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Програма навчання вибіркова  
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Освітня програма Економіка будівельного підприємства 

Обсяг дисципліни 4 кредита ECTS (120 академічних годин) 

Види аудиторних занять лекції, практичні заняття 
Індивідуальні та (або) 

групові завдання 
контрольна робота 

Форми семестрового 

контролю 
залік 

Викладач: 

Жусь Оксана Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва, 

jusenok@ukr.net 

 

В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з ТЕОРІЄЮ 

ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН, ЯКІ ВИРАЖАЮТЬ РОЗПОДІЛ І 

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ВАРТОСТІ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ, 

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА 

МАКРО- І МІКРОРІВНЯХ. 

Наприклад: розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх 

особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, уміти 

розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової 
політики держави. 

Вивчення практичної частини дисципліни засновано на виконанні та обговоренні ситуаційних 

групових або індивідуальних завдань щодо розподілу та перерозподілу валового внутрішнього 

продукту, формування фінансових фондів на мікро та макро рівнях, аналізу ефективності 

використання фондів грошових коштів. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, гроші 

та кредит. 

Метою дисципліни «Фінанси» є формування у майбутніх спеціалістів основних 

компетентностей: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

mailto:jusenok@ukr.net


- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури; 

- здатність критичного осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності; 

- здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин; 

- здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у 

сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності; 

- здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна 

та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування); 

- здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

 

Програмні результати навчання: 

знати:  

- принципи формування  та управління фінансовими ресурсами держави; 

- підходи до формування організаційної структури фінансової системи України; 

- підходи до формування органів управління фінансами, їх основних функцій та 

задач; 

- напрями формування фінансової політики та фінансової стратегії держави; 

- основні складові фінансового ринку та особливості діяльності кредитного ринку, 

ринків цінних паперів та золота; 

- принципи формування та функціонування міжнародних фінансів. 

вміти: 
- визначати основні напрями використання фінансових ресурсів для реалізації 

цільових програм, пов`язаних з  розвитком економіки України; 

- розроблювати заходи щодо формування інструментів для залучення тимчасово 

вільних коштів та отримання доходів через відповідні інститути фінансового ринку; 

- розроблювати заходи щодо формування та оптимального розміщення фінансових 

ресурсів на фінансовому ринку.   

володіти: 

-  інструментарієм щодо залучення тимчасово вільних коштів та отримання доходів 

через відповідні інститути фінансового ринку; 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
прак 

тичні 

самос

тійна 

1.  Суть і функції фінансів 4 2 4 

2.  Фінансова система 2 2 4 

3.  Фінансова політика  2 2 4 

4.  Фінансовий механізм 2 2 4 

5.  Фінансове планування 2 2 4 

6.  Управління фінансами 2 2 4 

7.  Фінансовий контроль 2 2 4 

8.  Фінанси господарських суб’єктів 2 2 6 

9.  Податки і податкова система 4 2 6 

10.  Бюджет і бюджетна система 4 4 6 



11.  Державні цільові фонди 2 2 4 

12.  Державний кредит і державний борг 2 2 6 

13.  Фінансовий ринок 2 2 4 

 Всього 32 28 60 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Фінанси» складає 60 балів та 100 балів і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів Вид контролю 
Кількість 

у семестрі 

Поточний контроль знань:  36 60 

в т.ч.: - контрольна робота 1 12 20 

- усне опитування або письмовий експрес-

контроль на практичних заняттях та лекціях; 
кожне  

заняття 

24 40 

-  виступ (доповідь) студентів при обговоренні 

питань на практичних заняттях; 
1 

- тестування; 2 

- участь у конференціях; 1 

- підготовка та видання наукових публікацій 

(тези, статті); 
1 

Підсумковий (семестровий) контроль знань - залік 1 24 40 

Разом  60 100 

 

Кожне усне або тестове експрес опитування у системі Moodle оцінюється в 0,5 балів, 

доповідь – до 10 балів.  

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи, зміст якої пов’язаний із 

закріпленням і поглибленням теоретичних питань програми дисципліни «Фінанси». Робота 

включає відповідь на теоретичне питання, визначення основних термінів і понять з 

дисципліни. Обсяг роботи – 10-15 сторінок тексту формату А4. 

За результатами доповіді на практичних заняттях та індивідуального завдання 

студенти мають можливість підготувати тези та прийняти участь у всеукраїнської або 

міжнародної конференції, що оцінюється додатковими балами. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді заліку. Завдання для заліку 

складаються з теоретичних питань по тематиці навчальної дисципліни. 

Інформаційне забезпечення 
Основна література 

1. Бюджетний кодекс України URL: http://zakon.rada.gov.ua. 

2. Журавльова Т.О. Фінанси: навчальний посібник / Т.О. Журавльова, Є.М. Ганевич, 

Т.С. Здорікова. К.: «Освіта України», 2015. – 716 с. 

3. Фінанси: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Волохова, 

Ж.Б. Гарбар, Т.О. Журавльова, В.В. Коваль, В.М. Лисюк, Н.Л. Шлафман. – Одеса: Фенікс, 

2015. – 226 с. 

4. Стойко О.Я., Дема Д.І. Фінанси: підручн. / О.Я. Стойко, Д.І. Дема; за ред. О.Я. 

Стойка. К.: Алерта, 2017. 406 с. 
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5. Фінанси: навчальний посібник / І.В. Журавльова, О.В. Гаврильченко, О.П. 

Полтініна та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора І.В. Журавльової. Харків: ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця, 2017. 330 с. 

6. Волохова І.С., Шикіна Н.А., Волкова О.Г. Фінанси: навчальний посібник. Одеса, 

2018. 262 с. 

7. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., 

проф. І.О. Лютого. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. 720 с. 

8. МВ до виконання контрольної роботи URL: http://ep-ogasa.od.ua/wordpress/wp-

content/uploads/2020/12/МУ-КОНТРОЛЬНА-Фінанси.doc 

9. Бюджетно-фінансове законодавство. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/klas 

Допоміжні джерела інформації 

1. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 

1. Аудиторська палата України. URL: http://www.apu.com.ua 

2. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua 

3. Державна аудиторська служба України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index 

4. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

5. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: 

http://www.sdfm.gov.ua/index.php?lang=uk 

6. Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua 

7. Кабінет Міністрів України . URL: http://www.kmu.gov.ua 

8. Міністерства освіти і науки України. URL: http://www.mon.gov.ua 

9. Міністерство закордонних справ України . URL: http://www.mfa.gov.ua 

10. Міністерство соціальної політики України. URL: http://www.mlsp.gov.ua 

11. Міністерство фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua. 

12. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: 

http://www.nssmc.gov.ua. 

13. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. URL: http://nfp.gov.ua. 

14. Національний банк України. URL: Режим доступу: http://www.bank.gov.ua. 

15. Пенсійний фонд України. URL: Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua. 

16. Рахункова палата України. URL: http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/index 
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