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Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії
обставин непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних
обмежень через пандемію)
В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті
здійснюється за змішаною формою навчання, а саме:
– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom
проводяться всі лекційні заняття;
– дистанційно на платформі Google-Class та Zoom проводяться
практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль
самостійної роботи;
– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться до 40%
практичних та семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб
з урахуванням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження
жорстких карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам
денної форми навчання надається можливість (за заявою, погодженою
деканом факультету) скласти екзамен в дистанційній формі з
використанням платформи Google-Class.

План лекцій
(за затвердженим розкладом занять проводяться на платформі Zoom)
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Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.
Предмет науки про фінанси. Фінанси як економічна, вартісна,
розподільна, історична категорія.
Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями.
Функції фінансів. Дискусійні питання щодо функцій фінансів.
Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.
Зародження та розвиток фінансових відносин в різних країнах світу.
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Тема 2. Фінансова система.
Сутність та елементи фінансової системи.
Типи фінансових систем та їх характеристика.
Управління фінансовою системою.
Зарубіжний досвід управління фінансовими системами.
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Тема 3. Фінансове право та фінансова політика.
Фінансове право як самостійна галузь публічного права. Предмет
фінансового права.
Фінансова політика та складові фінансової політики. Стратегія і тактика
фінансової політики.
Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових
відносин. Складові елементи фінансового механізму.
Фінансове планування і прогнозування: суть, принципи, методи, завдання.
Фінансовий контроль.. Види, форми і методи фінансового контролю.

Тема 4. Податки. Податкова система.
1. Сутність і функції податків.
2. Класифікація податків, її ознаки. Види податків.
3. Податкова система: поняття, основи побудови. Становлення та розвиток
податкової системи України.
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Тема 5. Державні фінанси.
Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.
Бюджетна система: поняття і принципи побудови.. Фінансові нормативи
бюджетної забезпеченості та їх використання для визначення розподілу
міжбюджетних трансфертів.
Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його складові етапи.
Загальна характеристика державних цільових фондів.

Тема 6. Фінанси суб’єктів господарювання.
1. Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації.
2. Грошові надходження від діяльності підприємств, їх склад і економічна
характеристика.

3. Взаємовідносини підприємницьких структур із бюджетом і цільовими
державними фондами.
4. Управління процесами формування і використання фінансових ресурсів
господарських суб'єктів.
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Тема 7. Фінансовий ринок.
Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподіл фінансових
ресурсів. Структура фінансового ринку. Суб'єкти фінансового ринку.
Грошовий ринок.
Ринок кредитних ресурсів.
Фондовий ринок як найважливіший сегмент фінансового ринку.
Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні економічної
системи. Види фінансових послуг.
Тема 8. Страхування. Страховий ринок.
Економічна необхідність та роль страхування. Особливості фінансових
відносин у сфері страхування.
Функції страхування. Суб'єкти страхових відносин. Форми і методи
страхового захисту.
Страхування його види і форми.
Доходи і витрати страховика.. Фінансові результати страхових операцій,
їх рентабельність.
Поняття страхового ринку і його організаційна структура.

