
підприємстві  для  створення  виробничого
потенціалу.
6.  Елементами фінансового механізму є:
1)  фінансове  планування  і  прогнозування,
фінансові важелі та стимули;
2)  фінансові  санкції,  фінансові  резерви,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
4.Зубченко  В.  В,  Гутко   Л.  М.  Фінанси
підприємств. Біла церква: БНАУ, 2020. 106с.
5.Іванчук Н. В. Гроші і  кредит:  навчальний
посібник.  Острог:  Видавництво
Національного  університету  «Острозька
академія», 2021. 332 с.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


фінансові ліміти;
3) нормативно-правове забезпечення;
4) правильні відповіді 1, 2 і 3.
7.  Сальдовий  метод  розподільчих  відносин
передбачає:
1)  виділення  системи  нормативних
показників і нормативів;
2)  виділення  підсумкового  елемента  в
розподілі доходу, на який припадає основне
стимулююче навантаження
3)  встановлення  оптимального
співвідношення  між  нормативним
регламентуванням  та  самостійністю
юридичних  і  фізичних  осіб  у  витрачанні
коштів;
4) визначення ринкових механізмів розподілу
ВВП.
8.  Фінансові важелі та стимули — це:
1)  нормативно-правове  забезпечення
господарсько-фінансової діяльності;
2)  процес  формування  і  використання
фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях
економіки;
3)  форми  і  методи  формування  і
використання  фінансових  ресурсів,  які
одночасно  виступають  як  система
фінансових  показників,  норм,  нормативів,
використовуються у фінансових відносинах;
4) система керівництва фінансами.
9.  Фінансове планування розглядається як:
1)  метод  формування  стратегічних  цілей
фінансової діяльності підприємства;
2)  розробка  фінансової  політики  відповідно
до фінансової діяльності підприємства;
3)  процес  розробки  системи  фінансових
планів і бюджетів;
4)  інструмент  перерозподілу  фінансових
ресурсів держави.
10.  До  основних  методів  фінансового
планування відносять:
1) балансовий, нормативний;
2)  економіко-математичне  прогнозування  і
моделювання;
3) метод фінансових коефіцієнтів;

Тема 4. Фінансовий механізм.
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):

1. Фінансовий механізм як складова частина
господарського механізму.
2.  Структура  фінансового  механізму.
Поняття  про  управління  фінансами,  його
принципи та функціональні елементи.

1.  Миськів  Г.  В.  Бюджетна  система  :
теоретичні та практичні аспекти (у схемах і
таблицях) : навч. посіб.  Львів : Растр-7, 2020.
270 с.
2.  Мицак  О.  В.,  Андрейків  Т.  Я.,  Чуй  І.  Р.
Міжнародні  фінанси  :  навч.  посіб.  Львів  :



3. Організація управління фінансами.
4. Суть, завдання, принципи, етапи та методи
фінансового планування.
5. Система фінансових планів.
6.  Організація  фінансового  контролю  в
України, його класифікація за видами, часом.

Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2020. 195 с.
3. Банківська  система  :  підручник  /  О.М.
Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.;
за  заг.  ред.  д-ра  екон.  наук,  проф.  Т.С.
Смовженко. Львів : «Новий Світ 2000», 2020.
536 с.
4.Дослідження  грошово-кредитного  ринку  :
навчальний посібник  /  І.  В.  Бєлова.  Суми :
Сумський державний університет,  2020. 147
с.
5.Бюджетна  система:  тенденції  розвитку  /
В.М.  Мазярчук  та  ін.;  під  ред.  В.М.
Мазярчука.  Київ:  «ФОП  Лопатіна  О.О.»,
2019. 384 с.

Семінарське заняття (2 год.):
1. Фінансовий механізм як складова частина
господарського механізму.
2.  Структура  фінансового  механізму.
Поняття  про  управління  фінансами,  його
принципи та функціональні елементи.
3. Організація управління фінансами.
4. Суть, завдання, принципи, етапи та методи
фінансового планування.
5. Система фінансових планів.
6.  Організація  фінансового  контролю  в
України, його класифікація за видами, часом.

1.  Миськів  Г.  В.  Бюджетна  система  :
теоретичні та практичні аспекти (у схемах і
таблицях) : навч. посіб.  Львів : Растр-7, 2020.
270 с.
2.  Мицак  О.  В.,  Андрейків  Т.  Я.,  Чуй  І.  Р.
Міжнародні  фінанси  :  навч.  посіб.  Львів  :
Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2020. 195 с.
3. Банківська  система  :  підручник  /  О.М.
Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.;
за  заг.  ред.  д-ра  екон.  наук,  проф.  Т.С.
Смовженко. Львів : «Новий Світ 2000», 2020.
536 с.
4.Дослідження  грошово-кредитного  ринку  :
навчальний посібник  /  І.  В.  Бєлова.  Суми :
Сумський державний університет,  2020. 147
с.
5.Бюджетна  система:  тенденції  розвитку  /
В.М.  Мазярчук  та  ін.;  під  ред.  В.М.
Мазярчука.  Київ:  «ФОП  Лопатіна  О.О.»,
2019. 384 с.

Завдання для самостійної роботи:
Підготувати  доповіді  (вимоги:  відсутність
плагіату, доповідь 5-7 хв.)
1. Характеристика сфер та ланок фінансової
системи.
2. Функції та порядок формування доходів і
видатків.
3. Сутність місцевих фінансів.
4. Платіжний баланс України.

1.  Миськів  Г.  В.  Бюджетна  система  :
теоретичні та практичні аспекти (у схемах і
таблицях) : навч. посіб.  Львів : Растр-7, 2020.
270 с.
2.  Мицак  О.  В.,  Андрейків  Т.  Я.,  Чуй  І.  Р.
Міжнародні  фінанси  :  навч.  посіб.  Львів  :
Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2020. 195 с.
3. Банківська  система  :  підручник  /  О.М.
Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.;
за  заг.  ред.  д-ра  екон.  наук,  проф.  Т.С.
Смовженко. Львів : «Новий Світ 2000», 2020.
536 с.
4.Дослідження  грошово-кредитного  ринку  :
навчальний посібник  /  І.  В.  Бєлова.  Суми :
Сумський державний університет,  2020. 147
с.
5.Бюджетна  система:  тенденції  розвитку  /
В.М.  Мазярчук  та  ін.;  під  ред.  В.М.
Мазярчука.  Київ:  «ФОП  Лопатіна  О.О.»,
2019. 384 с.



