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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
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Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
«Основи фінансів» для спеціальності 072 Фінанси, банківська справа
та страхування
1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки: базові знання з основ та
закономірностей функціонування економіки
2. Кількість кредитів за ЄКТС - 6
3. Кількість модулів - 4
4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану
Обов’язкова
5. Курс - 1
6. Семестр – 1,2
7. Кількість годин: 180 – загальна кількість: 1 семестр – 90, 2 семестр - 90
- лекції: 1 семестр – 16, 2 семестр - 16
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр –20; 2 семестр 20
- самостійна робота: 1 семестр –54, 2 семестр - 54.
- вид підсумкового контролю: 1 семестр – ПМК, 2 семестр - екзамен.
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати
навчання з навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів
базових знань з теорії фінансів, засвоєнні закономірностей їх
функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи
прийняття обґрунтованих рішень щодо акумуляції та
використання фінансових ресурсів.

Завдання навчальної дисципліни полягають у вивченні сутності й
ролі фінансів у ринковій економіці, закономірностей їх еволюційного
розвитку, теоретичних основ публічних фінансів, фінансів суб’єктів
господарювання та домогосподарств, засад функціонування
фінансових систем, формуванні у студентів відповідних методичних й
практичних навичок, що є адекватними сучасним умовам розвикту
економіки.
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати
навчання

№
з/п

Компетентності, якими повинен
оволодіти студент

Програмні результати навчання

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
ПР02. Знати і розуміти теоретичні
Загальні компетентності
ЗК01. Здатність до абстрактного основи та принципи фінансової
науки, особливості функціонування
мислення, аналізу, синтезу.
ЗК06.
Здатність
проведення фінансових систем.
ПР07. Розуміти принципи, методи
досліджень на відповідному рівні.
та інструменти державного та
2
Спеціальні компетентності
ринкового регулювання діяльності
в сфері фінансів, банківської
СК01.
Здатність
досліджувати справи та страхування.
тенденції розвитку економіки за ПР14. Вміти абстрактно мислити,
допомогою інструментарію макро- застосовувати аналіз та синтез для
та
мікроекономічного
аналізу, виявлення ключових характеристик
оцінювати
сучасні
економічні фінансових систем, а також
явища.
особливостей
поведінки
їх
СК02. Розуміння особливостей суб’єктів.
функціонування сучасних світових ПР18.
Демонструвати
базові
та національних фінансових систем навички креативного та критичного
та їх структури.
мислення у дослідженнях та
СК11.
Здатність
підтримувати професійному спілкуванні.
належний рівень знань та постійно ПР22. Знати свої права і обов’язки
підвищувати
свою
професійну як члена суспільства, розуміти
підготовку у сфері фінансів, цінності вільного демократичного
банківської справи та страхування. суспільства, верховенства права,
прав
і
свобод
людини
і
громадянина в Україні.
1

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
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Програма навчальної дисципліни «Основи фінансів»
затверджена Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі», протокол від «___»
___________ 2020 року № ___.

Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни
Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Основи фінансів»
Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)

Тема 1. Сутність фінансів та
фінансової системи.
1.
Роль
фінансів
у
сучасному світі
2.
Підходи
до
визначення сутності фінансів
3.
Специфічні ознаки та
функції фінансів
4.
Поняття
і
характеристика
фінансових
ресурсів
5.
Сутність фінансової
системи
6.
Управління
фінансами, необхідність та
суб’єкти
Тема 2. Походження та
розвиток фінансів
1.
Елементи фінансових
відносин у Стародавньому
світі
2.
Фінанси
у

Назва теми та питання семінарського,
практичного або лабораторного заняття

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

Модуль 1. Теоретичні засади розвитку фінансів
Тема 1 Сутність фінансів та фінансової
Підготувати реферати
системи
на теми
1.
Роль фінансів у сучасному світі
2.
Підходи до визначення сутності
фінансів
3.
Специфічні ознаки та функції
фінансів
4.
Поняття
і
характеристика
фінансових ресурсів
5.
Сутність фінансової системи
6.
Управління
фінансами,
необхідність та суб’єкти

«Теорії
державних
фінансів у системі
макроекономічного
регулювання»;
«Фінансова система
України:
логіка
формування
та
напрями розвитку»

Тема 2. Походження та розвиток фінансів

Підготувати реферати
на теми:

1.
Елементи фінансових відносин у
Стародавньому світі
2.
Фінанси у середньовіччі
3.
Розширення сфери фінансових

«Зародження
фінансових відносин
у
Стародавньому

5
Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)

7, 8, 10, 15,
16, 21, 26,
31, 41.