Тема 9. Міжнародні фінанси.
1. Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові
потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки.
2. Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси країн і
регіонів.
3. Фінансова діяльність міжнародних організацій.
4. Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція.
5. Міжнародний фінансовий ринок: міжнародний ринок грошей (валютний
ринок), міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок
цінних паперів.
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Тема 10. Фінансовий менеджмент
Сутність, призначення та функції фінансового менеджменту.
Об’єкти та суб’єкти фінансового менеджменту.
Етапи розроблення стратегії фінансового менеджменту.
Складові механізму фінансового менеджменту.
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Мета проведення семінарських з дисципліни «Фінанси» – закріплення та
розвиток знань, отриманих на лекціях та під час самостійної роботи;
розвиток навичок аналізу при вирішенні ситуаційних і аналітичнорозрахункових задач; обговорення результатів виконання аналітичнопошукових завдань; організація систематичної роботи над вивченням
навчальної дисципліни, контроль ходу вивчення навчальної дисципліни та
оцінка знань студентів з кожної теми.
З метою якісної підготовки до семінарських занять та забезпечення
достатнього рівня ефективності проведення кожного заняття необхідно:
 переглянути конспект лекцій за відповідною темою;
 вивчити методичні рекомендації щодо самостійної роботи над
відповідною темою;
 опрацювати відповідні розділи підручників та навчальних посібників;
 вивчити джерела, вказані в списках додаткової літератури;
 внести доповнення до конспекту лекції за темою;
 вирішити розрахункові завдання;
 виконати аналітично-пошукові завдання;
Лише систематична робота по якісній підготовці до кожного
семінарського заняття здатна забезпечити успіх у вивченні дисципліни.
В умовах дії карантинних обмежень семінарські заняття
проводяться:
– дистанційно на платформі Google-Class та Zoom проводяться практичні
(семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної
роботи;
– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться до 40%
практичних та семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб
з урахуванням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
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Семінарське заняття
Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.
Предмет науки про фінанси. Фінанси як економічна, вартісна,
розподільна, історична категорія.
Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями.
Функції фінансів. Дискусійні питання щодо функцій фінансів.
Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.
Зародження та розвиток фінансових відносин в різних країнах світу.
Завдання:
робота з тестами;
виконання практичних завдань

Семінарське заняття
Тема 2. Фінансова система.
Сутність та елементи фінансової системи.
Типи фінансових систем та їх характеристика.
Управління фінансовою системою.
Зарубіжний досвід управління фінансовими системами.
Завдання:
робота з тестами;
виконання практичних завдань
Семінарське заняття
Тема 3. Фінансове право та фінансова політика.
Фінансове право як самостійна галузь публічного права. Предмет
фінансового права.
Фінансова політика та складові фінансової політики. Стратегія і тактика
фінансової політики.
Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових
відносин. Складові елементи фінансового механізму.
Фінансове планування і прогнозування: суть, принципи, методи, завдання.
Фінансовий контроль.. Види, форми і методи фінансового контролю.
Завдання:
робота з тестами;
виконання практичних завдань

Семінарське заняття
Тема 4. Податки. Податкова система.
1. Сутність і функції податків.
2. Класифікація податків, її ознаки. Види податків.
3. Податкова система: поняття, основи побудови. Становлення та розвиток
податкової системи України.
Завдання:
- робота з тестами;
- виконання практичних завдань

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Семінарське заняття
Тема 5. Державні фінанси.
Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.
Бюджетна система: поняття і принципи побудови.. Фінансові нормативи
бюджетної забезпеченості та їх використання для визначення розподілу
міжбюджетних трансфертів.
Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його складові етапи.
Характеристика державних цільових фондів
Завдання:
-робота з тестами;
-виконання практичних завдань
Семінарське заняття
Тема 6. Фінанси суб’єктів господарювання.
Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації.
Грошові надходження від діяльності підприємств, їх склад і економічна
характеристика.
Взаємовідносини підприємницьких структур із бюджетом і цільовими
державними фондами.
Управління процесами формування і використання фінансових ресурсів
господарських суб'єктів.
Завдання:
- робота з тестами;
- виконання практичних завдань
Семінарське заняття
Тема 7. Фінансовий ринок.
Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподіл фінансових
ресурсів. Структура фінансового ринку. Суб'єкти фінансового ринку.
Грошовий ринок.
Ринок кредитних ресурсів.
Фондовий ринок як найважливіший сегмент фінансового ринку.
Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні економічної системи.
Види фінансових послуг.
Завдання:
- робота з тестами;
- виконання практичних завдань

Семінарське заняття
Тема 8. Страхування. Страховий ринок.
1. Економічна необхідність та роль страхування. Особливості фінансових
відносин у сфері страхування.
2. Функції страхування. Суб'єкти страхових відносин. Форми і методи
страхового захисту.
3. Страхування його види і форми.