Тема 5. Бюджетна система України.
Перелік питань/завдань, що виноситься

на обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали

та ресурси
Лекція (2 год.):

1. Природа фінансових стимулів.
2. Принципи організації оплати праці.
3. Система організації заробітної платні, її
складові. Особливості тарифної системи.
4.  Форми  і  системи  заробітної  платні:
погодинна , відрядна, інші.
5.  Змінна  частина  заробітної  плати:
комісійні,  премії  та  бонуси,  участь  у
прибутках,  участь  в  акціонерному
капіталі.
6. Пільги і соціальний пакет

1.Бюджетна система : підручник / за ред. д. е. н.,
професора  В.  Г.  Дем’янишина,  д.  е.  н.,
професора О. П. Кириленко та д. е. н., професо-
ра З. М. Лободіної. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 624
с.
2.Бюджетна  система  України:  навчальний
посібник в схемах і таблицях / С. В. Качула, Г.
Є. Павлова, Л. В. Лисяк, Добровольська О.В., Л.
І. Катан. – Дніпро: Монолит, 2021. 332 с.
3.Миськів Г. Бюджетна система : теоретичні та
практичні  аспекти  (у  схемах  і  таблицях)  :
навчальний посібник. Львів : Растр-7, 2020. 272
с.
4.Ярошевич  Н.Б.  Бюджетна  система:
Практикум:  Навчальний  посібник  /
Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів. Львів.:
«Новий Світ-2000», 2019. 400 с.

Семінарське заняття (2 год.):

1. Природа фінансових стимулів.
2. Принципи організації оплати праці.
3. Система організації заробітної платні, її
складові. Особливості тарифної системи.
4.  Форми  і  системи  заробітної  платні:
погодинна , відрядна, інші.
5.  Змінна  частина  заробітної  плати:
комісійні,  премії  та  бонуси,  участь  у
прибутках,  участь  в  акціонерному
капіталі.
6. Пільги і соціальний пакет

1.Бюджетна система : підручник / за ред. д. е. н.,
професора  В.  Г.  Дем’янишина,  д.  е.  н.,
професора О. П. Кириленко та д. е. н., професо-
ра З. М. Лободіної. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 624
с.
2.Бюджетна  система  України:  навчальний
посібник в схемах і таблицях / С. В. Качула, Г.
Є. Павлова, Л. В. Лисяк, Добровольська О.В., Л.
І. Катан. – Дніпро: Монолит, 2021. 332 с.
3.Миськів Г. Бюджетна система : теоретичні та
практичні  аспекти  (у  схемах  і  таблицях)  :
навчальний посібник. Львів : Растр-7, 2020. 272
с.
4.Ярошевич  Н.Б.  Бюджетна  система:
Практикум:  Навчальний  посібник  /
Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів. Львів.:
«Новий Світ-2000», 2019. 400 с.

Завдання для самостійної роботи:
Навести  відповіді  на  питання

письмово:
1. Бюджет  держави  як  економічна

категорія.
2.Бюджет  як  основний  фінансовий

план держави..
3.Роль і місце бюджету в фінансово-

кредитному механізмі.
4.Поняття  бюджетного  устрою  і

бюджетної  системи,  їх  співвідношення.
бюджетне законодавство.

5.Методи  формування  доходів
бюджету.

6. Склад  і  структура  видатків
бюджету України.

1.Бюджетна система : підручник / за ред. д. е. н.,
професора  В.  Г.  Дем’янишина,  д.  е.  н.,
професора О. П. Кириленко та д. е. н., професо-
ра З. М. Лободіної. Тернопіль : ЗУНУ, 2020. 624
с.
2.Бюджетна  система  України:  навчальний
посібник в схемах і таблицях / С. В. Качула, Г.
Є. Павлова, Л. В. Лисяк, Добровольська О.В., Л.
І. Катан. – Дніпро: Монолит, 2021. 332 с.
3.Миськів Г. Бюджетна система : теоретичні та
практичні  аспекти  (у  схемах  і  таблицях)  :
навчальний посібник. Львів : Растр-7, 2020. 272
с.
4.Ярошевич  Н.Б.  Бюджетна  система:
Практикум:  Навчальний  посібник  /
Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів. Львів.:



7.Бюджетне регулювання.
8.  Бюджетний  дефіцит, джерела

покриття, наслідки.
9.Бюджетний процес, його етапи.

«Новий Світ-2000», 2019. 400 с.

Тема  6. Податкова система України.
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):

1. Суть і функції податків.
2. Класифікація податків, її ознаки.
3. Види податків. Основні елементи податку. 
Податкова система: поняття, наукові основи 
побудови.
4. Методи і принципи оподаткування.
5. Податкова система України, основні етапи 
її становлення.
6. Податок на додану вартість: сутність та 
значення.
7. Методика включення податку до ціни 
товарів, послуг, робіт. Визначення бази 
оподаткування. Ставки, суб’єкти податку.
8. Порядок та строк сплати до бюджету. 
Акцизний податок як форма непрямого 
оподаткування.

1.Коваленко Ю. М. Управління фінансовими
активами  :  підручник. Ірпінь:  Ун-т  ДФС
України, 2019. 497 с.
2.  Крилов  Д.  В.  Адміністративно-правові
засади  публічно-сервісної  складової
державної  податкової  політики  в  Україні:
теоретико-правові  та  праксеологічні
аспекти  :  монографія.  Херсон  :  Гельветика,
2019. 379 с.
3.  Нікітішин  А.  О.  Податкова  політика  в
умовах  економічних  перетворень  :
монографія. Київ : КНТЕУ, 2019. 479 с.
4. Податковий Кодекс України від 02.12.2010
р.  №  2756.  URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102
755.html
5.Податкова система: Навчальний посібник /
Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська
М. О. та ін.; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю.
Дубовик. Харків: Видавництво «Діса плюс»,
2019. 402 с.

