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Опис навчальної дисципліни
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.
6 кредитів ЄКТС / 180 годин (лекції 32 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
108 год.)
Активні види лекцій (лекції-візуалізація, проблемні лекції із залученням провідних
фахівців галузі); семінарські заняття в аудиторії, робота у малих групах. підготовка тез
доповідей на науково-практичні та міжнародні конференції, дистанційні консультації
Поточний контроль: усне й письмове опитування, тестування, розв’язання комплексу
практичних завдань у дистанційному курсі і проблемних ситуацій, економічні диктанти,
виконання завдань самостійної роботи: захист реферативно-пошукових робіт, виконання
поточної модульної роботи (чотири модулі).
Підсумковий контроль: у 1 семестрі - ПМК (залік); у 2 семестрі - екзамен
Для вивчення даної дисципліни необхідні такі базові знання:
економіки, мікро- та макроекономіки; економічної теорії
уміти: використовувати отриманні знання з економіки та особистих фінансів,
абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових
характеристик, креативно та критично мислити у дослідженнях.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання

Програмні результати навчання
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та
принципи
фінансової
науки,
особливості
функціонування фінансових систем.
ПР06. Розуміти принципи, методи та інструменти
державного та ринкового регулювання діяльності в
сфері фінансів, банківської справи та страхування.
ПР12. Вміти абстрактно мислити, застосовувати
аналіз та синтез для виявлення ключових

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні..
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за
допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного
аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних
світових та національних фінансових систем та їх структури.

Програмні результати навчання
характеристик фінансових систем, а також
особливостей поведінки їх суб’єктів.
ПР16. Демонструвати базові навички креативного та
критичного
мислення
у
дослідженнях
та
професійному спілкуванні.

Назва теми

1. Сутність фінансів
та фінансової
системи

2.
Походження
та розвиток фінансів

3. Становлення та
сучасність
фінансової науки

4. Роль держави у
фінансовій сфері.
Публічні видатки

5. Публічні
доходи. Основи
оподаткування

6. Збалансування
бюджетів та публічні
запозичення

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
СК08. Здатність підтримувати належний рівень знань та
постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері
фінансів, банківської справи та страхування.

Тематичний план навчальної дисципліни
Види робіт
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
ЧАСТИНА І
Модуль 1. Теоретичні засади розвитку фінансів
Відвідування занять; обговорення матеріалу
1. Опрацювати матеріал лекції та питання
занять
використовуючи
метод
ессе; винесені на самостійне вивчення
виконання навчальних завдань; виконання
2. Виконання
та захист індивідуального
домашнього завдання (теоретична частина та реферативного завдання за темою;
практична частина); завдання для самостійної
3. У дистанційному курсі пройти тестування за
роботи; тестування
темою та виконати практичне завдання
Відвідування занять; обговорення матеріалу
1. Опрацювати матеріал лекції та питання
занять; проведення дискусії, виконання винесені на самостійне вивчення
навчальних завдань; виконання домашнього
2. Виконання
та захист індивідуального
завдання (теоретична частина); завдання для реферативного завдання за темою;
самостійної роботи; тестування
3. У дистанційному курсі пройти тестування за
темою та виконати практичне завдання
Відвідування занять; обговорення матеріалу
1. Опрацювати матеріал лекції та питання
занять: дискусія щодо наукових теорій; винесені на самостійне вивчення
проведення дискусії, виконання навчальних
2. Виконання
та захист індивідуального
завдань; виконання домашнього завдання реферативного завдання за темою;
(теоретична
частина);
завдання
для
3. У дистанційному курсі пройти тестування за
самостійної роботи; тестування
темою та виконати практичне завдання
Виконання поточної модульної роботи (за
1 модулем)
Модуль 2. Теоретичні засади публічних фінансів
Відвідування занять; обговорення матеріалу
1. Опрацювати матеріал лекції та питання
занять; проведення дискусії, формування винесені на самостійне вивчення
шкали думок щодо структури видатків
2. Виконання
та захист індивідуального
бюджету,
показників
ефективності реферативного завдання за темою;
державних закупівель виконання навчальних
3. У дистанційному курсі пройти тестування
завдань; виконання домашнього завдання за темою та виконати практичне завдання
(теоретична частина та практична частина);
завдання для самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; обговорення матеріалу
1. Опрацювати матеріал лекції та питання
занять; формування шкали думок щодо винесені на самостійне вивчення
структури доходів бюджету виконання
2. Виконання
та захист індивідуального
навчальних завдань; виконання домашнього реферативного завдання за темою;
завдання (теоретична та практична частини);
3. У дистанційному курсі пройти тестування за
завдання для самостійної роботи; тестування
темою та виконати практичне завдання
Відвідування занять; обговорення матеріалу
1. Опрацювати матеріал лекції та питання
занять; проведення дискусії та формування винесені на самостійне вивчення
шкали думок щодо рівня бюджетної та
2. Виконання
та захист індивідуального
боргової безпеки в Україні, виконання реферативного завдання за темою;
навчальних завдань; виконання домашнього
3. У
дистанційному
курсі
пройти
завдання (теоретична частина та практична тестування за темою та виконати практичне
частина); завдання для самостійної роботи; завдання
тестування
Виконання поточної модульної роботи (за
2 модулем)

Назва теми

Завдання самостійної роботи у розрізі тем
ЧАСТИНА ІІ
Модуль 3. Теоретичні засади функціонування фінансового ринку
7. Фінансовий ринок Відвідування занять; обговорення матеріалу
1. Опрацювати матеріал лекції та питання
та його роль в
занять; виконання навчальних розрахункових винесені на самостійне вивчення
економіці
завдань; виконання домашнього завдання
2. Виконання
та захист індивідуального
(теоретична частина та практична частина); реферативного завдання за темою;
завдання для самостійної роботи; тестування
3. У дистанційному курсі пройти тестування за
Назва теми
Види робіт
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
темою та виконати практичне завдання
8. Відсоткові ставки
Відвідування занять; обговорення матеріалу
1. Опрацювати матеріал лекції та питання
фінансового ринку
занять; виконання навчальних розрахункових винесені на самостійне вивчення
завдань; виконання домашнього завдання
2. Виконання
та захист індивідуального
(теоретична частина та практична частина); реферативного завдання за темою;
завдання для самостійної роботи; тестування
3. У дистанційному курсі пройти тестування за
темою та виконати практичне завдання
9. Вартість грошей
Відвідування занять; обговорення матеріалу
1. Опрацювати матеріал лекції та питання
та вартість цінних
занять; виконання навчальних розрахункових винесені на самостійне вивчення
паперів
завдань; виконання домашнього завдання
2. Виконання
та захист індивідуального
(теоретична частина та практична частина); реферативного завдання за темою;
завдання для самостійної роботи; тестування
3. У дистанційному курсі пройти тестування за
Виконання поточної модульної роботи (за темою та виконати практичне завдання
3 модулем)
Модуль 4. Теоретичні основи організації фінансів суб’єктів господарювання та домогосподарств
10. Фінансові
Відвідування занять; обговорення матеріалу
1. Опрацювати матеріал лекції та питання
основи діяльності
занять; виконання навчальних завдань; винесені на самостійне вивчення
суб’єктів
виконання домашнього завдання (теоретична
2. Виконання
та захист індивідуального
господарювання
частина та практична частина); завдання для реферативного завдання за темою;
самостійної роботи; тестування
3. У дистанційному курсі пройти тестування за
темою та виконати практичне завдання
11.
Особливості Відвідування занять; обговорення матеріалу
1. Опрацювати матеріал лекції та питання
занять; виконання навчальних завдань; винесені на самостійне вивчення
фінансової
2. Виконання
та захист індивідуального
діяльності суб’єктів виконання домашнього завдання (теоретична
та практична частини); завдання для реферативного завдання за темою;
підприємництва
самостійної роботи; тестування
3. У дистанційному курсі пройти тестування за
темою та виконати практичне завдання
12. Фінансові
рішення
домогосподарств

Види робіт

Відвідування занять; обговорення матеріалу
занять; виконання навчальних завдань;
виконання домашнього завдання (теоретична
частина та практична частина); завдання для
самостійної роботи; тестування
Виконання поточної модульної роботи (за
4 модулем)

1. Опрацювати матеріал лекції та питання
винесені на самостійне вивчення
2. Виконання
та захист індивідуального
реферативного завдання за темою;
3. У дистанційному курсі пройти тестування за
темою та виконати практичне завдання

Інформаційні джерела
Основні джерела:
1. Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР зі змінами та
доповненнями: станом на 01.01.2020. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. – Назва з екрана.
2. Бюджетний Кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами та
доповненнями: станом на 29.09.2021 р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. –
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text. – Назва з екрана.
3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV зі змінами та
доповненнями: станом на 15.07.2021 р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. –
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. – Назва з екрана.
4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та
доповненнями: станом на 01.08.2021 р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. –
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. – Назва з екрана.
5. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII зі змінами та
доповненнями: станом на 01.07.209р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text. – Назва з екрана.
6. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс]: Закон України від 23.09.1999
р. № 1105-XIV зі змінами та доповненнями: станом на 14.08.2021 р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради
України]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text. – Назва з екрана.
7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття [Електронний ресурс]: Закон
України від 02.03.2000 р. № 1533-III зі змінами та доповненнями: станом на 14.08.2021 р. / Законодавство України: [вебсайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14#Text. – Назва з
екрана.
8. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [Електронний ресурс]: Закон України від 09.07.2003
р. № 1058-IV зі змінами та доповненнями: станом на 14.08.2021. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради
України]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text. – Назва з екрана.
9. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі
змінами та доповненнями: станом на 29.08.2021. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст.
дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Tex. – Назва з екрана.
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Інформаційні ресурси Інтернету:
Законодавство України; Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
Офіційний сайт Державного комітету статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: http://www.worldbank.org

Програмне забезпечення навчальної дисципліни «Основи фінансів»
Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки вивчення навчальної дисципліни «Основи фінансів» передбачає:
1) виконання практичних завдань за окремими темами дисципліни з використанням автоматизації доступу до баз
даних і знань, а також розв'язання конкретних професійних завдань. Практичні завдання зроблено у середовищі MS Office
(MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint), MS FrontPage, VBA, що прості у використанні, мають зручний
інтерфейс користувача. Результати виводяться на екран монітору, у разі необхідності - на принтер у вигляді тексту,
таблиць тощо;
2) здійснення тестового контролю знань студентів за допомогою програмного засобу «OpenTest 2.0». Тестування
проводиться під час проведення занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань..








Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (85 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, паралельна навчання,
працевлаштування, навчання закордоном та міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за
погодженням із керівником курсу шляхом виконання завдань, розміщених у системі дистанційного навчання Moodle.
(https://el.puet.edu.ua/).
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни «Основи фінансів» розраховується через поточне оцінювання у
двох семестрах:
- у 1 семестрі:
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-3):
Відвідування занять (0,3х3=1 бал); виконання практичних завдань (4 х 3 = 12 балів); тестування
50
(4 х 3 = 12 балів); поточна модульна робота (25 балів)
Модуль 2 (теми 4-6):
Відвідування занять (0,3х3=1 бал); виконання практичних завдань (4 х 3 = 12 балів); тестування
50
(4 х 3 = 12 балів); поточна модульна робота (25 балів)
Разом
100
Види робіт

у 2 семестрі:
Максимальна
кількість балів

Модуль 3 (теми 7-9):
Відвідування занять (0,3х3=1 бал); виконання практичних завдань (3 х 3 = 9 балів); тестування
30
(3 х 3 = 9 балів); поточна модульна робота (11 балів)
Модуль 4 (теми 10-12):
Відвідування занять (0,3х3=1 бал); виконання практичних завдань (3 х 3 = 9 балів); тестування
30
(3 х 3 = 9 балів); поточна модульна робота (11 балів)
Усього поточне оцінювання
60
Екзамен
40
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

