
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
«Бакалавр» з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»  

 

 Цикл професійної та практичної підготовки. 
 Загальна кількість годин та кредитів становить 360 годин 10 кредитів  

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 
освіти – обовʼязкова. 

Програма  навчальної дисципліни «Фінанси» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня «Бакалавр» з напряму підготовки «Фінанси і кредит»  
Мета навчальної дисципліни: вивчення сукупності фінансових 

відносин як специфічної форми суспільних відносин, підсистеми 
економічного базису, а також отримання студентами базових знань з питань 

теорії та практики фінансових відносин суб’єктів господарювання. 
Дисципліна передбачає вивчення студентами системи фінансово-кредитних 

відносин у взаємозв'язку з економічним механізмом функціонування 
виробництва в ринкових умовах. Вона розкриває суть фінансово-
економічних категорій, порядок визначення структури і обсягів грошових 

надходжень підприємств, формування і використання фінансових 
результатів. Знання фінансової науки дозволить глибше зрозуміти хід 

розвитку об'єктивних процесів у суспільстві, закономірності функціонування 
фінансового механізму, формування і використання фінансових ресурсів на 

розвиток економіки.  
Завдання навчальної дисципліни: Основними завданнями вивчення 

навчальної дисципліни “Фінанси” є формування теоретичних знань та 
вироблення практичних навичок у сфері фінансово-кредитних відносин у 

взаємозв’язку з економічним механізмом функціонування виробництва в 
умовах, складових фінансової системи  держави, форм і видів фінансових 

ресурсів, фінансової політики і науки, фінансового механізму, бюджету, 
подактів, управління фінансами, фінансового ринку і фінансового контролю.  

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів  
Тема 2. Генезис і еволюція фінансів  

Тема 3. Становлення і розвиток фінансової науки  
Тема 4. Фінансове право і фінансова політика  

Тема 5. Податки. Податкова система  
Тема 6. Бюджет. Бюджетна система  

Тема 7.  Бюджетний дефіцит  
Тема 8. Державний кредит  

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирів-
нювання  

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди 
Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання  



Тема 12. Фінанси домогосподарств 
Тема 13. Страхування. Страховий ринок 

Тема 14. Фінансовий ринок 
Тема 15. Фінансовий менеджмент 
Тема 16. Міжнародні фінанси 

Тема 17. Фінансова безпека держави 
Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою 

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу 
 

 
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

«Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» 

 
 Цикл професійної та практичної підготовки. 

 Загальна кількість годин та кредитів становить 135 годин 4,5 кредити / 
270 годин 9 кредитів 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – обовʼязкова. 
Програма  навчальної дисципліни «Фінанси» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»  
Мета навчальної дисципліни: вивчення сукупності фінансових 

відносин як специфічної форми суспільних відносин, підсистеми 
економічного базису, а також отримання студентами базових знань з питань 

теорії та практики фінансових відносин суб’єктів господарювання. 
Дисципліна передбачає вивчення студентами системи фінансово-кредитних 

відносин у взаємозв'язку з економічним механізмом функціонування 
виробництва в ринкових умовах. Вона розкриває суть фінансово-
економічних категорій, порядок визначення структури і обсягів грошових 

надходжень підприємств, формування і використання фінансових 
результатів. Знання фінансової науки дозволить глибше зрозуміти хід 

розвитку об'єктивних процесів у суспільстві, закономірності функціонування 
фінансового механізму, формування і використання фінансових ресурсів на 

розвиток економіки.  
Завдання навчальної дисципліни: Основними завданнями вивчення 

навчальної дисципліни “Фінанси” є формування теоретичних знань та 
вироблення практичних навичок у сфері фінансово-кредитних відносин у 

взаємозв’язку з економічним механізмом функціонування виробництва в 
умовах, складових фінансової системи  держави, форм і видів фінансових 

ресурсів, фінансової політики і науки, фінансового механізму, бюджету, 
подактів, управління фінансами, фінансового ринку і фінансового контролю.  



 Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів  

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів  
Тема 3. Становлення і розвиток фінансової науки  
Тема 4. Фінансове право і фінансова політика  

Тема 5. Податки. Податкова система  
Тема 6. Бюджет. Бюджетна система  

Тема 7.  Бюджетний дефіцит  
Тема 8. Державний кредит  

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирів-
нювання  

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди 
Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання  

Тема 12. Фінанси домогосподарств 
Тема 13. Страхування. Страховий ринок 

Тема 14. Фінансовий ринок 
Тема 15. Фінансовий менеджмент 

Тема 16. Міжнародні фінанси 
Тема 17. Фінансова безпека держави 
Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою 

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу 
 

 
 