7, 8, 20, 26,
31, 33, 34,
41, 42.

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)

Назва теми та питання семінарського,
практичного або лабораторного заняття

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

середньовіччі
3.
Розширення
сфери
фінансових відносин в епоху
капіталізму
4.
Історичний розвиток
фінансів на теренах України

відносин в епоху капіталізму
4.
Історичний розвиток фінансів на
теренах України.
5.
Фінанси
України
у
період
перебування у складі Російської імперії та
СРСР.
6.
Сучасні риси розвитку фінансів у
розвинутих країнах.
Тема 3. Становлення та сучасність
фінансової науки
1.
Зміст фінансової науки та її
функції
2.
Донауковий етап розвитку знань
про фінанси
3.
Історичний розвиток вчення про
податки та державні доходи.
4.
Розвиток фінансової теорії у ХІХ
столітті.
5.
Становлення фінансової науки в
Україні.
6.
Світова фінансова наука у ХХ-ХХІ
столітті.

світі»;
«Основні
аспекти
розвитку фінансів у
період індустріальної
епохи»

Тема 3. Становлення та
сучасність фінансової науки
1.
Зміст
фінансової
науки та її функції
2.
Донауковий
етап
розвитку знань про фінанси
3.
Історичний розвиток
вчення про податки та
державні доходи.
4.
Розвиток фінансової
теорії у ХІХ столітті.
5.
Становлення
фінансової науки в Україні.
6.
Світова
фінансова
наука у ХХ-ХХІ столітті.
Тема 4. Роль держави у
фінансовій сфері. Публічні

Підготувати реферати
на теми:
«Сучасні парадигми
західної
фінансової
науки»;
«Актуальні проблеми
фінансового права в
Україні»

Модуль 2. Теоретичні основи публічних фінансів
Тема 4. Роль держави у фінансовій сфері.
Підготувати реферати
Публічні видатки.
на теми:

6
Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)

7, 8, 14, 26,
29, 33, 35, 37.

2, 5, 6, 9, 10,
12, 17, 29, 40

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)
видатки.
1. Економічні функції держави.
Суспільні блага та механізм їх
надання.
2. Предмет і зміст публічних
фінансів.
3. Фінансова
політика
держави, її сутність та
складові.
4. Сутність і склад публічних
видатків.
Тема 5. Публічні доходи.
Основи оподаткування
1. Сутність публічних доходів,
їх класифікація
2. Неподаткові доходи, їх роль
у формуванні
державних
фондів
3. Податки
як
основний
інструмент
перерозподілу
доходів
4. Принципи оподаткування
5. Класифікація
податків,
характеристика їх видів
6. Види податків у сучасному
світі

Назва теми та питання семінарського,
практичного або лабораторного заняття

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

1. Економічні функції держави. Суспільні
блага та механізм їх надання.
2. Предмет і зміст публічних фінансів.
3. Фінансова політика держави, її сутність
та складові.
4. Сутність і склад публічних видатків.
5. Інституційне і програмне фінансування.
6. Держава як покупець товарів і послуг.
7.
Методи оцінювання публічних
видатків
Тема 5. Публічні доходи. Основи
оподаткування
1. Сутність
публічних
доходів,
їх
класифікація
2. Неподаткові
доходи,
їх роль у
формуванні державних фондів
3. Податки як основний інструмент
перерозподілу доходів
4. Принципи оподаткування
5. Класифікація податків, характеристика їх
видів
6. Види податків у сучасному світі
7. Податкова політика держави

«Формування системи
фінансових органів та
інституцій в Україні»;
«Шляхи підвищення
ефективності
публічних видатків»

