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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Розподіл годин за навчальним планом

Денна Заочна
Кількість кредитів: 4 Лекції:



24 6
Модулів: 1 Практичні заняття:
Загальна кількість годин:120
Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом:2

Лабораторні заняття:

Семестр:3
Семінарські заняття:

24 6
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 3/1
- самостійна робота: 5/5

Консультації:

Індивідуальні заняття:
Форма підсумкового контролю:залік

Мова навчання: українська
Самостійна робота:

72 108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предметом  дисципліни  «Фінанси» є  функціонування  фінансів  та  їх  вплив  на

соціально-економічний розвиток суспільства.
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. 

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

3. ОЧІКУВАНІ 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.

ІV. Примірний тематичний план

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредита ЄКТС 120 годин.

№
з/п

Назви
модулів / тем

Кількість годин 
(денна форма навчання)

Кількість годин 
(заочна форма навчання)
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1

Суть, 
необхідність 
і функції 
фінансів 4 2 2 - - 7 2 2 - - - 10

2

Фінансова 
система 
України 6 4 2 - - 7 2 2 - - - 10

3

Суть 
фінансової 
політики 4 2 2 - - 7 2 2 - - - 10

4
Фінансовий 
механізм 4 2 2 - - 7 2 - 2 - - 10

5

Бюджетна 
система 
України. 4 2 2 - - 7 2 - 2 - - 10

6

Податкова 
система 
України 4 2 2 - - 7 2 - 2 - - 10

7

Державні 
цільові 
фонди 4 2 2 - - 7 - - - - - 10

8
Місцеві 
фінанси 4 2 2 - - 7 - - - - - 10

9
Міжнародні 
фінанси. 4 2 2 - - 7 - - - - - 11

10 Фінанси 8 4 4 - - 9 - - - - - 15



суб’єктів 
господарюва
ння

11
Проміжний 
контроль 2 2 - - - - - - - - 2

12

Консультува
ння до 
екзамену - - - - - - - - - -
Підготовка 
до екзамену 0 - - - - - - - - -

Разом: 120 48 24 24 0 0 72 12 6 6 0 0 108

V. Зміст дисципліни

Тема 1. Суть, необхідність і функції фінансів. 
Виникнення  фінансів.  Сутність  фінансів.  Функції  фінансів.  Фінансові  ресурси,  їх

сіть, склад і структура. Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси. Фінансові
резерви як один з  видів  фінансових ресурсів.  Форми і  методи формування фінансових
резервів.

Тема 2. Фінансова система України.
Поняття фінансової системи України. Її структуризація Фінансова система України

за внутрішньою побудовою. Характеристика сфер та ланок фінансової системи. Фінансова
система України за організаційною побудовою. Характеристика органів та установ, що
складають фінансову систему.

Тема 3. Суть фінансової політики.
Сутність  фінансової  політики.  Види  фінансової  політики.  Їх  характеристика.

Фінансова політика України на сучасному етапі.

Тема 4. Фінансовий механізм.
Фінансовий  механізм  як  складова  частина  господарського  механізму.  Структура

фінансового  механізму.  Поняття  про  управління  фінансами,  його  принципи  та
функціональні  елементи.  Організація  управління фінансами.  Суть,  завдання,  принципи,
етапи  та  методи  фінансового  планування.  Система  фінансових  планів.  Організація
фінансового  контролю  в  України,  його  класифікація  за  видами,  часом  проведення,
формами і методами. органи фінансового контролю, їх функції, права та обов’язки.

Тема 5. Бюджетна система України.
Бюджет  держави як  економічна  категорія.  Бюджет  як  основний  фінансовий  план

держави.  Бюджетна  класифікація.  Роль  і  місце  бюджету  в  фінансово-кредитному
механізмі.  Поняття  бюджетного  устрою  і  бюджетної  системи,  їх  співвідношення.
бюджетне  законодавство.  Склад  бюджетної  системи  України.  Методи  формування
доходів бюджету. Доходи держави від підприємницької діяльності. Доходи від державних
майна  та  угідь,  надання  послуг.  Класифікація  видатків  бюджету.  Склад  і  структура
видатків бюджету України. Бюджетне регулювання. Стан бюджету. Бюджетний дефіцит:
класифікація, причини виникнення, показники, джерела покриття,  наслідки. Бюджетний
процес, його етапи.

Тема  6. Податкова система України.
Суть і функції  податків.  Класифікація податків, її  ознаки. Види податків. Основні

елементи  податку.  Податкова  система:  поняття,  наукові  основи  побудови.  Методи  і



принципи  оподаткування.  Податкова  система  України,  основні  етапи  її  становлення.
Податок на додану вартість: сутність та значення. Методика включення податку до ціни
товарів,  послуг,  робіт.  Визначення  бази  оподаткування.  Ставки,  суб’єкти  податку.
Порядок  та  строк  сплати  до  бюджету.  Акцизний  податок  як  форма  непрямого
оподаткування.  Платники  акцизного  збору,  визначення  його  суми.  Пільги  акцизному
оподаткуванню,  порядок  і  строки  сплати  акцизного  податку  до  бюджету.  Податок  на
прибуток  підприємств,  його  роль  і  місце  в  податковій  системі.  Платники,  об’єкт
оподаткування,  ставка  податку.  Податок  з  доходів  фізичних  осіб.  База  оподаткування.
Побудова  шкали  ставок  оподаткування.  Пільги.  Спрощена  система оподаткування.
Єдиний податок.  Мито як джерело доходів бюджету.  платники і  ставки мита.  порядок
перерахування мита до бюджету.