4. Доходи і витрати страховика.. Фінансові результати страхових операцій, їх
рентабельність.
5. Поняття страхового ринку і його організаційна структура.
Завдання:
- робота з тестами;
- виконання практичних завдань

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

Семінарське заняття
Тема 9. Міжнародні фінанси.
Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові
потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки.
Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси країн і
регіонів.
Фінансова діяльність міжнародних організацій.
Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція.
Міжнародний фінансовий ринок: міжнародний ринок грошей (валютний
ринок), міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок цінних
паперів.
Завдання:
- робота з тестами;
- виконання практичних завдань
Семінарське заняття
Тема 10. Фінансовий менеджмент
Сутність, призначення та функції фінансового менеджменту.
Об’єкти та суб’єкти фінансового менеджменту.
Етапи розроблення стратегії фінансового менеджменту.
Складові механізму фінансового менеджменту.
Завдання:
- робота з тестами;
- виконання практичних завдань
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Типові тести з дисципліни «Фінанси»
У широкому розумінні під фінансовою наукою слід розуміти:
а) сукупність колективів, інститутів, установ і підрозділів, які забезпечують
здійснення фінансової наукової діяльності;
б) діяльність, пов'язану з продукуванням знань про фінанси;
в) спеціалізовану галузь наукових знань, наукову діяльність, спрямовану на
вивчення фінансів у теоретичному та практичному аспектах, а також форм
організації і функціонування їх окремих інститутів;
г) сукупність знань, відомостей, інформації про фінанси.
Головними характерними ознаками фінансів виступають:
а) формування певних цільових фондів;
б) розподільні та перерозподільні відносини;
в) грошові відносини між суб‘єктами господарювання;
г) фінансування витрат бюджету.
Фінанси – це:
а) чітко відокремлені грошові кошти, які планомірно та в установленому
порядку формуються та використовуються на відповідні цілі;
б) вчення про товарно-грошові відносини, гроші, суспільне виробництво,
розподіл ВВП, кругообіг коштів;
в) формування та використання засобів державного бюджету;
г) економічні відносини, що складаються під час утворення, розподілу та
використання грошових фондів.
До основних функцій фінансів відносять:
а) розподільчу, регуляторну, відтворювальну, контрольну та захисну;
б) розподільчу, контрольну та соціальну;
в)розподільчу, регуляторну, відтворювальну, контрольну, стимуляційну;
г) регулятивну, відтворювальну, контрольну, соціальну та захисну.
Держава та підприємства регулюють відтворювальний процес на таких
стадіях процесу відтворення:
а) виробництво, обмін;
б) виробництво, обмін, розподіл, споживання;
в) розподіл, споживання, обмін;
г) немає правильної відповіді.
Які елементи включає фінансова система:
а) державні фінанси;
б) фінанси суб'єктів господарювання;
в) фінанси страхування;
г) фінансовий ринок;
д) фінанси державних підприємств?

Що визначає структуру фінансової системи держави:
а) розміри держави;
б) економічна модель суспільства;
в) рівень розвитку суспільства;
г) адміністративно-територіальний поділ держави;
д) наявність зовнішнього руху капіталу?
Змістовність фінансової політики держави розкривається в:
а) результатах, що можуть бути отримані внаслідок її реалізації;
б) структурних елементах фінансової політики;
в) результатах виконання Державного бюджету;
г) нормативно-правовій базі, що регламентує функціонування фінансової
політики;
д) системі формування, розподілу та перерозподілу ВВП
Які критерії вибору оптимально розрахунку планових показників за методом
оптимізації планових рішень:
а) мінімуму сукупних витрат;
б) мінімуму поточних витрат;
в) мінімуму частки змінних витрат у сукупних витратах;
г) максимуму оборотності оборотного капіталу;
д) максимуму прибутку за фінансовими операціями?
Що не включає в себе фінансовий механізм:
а) засоби розподілу національного доходу;
б) засоби утворення державних бюджетних фондів на загальнодержавному та
територіальному рівнях;
в) засоби формування соціальних позабюджетних державних фондів;
г) фінансові переваги;
д) типи платежів у позабюджетні державні фонди та бюджет;
е) фінансовий контроль;
ж) фінансові сфери та ланки;
з) фінансове планування та прогнозування?
Які існують види фінансових перевірок:
а) повторні та зустрічні;
б) тематичні;
в) раціоналізаторські;
г) документальні;
д) санкційні;
е) камеральні?
Протягом якого періоду платник податків зобов'язаний сплатити
нараховану суму грошового зобов'язання, якщо він не подає в установлені

