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ВСТУП 

 

Мета навчальної практики з фінансів: ознайомлення здобувачів вищої освіти зі 

специфікою професійної діяльності за фахом, отримання ними первинних професійних умінь 

і навичок. 

Завдання навчальної практики з фінансів: поглиблення та закріплення знань, 

отриманих здобувачами освіти в процесі вивчення теоретичних дисциплін; набуття 

практичних навичок, відпрацювання вмінь і навичок зі спеціальності, передбачених 

навчальним планом. 

Місце навчальної практики з фінансів у структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти:  

Пререквізити Постреквізити 

Макроекономіка Страхування  

Фінанси  Маркетинг  

Гроші та кредит  Фінанси підприємства  

Основи наукових досліджень Інвестування  

Центральний банк і грошово-

кредитна система 

Менеджмент  

Кількісні методи в економіці Податкова система  

Бухгалтерський облік Страхові послуги та діяльність страхових 

організацій  

Іноземна мова Інформаційні системи і технології у 

фінансах  

Фізичне виховання Фінансовий аналіз  

 Ділова іноземна мова 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті проходження навчальної 

практики з фінансів:  

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

ЗК 03. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 09. Здатність бути  критичним і самокритичним. 

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК.14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань, природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення  здорового способу життя. 

Спеціальні: СК 01. 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. 

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач. 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 
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регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

Програмні результати навчальної практики з фінансів: 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних 

систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у 

сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

фінансових процесів. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній 

діяльності. ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 

ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння 

місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФІНАНСІВ 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

усього л п с.р. 

Змістовий модуль 1. Основи фінансів 

Тема 1. Еволюція фінансової науки 8  2 6 

Тема 2. Фінансова політика та фінансове право 10  2 8 

Разом за змістовим модулем 1 18  4 14 

Змістовий модуль 2. Складові фінансової системи України 

Тема 3. Бюджетна система 8  2 6 

Тема 4. Податкова система 8  2 6 

Тема 5. Фінанси підприємств і домогосподарств 12  2 10 

Тема 6. Страхування та страховий ринок 14  4 10 

Тема 7. Банківська система та банківські операції 14  4 10 

Тема 8. Фінансовий ринок 8  2 6 

Тема 9. Соціальне страхування 8  2 6 

Разом за змістовим модулем 2 72  18 54 

Всього  90  22 68  
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1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ Й ОПРАЦЮВАННЯ 

ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФІНАНСІВ 

 
Для опанування матеріалу навчальної практики з фінансів під час проведення 

аудиторної роботи значну увагу необхідно приділяти опрацюванню лекційного матеріалу. 

Зазначені дії спрямовані на формування практичних навичок у роботі зі спеціальною 

літературою, орієнтування на інтенсивну пізнавальну діяльність, критичне осмислення 

набутих знань і поглиблене вивчення теоретичних і практичних проблемних питань. 

Окремим видом опрацювання теоретичного матеріалу є самостійна робота. 

 

2.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу 

Опрацювання лекційного матеріалу проводиться студентами самостійно у 

позааудиторний час і передбачає критичне осмислення та засвоєння лекційного матеріалу, 

обов’язкової та рекомендованої літератури. 

Опрацювання теоретичних основ курсу здійснюється студентами регулярно та 

підлягає контролю з боку викладача під час проведення практичних занять у формі усного 

опитування та виконання завдань оперативного письмового контролю. 

Формою контролю за опрацюванням теоретичних основ навчальної практики з 

фінансів є наявність конспекту лекційних занять і питань, винесених на самостійне 

опрацювання, а також продемонстрований студентом під час тестування чи письмового 

контролю рівень знань. 

 

2.2. Опрацювання літературних джерел 

Основою успішного проходження навчальної практики з фінансів є вміння працювати 

з підручниками, навчальними посібниками та нормативно-правовим джерелами, науковою та 

спеціальною літературою.  