Тема  7. Державні цільові фонди.
Сутність  та  необхідність  державних  цільових  фондів.  Єдиний соціальний внесок.

Пенсійний  фонд  України.  Функції  та  порядок  формування  доходів  і  видатків  Фонд
соціального страхування на випадок безробіття, його призначення, джерела формування і
напрями використання. Фонд соціального страхування.

Тема  8. Місцеві фінанси.
Сутність  місцевих  фінансів.  Децентралізація  та  реформування  місцевих  фінансів

Місцеві  бюджети,  їх  доходи  і  видатки.  Міжбюджетні  трансферти  в  Україні.  Місцеві
податки і  збори,  їх  роль в формуванні  доходів  місцевих бюджетів.  Плата за землю як
загальнодержавний податок, що формує кошти місцевого бюджету.

Тема  9. Міжнародні фінанси.
Сутність та функції міжнародних фінансів. Роль фінансів у розвитку міждержавних

зв’язків.  Особливості  фінансів  зовнішньоекономічної  діяльності.  Платіжний  баланс
України:  сутність  та  значення.  Структура  платіжного  балансу.  Міжнародні  фінансово-
кредитні  інститути.  Порядок  їх  формування  та  використання.  Сучасний  взаємозв’язок
України  з  міжнародними  фінансовими  інститутами,  зовнішнє  фінансування  та
інвестування  економіки  України.  Міжнародні  організації  (ООН,  Європейський  союз).
Перспективи входження України до ЄС. Основи валютних розрахунків.

Тема  10. Фінанси суб’єктів господарювання.
Поняття суб’єкта господарювання, ознаки його ідентифікації. Класифікація суб’єктів

господарювання.  Основи  організації  фінансів  суб’єктів  підприємництва  (підприємств)
реального  сектора  економіки.  Основи  організації  фінансів  суб’єктів  підприємництва  –
фінансових установ. Фінансова діяльність підприємців-фізичних осіб.

5.2. Тематика семінарських занять.
Тема 1. Суть, необхідність і функції фінансів. 
Тема 2. Фінансова система України.
Тема 3. Суть фінансової політики.
Тема 4. Фінансовий механізм.
Тема 5. Бюджетна система України.
Тема  6. Податкова система України.
Тема  7. Державні цільові фонди.
Тема  8. Місцеві фінанси.
Тема  9. Міжнародні фінанси.
Тема  10. Фінанси суб’єктів господарювання.

5.3. Організація самостійної роботи студентів.



Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу
у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза
межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид
самостійної  роботи  фіксується  в  академічному  журналі  окремою  графою.
Результативність виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до
«5» і фіксується в академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової,
ще й вибіркову. Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу
дисципліни.  Вибіркова  складова  передбачає  виконання  завдань,  які  студент  вибирає  з
метою підвищення свого професійного рівня, особистого рейтингу. 

Загальний обсяг СРС з дисципліни  «Рекламний менеджмент» становить 72 год. (108
год.).

Основні  види  самостійної  роботи,  які  запропоновані  студентам  для  засвоєння
теоретичних знань з дисципліни «Рекламний менеджмент»:

 опрацювання  теоретичних  основ  прослуханого  лекційного  матеріалу  з
використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;

 підготовка до семінарських занять; 
 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання;
  пошукова робота з електронними джерелами;
 підготовка і написання рефератів;
 підготовка студентів  до проведення поміжного (модульного)  контролю та

заліку.

Розподіл годин на виконання СРС
№ з/п Вид самостійної роботи Кількість годин

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання
1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 15
2. Підготовка до семінарських занять 10 16
3. Підготовка  до  модульного  (проміжного)

контролю
2 2

4. Опрацювання  тем,  винесених  на  самостійну
підготовку,  в  тому  числі  конспектування  за
заданим планом

10 15

5. Підготовка рефератів (доповідей) 10 15
6 Участь  у  науково-дослідній  роботі

(теоретичне дослідження, експериментування,
написання тез, статей, виступ з доповіддю на
студентській конференції та ін.)

10 15

7 Проходження  курсів  на  платформах  ЕdEra,
Prometheus

10 15

8 Вирішення  управлінських  ситуацій  та
виконання тестових завдань

10 15

9 Загалом 72 108

Тематика індивідуальних (групових) завдань:
Індивідуальне  завдання  є  обов’язковим  для  виконання  та  передбачає  написання

реферату  на  одну  із  запропонованих  тем.  Разом  з  тим  у  здобувач  освіти  може
запропонувати свою тему у відповідності  до особистих науково-дослідних інтересів  та
погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів
протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс.



Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування
курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra, Prometheus.

Зарахування  відбувається  за  наявності  сертифікату  про  успішне  проходження
курсу.

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1.  Форми  поточного  контролю:  усне  опитування,  перевірка  завдань

індивідуальної самостійної роботи.
6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
6.4. Засоби  діагностики  результатів  навчання:  подано  у  силабусі  навчальної

дисципліни.
6.5. Критерії  оцінювання результатів  навчання:  подано у силабусі  навчальної

дисципліни.

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Ноутбук, проєктор
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VІІ. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми в 20__ / 20__ н.р.1

1 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 
кафедри на початку навчального року
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