строки податкову (митну) декларацію; водночас визначення грошового
зобов'язання здійснюється контролюючим органом:
а) через десять календарних днів, що настають за днем отримання
податкового повідомлення-рішення;
б) протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання
податкового повідомлення-рішення;
в) протягом двадцяти календарних днів, що настають за періодом подання
звітності органу державної податкової служби;
г) протягом тридцяти календарних днів, що настають за днем отримання
податкового повідомлення-рішення?
Податок, який можуть сплачують юридичні та фізичні особи, – це:
а) податок на прибуток підприємств;
б) податок на доходи фізичних осіб;
в) плата за землю.
Який загальнодержавний податок надходить до державного та місцевого
бюджетів:
а) мито;
б) акцизний податок;
в) податок на додану вартість?
Який загальнодержавний податок надходить виключно до місцевого
бюджету:
а) податок на прибуток підприємств;
б) податок на доходи фізичних осіб;
в) акцизний податок?
Складовими фінансового механізму є:
а) фінансові методи, фінансові важелі, правове забезпечення, нормативне й
інформаційне забезпечення;
б) фіскальна політика;
в) податки і державні видатки;
г) фінансові показники.
Одним з методів створення страхових фондів, збереження майна громадян і
господарських структур є:
а) державне перестрахування;
б) державне майнове і особисте страхування;
в) державне особисте страхування;
г) державне обов’язкове страхування.
Вкажіть, в якому документі (чи його частині) вказані напрямки
використання фінансових ресурсів:
а) в активі балансу;

