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ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни «Фінанси» 

 

 

Освітньо-професійна програма «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування» 

Спеціальність 072  Фінанси, банківська справа та страхування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування  

(http://www.univer.km.ua/doc/OPP_Bakalavr_072_Finansi_bankivska_sprava.pdf) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Фінанси 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Бучковська Яна Георгіївна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), доцент кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Бучковська Яна Георгіївна: 

Електронна адреса: buch-yana@ukr.net 

Профіль у соціальних мережах:  

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8456-7108 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZxF5OYYAAAAJ 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Фінанси_072»: cq7vjn3. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 407: 

Бучковська Яна Георгіївна: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою та 

Viber у робочі дні з 9.00 до 17.00 

 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна спрямована на формування у студентів базових теоретичних знань 

стосовно закономірностей функціонування фінансів та особливостей 

організації фінансових відносин між сферами та ланками фінансової системи 

держави і їх взаємодії та засвоєння практичних навиків застосування методів, 

важелів та прийомів формування і використання фінансових ресурсів на мікро- 

та макрорівнях. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

http://www.univer.km.ua/doc/OPP_Bakalavr_072_Finansi_bankivska_sprava.pdf
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad
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дисципліни Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури.  

СК 03. 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).  

СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.  

СК 08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку.  

СК 12. Розуміння особливостей функціонування міжнародних фінансових 

організацій у сфері банківської та страхової діяльності.  

СК 13. Розуміння особливостей формування та функціонування фінансів країн 

Європейського Союзу.  

СК 15. Розуміння особливостей функціонування місцевих фінансів і бюджетів 

місцевого самоврядування. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем.  

ПР 03. Визначати особливості функціонування сучасних світових і 

національних фінансових систем та їх структури.  

ПР 04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної 

та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.  

ПР 07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР 11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР 13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

фінансових процесів.  

ПР 14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів.  

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПР 18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні.  

ПР 20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 

фінансові рішення. 

ПР 26. Застосовувати набуті знання з фінансів зовнішньоекономічної 

діяльності в міжнародних економічних і валютно-кредитних відносинах.  

ПР 28. Визначати особливості формування фінансів країн Європейського 

Союзу та функціонування міжнародних фінансових організацій у сфері 

банківської та страхової діяльності. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізти і 

постреквізти 

навчальної 

Курс навчання – другий, семестри – третій, четвертий. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Дисципліна вивчається після таких навчальних дисциплін:  

ЗПО 4. Економічна теорія, ЗПО 6. Основи наукових досліджень,  

ЗПО 8. Історія економіки та економічної думки,  

ППО 1. Макроекономіка, ППВ 1.1. Фінансова математика,  
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дисципліни)  ППВ 1.3. Методи та моделі прийняття фінансових рішень, 

ППВ 1.4. Кількісні методи та моделі фінансового прогнозування 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін:  

ППО 12. Фінанси підприємств, ППО 15. Страхування,  

ППО 17. Податкова система, ППО 19. Бюджетна система,  

ППО 20. Фінансовий ринок, ППО. 10 Фінансове право,  

ППВ 4.2. Фінансовий контролінг, ППВ 5.2. Фінансовий аудит,  

ППВ 7.1. Місцеві фінанси, ППВ 7.2 Місцеві бюджети,  

ППВ 7.3. Фінанси територіальних громад,  

ППВ 7.4. Фінанси домогосподарств,  

ППВ 10.1 Фінанси країн ЄС,  

ППВ 10.2. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

8,5 кредити ЄКТС / 255 годин, у тому числі, самостійної роботи - 115 години, 

лекційних – 70 години, семінарських – 70 години.  