Під час роботи з цими джерелами студент, в першу чергу, повинен ознайомитися з їх 

змістом, щоб визначити, чи необхідно опрацьовувати дане джерело та чи має воно 

відношення до навчального курсу, і лише після цього відбирає необхідний для вивчення 

матеріал з цього джерела (глави, розділи і т. ін.) та розпочинає його опрацювання.  

Опрацювання матеріалу передбачає виконання наступного алгоритму: 

1. Залежно від характеру винесеного на розгляд питання, підібрати необхідні 

джерела інформації: нормативно-правові акти, підручники, посібники, наукові статті і т. п., 

зокрема й ті, що не вказані у переліку рекомендованих джерел. 

2. Означити суть питання, що вивчається, звернувши увагу на визначення 

незрозумілих або незнайомих термінів та з’ясувати їх зміст у словниках, довідниках, 

спеціалізованій літературі тощо. 

3. Проаналізувати наявний матеріал і зафіксувати його у зручному форматі 

конспекту.  

 

2.3. Виконання самостійної роботи 

Окремим базовим елементом створення підґрунтя для успішного виконання 

практичних завдань є опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання, 

зокрема у теоретичній його частині.  
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФІНАНСІВ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ 

 

Тема 1. Еволюція фінансової науки 

 

Питання для обговорення 

1. Становлення фінансової науки. 

2.  Сучасні теорії фінансів. 

3. Розвиток фінансів в Україні. 

 

Теоретична частина  

Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві. Сутність 

фінансів, їхній зміст та форма, принципи організації фінансових відносин, характер їх 

використання, закономірності розвитку.  

Нова класична макроекономіка. Теорія суспільного добробуту.  Теорія суспільного 

вибору. Теорія сфери поширення податків. Податкова теорія економіки добробуту. Теорія 

місцевих бюджетів. Теорія суспільних благ. Теорія державних підприємств.  Економічна 

теорія конституції. Економічна теорія правил прийняття рішень. Економічна теорія 

демократії.   

 

Практична частина 

1. Складання дерева еволюції фінансової науки. 

2. Опрацювання сучасних теорій фінансів і визначення їхніх основних постулатів. 

3. Визначити особливості розвитку фінансів в Україні.  

 

Самостійна робота 

1. Розвиток фінансів на території України до ХХ століття. 

2. Скласти періодизацію розвитку фінансової науки на території України. 

 

Рекомендована література 

1. Bhanumurthy, N.R. and Singh, P. (2013), «Financial sector development and 

economic growth in Indian states», International Journal of Economic Policy in Emerging 

Economies, Vol. 6 No. 1. 

2. Goldsmith, R.W. (1969), Financial Structure and Development, Yale University 

Press, New Haven, CT. 

3. Guru, B.K. and Yadav, I.S. (2019), «Financial development and economic growth: 

panel evidence from BRICS», Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Vol. 24 

No. 47, pp. 113-126. https://doi.org/10.1108/JEFAS-12-2017-0125 

4. Леоненко П., Федосов В., Юрса М. Фінансова наука: ґенеза, еволюція та 

розвиток. Ринок цінних паперів України. 2017. № 1–2. С. 3–30. URL: 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/23888/3-30.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

5. Теорія фінансів: підручник / Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та 

ін.; за заг. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2010. 576с. 

6. Уманців Ю. Економічна теорія у новітньому методологічному дискурсі. Вісник 

КНТЕУ. 2019. №2. С. 51-63. 

7. Фінанси, гроші та кредит: підручник / О.О. Непочатенко, С.М. Колотуха, С.А. 

Власюк, П.М. Боровик, В.П. Бечко, П.К. Бечко. Умань: ВПЦ. «Візаві», 2014. 716 с. 

8. Фінансова думка України. В 3-х томах. / Юрій С.І., Льовочкін С.В., Федосов 

В.М., Юхименко П.І. К.: Кондор, Т.: Економічна думка. 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Biplab%20Kumar%20Guru
https://www.emerald.com/insight/search?q=Inder%20Sekhar%20Yadav
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2218-0648
https://doi.org/10.1108/JEFAS-12-2017-0125
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/23888/3-30.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Тема 2. Фінансова політика та фінансове право 

 

Питання для обговорення 

1. Сутність і види фінансової політики 

2. Фінансовий механізм як складова фінансової політики 

3. Поняття фінансового права. 