Семінарське заняття (2 год.):
1. Суть і функції податків.
2. Класифікація податків, її ознаки.
3. Види податків. Основні елементи податку. 
Податкова система: поняття, наукові основи 
побудови.
4. Методи і принципи оподаткування.
5. Податкова система України, основні етапи 
її становлення.
6. Податок на додану вартість: сутність та 
значення.
7. Методика включення податку до ціни 
товарів, послуг, робіт. Визначення бази 
оподаткування. Ставки, суб’єкти податку.
8. Порядок та строк сплати до бюджету. 
Акцизний податок як форма непрямого 
оподаткування.

1.Коваленко Ю. М. Управління фінансовими
активами  :  підручник. Ірпінь:  Ун-т  ДФС
України, 2019. 497 с.
2.  Крилов  Д.  В.  Адміністративно-правові
засади  публічно-сервісної  складової
державної  податкової  політики  в  Україні:
теоретико-правові  та  праксеологічні
аспекти  :  монографія.  Херсон  :  Гельветика,
2019. 379 с.
3.  Нікітішин  А.  О.  Податкова  політика  в
умовах  економічних  перетворень  :
монографія. Київ : КНТЕУ, 2019. 479 с.
4. Податковий Кодекс України від 02.12.2010
р.  №  2756.  URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102
755.html
5.Податкова система: Навчальний посібник /
Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська
М. О. та ін.; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю.
Дубовик. Харків: Видавництво «Діса плюс»,
2019. 402 с.

Завдання для самостійної роботи:
Розібрати питання за планом:
1.  Платники  акцизного  збору,  визначення
його суми.

1.Коваленко Ю. М. Управління фінансовими
активами  :  підручник. Ірпінь:  Ун-т  ДФС
України, 2019. 497 с.
2.  Крилов  Д.  В.  Адміністративно-правові



2. Пільги акцизному оподаткуванню, порядок
і  строки  сплати  акцизного  податку  до
бюджету.
3.  Податок  на  прибуток  підприємств,  його
роль і місце в податковій системі. Платники,
об’єкт оподаткування, ставка податку.
4.  Податок  з  доходів  фізичних  осіб.  База
оподаткування.
5.  Побудова  шкали  ставок  оподаткування.
Пільги.  Спрощена  система  оподаткування.
Єдиний податок.
6.  Мито  як  джерело  доходів  бюджету.
платники  і  ставки  мита.  порядок
перерахування мита до бюджету.

засади  публічно-сервісної  складової
державної  податкової  політики  в  Україні:
теоретико-правові  та  праксеологічні
аспекти  :  монографія.  Херсон  :  Гельветика,
2019. 379 с.
3.  Нікітішин  А.  О.  Податкова  політика  в
умовах  економічних  перетворень  :
монографія. Київ : КНТЕУ, 2019. 479 с.
4. Податковий Кодекс України від 02.12.2010
р.  №  2756.  URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102
755.html
5.Податкова система: Навчальний посібник /
Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська
М. О. та ін.; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю.
Дубовик. Харків: Видавництво «Діса плюс»,
2019. 402 с.

Тема  7. Державні цільові фонди.
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):

1.  Сутність  та  необхідність  державних
цільових фондів.
2.  Єдиний  соціальний  внесок.  Пенсійний
фонд України.
3. Функції та порядок формування доходів і
видатків
4. Фонд соціального страхування на випадок
безробіття,  його  призначення,  джерела
формування і напрями використання.
5. Фонд соціального страхування.

1. Квасницька Р. С., Донецько І. О. Соціальне
страхування  :  навч.  посіб.  Кам'янець-
Подільський : Друкарня "Рута", 2019. 355 с.
2. Коваленко Ю. М. Управління фінансовими
активами  :  підручник. Ірпінь  :  Ун-т  ДФС
України, 2019. 497 с.
 3.  Про  збір  та  облік  єдиного  внеску  на
загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування. Закон України від 8 липня 2010
р.  № 2464-VI.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-
17#Text \
4. Гордей О. Д., Биховченко В. П., Ковальчук
А.  М. Державні  цільові  фонди  :  навч.
посіб. Ірпінь : УДФСУ, 2020. 349 с.

Семінарське заняття (2 год.):
1.  Сутність  та  необхідність  державних
цільових фондів.
2.  Єдиний  соціальний  внесок.  Пенсійний
фонд України.
3. Функції та порядок формування доходів і
видатків
4. Фонд соціального страхування на випадок
безробіття,  його  призначення,  джерела
формування і напрями використання.
5. Фонд соціального страхування.

1. Квасницька Р. С., Донецько І. О. Соціальне
страхування  :  навч.  посіб.  Кам'янець-
Подільський : Друкарня "Рута", 2019. 355 с.
2. Коваленко Ю. М. Управління фінансовими
активами  :  підручник. Ірпінь  :  Ун-т  ДФС
України, 2019. 497 с.
 3.  Про  збір  та  облік  єдиного  внеску  на
загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування. Закон України від 8 липня 2010
р.  № 2464-VI.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-
17#Text \
4.  Гордей  О.  Д.,  Биховченко  В.  П.,
Ковальчук  А.  М. Державні  цільові
фонди  :  навч.  посіб. Ірпінь  :  УДФСУ,
2020. 349 с.

Завдання для самостійної роботи:
Підготувати реферат відповідно до

1. Квасницька Р. С., Донецько І. О. Соціальне
страхування  :  навч.  посіб.  Кам'янець-



теми заняття  (вимоги: відсутність плагіату,
обсяг 12-15 аркушів друкованого тексту).
1.  Податки  на  споживання  в  Україні:
переваги і недоліки.
2.  Податкові  пільги  :  недоліки  та  переваги
застосування.
3. Формування податкової системи України.
4.  Сучасний  стан  податкової  системи
України. Тенденції розвитку
5. Проблеми прийняття Податкового кодексу
України.
6.  Історична  ретроспектива  розвитку
податків

Подільський : Друкарня "Рута", 2019. 355 с.
2. Коваленко Ю. М. Управління фінансовими
активами  :  підручник. Ірпінь  :  Ун-т  ДФС
України, 2019. 497 с.
 3.  Про  збір  та  облік  єдиного  внеску  на
загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування. Закон України від 8 липня 2010
р.  № 2464-VI.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-
17#Text \
4.  Гордей  О.  Д.,  Биховченко  В.  П.,
Ковальчук  А.  М. Державні  цільові
фонди  :  навч.  посіб. Ірпінь  :  УДФСУ,
2020. 349 с.