б) в пасиві балансу;
в) в звіті про рух грошових коштів;
г) в звіті про фінансові результати
До грошових фондів підприємства належать:
а) статутний капітал, фонд оплати праці, амортизаційний капітал (на
державних підприємствах), резервний капітал;
б) фонд соціального страхування на випадок безробіття, пенсійний фонд;
в) прибуток підприємства, основні засоби.
г) оборотні активи, основні засоби
Визначте, вірні чи невірні наступні твердження:
1. Кредитування - це надання коштів на принципах платності, строковості,
забезпеченості і цілеспрямованості.
2. Фінансування - це надання коштів на без зворотній основі.
3. Фінанси є більш широким, ніж гроші.
4. Відмінність між кредитом і фінансами полягає у тому, що за допомогою
фінансів розподіляється ВВП, а кредит діє лише на стадії перерозподілу
тимчасово вільних коштів.
5. Фінанси фірми - це її грошові кошти.
6. Підприємство може бути фінансово стійким і мати обмаль коштів на
поточному рахунку.
7. Підприємство, яке бере кредит, є фінансово нестійким.
8. Касове виконання державного бюджету здійснюється Державним
казначейством України.
9. Бюджетний процес триває з 1 січня по 31 грудня звітного року.
10. Залежно від методів акумулювання фінансових ресурсів державні доходи
поділяють на централізовані та децентралізовані.
11. Надання бюджетних коштів бюджету нижчого рівня або юридичній особі
на безоплатній і беззворотній основі для здійснення певних цільових
видатків називається дотацією.
12. Дотаційний метод є методом мобілізації державних доходів.
13. Виконання бюджету полягає у мобілізації запланованих доходів і
фінансуванні передбачених видатків.
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Самостійна робота студента з дисципліни «Фінанси» включає
визначені робочою навчальною програмою матеріали. Цей вид навчальної
діяльності надає студенту можливість здійснювати поглиблену підготовку та
сприяє поглибленій підготовці в напрямах, визначених характером
майбутньої діяльності.
Самостійна робота студентів має на меті удосконалення діючої в
Університеті і системи підготовки фахівців, яка спрямована на реалізацію
таких основних завдань:
–підвищення якості навчання студентів;
–систематизація знань з макроекономіки та активне їх засвоєння
упродовж вивчення дисципліни;
–
забезпечення належних умов вивчення програмного
матеріалу і підготовки до контрольних заходів;
–
підвищення мотивації студентів до систематичної активної
роботи впродовж навчання, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної
оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;
–розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей
студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності роботи
викладацького складу.
Завдання для самостійної робота
№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Види, зміст самостійної роботи
Підготовка студентами виступів з теми 1.
Підготовка студентами виступів з теми 2. Збір та аналіз статистичного
матеріалу за темою. Розв’язання завдань, кейсів, тестових завдань та задач.
Підготовка до теми 3. Підготовка доповідей з аналізу елементів фінансової
політики. Збір та аналіз статистичного матеріалу за темою. Розв’язання завдань,
кейсів.
Підготовка студентів до дискусії з теми 4 «Ефективності різних податкових
систем»
Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 5. Збір та аналіз
статистичного матеріалу за темою. Розв’язання завдань, кейсів, тестових
завдань та задач.
Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 6. Підготовка до дискусії
Підготовка студентами аналітичних виступів з теми 7.» Фінансовий ринок».
Збір та аналіз статистичного матеріалу за темою. Підготовка до дискусії
«Політика кількісного пом’якшення та її наслідки для фінансового ринку»
Підготовка студентами аналітичних виступів з теми 8. Страхування. Страховий
ринок. Збір та аналіз статистичного матеріалу за темою.
Підготовка студентами аналітичних виступів з теми 9. Міжнародні фінанси.
Збір та аналіз статистичного матеріалу за темою.
Підготовка студентами аналітичних виступів з теми 10. Фінансовий
менеджмент. Збір та аналіз статистичного матеріалу за темою.
Курсова робота
Контрольна робота

Типові аналітично-розрахункові завдання
Завдання 1. За даними Державною службою статистики, про
структуру доходів та витрат населення (http://www.ukrstat.gov.ua),
охарактеризуйте життєвий рівень населення. Надайте порівняльну
характеристику структури доходів та витрат населення з однією із
розвинених країн.

Завдання 2. Платник податку (який зобов'язаний це робити) подав
декларацію про доходи та майновий стан за 2018 рік 25 квітня 2019 року.
Дайте оцінку правомірності дій платника податку з посиланням на відповідні
статті Податкового кодексу
Завдання 3.
Розподіліть всі елементи фінансової системи за блоками – державні
фінанси, фінанси суб'єктів підприємництва, фінанси населення. За сучасними
статистичними даними проаналізуйте їх вплив на розвиток економіки
України.
Елементи фінансової системи: фінанси фізичних осіб; місцеві бюджети;
фінанси приватних підприємств; фінанси домогосподарств; Пенсійний фонд;
фінанси комунальних підприємств; Державний бюджет; корпоративні
фінанси; фінанси державних підприємств; фонд соціального страхування на
випадок безробіття; казначейські позики; фінанси громадських організацій;
фонд зайнятості населення; фінанси фізичних осіб – приватних підприємців;
гарантовані позики; резервний фонд НБУ.
Завдання 4.
На підставі даних Державного бюджетів України за останні три роки,
проведіть аналіз доходів та видатків бюджету та зробіть висновки.

