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ПРОЄКТ 

Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни "Фінанси" 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 24 “Сфера обслуговування” 

Спеціальність: 241 “Готельно-ресторанна справа” 

Освітньо-професійна програма: “Готельно-ресторанна справа” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=80#section-0 

Рік навчання: третій; Семестр: шостий. 

Дні занять:) дисципліна не вибрана 

Консультації: дисципліна не вибрана 

Назва кафедри: кафедра фінансів, кредиту та страхування 

Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач  
К.е.н., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Чуй 

Ірина Романівна 

Профайл керівника курсу: 

 
 http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-
romanivna/ 

Контактна інформація iryna_chuy@lute.lviv.ua 

 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: “Фінанси” є дисципліною вибіркової складової навчального плану, циклу дисциплін 

професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців готельно-ресторанної справи. Студенти отримують 

теоретичні знання з функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства і 

практичні навички з управління фінансами, фінансового планування, фінансового аналізу і контролю. Завдання 

дисципліни: вивчення суті та характерних ознак фінансів, їх ролі й місця в економічній системі, засад фінансової 

політики і механізмів її реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії.  

Пререквізити: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, державне та регіональне управління, 

ціни і ціноутворення. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, виконання 

науково-дослідних завдань та комплексних завдань розрахункового характеру. Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної роботи 

студента 

4 120 3,5 3,5 залік 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 34 

Практичні заняття 26 

Самостійна робота 60 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

  

 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=80#section-0
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-finansiv-i-kreditu/chui-irina-romanivna/
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Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК1. Здатність до розуміння соціально-

економічних явищ, суспільних 

процесів і тенденцій науково-

технічного прогресу. 

ФК2. Здатність застосовувати теоретичні засади, 

інструментарій і методологію дослідження 

процесів функціонування готельно-ресторанного 

господарства. 

ФК15. Здатність аналізувати та розраховувати економічні 

показники діяльності, визначати рівень 

конкурентоспроможності та економічний 

потенціал суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу 

на основі даних статистичної звітності, 

бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень 
 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

 
ПРН2. Розуміння та усвідомлення соціально-економічних явищ та суспільно-економічних 

процесів. 
ПРН26. Здатність розраховувати, аналізувати та планувати фінансово-економічні показники 

діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, визначати їх рівень 
конкурентоспроможності та економічний потенціал. 
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Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Предмет фінансової науки як 

пізнання сутності фінансів 

Формування компетентностей: ЗК 1 

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 4,5,7-8,17-19 

Завдання для СРС: 

1. Дискусійні питання суті та функцій фінансів в 

економічній літературі. 

2. Об’єкти і суб’єкти фінансових відносин. 

3. Суспільне призначення 

фінансового контролю як форми 

реалізації контрольної функції 

фінансів. 

4. Фінансові резерви: призначення, 

класифікація, методи формування. 

1-ий 

10.02.20 – 

14.02.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

2-ий 

17.02.20- 

21.02.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

1-ий – 2-

ий 

10.02.20-

21.02.20 

(за розкладом) 

2 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

1 

Тема 2. Фінансова система 

Формування компетентностей: ЗК 1 

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 4-6,8,17-19,23 

Завдання для СРС: 

1. Управління фінансовою 

системою. 

2. Принципи організації державних 

фінансів. 

3. Взаємозв’язок фінансової системи і 

фінансової політики держави. 

4. Фінансова політика і фінансове 

право. 

5. Особливості побудови фінансових 

систем у різних країнах 

2-ий 

17.02.20- 

21.02.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

3-ій 

24.02.20-

28.02.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

2-ий – 3-

ій 

17.02.20-

28.02.20 

(за розкладом) 

2 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

1 

Тема 3. Генезис і еволюція фінансів 
Формування компетентностей: ЗК 1 

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 4,5,8,17-18 

Завдання для СРС: 

1. Історія фінансів та фінансових відносин. 