 

Теоретична частина  

Сутністно-функціональна характеристика фінансової політики. Фінансова політика в 

системі економічної науки. Фінансові відносини як об’єкт політики та їх забезпечувальна 

природа. 

Концептуальні підходи трактування економічного змісту фінансового механізму. 

Інструменти реалізації фінансового механізму. 

Сутність фінансового права. Система фінансового права. 

 

Практична частина 

1. Розробка моделі реалізації фінансової політики держави. 

2. Визначення системи відносин, що регулюють норми фінансового права.  

 

Самостійна робота 

1. Фінансовий контроль як складова фінансового права. 

2. Розробіть таблицю пріоритетів фінансової політики України у 1991 – 2022рр. і 

на перспективу. 

 

Рекомендована література 

1. Croushore, Dean D. «Government Financial Policy and Capital» Southern Economic 

Journal 54, no. 2 (October 1987): 435–48. 

2. Government economic policy URL: https://www.britannica.com/topic/government-

economic-policy 

3. Global Financial Development Report. 

URL:https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/background/financial-development  

4. Monetary and Financial Policies in Developing Countries (1996) Growth and 

Stabilization. By Anis Chowdhury, Akhtar Hossain. Published January 4, 1996 by Routledge 244 

Pages 
5. Samoilikova, A. (2020). Financial Policy of Innovation Development Providing: The Impact 

Formalization. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(2), 5-15. https://doi.org/10.21272/fmir.4(2).5-

15.2020. 

6. Фінанси, гроші та кредит: підручник / О.О. Непочатенко, С.М. Колотуха, С.А. 

Власюк, П.М. Боровик, В.П. Бечко, П.К. Бечко. Умань: ВПЦ. «Візаві», 2014. 716 с. 

7. Фінанси : навчальний посібник / Л. В. Лисяк, С. В. Качула, Л. О. Міщенко, Д. 

А. Міщенко ; за ред. д. е. н., проф., акад. АЕН України Л. В. Лисяк. Дніпро: ТОВ «Акцент 

ПП», 2017. 298 с. 

8. Фінансове право: підручник / за заг. ред. О. П. Гетманец ; [Бандурка О. М., 

Гетманець О. П., Жорнокуй Ю. М. та ін.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

Харків, 2017. 392 с. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.britannica.com/topic/government-economic-policy
https://www.britannica.com/topic/government-economic-policy
https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr
https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/background/financial-development
https://www.routledge.com/search?author=Anis%20Chowdhury
https://www.routledge.com/search?author=Akhtar%20Hossain
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

Тема 3. Бюджетна система 

 

Питання для обговорення 

1. Бюджетна система і бюджетний устрій. 

2. Бюджетний процес і міжбюджетні відносини. 

 

Теоретична частина  

Соціально-економічна сутність бюджету держави. Функції бюджету. Склад і 

структура доходів і видатку бюджету. 

Характеристика бюджетного процесу в Україні та його стадій. Бюджетне планування, 

його зміст, завдання, принципи та етапи. Сутність та організація міжбюджетних відносин в 

Україні. 

 

Практична частина 

1. Розрахувати суму витрат лікарні на оплату праці 

Найменування посад 

Середньорічна 

кількість посад, 

одиниць 

Середня ставка 

на 1 посаду в 

місяць 

Річна сума на всі 

посади в цілому, 

тис. грн 

Лікарі 23 7750  

Середній медичний персонал 43 5598  

Молодший медичний персонал 32 5396  

Адміністративно-господарський, 

обслуговуючий та ін. персонал 
25 6298  

Всього по лікарні х х  

2. Припустимо, що граничний рівень дефіциту державного бюджету затверджено у 

розмірі 3,5%. У процесі виконання бюджету виявилося, що на 1 вересня 2019 року його 

доходи становлять 278,5 млрд. грн., а видатки – 331,2 млрд. грн. Граничний дефіцит, 

затверджений в Законі «Про державний бюджет», становить – 68,6 млрд. грн.  