Завдання 5.
Визначити суму податкової знижки та відшкодування з бюджету за
податком на доходи фізичних осіб за підсумками 2018 р., якщо нарахована
заробітна плата платника податку за місцем основної роботи за 2018 р.
становитиме 101 тис. грн, а сума коштів, що має сплатити платник податку
на користь закладу вищої освіти для компенсації вартості його навчання за
рік - 25 тис. грн. Використати діючі у 2018 р.: розмір місячного
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, ставку утримань єдиного
внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування із заробітної
плати, ставку податку з доходів фізичних осіб. За яких обставин платника
податку може скористатися правом на податковий кредит за податком на
доходи фізичних осіб у 2019 р.?
Завдання 6.
Дослідить елементи державного боргу України, зробіть висновки щодо
його структури й розподілу.

Завдання 7.
Проаналізуйте зовнішній борг України, його структуру та зробіть
висновки.
Завдання 8. Дослідить структуру доходів та видатків бюджету Харкова
та Харківської області, проаналізуйте їх динаміку за останні три роки.
Порівняйте джерела та структуру надходжень кошів бюджетів за статтями,
визначте дефіцит (профіцит) бюджету, зробіть висновки.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
Предмет науки про фінанси.
Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія.
Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями.
Функції фінансів як виявлення суттєвих ознак, властивостей і
суспільного призначення фінансів.
5. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.
6. Фінансове забезпечення відтворювального процесу.
7. Фінансове регулювання і фінансове стимулювання економічних і
соціальних процесів.
8. Зародження та розвиток фінансових відносин в різних країнах світу.
9. Сутність та елементи фінансової системи.
10. Типи фінансових систем та їх характеристика.
11. Структурна побудова фінансової системи.
12. Управління фінансовою системою.
13. Зарубіжний досвід управління фінансовими системами.
14. Фінансове право як самостійна галузь публічного права. Предмет
фінансового права.
15. Фінансове законодавство
16. Фінансова політика - складова економічної і соціальної політики
держави.
17. Складові фінансової політики. Завдання і принципи фінансової
політики.
18. Фінансова політика в умовах фінансової кризи.
19. Стабілізація фінансового стану в Україні та шляхи її забезпечення.
20. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації
фінансових відносин.
21. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і
фінансовою політикою.
22. Складові елементи фінансового механізму.
23. Фінансове планування і прогнозування: суть, принципи, методи,
завдання.
24. Система фінансових планів, їх характеристика.
25. Зведене фінансове планування.
26. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.
27. Фінансовий контроль. Зміст фінансового контролю, його
призначення.
28. Види, форми і методи фінансового контролю.
29. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль.
30. Суб'єкти фінансового контролю в Україні, їх функції.
31. Фінансові норми і нормативи; фінансові ліміти і резерви; фінансові
стимули і санкції. їх використання для активізації економічного
зростання й підвищення суспільного добробуту.
32. Сутність і функції податків.
1.
2.
3.
4.