Тема  8. Місцеві фінанси.
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):

1. Сутність місцевих фінансів.
2. Децентралізація та реформування місцевих
фінансів
3. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки.
4. Міжбюджетні трансферти в Україні.
5.  Місцеві  податки  і  збори,  їх  роль  в
формуванні доходів місцевих бюджетів.
6.  Плата  за  землю  як  загальнодержавний
податок,  що  формує  кошти  місцевого
бюджету.

1.  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні.
Закон України  від 21.05.97р.  №280/97 – ВР
Розділ  ІІІ.  Відомості  Верховної  Ради
України.  1997.  №  24.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97
(дата звернення: 13.12.2020).
2.Миськів  Г.  Бюджетна система:  теоретичні
та практичні аспекти (у схемах і  таблицях):
навчальний посібник.  Львів  :  Растр-7,  2020.
272 с.
3.  Юнацький  М.О.  Конспект  лекцій  з
дисципліни  «Місцеві  фінанси».  Кривий Ріг:
ДонНУЕТ, 2019. 134 с.
4. Сидорович М. Муніципальні  фінанси:
навч. Посібник. Київ: НаУКМА, 2021 68с.

Семінарське заняття (2 год.):
1. Сутність місцевих фінансів.
2. Децентралізація та реформування місцевих
фінансів
3. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки.
4. Міжбюджетні трансферти в Україні.
5.  Місцеві  податки  і  збори,  їх  роль  в
формуванні доходів місцевих бюджетів.
6.  Плата  за  землю  як  загальнодержавний
податок,  що  формує  кошти  місцевого
бюджету.

1.  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні.
Закон України  від 21.05.97р.  №280/97 – ВР
Розділ  ІІІ.  Відомості  Верховної  Ради
України.  1997.  №  24.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97
(дата звернення: 13.12.2020).
2.Миськів  Г.  Бюджетна система:  теоретичні
та практичні аспекти (у схемах і  таблицях):
навчальний посібник.  Львів  :  Растр-7,  2020.
272 с.
3.  Юнацький  М.О.  Конспект  лекцій  з
дисципліни  «Місцеві  фінанси».  Кривий Ріг:
ДонНУЕТ, 2019. 134 с.
4. Сидорович М. Муніципальні  фінанси:
навч. Посібник. Київ: НаУКМА, 2021 68с.

Завдання для самостійної роботи:
Розібрати  питання  за  планом,  зробити
конспект.
1.  Основні  напрямки  зміцнення  фінансової
незалежності місцевого самоврядування

1.  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні.
Закон України  від 21.05.97р.  №280/97 – ВР
Розділ  ІІІ.  Відомості  Верховної  Ради
України.  1997.  №  24.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97



2.  Економічні  та  соціальні  наслідки
бюджетного дефіциту.
3.  Проблеми  подолання  бюджетного
дефіциту в Україні.
4.  Сучасний  стан  бюджетного  дефіциту  в
Україні та шляхи його подолання.
5. Сучасний стан зовнішнього боргу України.

(дата звернення: 13.12.2020).
2.Миськів  Г.  Бюджетна система:  теоретичні
та практичні аспекти (у схемах і  таблицях):
навчальний посібник.  Львів  :  Растр-7,  2020.
272 с.
3.  Юнацький  М.О.  Конспект  лекцій  з
дисципліни  «Місцеві  фінанси».  Кривий Ріг:
ДонНУЕТ, 2019. 134 с.
4. Сидорович М. Муніципальні  фінанси:
навч. Посібник. Київ: НаУКМА, 2021 68с.

Тема  9. Міжнародні фінанси.
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):

1. Сутність та функції міжнародних фінансів.
Роль  фінансів  у  розвитку  міждержавних
зв’язків.
2.  Особливості  фінансів
зовнішньоекономічної діяльності.
3.  Платіжний  баланс  України:  сутність  та
значення.
4. Структура платіжного балансу.
5. Міжнародні фінансово-кредитні інститути.
6. Порядок їх формування та використання.
7.  Сучасний  взаємозв’язок  України  з
міжнародними  фінансовими  інститутами,
зовнішнє  фінансування  та  інвестування
економіки України.
8.  Міжнародні  організації  (ООН,
Європейський  союз).  Перспективи
входження України до ЄС. Основи валютних
розрахунків.

1.  Мицак  О.  В.,  Андрейків  Т.  Я.,  Чуй  І.  Р,
Міжнародні  фінанси  :  навч.  посіб.  Львів  :
Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2020. 195 с.
2. Грінько І. М.  Міжнародні фінанси : навч.
посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.
109 с.
3. Масалигіна  В. В. Міжнародні  фінанси та
валютно-кредитні  розрахунки:  Конспект
лекцій:  У 2 ч. Харків: УкрДУЗТ, 2019. Ч. 1
124 с.
4. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки
та  валютні  операції  :  навч.  посіб.  Ірпінь  :  
Університет ДФС України, 2019. 368 с.