Підготувати реферати
на теми:
«Податкова система
України та проблеми
її удосконалення»;
«Сучасні
податкові
системи зарубіжних
країн»

7
Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)

1, 2, 6, 8, 9,
17, 24, 26,
27, 32, 42

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)

Назва теми та питання семінарського,
практичного або лабораторного заняття

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

7. Податкова політика держави
Тема 6. Збалансування
Тема 6. Збалансування бюджетів та Підготувати реферати
бюджетів та публічні
публічні запозичення
на теми:
запозичення
1. Бюджетний дефіцит, його причини та «Актуальні проблеми
1. Бюджетний дефіцит, його наслідки
розмежування
причини та наслідки
2. Джерела
покриття
та
механізм бюджетних доходів»;
2. Джерела
покриття
та обмеження дефіциту бюджету
«Бюджетний дефіцит
механізм обмеження дефіциту 3. Публічні запозичення, характеристика їх як
загроза
бюджету
видів
макроекономічної
3. Публічні
запозичення, 4. Державний борг та його вплив на стабільності»
характеристика їх видів
економіку
4.
Державний борг та
його вплив на економіку
Модуль 3. Теоретичні засади функціонування фінансового ринку
Тема 7. Фінансовий ринок та
Тема 7. Фінансовий ринок та його роль в
Підготувати реферати
його роль в економіці
економіці
на теми:
«Значення
1. Сутність та функції
1. Сутність та функції фінансового ринку
фінансового ринку в
фінансового ринку
2. Економічні вигоди фінансового
фінансовій системі
2.
Економічні
вигоди посередництва.
України»;
фінансового посередництва.
2. Суб’єкти фінансового ринку, фінансові
«Сучасний стан та
3. Суб’єкти фінансового
посередники
перспективи розвитку
ринку, фінансові посередники 3. Інструменти фінансового ринку
фінансового
ринку
4 Інструменти фінансового 5. Сегменти фінансового ринку, їх України».
ринку
характеристика
5.
Сегменти
фінансового 6. Інновації фінансового ринку

8
Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)

8, 9, 10, 23,
28, 39

4, 7, 8, 11,
18, 38

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)
ринку, їх характеристика
6. Інновації фінансового
ринку.
Тема 8. Відсоткові ставки
фінансового ринку.
1. Теоретичні основи та види
процента
2. Поведінка відсоткових
ставок
3.
Теорія
ефективності
фінансового ринку

Назва теми та питання семінарського,
практичного або лабораторного заняття

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

Тема 8. Відсоткові ставки фінансового
ринку.
1. Теоретичні основи процента
2. Види процента
3. Поведінка відсоткових ставок
4. Теорія ефективності фінансового ринку

Підготувати реферати
на теми:
«Державне
регулювання
фінансового ринку
України: сутність,
сфери та важелі»;
«Етапи та тенденції
розвитку світового
фондового ринку»
Підготувати реферати
на теми:
«Аналіз ринку
банківських кредитів
в Україні»,
«Валютний ринок
України»

9
Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)

7, 8, 11, 18,
22, 38

Тема 9. Вартість грошей та Тема 9. Вартість грошей та вартість цінних
вартість цінних паперів
паперів
1. Вартість грошей у часі. 1. Вартість грошей у часі. Дисконтування
Дисконтування
грошових грошових потоків.
7, 8, 18, 22,
потоків.
2. Оцінка вартості боргових цінних
38
2. Оцінка вартості боргових паперів.
цінних паперів.
3. Оцінка вартості пайових цінних паперів.
3. Оцінка вартості пайових
цінних паперів.
Модуль 4. Теоретичні основи організації фінансів суб’єктів господарювання та домогосподарств
Тема 10. Фінансові основи Тема 10. Фінансові основи діяльності Підготувати реферати
3, 8, 10, 25,
діяльності
суб’єктів суб’єктів господарювання.
на теми:
30, 36
господарювання.
1. Сутність фінансів суб’єктів
«Еволюційні етапи

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)