3-ій  

24.02.20-

28.02.20 

(за розкладом) 

5 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

2,5 



4 

 

2. Еволюція та розвиток податків. 

3. Еволюція бюджетних відносин. 

4. Виникнення та розвиток позабюджетних 

соціальних фондів. 

5. Фінанси Запорізької Січі. 

Тема 4. Становлення та розвиток фінансової 

науки 
Формування компетентностей: ЗК 1 

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 4,5,8,17 

Завдання для СРС: 

1. Функції та методи фінансової науки. 

2. Складові системи наукових фінансових знань. 

3. Фінансова наука України часів СРСР. 

4. Фінансова наука України в період 

незалежності. 

5. Класичний напрям фінансової науки. 

6. Неокласичні фінансові школи. 

3-ій  

24.02.20-

28.02.20 

 (за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

3-ій– 4-

ий 

24.02.20-

28.02.20 

 (за розкладом) 

4 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 5. Фінансове право і фінансова політика 

Формування компетентностей: ЗК 1 

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 4,5,7,8,9-10,13,17-19 

Завдання для СРС: 

1. Взаємодія фінансового механізму з 

фінансовою політикою. 

2. Фінанси як суб’єкт і об’єкт управління. 

3. Автоматизовані системи управління 

фінансами. 

4. Стратегічне та оперативне фінансове 

планування. 

5. Зведений баланс фінансових ресурсів 

держави. 

4-ий 

02.03.20-

06.03.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

4-ий 

02.03.20-

06.03.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

4-ий 

02.03.20-

06.03.20 

(за розкладом) 

2 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

1 

Тема 6. Податки. Податкова система 
Формування компетентностей: ЗК1, ФК1, 

ФК15. 

Результати навчання: ПРН 1, ПР 26 

Рекомендовані джерела: 2,4,7-8,17-18,20-

21,23,27 

Завдання для СРС: 

1. Соціальне призначення податків. 

2. Класифікація податків. 

5-ий 

09.03.20-

13.03.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

5-ий 

09.03.20-

13.03.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

5-ий 

09.03.20-

13.03.20 

(за розкладом) 

3 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

1 
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3. Оподаткування доходів громадян від 

здійснення підприємницької діяльності 

без статусу юридичної особи.  

4. Майнові та ресурсні платежі до 

бюджету. 

практичних завдань 

Тема 7. Бюджет. Бюджетна система 

Формування компетентностей: ЗК 1,  

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 1,4,6,8-10,17,27 

Завдання для СРС: 

1. Принципи розмежування доходів і 

видатків між окремими ланками 

бюджетної системи. 

2. Методи бюджетного планування в Україні. 

3. Склад неподаткових надходжень до бюджету. 

4. Форми, принципи і методи бюджетного 

фінансування. 

6-ий 

16.03.20-

20.03.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

6-ий 

16.03.20-

20.03.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

6-ий 

16.03.20-

20.03.20 

(за розкладом) 

2 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

1 

Тема 8. Бюджетний дефіцит 

Формування компетентностей: ЗК 1,  

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 1,4-6,8-10,17,23,27 

Завдання для СРС: 

1. Класифікація бюджетного дефіциту. 

2. Соціальні та економічні наслідки бюджетного 

дефіциту. 

3. Умови результативності державних позик. 

4. Фіскальні правила скорочення бюджетного 

дефіциту. 

5. Секвестр бюджету. 

7-ий 

23.03.20-

27.04.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

7-ий 

23.03.20-

27.04.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

7-ий 

23.03.20-

27.04.20 

(за розкладом) 

2 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

1 

Тема 9. Державний кредит 

Формування компетентностей: ЗК 1 

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 1,4-6,8-10,17,22,27 

Завдання для СРС: 

1. Економічна природа та роль 

державного кредиту. Форми державного 

кредиту. 