Визначити рівень дефіциту бюджету й означити можливі шляхи його подолання. 

 

Самостійна робота 

1. Види міжбюджетних трансфертів. 

2. Скласти графік доходів і видатків Державного бюджету України у 1991–2021 рр. 

 

Рекомендована література 

1. Niefeld, S. J. «The Development of the Budget System of the United States» 

FinanzArchiv / Public Finance Analysis, vol. 13, no. 4, Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, 1951, pp. 

606–14, http://www.jstor.org/stable/40908786. 

2. Shapoval, S. (2017). Directions of development budget planning system. University 

Economic Bulletin, (32/1), 204-210. Retrieved from https://economic-

bulletin.com/index.php/journal/article/view/315 

3. Бюджетна система України: навчальний посібник в схемах і таблицях / С. В. 

Качула, Г. Є. Павлова, Л. В. Лисяк, Добровольська О.В., Л. І. Катан. Дніпро: Монолит, 2021. 

332 с. 

4. Бюджетний кодекс України: закон України № 2456 у редакції від 01.01.2021. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text. 

5. Миськів Г. Бюджетна система: теоретичні та практичні аспекти (у схемах і 

таблицях): навчальний посібник. Львів : Растр-7, 2020. 272 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
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6. Податковий кодекс України: закон України вiд 02.12.2010 № 2755 у редакції 

від 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 

Тема 4. Податкова система 

 

Питання для обговорення 

1. Склад і структура податкової системи України.  

2. Податкова служба, її роль і функції. 

 

Теоретична частина  

Сутність податків. Основи організації податкової системи. Податкова політика 

держави. Прямі та непрямі податки. 

Державна податкова служба України: функції, завдання, призначення. 

 

Практична частина 

1. Розподілити податки за класифікаційними ознаками: 

№ з/п Класифікаційна ознака Класифікаційна група Назва податку 

1 Рівень бюджетної системи   

2 Економічний зміст   

3 Суб’єкт оподаткування   

4 База оподаткування   

5 Джерело сплати   

6 Система ціноутворення   

2. Підприємство у звітному періоді реалізувало товари на суму 550,0 тис. грн.. Для 

виробничих потреб підприємство придбало сировину на суму 380,0 тис. грн.  

Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету. 

 

Самостійна робота 

1. Контрольна діяльність податкових органів. 

2. Визначити рівень податкового навантаження (ПН) на макрорівні за допомогою 

наступних даних: Валовий внутрішній продукт (ВВП) держави у 2020 році – 4194,1 млрд 

грн; Податкові надходження (     ) до Зведеного бюджету України: прямі податки (ПП) – 

521,8 млрд грн.; непрямі податки (НП) – 552,4 млрд грн. 

 

Рекомендована література 

1. History of taxation. URL: https://www.britannica.com/topic/taxation/History-of-

taxation 

2. Барабаш Л.В., Бечко П.К., Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Осіпова А.А. 

Податки і податкова політика: опорний конспект лекцій. Умань: Видавець «Сочінський», 

2019. 161с. 

3. Бюджетний кодекс України: закон України № 2456 у редакції від 01.01.2021. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text 

4. Генеза класифікації податків. URL: https://taxlink.ua/ua/print/analytics/50/ 

5. Лукащук Д. (2021). Класифікація податків: теорія та практика. Матеріали 

конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/12753 

6. Податки у світі: навіщо нам потрібні податки та як створити ефективну 

систему оподаткування? Вісник: офіційно про податки. 25.02.2020. URL: 

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016559-podatki-u-sviti-navischo-nam-potribni-podatki-ta-

yak-stvoriti-efektivnu-sistemu-opodatkuvannya 

7. Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., 

Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків: Видавництво 

«Діса плюс», 2019. 402 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
https://taxlink.ua/ua/print/analytics/50/
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/12753
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8. Податковий кодекс України: закон України вiд 02.12.2010 № 2755 у редакції 

від 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 

Тема 5. Фінанси підприємств і домогосподарств 

 

Питання для обговорення 

1. Фінанси підприємств, установ і організацій.  