33. . Види податків.
34. Податкова система: поняття, основи побудови.
35. Становлення та розвиток податкової системи України.
36. Організація роботи державних податкових органів України, їх
завдання.
37. Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.
38. Бюджетна система: поняття і принципи побудови.
39. Регулювання міжбюджетних відносин.
40. Міжбюджетні трансферти. Види міжбюджетних трансфертів.
41. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та їх використання
для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів.
42. Поняття бюджетного процесу і його складові етапи. Організаційні
засади бюджетного планування.
43. Секвестр бюджету.
44. Захищені статті видатків бюджету.
45. Казначейська система виконання державного і місцевих бюджетів.
46. Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.
47. Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації.
48. Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових
форм.
49. Джерела формування і напрямки використання фінансових ресурсів
комерційних підприємств державної і недержавної форм власності.
50. Взаємовідносини підприємницьких структур із бюджетом і
цільовими державними фондами.
51. Фінанси бюджетних установ. Кошторисне фінансування, його міст і
принципи.
52. Діяльність громадських формувань і доброчинних фондів.
53. Управління процесами формування і використання фінансових
ресурсів господарських суб'єктів.
54. Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподіл
фінансових ресурсів.
55. Суб'єкти фінансового ринку.
56. Структура фінансового ринку.
57. Грошовий ринок.
58. Ринок кредитних ресурсів.
59. Фондовий ринок як найважливіший сегмент фінансового ринку.
60. Види фінансових послуг. Перспективи розвитку фінансового ринку
в Україні.
61. Економічна необхідність та сутність страхування. Особливості
фінансових відносин у сфері страхування.
62. Функції страхування. Суб'єкти страхових відносин. Форми і методи
страхового захисту.
63. Класифікація страхування за об'єктами і за ознакою ризику.
64. Доходи і витрати страховика. Страхові платежі як основне джерело
доходів страховика. Витрати на виплату страхового відшкодування і

страхових сум, відрахування в запасні і резервні фонди.
65. Фінансові результати страхових операцій, їх рентабельність.
Прибуток страхових організацій, його розподіл і використання.
66. Страховий ринок. Поняття страхового ринку і його організаційна
структура.
67. Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів.
68. Світові фінансові потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки.
69. Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на фінансові інтереси
країн і регіонів.
70. Фінансова діяльність міжнародних організацій.
71. Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція. Валютний курс.
Конвертованість валюти. Валютне регулювання та валютні
обмеження.
72. Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями.
73. Проблеми гармонізації фінансів України відповідно до критеріїв і
стандартів Європейського співтовариства.
74. Міжнародний фінансовий ринок: міжнародний ринок грошей
(валютний ринок), міжнародний ринок кредитних ресурсів,
міжнародний ринок цінних паперів.
75. Сутність, призначення та функції фінансового менеджменту.
76. Завдання фінансового менеджменту. Об’єкти та суб’єкти
фінансового менеджменту.
77. Фінансова стратегія як складова загальної стратегії підприємства.
78. Етапи розроблення стратегії фінансового менеджменту. Тактика
фінансового менеджменту.
79. Складові механізму фінансового менеджменту.
80. Методи, важелі та інструменти фінансового менеджменту

Методи контролю
При вивченні дисципліни застосовуються такі методи контролю: усний,
письмовий, тестовий. Поточний контроль проводиться під час семінарських
занять у вигляді усного або письмового опитування, виступів студентів під
час обговорення питань, самостійної роботи, тестування, написання есе,
рефератів, контрольних робіт тощо. Результати поточного контролю
(поточна успішність) враховується під час визначення підсумкової оцінки з
дисципліни у формі іспиту.
Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення
екзамену. Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних
завдань – 40. Час виконання – до 80 хвилин. УВАГА! У разі використання
заборонених джерел на екзамені студент на вимогу викладача залишає
аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0).
У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому
числі запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з
забороною відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти денної та заочної
форм навчання надається можливість скласти екзамен в дистанційній
формі з використанням платформи Google-Class.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Критерії оцінки усного опитування на семінарських заняттях
Критерії оцінки усного опитування на семінарських заняттях
встановлюються за такими критеріями:
 розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
 ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу;
 знання основної та додаткової літератури;
 уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих
ситуацій (кейсів), розв’язання задач, проведення розрахунків тощо при
виконанні завдань, внесених на розгляд в аудиторії;
 логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах і аудиторії,
вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації,
отриманої з відповідей інших осіб.
“2” балів студент отримує, якщо його відповідь повністю відповідає
визначеним критеріям. Він повинен знати відповіді на всі питання навчальної
програми, продемонструвати повні і глибокі знання лекційного матеріалу, а
також підручників і навчальних посібників. Студент – відмінник повинен
знати як саме економічні категорії і закони проявляються в ринкових умовах
на мікрорівні та на макрорівні здійснювати порівняльний аналіз, робити
логічні висновки, висловлювати власне ставлення до пропонованих йому
проблем, демонструвати знання законодавчих та нормативних актів України.
“1” бали виставляється тоді, коли знання студентів відповідають
мінімуму і не нижче вимог, які існують у вищій школі і є в навчальних
планах і програмах. Ці бали виставляється коли студент продемонстрував,