2. Державний борг, його суть і соціально-

економічні наслідки 

3. Державний борг України та механізм 

його обслуговування 

8-ий 

30.03.20-

03.04.20 

(за розкладом) 

4 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

2,5 
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4. Взаємозв’язок та відмінність між 

державним та банківським видами 

кредиту. 

5. Правове оформлення державних позик. 

Тема 10. Місцеві фінанси. Бюджетний 

федералізм і фінансове вирівнювання 

Формування компетентностей: ЗК 1 

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 1,2,4,8,12,17,27 

Завдання для СРС: 

1. Роль місцевих фінансів у 

забезпеченні соціально-економічної 

політики адміністративно-

територіальних одиниць. 

2. Неподаткові надходження місцевих 

бюджетів. 

3. Механізм фінансування 

адміністративного апарату місцевих 

органів влади. 

4. Місце і значення валютних фондів 

у формуванні доходів місцевих органів 

влади. 
 

8-ий 

30.03.20-

03.04.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

8-ий 

30.03.20-

03.04.20 

(за розкладом) 

4 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

2 

Тема 11. Соціальні позабюджетні фонди 

Формування компетентностей: ЗК 1, ФК 2. 

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 26 

Рекомендовані джерела: 1,4-5,7-9,17,27 

Завдання для СРС: 

1. Об’єктивні передумови 

функціонування позабюджетних 

соціальних фондів. 

2. Види і порядок формування цільових 

державних фондів економічного 

призначення. 

3. Реформа системи пенсійного забезпечення в 

Україні. 

4. Джерела фінансування діяльності благодійних 

фондів. 
 

9-ий 

06.04.20-

10.04.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

9-ий 

06.04.20-

10.04.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

9-ий 

06.04.20-

10.04.20 

(за розкладом) 

2 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

1 

Тема 12. Фінанси суб'єктів господарювання 

Формування компетентностей: ЗК 1, ФК 2, ФК 

15. 

10-ий 

13.04.20-

17.04.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

9-ий 06.04.20- 2 практичне Усне опитування, тестування, 1 
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Результати навчання: ПРН 1, ПРН 26 

Рекомендовані джерела: 3,4-8,11,13-14,17-19 

Завдання для СРС: 

1. Класифікація грошових 

нагромаджень підприємств. 

2. Бюджетне фінансування установ 

освіти, науки, підготовки кадрів, 

охорони здоров'я, соціального 

забезпечення. 

3. Позабюджетні кошти бюджетних 

установ, їх види та порядок 

використання. 
 

10.04.20 

(за розкладом) 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

10-ий 

13.04.20-

17.04.20 

(за розкладом) 

3 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

1 

Тема 13.  Фінанси домогосподарств 

Формування компетентностей: ЗК 1,  

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 2-6,8,17 

Завдання для СРС: 

1. Особисті фінанси, тенденції їх 

функціонування та розвитку в умовах 

ринкового середовища. 

2. Планування доходів і видатків 

домогосподарства за сучасних умов. 

3. Форми заощаджень. 
 

11-ий 

20.04.20-

24.04.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

10-ий 

13.04.20-

17.04.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

11-ий 

20.04.20-

24.04.20  

(за розкладом) 

3 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

1 

Тема 14. Страхування. Страховий ринок 

Формування компетентностей: ЗК 1, ФК 2 

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 3,4-8,16-19,27 

Завдання для СРС: 

1. Формування та розвиток страхового ринку в 

Україні. 

2. Державний нагляд за страховою діяльністю. 

3. Ліцензування страхової діяльності. 
 

12-ий 

27.04.20-

01.05.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

11-ий 

20.04.20-

24.04.20  

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

12-ий 

27.04.20-

01.05.20 

(за розкладом) 

3 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

1 

Тема 15. Фінансовий ринок 

Формування компетентностей: ЗК 1,  ФК 2 

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 4-8,15-19,27 

Завдання для СРС: 

1. Види цінних паперів в Україні та їх 

характеристика. 

2. Фондова біржа, її призначення та функції. 