Назва теми та питання семінарського,
практичного або лабораторного заняття

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

1. Сутність фінансів суб’єктів
господарювання та їх роль в
економіці
2. Види суб’єктів
господарювання, особливості
організації їх фінансів
3. Основна мета та складові
діяльності
суб’єктів
підприємництва
4. Фінансові ресурси суб’єктів
підприємництва
Тема
11.
Особливості
фінансової
діяльності
суб’єктів підприємництва
1.
Напрями
використання
капіталу
суб’єктів підприємництва
2.
Формування
і
використання прибутку
3.
Грошові
потоки
суб’єкта підприємництва
4.
Дивіденди
і
дивідендна політика
Тема 12. Фінансові рішення
домогосподарств.
1. Місце
фінансів

господарювання та їх роль в економіці
2. Види суб’єктів господарювання,
особливості організації їх фінансів
3. Основна мета та складові діяльності
суб’єктів підприємництва
4. Фінансові
ресурси
суб’єктів
підприємництва

становлення та
розвитку теорії
фінансового
менеджменту»;
«Складові фінансової
роботи на
підприємстві».

Тема
11.
Особливості
фінансової
діяльності суб’єктів підприємництва
1.
Фінансові
ресурси
суб’єктів
підприємництва
2.
Напрями використання капіталу
суб’єктів підприємництва
3.
Формування
і
використання
прибутку
4.
Грошові
потоки
суб’єкта
підприємництва
5.
Дивіденди і дивідендна політика

Підготувати реферати
на теми:
«Фінансове
забезпечення
інвестиційної
діяльності суб’єктів
господарювання»;
«Удосконалення
процесів фінансового
планування суб’єктів
господарювання».

Тема
12.
Фінансові
рішення
домогосподарств.
1. Місце фінансів домогосподарств у

Підготувати реферати
на теми:
«Аналіз доходів і

10
Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)

3, 8, 10, 25,
30, 36

7, 8, 10, 13,
19

Назва теми (лекції) та
питання
теми (лекції)

Назва теми та питання семінарського,
практичного або лабораторного заняття

Завдання
самостійної роботи у
розрізі тем

домогосподарств у фінансовій фінансовій системі держави
системі держави
2. Фінансова поведінка домогосподарств
2. Фінансова
поведінка 3. Бюджет домогосподарства, його види та
домогосподарств
структура
3. Бюджет домогосподарства, 4. Фінансові рішення домогосподарств і
його види та структура
фактори, що на них впливають
4. Фінансові
рішення 5. Необхідність фінансового планування та
домогосподарств і фактори, що на
його етапи
них впливають
6. Заощадження
домогосподарств,
їх
5. Необхідність
фінансового
класифікація, мотиви та чинники
планування та його етапи
6. Заощадження
домогосподарств, їх класифікація,
мотиви та чинники

витрат
домогосподарств
в
Україні»,
«Особливості
прийняття фінансових
рішень
домогосподарств
в
умовах економічної
нестабільності».

11
Інформаційні
джерела
(порядковий
номер за
переліком)

Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю
знань студентів
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Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт
на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.
Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних
робіт (поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною
шкалою. Так як робочим навчальним планом при вивченні матеріалу
навчальної дисципліни «Основи фінансів» у першому семестрі
навчального року передбачено виконання дві поточні модульні
роботи, то загальна оцінка за поточний модульний контроль кожного
семестру визначається як середньоарифметична за формулою:
(М1+М2)/2,
(1)
де М1, М2 – оцінки у балах, одержані студентом за виконання
поточної модульної роботи 1 та поточної модульної роботи 2,
відповідно.
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання
усіх видів навчальної роботи протягом семестру до загальної
підсумкової оцінки додаються бали – коефіцієнт мотивації (10 % від
загальної підсумкової оцінки). Мотивація студентів застосовується за
умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені
робочим навчальним планом підготовки студентів і програмою з
навчальної дисципліни «Основи фінансів» незалежно від результатів
виконання.
Підсумкове оцінювання знань студентів за перший семестр з
навчальної дисципліни «Основи фінансів» здійснюється у формі
підсумкового модульного контролю (ПМК). Підсумкова оцінка з
навчальної дисципліни «Основи фінансів» дорівнює загальній оцінці
за поточний модульний контроль (таблиця 6).
Оцінювання знань студентів з дисципліни «Основи фінансів» у
другому семестрі здійснюється на основі результатів поточного
модульного контролю і підсумкового контролю знань (екзамену)
(таблиця 5).
Таблиця 5. Шкала оцінювання знань студентів за результатами
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Основи фінансів»
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73

