
Силабус дисципліни 
 

Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС 
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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

2 курс 
3 семестр для бакалаврів. 

Факультети/ННЦ, студентам 
яких пропонується  

 Студентам ЕГ факультету¸ ОПП «Фінанси банківська справа та 
страхування». 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Спеціальні предметні компетентності. Здатність до 
абстрактного мислення аналізу та синтезу. Розуміння та здатність 
до критичного осмислення концептуальних основ економічної 
теорії, які стосуються різних рівнів фінансової системи.  
Результати навчання. Знати та оцінювати макроекономічні 
показники ефективності діяльності на різних рівнях фінансової 
системи. Показувати належній рівень знань у сфері теорії 
функціонування державних фінансів та фінансів підприємств. 
Усвідомлювати механізм функціонування державних фінансів, 
через систему оподаткування. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни «Фінанси (спецкурс)» ґрунтується на знаннях 
з дисциплін: «Політична економія», «Фінанси, гроші та кредит», 
«Макроекономіка», «Мікроекономіка». 
 

Основні теми дисципліни Основні теми лекції: Тема 1. Предмет фінансової науки як 
пізнання сутності фінансів. Тема 5. Податки. Податкова система. 
Тема 6. Бюджет. Бюджетна система. Тема 8. Державний кредит. 
Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання. Тема 14. Фінансовий 
ринок. Тема 16. Міжнародні фінанси. 
Основні теми практичних занять:  
Практичне заняття 5. Система державних доходів, джерела їх 
формування. Державні видатки, їх класифікація. Практичне 
заняття 6. Функціонування бюджетної системи в сучасних умовах. 
Практичне заняття 7. Фінансове вирівнювання на рівні місцевих 
фінансів в умовах бюджетного федералізму. Практичне заняття 3.  
Аналіз ефективності використання фінансів на рівні субʼєктів 
господарювання. Практичне заняття 4. Фінансові ресурси, 
джерела їх формування, сутність і структура доходів і витрат 
підприємства. 

Мова викладання Українська 
Список основної та 
додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
літератури 
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– 600 с. 

 