13-ий 

04.05.20-

08.05.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

12-ий 

27.04.20-

01.05.20 (за 

розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

13-ий 
04.05.20-

08.05.20 
3 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 
1 
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3. Організація роботи фондової біржі. 
 

(за розкладом) виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

Тема 16. Фінансовий менеджмент 

Формування компетентностей: ЗК 1, ФК 2 

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 26 

Рекомендовані джерела: 4-8,13-14,17-18 

Завдання для СРС: 

1. Системи забезпечення, методи, 

важелі, інструменти фінансового 

менеджменту. 

2. Менеджмент державних фінансів. 

3. Менеджмент страхового ринку. 

4. Менеджмент фінансового ринку. 
 

14-ий 

11.05.20-

15.05.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

13-ий 

04.05.20-

08.05.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

14-ий 

11.05.20-

15.05.20 

(за розкладом) 

2 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

1 

Тема 17. Міжнародні фінанси 

Формування компетентностей: ЗК 1, ФК 2, ФК 

15 

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 26 

Рекомендовані джерела: 4-8,17-19,25 

Завдання для СРС: 

1. Валютний курс і валютний паритет. 

2. Валютні операції. 

3. Світові валютні системи. 
 

15-ий 

18.05.20-

22.05.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

14-ий 

11.05.20-

15.05.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

1 

15-ий 

18.05.20-

22.05.20 

(за розкладом) 

3 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

1 

Тема 18. Фінансова безпека держави 

Формування компетентностей: ЗК 1,  

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 26 

Рекомендовані джерела: 4,8,17,22 

Завдання для СРС: 

1. Фінансова безпека, її суть і місце в 

економічній безпеці держави 

2. Механізм забезпечення фінансової безпеки 

3. Поняття фінансової кризи та її вплив на 

фінансову безпеку держави. 

4. Економічні та політичні чинники фінансової 

безпеки. 

5. Методика оцінювання рівня фінансової 

безпеки держави. 
 

15-ий-

16-ий 

18.05.20-

29.05.20 

(за розкладом) 

4 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; вирішення 

завдань 

2,5 

Тема 19. Фінанси країн з розвиненою 

ринковою економікою. 
Формування компетентностей: ЗК 1,  

Результати навчання: ПРН 1 

16-ий 

25.05.20-

29.05.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

16-ий – 25.05.20- 3 самостійна Самостійна робота: з навчально- 2 
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Рекомендовані джерела: 4,6,8,17,21-23,25 

Завдання для СРС: 

1. Моделі перерозподілу ВВП державою. 

2. Американська, європейська та 

скандинавська моделі централізації 

ВВП, їх порівняльна характеристика. 

3. Японська система перерозподілу 

ВВП. 
 

17-ий 06.06.20 

 (за розкладом) 

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

Тема 20. Фінанси Європейського Союзу 

Формування компетентностей: ЗК 1,  

Результати навчання: ПРН 1 

Рекомендовані джерела: 4,6,8,17,21-23,25 

Завдання для СРС: 

1. Передумови та принципи 

європейської валютно-фінансової 

конвергенції. 

2. Спільна валютна політика і 

запровадження євро в ЄС. 

3. Фінансові інституції ЄС та їх роль у 

формуванні погоджених принципів 

фінансової політики. 
 

17-ий 
01.06.20-

06.06.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

17-ий 
01.06.20-

06.06.20 

(за розкладом) 

4 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: есе, 

виконання реферату; розв’язок 

практичних завдань 

2 
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

У межах навчальних годин, виділених на самостійну роботу передбачено виконання 

реферату та практичних завдань розрахункового характеру. Виконання реферату має на меті 

поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі прочитаних 

лекцій та практичних занять. Вибір теми реферату здійснюється кожним студентом 

індивідуально.  

Методичні вказівки до виконання завдань висвітлено у методичній розробці: Чуй І. Р. 