2. Фінанси суб’єктів підприємницької діяльності. 

3. Бюджет домогосподарства. 

 

Теоретична частина  

Сутність фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств. 

Особливості й умови формування фінансів суб’єктів господарської діяльності – 

юридичних і фізичних осіб. 

Економічна сутність бюджету домогосподарства. Джерела доходів і видатків 

домогосподарств. 

 

Практична частина 

1. Розподілити ресурси підприємства на власні, позичені та залучені: 

№ з/п Назва фінансового ресурсу Класифікаційна група 

1 Заробітна плата  

2 Податки до сплати  

3 Основні засоби  

4 Кредиторська заборгованість  

5 Дебіторська заборгованість  

6 Виручка від реалізації  

2. Підприємство «Медіа» позичило на п’ять років 170 тис. грн. під 22% річних, які 

нараховуються за схемою відсотків на непогашений залишок. Повертати потрібно в кінці 

кожного року.  

Необхідно: Визначити, яка частина основної суми кредиту та відсотків буде погашена 

за перші два роки. 

3. Підприємство станом на 01.07 на поточному рахунку мало кошти в сумі 

56000 грн. Протягом дня на рахунок було зараховано ще платежів на суму 319400 грн. Крім 

того, до банку були подані платіжні доручення на списання з рахунку підприємства сум 

податку на прибуток у розмірі 4370 грн., оплати рахунку-фактури за поставку запасних 

частин у сумі 57840 грн., оплати рахунку за пакувальні матеріали в сумі 23140 грн. 

Визначити залишок на рухунку на кінець дня. 
 

Самостійна робота 

1. Умови функціонування персональних фінансів. 

2. Складіть персональний бюджет за місяць. 

 

Рекомендована література 

1. What is Personal Finance? URL: 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/personal-finance/ 

2. Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств: навчальний посібник. К.: 

Центр учбової літератури, 2018. 292 с. 

3. Любенко Н.М. Фінанси підприємств: навчальний посібник / Н. М. Любенко. К: 

ЦУЛ, 2019. 264 с. 13. Непочатенко О.О., Мельничук Н.Ю. Фінанси підприємств: підручник / 

О.О. Непочатенко, Н.Ю. Мельничук. К.: ЦУЛ, 2017. 504 с. 

4. Бланк О.І., Ситник Г.В., Андрієць В.С. Управління фінансами підприємств: 

підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 792 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
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5. Марина, А., & Волкова, Ю. (2020). Фінанси домогосподарств в структурі 

інвестиційних ресурсів країни. Підприємництво та інновації, (13), 104-110. 

Https://doi.org/10.37320/2415-3583/13.20 

Тема 6. Страхування та страховий ринок 

 

Питання для обговорення 

1. Сутність страхування та страхового захисту.  

2. Види страхування.  

3. Призначення та структура страхового ринку.  

 

Теоретична частина  

Об’єктивна необхідність і суть страхового захисту.  Економічна природа і сутність 

страхування. 

Класифікація страхування. Страхування Life I Non-life 

Поняття страхового ринку, його структура. 

 

Практична частина 

1. У громадянина Петренко О.В. під час лиха знищено холодильник. Майно 

застраховано. Розрахувати суму збитку, якщо: Вартість нового холодильника – 13500 грн, 

знос на день лиха – 8%, залишки – 8000. 

2. Страхова сума становить 500 000 грн. Договір страхування передбачає умовну 

франшизу «вільно від 10%». Визначте страхове відшкодування, якщо фактичний збиток 

склав: а) 70000 грн; б) 300 000 грн. 

3. Розрахувати страхове відшкодування для різних варіантів збитків відповідно до 

даних, наведених у таблиці.  

Дані задачі 

Страхова сума, тис. грн 170 250 720 380 300 270 190 120 570 600 

Умовна франшиза, % 25 35 25 20 30 15 10 20 25 35 

Збитки страхувальника, тис. грн у разі різних випадків: 

 30 37 60 35 30 40 14 15 40 130 

 

Самостійна робота 

1. Розрахувати страхове відшкодування для різних варіантів збитків відповідно 

до даних, наведених у таблиці. 