Семінарське заняття (2 год.):

1. Сутність та функції міжнародних фінансів.
Роль  фінансів  у  розвитку  міждержавних
зв’язків.
2.  Особливості  фінансів
зовнішньоекономічної діяльності.
3.  Платіжний  баланс  України:  сутність  та
значення.
4. Структура платіжного балансу.
5. Міжнародні фінансово-кредитні інститути.
6. Порядок їх формування та використання.
7.  Сучасний  взаємозв’язок  України  з
міжнародними  фінансовими  інститутами,
зовнішнє  фінансування  та  інвестування
економіки України.
8.  Міжнародні  організації  (ООН,
Європейський  союз).  Перспективи
входження України до ЄС. Основи валютних

1.  Мицак  О.  В.,  Андрейків  Т.  Я.,  Чуй  І.  Р,
Міжнародні  фінанси  :  навч.  посіб.  Львів  :
Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2020. 195 с.
2. Грінько І. М.  Міжнародні фінанси : навч.
посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.
109 с.
3. Масалигіна  В. В. Міжнародні  фінанси та
валютно-кредитні  розрахунки:  Конспект
лекцій:  У 2 ч. Харків: УкрДУЗТ, 2019. Ч. 1
124 с.
4. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки
та  валютні  операції  :  навч.  посіб.  Ірпінь  :  
Університет ДФС України, 2019. 368 с.
6. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки
та  валютні  операції  :  навч.  посіб.  Ірпінь  :  
Університет ДФС України, 2019. 368 с.



розрахунків.

Завдання для самостійної роботи:
Тестові завдання
1.  У чому полягає суть поняття "валюта"?
1) грошові одиниці іноземних держав;
2) грошова одиниця країни;
3)  грошові  одиниці  власні  та  іноземні;
кредитні й платіжні документи, вартість яких
виражена  в  іноземній  валюті,  які
застосовуються в міжнародних розрахунках;
4) векселі, чеки, кредитні картки.
2.  Яка валюта називається конвертованою?
1)  валюта,  яка  має  постійний  офіційний
курс;
2)  валюта, яка вільно обмінюється на гроші
інших країн;
3)  валюта, яка діє на території групи країн;
4) грошова одиниця, яку можна обміняти на
іноземну валюту при виїзді за кордон.
3.  Що таке "замкнута" валюта?
1) валюта, яка вільно обмінюється на гроші
інших країн;
2)  валюта,  у  якої  відсутній  золотий
еквівалент;
3) валюта, яка діє на території однієї країни
або групи країн;
4) валюта, операції з якою є обмеженими на
території певної країни.
4.  Що таке "валютна інтервенція"?
1)  виключне  право  держави  на  операції  з
іноземною валютою;
2)  порушення  правил  здійснення  валютних
операцій, спекуляція валютними цінностями;
3)  пряме  втручання  держави  в  операції  на
валютному  ринку  шляхом  продажу  або
купівлі  іноземної  валюти  з  метою
підвищення або зниження курсу національної
або іноземної валюти;
4) продаж державою національної валюти на
світовому (міжнародному) валютному ринку.
5.  Що таке "валютна монополія"?
1)  виключне  право  держави  на  операції  з
іноземною валютою;
2)  державна  регламентація  порядку
зовнішніх розрахунків і операцій з валютою;
3)  втручання  держави  в  операції  на
валютному ринку;
4) заборона здійснення операцій в іноземній
валюті на внутрішньому ринку країни.
6.  Що таке "валютне регулювання"?
1)  виключне  право  держави  на  операції  з
іноземною валютою;
2)  державна  регламентація  порядку
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зовнішніх розрахунків і операцій з валютою;
3)  втручання  держави  в  операції  на
валютному ринку;
4)  регламентація  купівлі-продажу  іноземної
валюти на внутрішньому ринку.
7.  Що таке "валютний курс"?
1)  ціна  грошової  одиниці  однієї  країни,  що
виражається  в  грошовій  одиниці  іншої
країни;
2) офіційний обмінний курс валюти;
3)  можливість  вільного  обміну  валюти  на
гроші іншої країни;
4)  рівновелике  співвідношення  двох
грошових одиниць.
8.  Що таке "валютні блоки"?
1) угруповання держав, в яких здійснюється
певна координація валютної політики;
2) угруповання держав, в яких валюта країн-
учасниць  прив'язується  до  валюти  країни-
гегемона;
3) національні й міжнародні банки, через які
здійснюються  купівля,  продаж  і  обмін
валюти;
4)  угруповання  держав,  що  здійснюють
колективну валютну інтервенцію.
9.  Що таке "валютні зони"?
1)  угруповання  країн,  в  яких  здійснюється
координація  валютної  політики  і  системи
зовнішніх розрахунків;
2) національні й міжнародні банки, через які
здійснюються валютні операції;
3)  прив'язка  країни-учасниці  до  країни-
гегемона в здійсненні валютної політики;
4)  угруповання  країн,  що  здійснюють
розрахунки в єдиній валюті.
10. Що називається валютним ринком?
1) національні  й міжнародні банки,  а також
біржі,  через  які  здійснюються  купівля,
продаж і обмін іноземної валюти;
2)  узгоджена,  координована  валютна
політика і система зовнішніх розрахунків;
3) сукупність держав, що утворилися на базі
валютних блоків; 4) міжбанківський ринок з
купівлі-продажу валюти.

11.  Що таке "валютний демпінг"?
1) відсутність обмежень на валютні операції;
2)  експорт  товарів  за  цінами,  нижчими  за
світові,  із  країн  зі  знеціненою  валютою  в
країни з більш стабільною валютою;
3) реалізація товарів за цінами,  нижчими за
світові;
4)  значне,  тривале  заниження  валютного
курсу грошової одиниці.



12.  Що таке "валютний кліринг"?
1) вид довготермінового лізингу;
2)  система  розрахунків,  яка  заснована  на
взаємному зарахуванні зобов'язань;
3)  операції  з  обміну  товарів,  які  не
супроводжуються грошовими переказами;
4) система розрахунків між учасниками.
13.  Які валюти мають статус резервних?
1) вільноконвертовані валюти;
2) долари США;
3) швейцарські франки;
4)  грошові одиниці будь-якої країни.
14.  Залежно  від  статусу  валюту  поділяють
на:
1) резервну;
2) національну;
3) конвертовану;
4) регіональну.
15.  Можливість  країни  чи  групи  країн
забезпечувати  свої  короткотермінові
зовнішні  зобов'язання  допустимими
фінансовими засобами — це:
1) конвертованість валюти;
2) валютний ринок;
3) міжнародна ліквідність;
4) міжнародна фінансова стійкість

Тема  10. Фінанси суб’єктів господарювання.
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (4 год.):

1. Поняття суб’єкта господарювання, ознаки
його ідентифікації.
2. Класифікація суб’єктів господарювання.
3.  Основи  організації  фінансів  суб’єктів
підприємництва  (підприємств)  реального
сектора економіки.
4.  Основи  організації  фінансів  суб’єктів
підприємництва – фінансових установ.
5.  Фінансова  діяльність  підприємців-
фізичних осіб.