Методичні вказівки і завдання до практичних занять, самостійної роботи, тести з дисципліни 

“Фінанси” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / І. Р.Чуй. – Львів : вид-

во ЛТЕУ, 2018. – 195 с. 

Тематика рефератів 

1. Фінанси як історична категорія. 

2. Соціально-економічна суть та функції фінансів. 

3. Фінансові ресурси держави. 

4. Баланс доходів та витрат у державі. 

5. Фінансова система у розвинених країнах світу. 

6. Роль та значення фінансових посередників для економічної системи держави. 

7. Участь домогосподарств у фінансовій системі. 

8. Фінанси Запорізької Січі. 

9. Фінанси дореволюційної Росії. 

10. Економічна таблиця Ф. Кене. 

11. Теорії оподаткування А. Сміта та Д. Рікардо. 

12. Внесок українських науковців у розвиток фінансової науки. 

13. Фінансова теорія М. Туган-Барановського. 

14. Фінансові погляди І. Франка. 

15. Сучасні фінансові школи та фінансові проблеми сьогодення. 

16. Функції та призначення податків в економічній системі. 

17. Непряме оподаткування в Україні та розвинених країнах світу. 

18. Оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб в Україні. 

19. Склад місцевих податків і зборів та порядок їх сплати. 

20. Необхідність удосконалення сучасної податкової системи України. 

21. Наука про податки як складова фінансової науки. 

22. Сучасні податкові системи зарубіжних країн. 

23. Сучасні проблеми функціонування бюджетної системи України. 

24. Форми бюджетного фінансування. 

25. Бюджетна система України та зарубіжних країн. 

26. Бюджетна політика України на сучасному етапі. 

27. Методи формування бюджетних резервів. 

28. Бюджетні права органів державної влади й управління.  

29. Характеристика доходів та видатків Державного бюджету України. 

30. Динаміка дефіциту Державного бюджету України. 

31. Джерела фінансування бюджетного дефіциту в Україні. 

32. Структура державного боргу та механізм його фінансування. 

33. Державний борг України та його динаміка. 

34. Вплив державного боргу на фінансовий стан країни. 

35. Концептуальні засади організації місцевих бюджетів. 

36. Поняття комунальної власності та її значення у фінансовому забезпеченні територій.  

37. Міжбюджетні відносини та методи бюджетного регулювання. 

38. Пенсійна реформа в Україні та її наслідки. 

39. Джерела формування соціальних позабюджетних фондів та їх призначення. 

40. Проблеми системи недержавного пенсійного страхування в Україні. 

41. Бюджетні цільові фонди, їх суть та призначення. 

42. Бюджет домогосподарства, його структура. 

43. Заощадження населення, їх необхідність та класифікація. 
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44. Особисті фінанси індивіда, їх розвиток в умовах ринку. 

45. Страхування – відокремлена ланка фінансової системи. 

46. Класифікація фінансових ризиків та їх місце у страхуванні. 

47. Страхові фонди суспільства. 

48. Фінансові механізми стабілізації і розвитку страхової справи в Україні. 

49. Діяльність страхових посередників в Україні. 

50. Правове регулювання фінансового ринку в Україні. 

51. Структура фінансового ринку. 

52. Цінні папери в Україні та їх характеристика. 

53. Деривативи та їх характеристика. 

54. Бюджетний менеджмент та його роль у бюджетній політиці держави. 

55. Податковий менеджмент держави. 

56. Фінансовий менеджмент на рівні підприємства. 

57. Стратегічний і тактичний види фінансового менеджменту. 

58. Сучасні тенденції розвитку міжнародних фінансів. 

59. Фінансова діяльність міжнародних фінансових інституцій. 

60. Світова організація торгівлі та її вплив на фінансову систему України. 

61. Еволюція світової валютної системи. 

62. Організація і порядок функціонування валютного ринку. 

63. Проблеми інтеграції України у світову фінансову систему. 

64. Рівні економічної безпеки країни. 

65. Система гарантування фінансової безпеки України. 