Дані задачі 

Страхова сума, тис. грн 100 150 120 180 200 170 140 100 170 200 

Безумовна франшиза, % 20 25 30 35 35 30 20 25 35 30 

Збитки страхувальника, тис. грн у разі різних випадків: 

а) 10 18 20 25 30 40 12 15 40 30 

б) 15 25 30 40 50 50 20 20 60 50 

 

Рекомендована література 

1. Historical development of insurance. URL: 

https://www.britannica.com/topic/insurance/Historical-development-of-insurance 

2. Прокопчук О.Т. Конспект лекцій з курсу «Страхові послуги та діяльність страхових 

організацій». Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 123 с. http://surl.li/bigtv 

3. Прокопчук О.Т. Функціонування агрострахового ринку в Україні: концептуальні 

засади теорії та практики: монографія. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. 320 с. 

4. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : htpp // Ліга : Еліт Закон Соруright : ІАЦ «Ліга». 2011. 

5. Прокопчук Е.Т. Оценка современного состояния и перспективы функционирования 

http://surl.li/bigtv
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страхового рынка Украины. Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и 

кредит». 2017. Том 23. Выпуск 12. (Март 2017). С. 709-730. 

 

Тема 7. Банківська система та банківські операції 

 

Питання для обговорення 

1. Банківська система України. 

2. Готівкові операції. 

3. Безготівкові операції. 

 

Теоретична частина  

Суть та функції банківської системи. Види та принципи функціонування банківських 

систем. Передумови становлення та розвитку вітчизняної банківської системи 

Грошова маса, швидкість обігу грошей та закон грошового обігу (кількості грошей в 

обігу). Вимоги до організації готівкових розрахунків. Форми безготівкових розрахунків та їх 

характеристика.  

 

Практична частина 

1.  Які касові документи слід використати в кожному наведеному нижче випадку: 

– працівник банку отримує гроші на відрядження; 

– приватному підприємцю потрібно зняти гроші з поточного рахунку для закупівлі 

товару; 

– фізична особа отримує залишок коштів за депозитним рахунком у зв'язку із 

закінченням строку договору; 

– приватна особа звернулася до відділення банку для одержання грошового переказу. 

2. АТ КБ «Приватбанк» обслуговує різні підприємницькі структури. Деякі з них 

(перелік подається далі) звернулися до банку з проханням, щоб він, з огляду на специфіку 

діяльності кожної підприємницької структури, запропонував їм використовувати ту чи іншу 

форму безготівкових розрахунків або спосіб платежу: 

– швейна фабрика – із бюджетом за внесками до нього сум податків, зборів, інших 

обов'язкових платежів;  

– будівельна організація – зі своїми працівниками за належними їм коштами, які 

компенсують витрати на відрядження, у разі перебування працівників у населеному пункті, 

де немає банків; 

– фізична особа – з торговельною організацією за придбаний легковий автомобіль.  

Визначити, які форми розрахунків або спосіб платежу доцільно використовувати в 

кожному конкретному разі, і поясніть чому. 

 

Самостійна робота 

1.  Грошовий обіг і платіжні системи. 

2. Визначити величину грошових агрегатів М1, М2, М3, якщо короткострокові 

депозити складають 1630 млн. гр. од., довгострокові депозити – 645 млн. гр. од., чекові 

депозити – 448 млн. гр. од., термінові ощадні депозити – 300 млн. гр. од., готівкові гроші 

поза банками – 170 млн. гр. од. 

 

Рекомендована література 
1. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-

Девяткіна Н.З., Петик Л.О.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 580 с. 

2. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затв. 

постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22. Дата оновлення: 31.01. 2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04. 

3. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000. № 2121–III. Дата 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04
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оновлення: 03.07. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 

4. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні : затв. постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148. Дата оновлення: 01.01. 2021. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17. 

Тема 8. Фінансовий ринок 

 

Питання для обговорення 

1. Структура фінансового ринку. 

2. Учасники фінансового ринку. 