1.  Фінанси  підприємств:  навчальний
посібник  /  Ситник  Н.  С.,  Смолінська  С.Д.,
Ясіновська  І.Ф.;  за  заг.  ред.  Н.  С.  Ситник.
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 402 с.
2. Сокуренко В. В., Швець Д. В., Бортник С.
М,,  Ткаченко  С.  О.  Фінанси  підприємств  :
підручник. Харків : ХНУВС, 2022. 292 с.
3.Зубченко  В.  В.,  Гутко  Л.  М.  Фінанси
підприємств:  навчально-методичний
посібник. Біла Церква: БНАУ, 2020. 106 с.
4.Курило О. Б., Бондаренко Л. П., Вівчар О.
И.,  Чубка   О.  М.  Фінанси  підприємств.
Підручник.  К.:  Видавничий  дім  «Кондор»,
2020.  340 с.

Семінарське заняття (4 год.):
1. Поняття суб’єкта господарювання, ознаки
його ідентифікації.
2. Класифікація суб’єктів господарювання.
3.  Основи  організації  фінансів  суб’єктів
підприємництва  (підприємств)  реального
сектора економіки.
4.  Основи  організації  фінансів  суб’єктів
підприємництва – фінансових установ.

1.  Фінанси  підприємств:  навчальний
посібник  /  Ситник  Н.  С.,  Смолінська  С.Д.,
Ясіновська  І.Ф.;  за  заг.  ред.  Н.  С.  Ситник.
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 402 с.
2. Сокуренко В. В., Швець Д. В., Бортник С.
М,,  Ткаченко  С.  О.  Фінанси  підприємств  :
підручник. Харків : ХНУВС, 2022. 292 с.
3.Зубченко  В.  В.,  Гутко  Л.  М.  Фінанси
підприємств:  навчально-методичний



5.  Фінансова  діяльність  підприємців-
фізичних осіб.

посібник. Біла Церква: БНАУ, 2020. 106 с.
4.Курило О. Б., Бондаренко Л. П., Вівчар
О. И., Чубка  О. М. Фінанси підприємств.
Підручник. К.: Видавничий дім «Кондор»,
2020.  340 с.

Завдання для самостійної роботи:
Завдання 1.
Загальна  сума  коштів  на  рахунку
підприємства  –  70000  грн,  його  
страхові резерви, що зберігаються в банку, –
24000  грн.  Норма  обов’язкових  резервів
Національного  банку  України  –  12%.  Чому
дорівнює розмір позик, які може за цих умов
надати  банк  та  банківська  система  даному
підприємству?
Завдання 2.
Визначити  майбутню  вартість  грошей  і
величину  чи  cтого  доходу  підприємства  в
умовах  нарахування  простих  відсотків  та
зробити  висновки  про  ефективність
альтернативного  розміщення  грошей  в
банківську установу чи інноваційний проект,
якщо  відомо,  що:  первісна  сума  грошового
внеску  –  10,0  млн  грн,  строк  розміщення
грошей  –  1  рік,  періодичність  нарахування
відсотків  –  12 місяців,  норма банківського  
процента  –  15%  річних,  норма  доходу
(коефіцієнт  прибутковості)  при  
розміщенні  в  інноваційний  проект  –  20%
річних, норма оподаткування чистого доходу
(прибутку):  – 15% в банківських установах;
20% – в інвестиційній сфері.
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2. Сокуренко В. В., Швець Д. В., Бортник С.
М,,  Ткаченко  С.  О.  Фінанси  підприємств  :
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3.Зубченко  В.  В.,  Гутко  Л.  М.  Фінанси
підприємств:  навчально-методичний
посібник. Біла Церква: БНАУ, 2020. 106 с.
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2020.  340 с.

Тематика рефератів:
1. Фінансові методи державного регулювання економіки 
2. Розвиток фінансової думки в роботах російських і українських вчених 
3. Невизначеність і ризик у фінансах 
4. Об’єктивне і суб’єктивне в фінансах, їх співвідношення 
5. Сучасна світова фінансова думка 
6. Фінансові методи державного регулювання економіки 
7. Порівняльний аналіз системи оподаткування Древнього Риму та Греції. 
8. Організація фінансових відносин в східних рабовласницьких країнах. 
9. Магдебурзьке право та його вплив на розвиток фінансів міст. 
10. Фінансові аспекти первісного накопичення капіталу.
11. Фінанси постіндустріального суспільства. 
12. Генезис фінансової політики держави. 
13. Сучасна фінансова політика України. 
14. Стратегічні і тактичні завдання фінансової політики України 
5. Людський фактор у фінансовій політиці 
16. Проблеми макроекономічної фінансової стабілізації. 
17. Фінансова безпека держави 
18. Податки на споживання в Україні: переваги і недоліки. 
19. Податкові пільги : недоліки та переваги застосування. 
20. Формування податкової системи України. 



21. Сучасний стан податкової системи України. Тенденції розвитку 
22. Проблеми прийняття Податкового кодексу України. 
23. Історична ретроспектива розвитку податків 
24. Основні напрямки зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування 
25. Економічні та соціальні наслідки бюджетного дефіциту. 
26. Проблеми подолання бюджетного дефіциту в Україні. 
27. Сучасний стан бюджетного дефіциту в Україні та шляхи його подолання. 
28. Сучасний стан зовнішнього боргу України. 
29. Сучасний стан внутрішнього боргу України. 
30. Способи коригування державного боргу.

ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
Завдання 1.
Визначити  фактичний  рівень  мультиплікації  грошей  (mm),  що  склався  в  регіоні  за

звітний рік, якщо маса готівкових грошей в обороті поза банками (М0) складає 1.2 млрд грн,
сума резервів комерційних банків на кореспондентських рахунках в центральному банку та в
касах банків (R) – 0,2 млрд грн, маса грошей в депозитах комерційних банків (Д) – 0,55 млрд
грн. Зробити висновок.