66. Загрози та індикатори фінансової системи України. 

67. Стратегія забезпечення бюджетної та боргової безпеки України. 

68. Американська модель перерозподілу ВВП державою. 

69. Європейська модель перерозподілу ВВП через державні фінанси. 

70. Скандинавська модель перерозподілу ВВП державою. 

71. Фінансові системи країн Центральної та Східної Європи. 

72. Повноваження та функції інституцій ЄС. 

73. Бюджетний процес та державний фінансовий контроль у ЄС. 

74. Спеціальні фонди ЄС. 

75. Проблеми фінансової системи країн ЄС на сучасному етапі. 

Розв’язання практичних завдань проводиться з метою набуття студентами практичних 

вмінь та навичок фінансових розрахунків і формулювання аналітичних висновків у результаті 

проведення фінансового аналізу. Виконане практичне завдання повинно містити: 

- наведення формул та розрахунків аналітичних показників; 

- демонстрацію оволодіння студентами методикою проведення відповідної аналітичної 

роботи; 

- висновки, які є підсумками проведених розрахунків, рекомендацією щодо вибору 

оптимального варіанта показника, базою для обґрунтування майбутнього управлінського 

рішення. 

Кожне практичне завдання містить теоретичні запитання, відповіді на які мають 

продемонструвати знання студента, що стосуються навчального матеріалу, основних категорій, 

класифікаційних ознак базових фінансовий категорій тощо. При оцінюванні практичних 

завдань враховуються якість виконання роботи, правильність застосовуваних формул, глибина 

зроблених висновків. 

Тематика практичних завдань розрахункового характеру висвітлена у методичній 

розробці: Чуй І. Р. Методичні вказівки і завдання до практичних занять, самостійної роботи, 

тести з дисципліни “Фінанси” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / І. 

Р.Чуй. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – 195 с. 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Персональний комп’ютер, мультимедійне обладнання (для презентацій на лекційних 

заняттях), персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, рубіжний контроль) 

та перевірки виконання завдань самостійної роботи. 
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Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

1. Бюджетний кодекс України: Кодекс від 08.07.2010 р. № 2456-VI. [Електронний ресурс]. 

Джерело доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

2. Податковий кодекс України: Кодекс від 02.12.2010 р. № 2755-VI. [Електронний ресурс] 

Джерело доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

3. Господарський Кодекс України : Кодекс від 04.07.2014 р. № 436-15. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

4. Біла О. Г. Фінанси : навч. посіб. [2-е вид., доп. і перероб.] / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. – Львів : 

„Магнолія-2006”, 2019. – 390c. 

5. Василик О. Д. Теорія фінансів : [підручник] – К. : НІОС. 2000. – 416 с. 

6. Карлін М. І. Фінанси України та сусідніх держав : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К.: 

Знання, 2008. –589 с. 

7. Фінанси : навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. – К.: 

Знання, 2008. – 247с. 

8. Фінанси : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – 2-ге вид. переробл. і доповн. 

– К. : Знання, 2012.  687 с.  

 

Допоміжна література 

9. Андрейків Т. Я. Фінанси держави : навч. посіб. / Андрейків Т. Я., Сороківська М. В. ; 

Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2016. - 251 с. 

10. Андрейків Т. Я. Бюджетна система : навч. посібник. / Т. Я. Андрейків, В. В. Оліярник – 

Львів : Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 288 с. 

11. Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Біла О. Г., Юсипович О. І., Мединська Т. 

В. – Київ : Алерта, 2016. – 185 с. 

12. Власюк Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. 

Мельник; МОНМС України. – К. : Алерта, 2011. – 327 c.  

13. Власюк Н. І. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. – Львів : Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2016. – 312 с. 

14. Мицак О. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / О. В. Мицак, І. Р. Чуй. – Львів : 

"Магнолія -2006", 2013. – 216 с. 

15. Черкасова С. В. Ринок цінних паперів і фондова біржа : навч. посібник. – Львів: вид-во 

Львівської комерційної академії, 2015. – 167 с. 

16. Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посібник. – Львів : вид-во ЛКА, 2016. 

– 324 с. 

17. Чуй І. Р. Фінанси: навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів 

заочної форми навчання / І. Р. Чуй. – Львів : вид-во ЛКА, 2010. – 272 c. 

18. Чуй І. Р. навч. посібник / І. Р. Чуй, М. В. Сороківська. – Львів, вид-во ЛКА, 2015. – 284 

с. 

19. Чуй І. Р. навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами заочної 

форми навчання напрямів підготовки / І. Р. Чуй, М. В. Сороківська. – Львів, вид-во ЛКА, 2014. 

– 176 с. 

20. Чуй І. Р. Прямі і непрямі податки у податкових системах розвинутих країн / І. Р. Чуй // 

Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 43. – Львів ; вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 

2010. – С.406-413. 

21. Чуй І. Р. Фіскальна ефективність податкових систем розвинених країн // Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т 

регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – 155 

с. – С. 106-110. 

22. Чуй І. Р. Боргові моделі фінансових систем [Електронний ресурс] / І. Р. Чуй, Т.Я. 

Андрейків // Економіка та суспільство. – 2017. – № 13. – Режим доступу : 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal-13. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%9D$
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23. Чуй І. Р. Характеристика моделей фінансових систем за різними ознаками кластеризації 

[Електронний ресурс] / І. Р. Чуй, Е. С. Банюк // Економіка та суспільство. – 2017. – № 8. – 

Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/journal-8. 

24. Чуй І. Р. Методичні вказівки і завдання до практичних занять, самостійної роботи, 

тести з дисципліни “Фінанси” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / І. 

Р.Чуй. – Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. – 195 с. 

25. Чуй І. Р. Міжнародні фінанси : навч. посібник // О. В. Мицак, Т. Я. Андрейків, І. Р. Чуй. 

– Львів: вид-во ЛТЕУ, 2020. – 196 с. 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

26. Бібліотека Львівського-торговельно-економічного університету. – Львів, вул. Туган-

Барановського, 10. Тел.: 239-96-40. Електронна бібліотека ЛТЕУ: ww.dev.lac.lviv.ua/lib 

27. Офіційні сайти органів управління фінансами: 

- http://www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України. 

- http://www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України.  

- http://www.sfs.gov.ua – сайт Державної фіскальної служби України  

- http://www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України 

- http://www.treasury.gov.ua – сайт Державної казначейської служби України  

- http://www.pfu.gov.ua – сайт Пенсійного фонду України 

- http://nfp.gov.ua – сайт Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

- http://www.nssmc.gov.ua – сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
- http://www.lute.lviv.ua – сайт Львівського торговельно-економічного університету. 

 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе самостійне опрацювання питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення 

теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль. 

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.sfs.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.treasury.gov.ua/
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index
http://nfp.gov.ua/
http://www.nssmc.gov.ua/
http://www.lute.lviv.ua/
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Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 стандартизовані тести; 

 реферат, есе по питаннях самостійного вивчення; 

 завдання розрахункового характеру; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 
 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність та активність на заняттях (при 

пропусках занять з поважних причин 

допускається відпрацювання пройденого 

матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- доповідь з презентацією за тематикою питань  

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 0,5 бала 

- захист індивідуального навчально-дослідного 

завдання (реферату) та практичного завдання 

розрахункового характеру 

за кожне завдання максимум 15 балів 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань 
за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 1 бал 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота 2 максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, виконання наукових 

досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного 

та рубіжного контролю, проводиться по 

завершенню вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в останній 

таблиці 

 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів підсумкового 

контролю подані у таблицях. 

Поточне тестування та самостійна робота 
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2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10 15 15 100 

Т1, Т2 ... Т20 – теми занять. 
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Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2
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Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  
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Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 
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Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

6
0

-
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3
 Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює  

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 
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