 

Теоретична частина  

Місце та структура фінансового ринку у фінансовій системі. Учасники фінансового 

ринку. Функції фінансового ринку. и.  

Фінансові інститути як посередники між суб'єктами фінансового ринку. Значення 

фінансового посередництва. 
 

Практична частина 

1. Клієнт розмістив у банку 10 000 грн під 23 % річних 8 лютого, потім він додав на 

рахунок 7000 грн. 15 березня. 1 квітня банк знизив ставку до 20 % річних. Вклад був 

розміщений на десять місяців. Розрахувати суму, отриману при закритті рахунка. 

2. Розрахувати відсоткову ставку складних відсотків, при використанні якої вклад 

подвоїться за 3 роки та потроїться за 5 років. 

 

Самостійна робота 

1. Інструменти фінансового ринку. 

2. Будівельна компанія «Греків Ліс» випустила 1 тисячу привілейованих акцій 

номіналом 50 грн. Мінімальний річний прибуток при емісії акцій було оголошено рівним 

25% від їх номіналу. Чистий прибуток товариства складає 5000 грн. Визначити мінімальну 

суму, яку товариство повинно сплатити кожного року у вигляді дивідендів за 

привілейованими акціями та прибуток на прості акції. 

 

Рекомендована література 
1. Financial market development, monetary policy and financial stability in emerging market 

economies. URL: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap113.htm 

2. Strategy of Ukrainian Financial Sector Development until 2025. URL: 

https://bank.gov.ua/en/about/develop-strategy 

3. Арутюнян С.С., Добриніна С.С. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Гуляєва В.М., 

2018. 484 с. 

4. Арутюнян С.С., Іоргачова М.І. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Харків: «Діса 

плюс», 2020. 312 с.  

5. Барабаш Л.В.,  Клименко Н.В. Розвиток фінансового ринку в Україні. Збірник 

наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко 

(відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво ―Основа‖, 2016. Вип. 89. Ч. 2 : Економічні науки.  С. 166-175. 

6. Баранова В.Г., Гончаренко О.М. Розвиток фінансового ринку України в умовах 

європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія. Харків: «Діса плюс». 

2019. 370 с 

7. Коваленко Ю.М., Онишко С.В., Кужелєв М.О. Фінансовий ринок: підручник. Ірпінь: 

Університет ДФС України, 2018. 442 с. 

8. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон 

України від 12 липня 2001 року № 2664-III. Законодавство України: веб-сайт Верховної Ради 

України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin. 

9. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. Дата 

оновлення: 24.09. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin
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Тема 9. Соціальне страхування 

 

Питання для обговорення 

1. Сутність соціального страхування. 

2. Види соціального страхування. 

 

Теоретична частина  

Сутність і необхідність соціального страхування. Становлення та розвиток соціального 

страхування. 

Пенсійне страхування. Загальнообов’язкове соціальне страхування.  
 

Практична частина 

1. Скласти схему взаємозв’язку Закону України «Основи законодавства України 

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Закону України «Про 

страхування» та Закону України «Про соціальні послуги». Зробити висновки. 

2. Після закінчення місяця підприємством отримані дані про нараховану 

заробітну плату працівникам підприємства та особам, які виконують роботи на умовах 

цивільно-правових договорів, а також дані про суми премій з надання одноразової допомоги 

та інших виплат. Згідно із зазначеними даними нараховано:  

- основної заробітної плати - у сум і 30 000 грн. в т.ч. заробітна плата працюючих на 

підприємстві інвалідів становить – 6000 грн.  

- заробітної плати за договорами цивільно-правового характеру – 15 000 грн.;  

- премії за виробничі показники – 3000 грн.  

Розрахувати суму єдиного соціального внеску, яку повинно сплатити підприємство за 

звітний період. 

 

Самостійна робота 

1.  Єдиний соціальний внесок. 

2. Працівниця працює на повну ставку менеджером і на 0,5 ставки — 

інспектором з кадрів. Посадовий оклад із 01.01.2021 на посаді менеджера становить 

10450 грн, а повна ставка інспектора з кадрів – 8900 грн.  