Завдання 2.
Визначити  попит  на  гроші  держави  в  плановому  періоді,  якщо  відомо,  

що трансакційний залишок грошей у базовому періоді складає 320 млрд ум. од., залишок
завбачливості  –  58,0  млрд  ум.  од.,  спекулятивний  залишок  –  115,0  млрд  ум.  од.
Передбачається,  що  в  плановому  періоді  транс-акційний  залишок  зросте  на  5%,
спекулятивний залишок – на 8%, залишок завбачливості – на 2%.

Завдання 3.
Прибуток  акціонерного  товариства,  який  спрямовується  на  виплату  дивідендів,

становить 7200 тис. грн. Загальна сума акцій – 6200 тис. грн, зокрема привілейованих акцій –
1400 тис. грн. з фіксованим розміром дивіденду 25% до їх номінальної вартості. Розрахуйте
розмір дивіденду за звичайними акціями.

6. Політика курсу

Політика щодо відвідування навчальних занять.
Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів

в  умовах  ЄКТС в  ІДГУ»  студенти  мають  обов’язково  бути  присутніми  на  семінарських
заняттях.  Студент,  який  з  поважних  причин,  підтверджених  документально,  не  мав  був
відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після
повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений
термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0
балів.  Студенти,  які  навчаються  за  індивідуальним  графіком,  мають  в  повному  обсязі
виконати  додаткові  індивідуальні  завдання,  попередньо  узгодивши  їх  з  викладачем.
Присутність  на  модульній  контрольній  роботі  є  обов’язковою.  У  випадку  відсутності
студента на проміжномуконтролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому
призначається інша дата складання модульної контрольної роботи.

Політика академічної доброчесності.
Студенти  мають  дотримуватись  правил  академічної  доброчесності  відповідно  до

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських
роботах  є  підставою  для  виставлення  негативної  оцінки.  Списування  студентів  під  час
проведеннямодульної  контрольної  роботи  є  підставою  для  дострокового  припинення  її
складання тавиставлення негативної оцінки.



7. Проміжний і підсумковий контроль

Форма проміжного контролю
Модульна  контрольна  робота  має  комплексний  характер:  вона  містить  2  теоретичні

питання та практичне завдання

Зразок модульної контрольної роботи

Варіант- 1

1.Теоретичні питання
1.Сутність фінансової політики. 
2.Методи формування доходів бюджету. 
2.Практичне завдання
Інвестор придбав за номіналом нову 10-відсоткову облігацію вартістю 5500 грн при рівні
позичкового відсотка  10%. На момент перепродажу облігації  рівень позичкового відсотка
піднявся до 13%. Знайти курс облігації на момент перепродажу за умови, що до її погашення
залишилося 2 роки. Знайти загальний дохід другого покупця, коли настане строк погашення
облігації.

8. Критерії оцінювання результатів навчання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною шкалою (від

1  до  100)  з  переведенням  в  оцінку  за  традиційною  шкалою  «відмінно»,  «добре»,
«задовільно»,  «незадовільно».  Переведення  підсумкового  балу  за  100-бальною  шкалою
оцінювання в підсумкову оцінку за традиційною шкалою згідно табл. 1.

Таблиця 1.
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову

оцінку за традиційною шкалою

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою
51-100 зараховано
1-50 не зараховано

Загальна  оцінка  за  курс  виставляється  за  результатами  поточного  та  проміжного
контролю згідно табл. 2.

Таблиця 2.
Формування загальної оцінки за курс

Максимальна
кількість балів

70 балів
(поточний контроль)

середньозважений бал оцінок за
відповіді на семінарських заняттях

та виконання індивідуальних
завдань, який переводиться у 100-

бальну шкалу з ваговим
коефіцієнтом 0,7

30 балів
(проміжний контроль) –

середньозважений бал оцінок
за теоретичні питання та/або

практичні завдання, який
переводиться у 100-бальну

шкалу з ваговим коефіцієнтом
0,3

Мінімальний
пороговий рівень

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний
контроль)

Критерії оцінювання під час поточного контролю
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях,

а також результати самостійної  та індивідуальної  роботи.  Нарахування балів за поточний
контроль відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних
досягнень  студентів  в  умовах  ЄКТС  в  ІДГУ»



(http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/polozhennja_pro_porjadok_ocinjuvannja_rivnja_na
vchalnyh_dosjahnen_zi_zminamy-vid-28.08.2020-protokol-1.pdf)

Оцінювання роботи на семінарських заняттях, індивідуальної та самостійної роботи
здійснюється  за  шкалою  від  «0»  до  «5».  Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень
здобувачів вищої освіти на семінарських заняттях приведені у табл. 3.

Таблиця 3.
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти на семінарських

заняттях
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його
викладає,  глибоко  та  всебічно  розкриває  зміст  теоретичних
запитань  та  практичних  завдань,  використовуючи  при  цьому
обов’язкову  та  додаткову  літературу,  вільно  послуговується
науковою  термінологією,  розв’язує  задачі  стандартним  або
оригінальним  способом,  наводить  аргументи  на  підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.

4 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє
навчальним  матеріалом,  обґрунтовано  його  викладає,  в
основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних
завдань,  використовуючи  при  цьому  обов’язкову  літературу,
розв’язує  задачі  стандартним  способом,  послуговується
науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не
вистачає достатньої глибини та аргументації,  допускаються при
цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.

3 бали

Оцінюється  робота  студента,  який  відтворює  значну
частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст,
виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні
формули,  рівняння,  закони.  Однак  не  здатний  до  глибокого,
всебічного  аналізу,  обґрунтування  та  аргументації,  не
користується  необхідною  літературою,  допускає  істотні
неточності та помилки.

2 бали

Оцінюється  робота  студента,  який  достатньо  не  володіє
навчальним  матеріалом,  однак  фрагментарно,  поверхово  (без
аргументації  й  обґрунтування)  викладає  окремі  питання
навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і
практичних завдань.