Оцінка за
шкалою
ЄКТС
А
В
С
D

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
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Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
60-63

Оцінка за
шкалою
ЄКТС
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю
повторного складання
Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

Таблиця 6. Система нарахування додаткових балів за видами
робіт з вивчення навчальної дисципліни «Основи фінансів»
Форма
роботи
1. Навчальна
2. Науководослідна

Вид роботи

Бали

1.
Участь в університетському
конкурсі на кращого знавця дисципліни
1.
Участь у студентському науковому
гуртку «Світ фінансів»
2.
Підготовка наукової роботи на
університетський та всеукраїнський
конкурси
3.
Участь в наукових студентських
конференціях: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних

5
7
10
8

Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни
1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет
програмних продуктів Microsoft Office.
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік
конкретних програмних продуктів: мультимедійні презентації,
програмний засіб «OpenTest 2.0». Тестування проводиться під час
проведення занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю
знань, дистанційний курс на платформі Moodle.
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Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації
Основні джерела
1. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
3. Господарський кодекс України: від 16 січ. 2003 р. № 436-ІV:
веб-сайт
Верховної
Ради
України/
URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
4. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від
23.02.2006р.
№
3480-IV.
URL:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21
трав.1997 № 280/97. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
6. Закон України «Про Державний бюджет України на
(поточний)
рік»
від
21
трав.1997 № 280/97.
URL:
http://zakon4.rada.gov.ua
7. Фінанси: підручник / за ред. С. І. Юрія, В.М. Федосова. 2-е
вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2012. 687 с.
8. Фінанси : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Л. В. Лисяк та
ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АЕН України Л. В. Лисяк]
Дніпро : Акцент, 2017. 463 с.
9. Замкова Н. Л., Гнидюк І.В., Романовська Ю.А. Державні
фінанси: навч. посібник. Вінниця: Вид.-ред. від. ВТЕІ КНТЕУ, 2015.
463 с.
10. Фінанси інституційних секторів економіки України :
монографія / [Т. І. Єфименко та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко, М. М.
Єрмошенка. Київ : ДННУ «Анад. Фінанс. Упр.», 2014. 582 с.
Додаткові джерела
11. Васильєва В. В., Васильченко О.Р. Фінансовий ринок: навч.
посібник. Київ: Центр учб. л-ри, 2008. 368 с.
12. Ватульов А. Фінансова політика країн із трансформаційною
економікою. Вісник Київського національного торговельноекономічного університету. 2011. №6. С. 55-64.
13. Воробйов Ю.М., Ворошило В.В. Фінанси домашніх
господарств у фінансовій системі держави: монографія. Сімферополь :
ВД «Аріал», 2013. 232 с.
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14. Глущенко В. В., Загорська Д.М. Історія фінансової науки
України (вишкіл студії): навч. посібн. Харків: Щедра садиба плюс,
2014. 299 с.
15. Гурова К. Д., Шелест О. Л., Колупаєва І. В. Фінанси, гроші та
кредит: навч. посібн. Харків: Світ книг, 2016. 672с.
16. Давиденко Н. М., Данилевська-Жугунісова О. Є. Фінанси :
підручник. Київ : Компринт, 2014. 491 с.
17. Дєгтяр А. О., Гончаренко М. В., Лєсная О. С. Публічні фінанси
: навч. посібник. Харків: С. А. М., 2011. 512 с.
18. Еш С.М. Фінансовий ринок: навч. посібник. Київ: Центр учб.
Л-ри, 2009. 528 с.
19. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигиа та
домінанти розвитку. Київ: Знання, 2010. 431 с.
20. Колесников О.В., Бойко Д.І., Коковіхіна О.О. Історія грошей
та фінансів. Київ: Центр учб. Л-ри, 2008. 140 с.
21. Кудряшов В. Фінанси: навч. посібник. Херсон: ОЛДІ-плюс,
2006. 356 с.
22. Луців Б.Л., Кравчук С.І., Сас Б.Б. Інвестування : підручник.
Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 543 с.
23. Лютий І.О., Зражевська Н.В., Рожко О.Д. Державний кредит та
боргова політика України. Київ: Центр учб. Л-ри, 2008. 352 с.
24. Мединська Т. В., Власюк Н. І. Податкова система: навч.
посібн. Львів: Магнолія – 2006, 2012. 424 с.
25. Мельник П.І. Фінанси підприємств у ринкових умовах: навч.
посібн. Чернігів: ЧНТУ, 2015. 217 с.
26. Опарін В. Фінанси (загальна теорія): навч. посібник / М-во
освіти України; Київ. нац. економічний ун-т. 2-е вид., доп. і перероб.
К.: КНЕУ, 2002. 238 с.
27. Оскольський П. Податки: світовий досвід та вітчизняна
практика. Фінансовий ринок України. 2012. №3. С.27-29.
28. Оченаш І.П. Бюджетний дефіцит в Україні та способи його
подолання. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №9. С.6266.
29. Рожко О.Д. Еволюція теоретичних концепцій державних
фінансів. Фінанси України. 2009. №12. С.56-65.
30. Селіверстова Л.С. Фінанси корпорацій: монографія. Київ:
КНТЕУ, 2013. 319 с.
31. Соболєв В.М., Монохонова А.М., Соболєва М.В. Фінансизація
економічних відносин та її протиріччя в умовах глобалізації:
монографія. Харків, Бровин А.В., 2014. 243 с.
32. Соколовська А. М. Основи теорії податків : навч. посібник.
Київ, 2010. 326 с.
33. Ставерська Т. О., Іванюта О. М. Історія фінансів: навч.посіб.
Харків : Видавець Іванченко І. С., 2013. 83 с.
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34. Теорія фінансів : підручник / за ред. В. М. Федосова, С. І.
Юрія. К. : Центр учбової літератури, 2010. 576 с.
35. Федосов В. М., Юхименко П. І. Українська фінансова наука:
генеза, еволюція, ренесанс. Фінанси України. 2012. №3. С. 3-30.
36. Фінанси підприємств : проблеми теорії та практики :
монографія / [Н.Е. Аванесова та ін.]. Харків : Лідер, 2016. 151 с.
37. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна
термінологія. Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової
думки. Історичні портрети. Біографічні дані. 2010. 624 с.
38. Фінансовий ринок : навч. посібник / [Л. М. Алексеєнко та ін.].
Терноп. нац. екон. ун-т. Тернопіль : Паляниця В.А., 2016. 189 с
39. Футерко О.І. Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка
та основні проблеми управління. Економічний часопис-ХХІ. 2011.
№9/10. С. 37-40.
40. Череп О.Г., Столяр О.Ю. Місцеві фінанси: навч. посібник.
Киїів, Кондор, 2015. 468 с.
41. Чухно А.А. Фінанси України: нова парадигма інституційних
перетворень. Фінанси України. 2010. №1. С. 122-124.
42. Ярошенко Ф.О., Павленко В.Л. Історія податків та
оподаткування в Україні: навч. посібник. Ірпінь: Академія ДПС
України, 2002. – 240 с.
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2. Перелік складових навчально-методичного комплексу навчальної
дисципліни «Основи фінансів»
1. Навчальна програма
2. Дистанційний курс «Основи фінансів» / О.В. Гасій. Полтава: ПУЕТ,
2020. URL:: http://www2.el.puet.edu.ua.
3. Плани семінарських занять
4. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні
рекомендації до їх виконання
5. Пакети комплексних контрольних робіт та критерії їх оцінювання
6. Пакети завдань для поточного контролю:
6.1. Модульний контроль (поточні модульні роботи)
6.2. Пакети тестів з навчальної дисципліни
7. Підсумковий контроль знань студентів:
7.2. Комплект екзаменаційних білетів
8. Тематика науково-дослідної роботи студентів