Визначити суму доходу працівниці й обрахувати єдиний соціальний внесок. 

 

Рекомендована література 

1. David m. Cutler & Richard Johnson The birth and growth of the social insurance 

state: Explaining old age and medical insurance across countries. URL 

https://scholar.harvard.edu/files/cutler/files/the_birth_and_growth_of_the_social_insurance_state.p

df 

2. Malyovanyi M., Prokopchuk O., Bondarenko N. Rolinskyi O. and Malyovana M., 

«Development of the Methodological Approach to Applying Synthetic Integral Indexes for 

Evaluation of the Social Protection System Functioning» Proceedings of the 36th International 

Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 

November 2020, Granada, Spain, p 1112-1126. 

3. Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Підопригора С.М.Переваги та недоліки 

недержавного пенсійного страхування в Україні. Гармонійний розвиток економіки України в 
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умовах трансформаційних перетворень / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: 

Видавець «Сочінський», 2021. С. 53-59. 

 

3. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФІНАНСІВ 

 
Методи навчання 

Під час проходження навчальної практики з фінансів використовуються наступні 

методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  

– словесні – розповідь-пояснення, лекція (лекція-бесіда, лекція-конференція);  

– наочні – ілюстрація, демонстрація;  

– практичні – розв’язання ситуативних практичних завдань, виконання практичних 

робіт;  

– індуктивні – узагальнення матеріалу від часткового до загального;  

– дедуктивні – деталізація матеріалу від загального до конкретного; 

– репродуктивні – відтворення як засіб повторення поданого навчального матеріалу;  

– творчі, проблемно-пошукові – виконання самостійної роботи та самонавчання на 

основі конспектів лекцій, навчальних підручників і посібників, наукової й іншої 

рекомендованої літератури;  

– навчальна робота під та поза керівництвом викладача – виконання самостійної 

роботи, індивідуальне вирішення ситуаційних профільних завдань;  

– інтерактивні – кейс-метод, робота в малих групах, дискусії, презентації, ділові та 

рольові ігри тощо; 

– бінарні, інтегровані: наочно-ілюстративний; наочно-проблемний; наочно-

практичний.  

У разі запровадження карантинних обмежень проводяться відеоконференції у форматі 

лекцій або семінарів. Зв'язок студентів з викладачем забезпечуються за допомогою платформ 

Zoom, Google Meet, Moodle, Viber, електронна пошта тощо. 

. 

Методи контролю 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна шкала 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи тощо).  

Під проходження навчальної практики з фінансів для оцінки знань і навичок студентів 

застосовуються такі види контролю: тематичний і поточний.  

Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння студентами кожної теми методом 

усного, письмового (виконання практичних і самостійних завдань) та тестового контролю. 

Поточний контроль проводиться після вивчення тем за кожним змістовим модулем за 

допомогою методу тестового контролю. 

Свідченням виконання навчального плану з навчальної практики з фінансів є залік, 

оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю. Максимальна сума балів 

поточного контролю – 100. Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

систематичність та активність роботи на практичних заняттях. 

При контролі систематичності й активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені методичними вказівками для самостійного опрацювання; повнота, якість і 

вчасність їх виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у тестових й 

усних відповідях і виконання ситуаційних завдань під час практичних занять; активність при 

обговоренні питань, що винесені як предмет дискусії; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання та практичні вміння, яких набули здобувачі після опанування певного 
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змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів (30 тестів за 

кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 5 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного заняття. 

Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився на проведення 

модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача 

модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем. Знання 

студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови, що сума балів його 

поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від максимально 

можливої суми за цей модуль. У такому випадку можливе повторне перескладання модуля у 

терміни, встановлені викладачем. 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної практики з фінансів  

 

Поточний (модульний) контроль 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т  

1 

Т 

2 

ПК ЗМ 

1 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

ПК ЗМ 

2 

Сума балів, 

всього 
10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 7 100 

Практичні 

заняття 
5 5  5 5 5 5 5 5 5  45 

Самостійна 

робота 
5 5  5 5 5 5 5 5 5  45 

 

Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою для заліку 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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