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Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи  
з навчальної дисципліни «Фінанси» 

 
 Згідно з навчальними планами вивчення курсу «Фінанси» передбачено 

організацію самостійної роботи студентів. 

 Основною метою проведення такої роботи є поглиблення та закріплення 

теоретичних знань студентів з даної дисципліни та формування у них навичок 

їх застосування у практичному житті з врахуванням їх майбутньої фахової 

спрямованості. 

 В процесі самостійного опрацювання матеріалу з дисципліни «Фінанси» 

студенти повинні отримати знання, що мають допомогти їм у подальшому 

вивченні спеціальних профільних дисциплін, допоможуть орієнтуватись у 

складностях сучасного економічного життя та у вирішенні конкретних 

виробничих завдань. 

 Самостійна робота студентів з курсу «Фінанси» передбачає опрацювання 

лекційного матеріалу, ознайомлення з нормативно-законодавчою базою, 

теоретичних джерел, написання рефератів, роботу над індивідуальним творчим 

завданням, підготовку та організацію можливих презентацій за обраною або за 

запропонованою тематикою. 

 Самостійне опрацювання  матеріалу повинно здійснюватись незалежно 

від того, чи був він викладений на лекційних чи практичних заняттях. Під час 

самостійного опрацювання питань, студенти конспектують матеріал, складають 

тестові завдання за відповідними темами, що полегшить у подальшому 

підготовку до складання заліку. Окрім того, для поглиблення знань студентам 

пропонується написання рефератів за вказаною тематикою. 

 При опрацюванні матеріалу теми студентові слід звернутись до 

законодавчої бази, підручники та рекомендованої літератури. Це дуже важливо, 

оскільки в лекціях висвітлюється не весь матеріал, а лише основні теоретичні 

положення, найбільш актуальні проблеми. Тому для більш глибокого 

усвідомлення сутності питань, що вивчаються в рамках даної дисципліни, 

самостійне опрацювання рекомендованих джерел є необхідним. 



 При виконанні творчих завдань студентам рекомендовано підготувати і 

провести презентацію за обраною темою. Бажано, щоб презентаційні теми 

носили проблемний характер. Процес організації презентаційної форми може 

відбуватись як на індивідуальній основі, так і на основі спільної розробки 

творчого завдання зусиллями малих творчих підгруп у складі академічної 

групи. Результати презентаційних робіт студенти повинні оформити 

відповідним чином – у вигляді звіту. 

 Результати виконання самостійних робіт контролюються на відповідних 

заняттях згідно з робочою навчальною програмою та враховуються під час 

проведення атестації.    



Тема 1. Суть фінансів, їх функції і роль. 

 1. Функції фінансів. 

2. Призначення та роль фінансів.  

Література 

1. «Фінанси». Навч. посіб/за ред. проф. Оспіщева В.І.– К.: «Знання» 2006 

2. Біла О.Г. «Фінанси підприємств»: навч. посіб. / О.Г. Біла – Львів: 

«Магнолія 2006», 2008.    

 

Тема 2. Фінансова система. 

 1. Організаційні основи функціонування фінансової системи 

Література 

1. Базецька Г.І. «Фінанси Підприємства» : планування та виробництво у 

виробничій сфері : [навч.посіб.] / Г.І.Базецька, Л.Г.Суботовська, 

Ю.В.Ткаченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. 

2. Непочатенко О.О. Фінанси підприємства. Навч. посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 2011. 

 

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм.  

 1. Правові засади організації фінансових відносин. 

Література 

1. Шило В.П. Фінанси підприємств: теорет.-практ. посіб. /В.П. Шило., 

С.Б. Ільїна, С.С. Боровська, В.В. Барабанові. – К.: ВД «Професіонал», 

2012. 

2. Непочатенко О.О. Фінанси підприємства. Навч. посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 2011. 

 

Тема 4. Фінанси господарських суб’єктів.  

1. Фінанси господарських організацій, доброчинних фондів. 

 

 



Література 

1. Бердар М.М. «Фінанси підприємств»: [навч.посіб.] / М.М. Бердар. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. 

2. «Фінанси». Навч. посіб/за ред. проф. Оспіщева В.І.– К.: «Знання» 

2006р. 

 

Тема 5. Державні фінанси. 

1. Державні доходи. 

2. Державні видатки. 

Література 

1. Карлін Микола Іванович. «Державні фінанси України»: навчальний 

посібник. – К. : Знання, 2008. – 349с.  

2. Гушко С.В. «Фінансовий аналіз»: навч. посіб. / С.В.Гушко, А.В. 

Шайкан, Н.П. Шайкан, О.А. Гушко. – Вид. 2-е, перероб. і допов. – 

Кривий Ріг: Чернявський Д.О., 2011 

Тема 6. Податки і податкова система. 

1. Податкова система і принципи оподаткування. 

2. Податковий менеджмент на підприємстві. 

Література 

1. Коваленко Д.І. «Гроші. Фінанси. Кредит»: теорія і практика: 

Навчальний посібник / Д.І. Коваленко.- ЦУЛ.: 2010. – 344с. 

2. Лень В.С. Фінансовий облік – 1 (облік активів) (навч. посібник) І.О. 

Єрмак. – К.: Влад. дім «Слово» 2008. - 376с. 

Тема 7. Бюджет та бюджетна система. 

1. Збалансування місцевих бюджетів. 

Література 

1. Стеців Л.П., Копилюк О.І. «Фінанси»: навч. посіб.. – К. : Знання, 2007 

2. Карлін Микола Іванович. «Державні фінанси України»: навчальний 

посібник. – К. : Знання, 2008. – 349с.  

 



Тема 8. Місцеві фінанси. 

1. Міжбюджетні відносини і їх регулювання.   

Література 

1. Юрій С.І. «Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової 

економіки». / С.І. Юрій, О.О. Луцишин. //Фінанси України. – К.: 2012. 

2. Коваленко Д.І. «Гроші. Фінанси. Кредит»: теорія і практика: 

Навчальний посібник / Д.І. Коваленко.- ЦУЛ.: 2010. – 344с. 

 



Критерії оцінювання знань самостійної роботи студентів 

з навчальної дисципліни «Фінанси»  

для підготовки молодших спеціалістів 

галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво» 

спеціальність: 5.03050702 «Комерційна діяльність» 

 

 Оцінка «відмінно» (5 балів) виставляється за умови розуміння студентом 

опрацьованого матеріалу, наявності вмінь репродуктивного характеру. 

 Оцінка «добре» (4 бали) передбачає розуміння студентом набутої 

інформації та оволодіння елементами вміннями для її опрацювання. 

 Оцінка «задовільно» (3 бали) виставляється за умови, що студент розумів 

запропонований для опрацювання матеріал, але в ході відповіді допускає грубі 

помилки та неточності. 

 Оцінка «незадовільно» (2 бали) виставляється у випадку двох завдань  з 

перевагою оцінки за виконання практичного завдання. 

 


