
 

Силабус навчальної дисципліни 

«ФІНАНСИ» 

 

Факультет: Економічний 

Кафедра: Підприємництва, організації виробництва та  

теоретичної і прикладної економіки 

Викладач: к.е.н., доцент Н. О. Нікілєва 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Статус дисципліни Вибіркова 

Семестр/тетраместр*  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4,0/120 годин 

МЕТА дисципліни формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх 

функціонування на макро- і макрорівнях як теоретичної основи фінансової 

політики і розвитку фінансової системи.  

Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 

Знати:  

- закономірності формування фінансових відносин та розвитку 

державних фінансів; 

- стадії бюджетного процесу та його учасників; 

- структуру  фінансової системи України, бюджетної системи та 

зведеного бюджету Україні; 

- функції фінансів, бюджету, фінансового ринку. 

Вміти: 

- розрізняти категорії „гроші” та „фінанси”, фінанси як економічну 

категорію і матеріально-речовий зміст фінансів; внутрішню будову 

та організаційну структуру фінансової системи; 

- визначати джерела фінансових ресурсів та напрямки їх 

використання;  

- співставляти „фінансову політику” та „фінансовий механізм”; 

- давати порівняльну характеристику бюджетної системи і зведеного 

бюджету України; 

- характеризувати стадії бюджетного процесу та визначати роль його 

учасників; 

- класифікувати доходи та видатки Держбюджету; 

- формулювати функції фінансового ринку та його призначення. 
Зміст дисципліни Змістовий модуль І.   Теоретичні засади функціонування державних 

фінансів. 

Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії. 

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів. 

Тема 3. Фінансове право і фінансова політика. 

Змістовий модуль ІІ. Доходи та  видатки Державного та місцевих 

бюджетів.  

Тема 4. Податки. Податкова система. 

Змістовий модуль ІІІ. Бюджет і бюджетні відносини. 

Тема 5. Бюджет. Бюджетна система. 

Змістовий модуль ІV. Фінансові ринки та державний борг. 

Тема 6. Страхування. Страховий ринок.  

Тема 7. Фінансовий ринок. 

Тема 8. Фінанси суб’єктів господарювання. 

Тема 9. Міжнародні фінанси. 

Тема 10. Фінансовий менеджмент. 



 

 

Види занять Лекції, семінарські заняття, самостійні, індивідуальні завдання. 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліна «Фінанси» вивчається після дисциплін «Економічна 

теорія», «Мікро- та макроекономіка», « Історія економіки та 

економічної думки», « Вища та прикладна математика»  

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Робоча програма з Фінансів  для студентів за галузями знань: 05 

Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 

спеціальностями: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 

спеціалізаціями: Економічна кібернетика, Економіка підприємства, 

Менеджмент організацій і адміністрування, Маркетинг. / Укл.: Н.О. 

Нікілєва – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. – 20 с. - №  

2. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» за освітнім рівнем «Бакалавр» 

для студентів спеціальностей «051 Економіка», «073 Менеджмент», «075 

Маркетинг» / Укл.: Н.О. Нікілєва, Н.Є. Федорова – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 

2019. – 68 c. – № 4925.  

3. Методичні вказівки з організації самостійної роботи (розрахункове 

завдання) з дисципліни «Фінанси» за освітнім рівнем «Бакалавр» для 

студентів спеціальностей «051 Економіка», «073 Менеджмент», «075 

Маркетинг» / Укл.: Н.О. Нікілєва, В.Л. Смєсова, Н.Є. Федорова. – Дніпро: 

УДХТУ, 2019. – 22 с. – № 4928. 

4. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять з дисципліни 

«Фінанси» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальностей 

«051 Економіка», «073 Менеджмент», «075 Маркетинг» / Укл.: Н.О. 

Нікілєва, Н.Є. Федорова. – Дніпро: УДХТУ, 2019. – 23 с. – № 4929. 

5. Бюджетний Кодекс України «зі змінами», 2021 – 208 с. 

6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» - «Голос 

України» від 14.12.2021 р. 
Поточний та 

семестровий контроль 

Індивідуальні тестові завдання, іспит 

Електронний ресурс 

дисципліни 

https://classroom.google.com/w/MzAxNjU0OTg0MzQ2/t/all 