хоча і не в повному обсязі, але в цілому, правильні знання програми курсу,
виявив розуміння основного змісту питань.
“0,5” балів ставиться при наявності серйозних недоліків, коли знання
студентів нижче мінімуму навчальної програми, коли вони мають хаотичний
і безсистемний характер, коли у студента відсутнє розуміння не тільки
другорядних, але і вузлових питань курсу.
2. Критерії оцінки знань при виконанні задач на семінарських
заняттях
«0,5» балів ставиться коли студент дає повну вичерпну відповідь. Вона
складається з правильних арифметичних дій, доцільного та логічного
теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків.
“0,3” бали студент отримує у тому випадку, коли арифметичне рішення
задачі дається без повного теоретичного обґрунтування.
“0” ставиться, коли студент зовсім не розв’язує задачі, або розв’язує її
неправильно. Опис та розв’язок є повністю ідентичним опису і розв’язку
задачі іншим студентом.
3. Критерії оцінки відповідей на тестові питання на семінарських
заняттях
Тестове завдання передбачає необхідність вибрати одну або кілька
правильних відповідей на поставлені питання. Кожна правильна відповідь на
тестові запитання оцінюється в 1 бал. На виконання одного завдання
відводиться 1-2 хвилини.
Загальна оцінка за тестове завдання виставляється в залежності від
набраної кількості балів:
“0,5” балів виставляється, якщо правильні відповіді складають 90100%.
“0,4” бали виставляється, якщо правильні відповіді складають 74-89%.
“0,3” бали виставляється, якщо правильні відповіді складають 60 - 73%.
“0” виставляється, якщо правильні відповіді складають до 60%.
4. Критерії оцінювання аналітично-пошукових завдань та есе.
1 бал ставиться за умов, якщо студент продемонстрував вміння
всебічно, безпомилково, в логічній послідовності проаналізувати проблему,
проявив творчій підхід, проаналізував альтернативні теоретичні погляди,
проявив авторське ставлення, використав значний фактичний та
статистичний матеріал, сформулював висновки;
0,5 бали отримує студент, який виконав завдання з незначними
помилками, в недостатній мірі використав статистичний та фактичний
матеріал, не виявив авторського розуміння проблеми;
0 бали виставляється студентові, який припускається грубих помилок
та логічної непослідовності під час виконання завдання, не використав
сучасну літературу та сучасний фактичний матеріал.
Підсумкова оцінка на семінарському занятті виставляється на основі
оцінювання всіх видів робіт як середня величина:

Шкала балів за видами робіт
№

Види навчальних робіт

Максимальна
оцінка
0-2

1

Відповіді на семінарах

3

Тестування

0-0,5

2

Розв'язання задач

0-0,5

4

Аналітично-пошукове
завдання, есе

0-1

Примітка
За семінар, незалежно від кількості
відповідей
За
одне
правильно
виконане
завдання
За заняття, незалежно від кількості
задач
За один виступ

8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Курсова
Теми 1-10
Контрольна робота
Разом
робота
25
5
30
60

Екзамен
40

Сума
100

Т1, Т2 ... – теми розділів.
Т1
2,5

Т2
2,5

Поточний контроль, самостійна робота
Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Разом
25

Т1, Т2 ... – теми розділів; ВС - відповіді на семінарах; РЗ – розв’язання
задач; Т – тестування; АПЗ – аналітично-пошукове завдання
Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
70-89
50-69
1-49

для
чотирирівневої
шкали оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для
дворівневої
шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано

