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Анотація 
 
Предметом дисципліни «Вступ до спеціальності» є формування загального уявлення 

про систему вищої освіти в Україні та світі, а також про зміст та практичну спрямованість 
професії фінансиста та / або особливості фінансового менеджменту ра у різних сферах 
економіки. Метою дисципліни є роз’яснити студентам особливості організації підготовки 
фахівців спеціальності фінанси, банківська справа та страхування, сформувати у студентів 
комплексне уявлення про функціонування фінансів різних рівнів та їх взаємозв’язки. 

Завданням дисципліни є сформувати у майбутніх фахівців цілісне уявлення про 
систему фінансових відносин та побудову фінансової системи держави, визначити основні 
сфери майбутньої діяльності; ознайомити студентів з теоретичними основами вивчення 
фінансів, які будуть розширені при подальшому вивченні фінансових дисциплін. 

Зміст курсу розкриває об’єктивний характер функціонування фінансових відносин і 
конкретні форми організації фінансів в різних областях суспільного життя, виходячи з основ 
фінансової науки, що дозволяє сформувати у майбутніх фахівців необхідний категоріального 
апарату для подальшого вивчення таких дисциплін як „Фінанси”, «Фінанси підприємств», 
«Фінансовий аналіз», «Місцеві фінанси», «Страхування», «Податкова система», тощо. 

Компетентності та програмні результати навчання. 
Вивчення дисципліни спрямоване на формування компетентності та відповідних їм 

вмінь, якими мають володіти випускники ОП «Фінансовий менеджмент та страхування» 
освітнього рівня „бакалавр” після вивчення навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності": 

У студента мають бути сформовані такі предметні компетентності, які реалізуються 
через 

знання: 
 соціальної значущості майбутньої професії фінансиста; 
 теоретичних основ функціонування фінансів; 
 теоретичні основи фінансової політики; 
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 соціально-економічної сутності, функцій і ролі фінансів; 
 генезису категорії фінансів, еволюційний розвиток фінансів; 
 становлення і розвиток фінансової науки; 
 сутності фінансів суб’єктів господарювання; 
 сутності фінансів держави; 
 складових податкової системи;  
 теоретичних основ побудови податкової політики; 
 економічного змісту і принципи будови бюджетної системи; 
 принципів та видів страхування; 
 функцій та структури фінансового ринку; 
 щодо механізму функціонування фінансового ринку; 
 економічної суті міжнародних фінансів і міжнародні фінансів і відносини; 
 тенденцій розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних 

фінансів та суб’єктів господарювання. 

Результати навчання:  

 працювати з різними джерелами інформації та робити узагальнення;  

 організовувати та вести аналітичну роботу;  

 використовувати ефективні засоби самоорганізації навчання;  

 демонструвати навички взаємодії та командної роботи  

 структурувати професійні та особистісні якості менеджерів, визначати сфери 

їх виявлення;  

 демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань, бути критичним і самокритичним. 
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Зміст дисципліни «Вступ до спеціальності» 
за змістовими модулями 

 
Перший змістовий модуль «Фінанси і фінансовий механізм» передбачає вивчення 

економічного змісту та еволюції фінансів та фінансових відносин. Студенти повинні розуміти 
роль та функції фінансів, взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями. 
Засвоєння модулю вимагає: розуміння суті фінансової системи, її складу та принципів 
побудови, знання видів тв. типів фінансової політики; розуміння особливостей побудови 
фінансового механізму та характеристик його складові елементи. 

Другий змістовий модуль «Характеристика складових фінансової системи» базується на 
вивченні нормативно-правової бази, що визначає особливості функціонування фінансового 
ринку України і передбачає розгляд особливостей функціонування окремих ланок фінансової 
системи. Студенти повинні знати основи організації державних фінансів; особливості реалізації 
фінансових відносин суб’єктів господарювання; розуміти місце і роль фінансових посередників 
на ринку; мають набути навичок пов’язаних зі збором та опрацюванням інформації щодо 
характеристики окремих складових фінансової системи, аналізу та визначення тенденції їх 
розвитку. 

 
Змістовий модуль І. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 

 
Тема 1. Зміст та особливості підготовки фахівців за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування 
Болонська декларація про ступені в освітній підготовці. Цілі бакалаврської підготовки. 

Результати, набуті на першому циклі підготовки, і можливість працевлаштування. Проблеми 
підготовки фахівців для фінансової системи. 

Реалізація академічної мобільності студентів українських вишів. Система оцінювання 
знань як передумова академічної мобільності студентів. Національна рамка кваліфікацій і 
документи, що засвідчують рівні кваліфікації. Освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) і 
освітньо-кваліфікаційні програми (ОПП). 

Наукові школи фінансового спрямування і їх розвиток в українських університетах 
 
Тема 2. Економічна природа і призначення фінансів 
Предмет та об’єкт дослідження науки про фінанси. Завдання та структура фінансової 

науки. Загальнонаукові і конкретно-наукові функції фінансової науки. 
Історичний аспект виникнення фінансів. Передумови виникнення фінансів. Об’єктивна 

необхідність фінансів. Фінанси як економічна категорія. Фінанси як економічні відносини і як 
грошові фонди за рівнями управління економікою. Об’єкт, суб’єкт та функції фінансів. 
Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями. Характерні ознаки фінансів. 

Склад фінансових відносин. Функції фінансів, їх суть. Фонди грошових коштів: 
централізовані і децентралізовані. Взаємозв’язок фінансів з іншими вартісними категоріями. 

Моделі фінансових відносин. 
 
Тема 3. Фінансова система та фінансова політика 
Суть фінансової системи, її склад та принципи побудови. Загальна характеристика сфер і 

ланок фінансової системи. Проблеми розвитку фінансової системи в Україні. Зміст та 
призначення фінансової політики. Види фінансової політики (бюджетна політика, податкова 
політика, грошово-кредитна політика, інвестиційна політика, митна політика), їх 
характеристика. Типи фінансової політики: жорстка регламентація; помірна регламентація; 
політика мінімальних обмежень. Методи реалізації фінансової політки: політика економічного 
розвитку, політика стабілізації, політика обмеження ділової активності. Фінансова стратегія і 
фінансова тактика. Особливості сучасної фінансової політики України. 

 
Тема 4. Фінансовий механізм 
Суть фінансового механізму. Фінансовий механізм та його складові елементи: фінансове 

планування й прогнозування; фінансові показники; нормативи, ліміти, резерви; стимули і 
санкції; система управління фінансами. Структура фінансового механізму. Зведені та 
індивідуальні фінансові показники. Цілі фінансового планування. Зміст і функції фінансового 
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планування. Принципи фінансового планування (наукова обґрунтованість; єдність фінансових 
планів; безперервність; стабільність). Методологія фінансового планування. Види та сутність 
фінансових планів. Сутність збалансованості фінансового плану. Бюджет (кошторис) як 
інструмент фінансового планування. Гнучкість планування та його значення для підприємства. 
Види фінансового планування за плановим періодом. Ревізія та аудит. Система фінансових 
балансів. 

Управління фінансами та його складові елементи. Організація управління фінансами в 
Україні. Стратегічне та оперативне управління фінансами. Розподіл функцій в управлінні 
фінансами між державними органами. Функції Міністерства фінансів України та його 
структурних підрозділів в управлінні фінансами. Зміст, сфера та принципи фінансового 
контролю. Об’єкти та суб’єкти фінансового контролю. Класифікація фінансового контролю. 
Форми та методи фінансового контролю. Організація фінансового контролю в Україні. 
Відмінності фінансового контролю та аудиту. 

 
Змістовий модуль ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ 

ФІНАНСОВОЇСИСТЕМИ 
 
Тема 5. Державні фінанси 
Сутність та значення державних фінансів. Склад державних фінансів: сукупність усіх 

бюджетів держави; централізовані (прибутки державних підприємств і організацій; 
надходження від державного страхування; прибуток і надходження від зовнішньоекономічної 
діяльності держави; надходження від населення) і децентралізовані (прибуток; амортизаційні 
відрахування; кредит банку; кредиторська заборгованість; кошти, отримані від випуску цінних 
паперів) фонди цільового призначення; фінанси підприємств і організацій державної та 
комунальної форм власності; державний кредит; державне особисте і майнове страхування. 

Особливості діяльності фінансистів в секторі державних фінансів 
Призначення бюджету в економіці. Державний бюджет як економічна категорія. Функції 

державного бюджету (акумулятивна, розподільча, контрольна). Види державний бюджетів. 
Структура бюджетної класифікації в Україні – прибутки бюджету; витрати бюджету; 
фінансування бюджету; державний борг. Функціональна структура витрат бюджетів. Бюджетна 
система України. Склад бюджетної системи України. Використання бюджету у процесах 
регулювання економіки та забезпечення добробуту населення. 

Призначення податків у економічній системі держави. Історичний аспект виникнення і 
розвитку податків. Функцій податків: фіскальна, розподільча, регулююча. Податкова система 
України: загальнодержавні та місцеві податки і збори. Види і форми податків. Принципи 
створення податкових систем. 

Сутність державного кредиту, його роль, функції та характерні ознаки. Класифікація 
державних позик та форми державного кредиту. Державний борг: сутність, види та 
обслуговування. 

 
Тема 6. Місцеві фінанси 
Сутність місцевих фінансів. Територіальна громада. Компетенції місцевого 

самоврядування. 
Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів. Доходи і 

видатки місцевих бюджетів. 
Державна регіональна фінансова політика. Вертикальний та горизонтальний фіскальний 

дисбаланс, фінансове вирівнювання. Депресивна територія. 
 
Тема 7. Фінанси суб’єктів господарювання 
Поняття суб’єкта господарювання, ознаки його ідентифікації. Класифікація суб’єктів 

господарювання. Характеристика організаційно-правових форм суб’єктів господарювання. 
Категорії «підприємництво» та «підприємство». 

Основи організації фінансів суб’єктів господарювання (підприємств) реального сектору 
економіки. Функції фінансів підприємств: забезпечуючи, контрольна, розподільча. Сфера 
фінансових відносин підприємств. Принципи організації та функціонування фінансів 
підприємницьких структур. 

Джерела формування та розміщення фінансових ресурсів суб’єктів господарювання 
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(підприємств): їх склад і характеристика (власні, позичені, залучені). Поняття статутного , 
резервного капіталу, додатково вкладеного капіталу, нерозподіленого прибутку. 

Оборотні та необоротні активи підприємства. Особливості роботи фінансистів на 
підприємствах. 

 
Тема 8. Фінансовий ринок 
Сутність фінансового ринку, необхідність і передумови його створення. Структура 

фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків (за терміном обігу фінансових активів; за 
видами фінансових активів, що обертаються на ринку; за умовами обертання фінансових 
активів; за організаційними формами; за умовами передачі фінансових активів в користування 
тощо). Суб’єкти фінансового ринку. 

Фінансові активи та фінансові інструмент. 
Функції фінансових посередників в економіці. Класифікація фінансових посередників. 

Характеристика небанківських фінансово-кредитних установ: страхова компанія, кредитна 
спілка, компанія по управлінню активами, інститут спільного інвестування тощо. 

Валютний ринок та його функції. Валютна цінність, валюта. Умови конвертованості 
валют. Валютніоперації. 

Кредитний ринок. Структура, особливості організації. 
Ринок цінних паперів: функції, структура (організований та неорганізований ринок, 

первинний та вторинний тощо). Характеристика інструментів ринку цінних паперів: пайових, 
боргових, похідних. Особливості випуску та обігу акцій, облігацій, веселів тощо. 

Тема 9. Страхування та страховий ринок 
Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного 

виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Функції страхування. 
Принципи страхування 

Суб'єкти страхових відносин: страховик, страхувальник, застрахований отримувач. 
Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів. 

Класифікація страхування за об'єктами і за ознакою ризику. Принципи обов'язкового і 
добровільного страхування. 

Перестрахування. Необхідність і роль перестрахування в забезпеченні сталості страхових 
операцій. 

Страховий ринок. Поняття страхового ринку і його організаційна структура. Учасники 
страхового ринку. Організаційні форми існування страхових компаній. 

 Формування і розвиток страхового ринку в Україні. 
 
Тема 10. Банківська система 
Зміст і завдання діяльності банків на ринку. Економічна сутність банків. Функції банків. 
Класифікація комерційних банків. 
Одно- та дворівневі банківські системи. 
Характеристика пасивних операцій банків. Порядок формування статутного фонду 

банку. Ресурси комерційних банків: власні, залучені. Характеристика активних операцій 
банків: кредитні, інвестиційні. Умови банківського кредитування. Портфелі цінних паперів 
банку. Банківські послуги. 

Центральний банк та його роль в економіці. Функції Центрального банку та його 
повноваження. 

Завдання підготовки фахівців банківської справи. 
 
Тема 11. Міжнародні фінанси 
Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові 

відносини. Світовий фінансовий ринок. Тенденції світового фінансового ринку, чинники, що їх 
визначають. Відмінності міжнародних фінансових ринків від національних. Сегменти 
міжнародного фінансовогоринку. 

Загальна характеристика мiжнародних фiнансових органiзацiй. 
Органiзацiї системи ООН. Регiональнi банки розвитку. Банк мiжнародних розрахункiв. 
Паризький i Лондонський клуби. 
Мiжнародний валютний фонд. Держави-члени фонду та їx квоти. Органи управлiння 

Фонду. Джерела створення pecypciв Фонду та їх використання. 
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Група Свiтового банку. Мiжнародний банк реконструкцї i розвитку. Мiжнародна 
асоцiацiя розвитку. Мiжнародна фiнансова корпорацiя. Багатостороннє: iнвестицiйно-
гарантiйне агентство. 

Валютно-кредитнi та фiнансовi органiзацi'i європейських кpaїн. Органiзацiї 
Європейського Спiвтовариства. Європейський банк реконструкції та розвитку. 

Участь України в мiжнародних фiнансових органiзацiях. Дiяльнiсть мiжнародних 
фiнансових органiзацiй в Укpaїнi. 

 

 

№ 

 
Назва змістового модуля та теми 

Кількість годин, з них:  
При 
міт- 

ка 

лек- 

ції ) 

семі 

нар. 
зан.  

практ., 

лаб. 
зан. ) 

інд.- 

конс. 
роб.  

сам. 

роб. 
студ.  

фор-ма 

конт-ролю 

Змістовий модуль І. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 

1. Тема 1. Зміст та особливості підготовки фахівців 

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

2 2   6 CР  

2. Тема 2. Економічна природа і призначення 

фінансів 

4 2   6 У,СР, 

ПК 

 

3. Тема 3. Фінансова система та фінансова політика 2 2   6 У,КР  

4. Тема 4 Фінансовий механізм 4 2   6 У, Т  

Змістовий модуль ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

5. Тема 5. Державні фінанси 4 2   8 У, Т,СР  

6. Тема 6. Місцеві фінанси 4 2   8 У, Т  

7. Тема 7. Фінанси суб’єктів господарювання 4 2   8 Т,СР  

8. Тема 8. Фінансовий ринок 4 4   8 У,СР,ПК  

9. Тема 9. Страхування та страховий ринок 4 4   8 Т, СР  

10. Тема 10. Банківська система. 4 4   8 Т, СР  

11. Тема 11. Міжнародні фінанси 4 4   8 У,ПК, Т  

 Всього годин          40 30   80   

 
Плани лекцій 

 
Змістовий модуль І. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 

 
Тема 1. Зміст та особливості підготовки фахівців за спеціальністю  

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
1) Болонська декларація про ступені в освітнійпідготовці. 
2) Цілі бакалаврськоїпідготовки. 
3) Результати, набуті на першому циклі підготовки, і можливістьпрацевлаштування. 
4) Проблеми підготовки фахівців для фінансовоїсистеми. 
5) Реалізація академічної мобільностістудентів. 
6) Національна рамка кваліфікацій і документи, що засвідчують рівнікваліфікації. 
7) Освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) і освітньо-кваліфікаційні програми 

(ОПП). 
8) Наукові школи фінансового спрямування і їх розвиток в українськихуніверситетах 

Рекомендовані джерела інформації [1; 6; 7; 10-17] 
. 

Тема 2. Економічна природа і призначення фінансів 
1) Сутність, предмет та об’єкт „фінансовоїнауки” 
2) Економічна сутність фінансів та їх роль в системі ринковихвідносин 
3) Функційфінансів 
4) Взаємозв’язок фінансів з іншими вартіснимикатегоріями 
5) Моделі фінансових відносин 

Рекомендовані  джерела інформації [1; 5-7; 10-17] 
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Тема 3. Фінансова система та фінансова політика 

1) Суть фінансової системи, її склад та принципипобудови. 
2) Зміст та призначення фінансовоїполітики. 
3) Види фінансової політики, їххарактеристика. 
4) Типи та методи реалізації фінансовоїполітики 

Рекомендовані джерела інформації [1; 5-7; 10-17; 24; 30; 32] 
 

Тема 4. Фінансовий механізм 
1) Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансовоїполітики 
2) Суть і методи управлінняфінансами. 
3) Фінансове планування іпрогнозування 
4) Необхідність і суть фінансовогоконтролю. 
5) Види, методи і форми фінансовогоконтролю. 

Рекомендовані джерела інформації [1; 5-7; 10-17; 24; 30; 32] 
 

Змістовий модуль ІІ. 
ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

 
Тема 5. Державні фінанси. 

1) Система державних фінансів, їх роль тапризначення 
2) Особливості діяльності фінансистів в секторі державнихфінансів 
3) Бюджет, його функції тавиди 
4) Побудова бюджетноїсистеми 
5) Бюджетна класифікація, доходи та видаткибюджету. 
6) Бюджетний дефіцит та джерела йогофінансування 
7) Соціально-економічна суть податків та їхфункції 
8) Класифікаціяподатків 
9) Податковасистема. 
10) Сутність державного кредиту, йогоформи. 
11) Державний борг: сутність, види таобслуговування. 

Рекомендовані джерела інформації [1; 5-10; 12-19] 
 

Тема 6. Місцеві фінанси 
1) Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання 
2) Сутність місцевихфінансів 
3) Місцевібюджети 

Рекомендовані джерела інформації [1; 5-10; 12-19; 41; 47] 
 

Тема 7. Фінанси суб’єктів господарювання 
1) Поняття суб’єкта господарювання. Класифікація суб’єктівгосподарювання 
2) Зміст та основні принципи організації фінансів підприємств, їхфункції 
3) Фінансові ресурси суб’єктів господарювання (підприємств), їх склад 

іхарактеристика 
4) Особливості діяльності фінансистів в сферіі фінансівпідприємств 

Рекомендовані джерела інформації [1; 5; 6; 12-19; 20; 42; 48] 
 
Тема 8. Фінансовий ринок 

1) Сутність та необхідність функціонування фінансового ринку, йогоструктура. 
2) Фінансовіпосередники 
3) Валютний ринок та валютніоперації. 
4) Ринок кредитнихресурсів. 
5) Ринок ціннихпаперів. 
6) Види цінних паперів, їххарактеристика. 
7) Завдання підготовки фахівців для фінансовихпосередників 

Рекомендовані джерела інформації [1; 5; 6; 12-19; 25; 31-33; 36] 
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Тема 9. Страхування і страховий ринок 
1) Економічна суть і значеннястрахування 
2) Форми і видистрахування 
3) Страховийринок 

Рекомендовані джерела інформації [1; 5; 6; 10; 12-19; 29] 
 
Тема 10. Банківська система 

1) Економічна сутність банків. Одно- та дворівневі банківськісистеми 
2) Класифікація комерційнихбанків 
3) Характеристика основних операціїбанків 
4) Центральний банк та його роль в економіці. Функції Центрального банку та його 

повноваження. 
5) Завдання підготовки фахівців банківськоїсправи 

Рекомендовані джерела інформації [1-6; 12-19; 21; 23; 34-40; 44; 49] 
 
Тема 11. Міжнародні фінанси 

1) Поняття, призначення та функції міжнароднихфінансів 
2) Світовий фінансовийринок 
3) Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансовіінституції 
 

Рекомендовані джерела інформації [1-8; 10-19; 26; 33; 43; 46] 
 

Теми семінарських занять 

 

1.  Тема 1. Зміст та особливості підготовки фахівців за 

спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

2 

2.  Тема 2. Економічна природа і призначення фінансів 2 

3.  Тема 3. Фінансова система та фінансова політика 2 

4.  Тема 4 Фінансовий механізм 2 

5.  Тема 5. Державні фінанси 2 

6.  Тема 6. Місцеві фінанси 2 

7.  Тема 7. Фінанси суб’єктів господарювання 2 

8.  Тема 8. Фінансовий ринок 4 

9.  Тема 9. Страхування та страховий ринок 4 

10.  Тема 10. Банківська система. 4 

11.  Тема 11. Міжнародні фінанси 4 

 За навчальним планом 30 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 
Підсумковий контроль знань студентів формується на підставі сумарного рейтингу, що 

включає рейтингові оцінки під час поточного контролю та рейтингову оцінку на екзамені 
(заліку). Згідно критеріям оцінки знань студентів за сумарним рейтингом (табл. 1) 
виставляється екзаменаційна оцінка. 

Критерії оцінки знань студентів за сумарним рейтингом 
 

Якісна 
характеристика 

Кількість балів Рейтингова 
оцінка 

Додаткові умови 

Відмінно 90-100 балів А  

Дуже добре 82-89 балів В  

Добре 75-81 бал С  

Задовільно 68-74 бали D  

Достатньо, 

задовільно 

60-67 балів Е  

Незадовільно 35-59 балів ЕХ, можливість 
повторного 
складання 

Незадовільно 1-34 бали F повторне вивчення* 
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Розподіл балів за якими оцінюються різні види робіт 

 
 
 

Змістовий модуль 1 

 
 

Змістовий модуль 2 

Р
а

зо
м

  (
m

in
) 

Р
а

зо
м

 (
m

a
x

) 

Іс
п

и
т 

 
У

сь
о

го
 

 
Бали за модуль 

25-35 35-50  
 

60 

 
 

85 

15 100 

Теми/типи 
контролю 

Т1 
Т 
2 

Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

поточний контроль 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 25 

розв’язок задач / 
тестів 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 20 

МК    10       10 10 20 

ІР 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Важливою складовою роботи студентів є самостійна підготовка ними матеріалів, питань, 

завдань із кожної теми навчального курсу. Оскільки навчальним планом передбачено 
виділення навчального часу для самостійної роботи студентів, частина обов’язкового 
програмного матеріалу виноситься на самостійне вивчення студентів. 

Самостійна робота є обов’язковою при підготовці до практичних занять, для складання 
заліку з навчальної дисципліни, тому вона повинна мати систематичний та плановий характер 
і обов’язково завершуватись перевіркою знань студентів. 

Самостійна робота є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує 
вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння знань. Значно підвищується значення та статус 
самостійної роботи при введенні кредитно – модульної технології навчання, за якою 
скорочується обсяг аудиторної роботи. 

Мета самостійної роботи – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості - умінні 
систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. 

Форми самостійної роботи: опрацювання лекційного матеріалу; підготовка до 
практичних занять; самостійна робота з підручником, науковою та періодичною літературою; 
вивчення та аналіз законодавчих та нормативних документів; пошук і опрацювання матеріалів 
через мережу Інтернет; узагальнення та аналіз фактичних даних; проведення самостійних 
наукових досліджень; підготовка аналітичних записок, доповідей, рефератів, презентацій; 
виконання індивідуальних завдань; написання контрольних робіт. 

 

Рекомендовані джерела  

 

Основні  

 

1. Внукова Н.М. Фінанси: вступ до фаху: Навчальний посібник / Н.М. Внукова, В.І 
Успаленко. – Харків: БУРУН і К, 2012. – 352с. 
 

Додаткові 
2. Базилевич В. Д., Беластрик Л. О. – Державні фінанси: навч. посіб / за ред. В. Д. 

Базилевича – К: Атака, 2002 – 368с. 
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