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні, 

лабораторні заняття із розв’язанням ситуаційних завдань, проблемних ситуацій 

та використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання самостійних 

(в т.ч. індивідуальних) робіт, екзамен. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

4/4/6 

Предмет 

фінансової науки 

як пізнання 

сутності фінансів 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/6 

Генезис і 

еволюція фінансів 
Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/6 

Становлення та 

розвиток 

фінансової науки 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/4/6 

Фінансове право і 

фінансова 

політика 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

6/6/6 

Податки і 

податкова система 

держави 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

4/4/6 
Бюджет і 

бюджетна система 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 
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держави індивідуальні завдання. СРС – 1,0 

4/4/6 
Державні доходи 

та видатки 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/4/6 
Державний 

кредит 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

4/4/6 

Місцеві фінанси. 

Бюджетний 

федералізм і 

фінансове 

вирівнювання 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/2/6 

Соціальні 

позабюджетні 

фонди 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/4/6 

Фінанси суб’єктів 

господарювання 

та неприбуткових 

організацій 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

4/4/6 
Фінанси 

домогосподарств 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

4/4/6 

Страхування. 

Страховий ринок 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/4/6 
Фінансовий ринок 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/4/6 

Фінансовий 

менеджмент 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/4/7 
Міжнародні 

фінанси 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/4/6 
Фінансова безпека 

держави 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

2/2/6 

Фінанси країн з 

розвиненою 

ринковою 

економікою 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

4/4/6 

Фінанси 

Європейського 

Союзу 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 
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визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Фінанси» (розміщені у Google класі «Фінанси_072» (код 

приєднання: cq7vjn3) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Фінанси» (у Google класі «Фінанси_072» (код 

приєднання: cq7vjn3) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен письмовий. Структура екзаменаційного білету включає 1 теоретичне 

завдання, 20 тестових завдань, 1 задачу. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит : теорія та практика. : навч. 

посібник.  К.: Центр навчальної літератури, 2013 - 578с. 

2. Міжнародні фінанси: навч. Посібник. Т. В. Андросова, Т. В. Шталь, О.В. 

Кот, Л. О. Мельник, А. В. Янчев. Х.: ХДУХТ, 2009. 412 с.  

3. Стойко О. Я., Дема Д.І. Фінанси: підручн. К.: Алерта, 2017. 406 с. 

4. Страхування. В.Д. Базилевич. К.: Т-во “Знання”, 2008. 1350 с. 

5. 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. 

6. Фінансова думка України: У 3-х т. За наук. ред. В.М. Федосова. К.: 

Кондор, 2010. 405 с. 

7. Фінанси домогосподарств: Сучасна парадигма та домінанти розвитку: 

Монографія. Кізима Т.О.  К., 2010. 431 с. 

8. Управління державним бюджетом України : підручник. Колектив 

авторів : Ярошенко Ф.О., Єфименко Т.І., Буряк П.Ю., Бугіль С.Я. та ін. 

Заг. редакція М. Я. Азарова. К. : Міністерство фінансів України, 2010.  

816 с.  

9. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник. 3-те вид., стер. К. : 

Знання, 2015. 535 с. 

10. Юхименко П. І. Теорія фінансів: підручник. П. І. Юхименко, В. М. 

Федосов, Л. Л. Лазебник; за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. К.: Центр 

навч. л-ри, 2010. 576 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП імені 

Леоніда Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., 

протокол №16, введене в дію наказом від 08.07.2016 р. № 359 / 16 (в редакції 

рішення вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введене в дію наказом від 

28.08.2020 р. № 312/20) 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu

_2020.pdf). 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 

за відповідною темою у Google класі «Фінанси_072» (код приєднання: 

cq7vjn3). 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, 

введене в дію наказом від 08.07.2016 р. № 359 / 16 (в редакції рішення вченої 

ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введене в дію наказом від 28.08.2020 р. № 

312/20)  

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu

_2020.pdf). 
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2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 

отримання 

додаткових балів 

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, за участь 

у роботі студентського наукового гуртка «Фінансове регулювання 

підприємницької діяльності». 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 

 

 

 
 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг 0,36 ум.др.арк. 

http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188

