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Кількість кредитів   3 

Загальна кількість годин  90  

 

Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Фінанси» спрямована на формування у 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти загальних та фахових 

компетентностей щодо розуміння фінансових процесів на мікро, макро- та 

світовому рівнях, вміння використовувати інформацію та сучасний фінансовий 

інструментарій, швидко опановувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці. 

Дисципліна зорієнтована на вивчення таких питань, як: сутність та роль фінансів у 

розподілі і перерозподілі вартості національного продукту, оптимальному 

розміщенні фінансових ресурсів, оптимізації співвідношення між індивідуальним і 

суспільним споживанням; сутність фінансової політики та поняття фінансового 

права; економічна сутність і призначення бюджету; бюджет як основний фінансовий 

план держави, його правовий статус та структура; джерела і методи формування 

доходів бюджету; напрямки використання видатків бюджету; складові та організація 

бюджетного процесу; поняття і основи побудови податкової системи; економічна 

сутність і призначення податків; соціально-економічна роль та призначення фондів 

цільового призначення, особливості їх формування та використання; сутність, 

призначення і роль державного кредиту; сутність місцевих фінансів, їх необхідність 

і призначення; складові місцевих фінансів: місцеві бюджети як основа фінансового 

забезпечення місцевого самоврядування; суспільне призначення, функції і роль 

фінансів суб’єктів господарювання; особливості фінансів домогосподарств та сфера 

їх функціонування; сутність фінансового ринку як економічної категорії та його 

суспільне призначення; зміст поняття страхування та необхідність страхового 

захисту і його роль у забезпеченні суспільного відтворення; поняття страхового 

ринку та його головні учасники; сутність міжнародних фінансів як економічної 

категорії, їх значення і роль в сучасній світовій економіці. 

Метою вивчення дисципліни є формування базових знань з теорії фінансів, 

засвоєння закономірностей функціонування фінансів на макро- і мікрорівнях як 

теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи. 
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Завдання дисципліни полягає у засвоєнні сутності, функцій та ролі фінансів у 

ринковій економіці та закономірностей їх еволюційного розвитку; вивчення 

теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів та засад 

функціонування фінансової системи держави. 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

ЗК1. Здатність вчитися 

та оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК9. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ФК2. Здатність 

забезпечувати належний 

рівень вироблення та 

використання 

управлінських продуктів, 

послуг чи процесів. 

ФК7. Здатність 

розробляти тактичні та 

оперативні плани 

управлінської діяльності. 

ФК10. Здатність до 

дослідницької та 

пошукової діяльності в 

сфері публічного 

управління та 

адміністрування. 

ФК11. Здатність у складі 

робочої групи проводити 

прикладні дослідження в 

сфері публічного 

управління та 

адміністрування. 

РН8. Розуміти та використовувати 

технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень. 

РН15. Застосовувати методи контролю 

якості у сфері професійної діяльності. 

РН16. Використовувати дані 

статистичної звітності, обліку та 

спеціальних досліджень у професійній 

діяльності. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Сутність фінансів, їх функції та роль. 

2. Фінансова політика і фінансове право. 

3. Бюджет. Бюджетна система. 

4. Податки. Податкова система. 

5. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення. 

6. Державний кредит. 

7. Місцеві фінанси. 

8. Фінанси суб’єктів господарювання. 

9. Фінанси домогосподарств. 

10. Фінансовий ринок. 

11. Страхування та страховий ринок. 

12. Міжнародні фінанси. 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Сутність фінансів, їх функції та роль. 

2. Фінансова політика і фінансове право. 

3. Бюджет. Бюджетна система. 

4. Податки. Податкова система. 

5. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення. 

6. Державний кредит. 

7. Місцеві фінанси. 

8. Фінанси суб’єктів господарювання. 
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9. Фінанси домогосподарств. 

10. Фінансовий ринок. 

11. Страхування та страховий ринок. 

12. Міжнародні фінанси. 

Політика курсу 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університету. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 

формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 

посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 

погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 

екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 

засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 

освітнього процесу. 

Рекомендована література 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами та 

доповненнями). 

2. Буряк П.Ю. Фінанси: підруч. / Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. – 

К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 392 с. 

3. Стойко О.Я., Дема Д.І. Фінанси: навч. посіб. / О.Я. Стойко, Д.І. Дема; за ред. 

О.Я. Стойка. – К.: Алерта, 2014. – 432 с. 

4. Фінанси: Навчальний посібник в 2-х частинах / [Баранова В.Г., Волохова 

І.С., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. Баранової В.Г. – Одеса: Атлант, 2015. – ч.1. – 

344с. 

5. Фінанси: підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид. переробл. 

і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с. 

6. Податкова система: навч. посібник [Косторной С.В., Яцух О.О., Цап В.Д.,  

та ін.] – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. – 196 с. 

7. Фінанси підприємств: навч. посібник / за заг. ред. Яцух О.О. – Мелітополь: 

Видавничий будинок ММД, 2018. – 292 с. 

 

Гарант освітньої програми  ___________ Людмила ЄФІМЕНКО 
      (підпис) 