1 бал

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом
на  рівні  розпізнавання  явищ,  допускає  істотні  помилки,
відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.

0 балів
Оцінюється  робота студента,  який не володіє  навчальним

матеріалом  та  не  в  змозі  його  висвітлити,  не  розуміє  змісту
теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання розв’язання задач представлено у табл. 4.
Таблиця 4. 

Критерії оцінювання розв’язання задач
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Розв’язання  задачі  є  абсолютно  вірним.  Студент  володіє  знаннями
методики  здійснення  розрахунків,  вміє  нестандартно  підходити  до
розв’язання  задач  (вирішення  ситуацій)  та  робити  обґрунтовані
висновки.

4 бали Задача розв’язана вірно, але обґрунтування висновків  є недостатнім

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/polozhennja_pro_porjadok_ocinjuvannja_rivnja_navchalnyh_dosjahnen_zi_zminamy-vid-28.08.2020-protokol-1.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/polozhennja_pro_porjadok_ocinjuvannja_rivnja_navchalnyh_dosjahnen_zi_zminamy-vid-28.08.2020-protokol-1.pdf


3 бали
Задача розв’язана вірно, але немає висновків та хід розв’язання задачі
(вправи, ситуації) не подано.

2 бали При розв’язанні задачі  виявлені неточності, помилки в розрахунках.
1 бал Практичне завдання розв’язане невірно.
0 балів Не було спроби розв’язати задачу

Здобувач вищої  освіти має бути оцінений не менш як з  70% семінарських занять,
передбачених навчальним планом. У випадку, якщо здобувач вищої освіти не був оцінений з
відповідної кількості занять, він отримує 0 балів за кожне заняття, з якого мав бути оцінений.
При цьому здобувачу вищої освіти може бути зараховано виконання індивідуальних завдань
за  певне  заняття  якщо  він  не  був  оцінений  за  результатами  проведення  семінарського
заняття.

Основними  видами  індивідуальних  завдань  є:  підготовка  доповідей,  рефератів;
розв’язування задач, вирішення ситуаційних завдань тощо.

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та
оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати
узагальнення  на  основі  опрацювання  теоретичного  матеріалу  та  відсутність  помилок  при
оформленні  цитування  й  посилань  на  джерела,  якісна  презентація  результатів  власного
дослідження. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання. Разом з тим  здобувач освіти
може запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих науково-
дослідних  інтересів  та  погодити  її  з  викладачем.  Окрім  цього  у  якості  виконання
індивідуального  завдання  здобувачу  вищої  освіти  може  бути  зараховано  проходження
онлайн-курсів  (у  відповідності  до  змісту  навчальної  дисципліни)  на  платформах  ЕdEra,
Coursera,  Prometheus  та  інших.  Зарахування  відбувається  за  наявності  сертифікату  про
успішне проходження курсу.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30».  Загальна

оцінка  за  модульну  контрольну  роботу  є  середнім  арифметичним  оцінок  за  кожне
питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та множиться на коефіцієнт 0,3.
Критерії  оцінювання  теоретичних  та  практичних  завдань,  які  включено  до  проміжного
контролю, наведено у табл. 3-4. У разі, якщо здобувач вищої освіти за проміжний контроль
отримав менше ніж 16 балів, то він вважається таким, що не склав проміжний контроль. У
графі «проміжний контроль» виставляється 0 балів.

Критерії оцінювання при організації освітнього процесу із застосуванням
технологій дистанційного навчання

У  разі  проведення  освітнього  процесу  у  дистанційному  режимі,  порядок  його
організації  регулює  «Положення  про  організацію  освітнього  процесу  із  застосуванням
технологій  дистанційного  навчання  в  Ізмаїльському  державному  гуманітарному
університеті»  (http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-orhanizaciju-osv.-
procesu-iz-zast.-tehnolohij-dyst.-navch.-2020.pdf).

Дистанційний  режим  навчання  передбачає  проведення  навчальних  занять,
контрольних  заходів  та  самостійної  роботи  здобувачів  відповідно  до  робочої  програми
навчальної дисципліни.

Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу під час синхронного режиму
навчання  може  здійснюватися  через  онлайн-платформи  проведення  відео  конференцій
GoogleMeet або Zoom.

Поточний контроль результатів  навчання здобувачів вищої освіти здійснюється під
час  проведення  дистанційних  занять,  а  також  шляхом  оцінювання  самостійних
індивідуальних і групових завдань, що виконуються здобувачами освіти в електронній формі
та  надсилаються  до  системи  підтримки  дистанційного  навчання  (LMS  Moodle  або
GoogleClassroom).

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-orhanizaciju-osv.-procesu-iz-zast.-tehnolohij-dyst.-navch.-2020.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-orhanizaciju-osv.-procesu-iz-zast.-tehnolohij-dyst.-navch.-2020.pdf


Завдання проміжного контролю виконуються здобувачами освіти в електронній формі
та  надсилаються  до  системи  підтримки  дистанційного  навчання  (LMS  Moodle  або
GoogleClassroom), які оцінюються за поданим вище алгоритмом.

Викладач                                        Мурашко І. С.
                                   (підпис)                                             (ПІБ)

Затверджено  на  засіданні  кафедри  управління  підприємницькою  та  туристичною
діяльністю протокол № _9_ від «_11_» __січня____ 2023 р.

Завідувач кафедри                                        МетільТ.К
                                    (підпис)                       (ПІБ)
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	Дистанційний режим навчання передбачає проведення навчальних занять, контрольних заходів та самостійної роботи здобувачів відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.
	Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу під час синхронного режиму навчання може здійснюватися через онлайн-платформи проведення відео конференцій GoogleMeet або Zoom.
	Поточний контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється під час проведення дистанційних занять, а також шляхом оцінювання самостійних індивідуальних і групових завдань, що виконуються здобувачами освіти в електронній формі та надсилаються до системи підтримки дистанційного навчання (LMS Moodle або GoogleClassroom).
	Завдання проміжного контролю виконуються здобувачами освіти в електронній формі та надсилаються до системи підтримки дистанційного навчання (LMS Moodle або GoogleClassroom), які оцінюються за поданим вище алгоритмом.


