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Загальні методичні рекомендації 
 

Із усіх форм навчальної роботи семінарські заняття являються найбільш 
універсальним і дієвим засобом теоретичної, методичної і практичної 
підготовки майбутніх фахівців. 

В процесі семінарських занять студенти набувають умінь і навичок 
творчої роботи, аргументовано доводити свою позицію, працювати у команді і 
т. ін. 

Досить важливою умовою ефективності кожного семінарського заняття є 
усвідомлення викладачем тієї істини, що семінар проводиться не стільки з 
метою виставлення оцінок студентам, скільки з метою поглиблення і 
закріплення їх знань з кожної теми. Саме тому семінарські заняття слід 
розцінювати не як просте повторення пройденого, а як логічне продовження і 
завершення вивчення теми, яку розпочали на лекції. 

Ефективність семінарського заняття зростає, якщо воно проходить в 
творчій і діловій атмосфері, з елементами дискусії, впроваджені інтерактивних 
форм роботи. 

Плани семінарських занять орієнтують викладача і студента на 
проблемний метод навчання і передбачають, крім традиційних, проблемно – 
пошукові запитання і завдання. Зрозуміло, що останні подаються не як 
обов'язкові компоненти, а як приблизні, рекомендовані для відпрацювання 
творчих особистісних якостей студентів. 

 
Для успішного досягнення цілей в кожному семінарському занятті 

викладачеві доцільно передбачити: 
1. Короткий (5 -7 хв.) вступ, який передбачає розкриття значення теми 

заняття і її зв'язок із змістом усього курсу; мету, послідовність обговорення 
питань, установку на творчу, активну діяльність аудиторії. 

2. Центральну проблему теми, дискусійні питання, призначення для 
активізації пізнавальної діяльності студентів, більш глибокого опрацювання 
матеріалу. 

3. Висновки з кожного питання і їх зв'язок. 
4. Заключне слово викладача по результатам семінару, визначення 

сильних і слабких місць підготовки студентів, оцінка знань, завдання для 
подальшої роботи над темою. 
 



Впродовж семінарського заняття студенти мають уважно слухати виступи 
своїх однокурсників, при необхідності ставити запитання, брати активну участь 
у обговоренні питань, переслідуючи при цьому основну мету – досягти 
глибоких знань матеріалу. 

 
Результативність семінарських занять визначається рівнем знань 

студентів, основою якого є їх систематична самостійна робота. 
 
Для успішної підготовки до заняття студентам можна порекомендувати 

наступний порядок: 
1. Ознайомитися із планом семінару, завданням для самостійної роботи, 

тематикою рефератів і списком рекомендованої літератури. 
2. Користуючись конспектом лекцій і підручником відновити у пам'яті 

зміст теми в цілому, уявити її головну ідею і основний зміст. 
3. Скласти при необхідності словник нових понять і категорій, з'ясувати 

їх логічний зв'язок, виконати інші рекомендовані завдання. 
4. Скласти розгорнутий план виступу з питань теми семінарського 

заняття. 
Підготовка студентів до семінарських занять повинна носити 

систематичний характер. Тільки при цій умові можливе засвоєння дисципліни, 
позитивна оцінка знань по модулях і з предметі в цілому. 

Підсумковий контроль знань (залік чи іспит) неможливий без наявності 
позитивної оцінки по результатах роботи впродовж року. 



Тема 1. Суть фінансів, їх функції і роль. 

План  

1. Предмет фінансової науки. 

2. Історичний характер фінансів, їх генезис. 

3. Сутність і відмінні ознаки фінансів. 

Питання для самостійної роботи: 

1. Функції фінансів. 

2. Призначення та роль фінансів.  

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. Федосова В.М. «Фінанси»: Підручник / за ред.. С.І. Юрія, В.М. 

Федосова. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – К.: Знання, 2012 

Тема 2. Фінансова система. 

План 

1. Фінансова система, її сутність. Сфери та ланки фінансової системи. 

2. Фінансова система України. 

3. Принципи і побудови та структурні компоненти фінансової системи. 

Питання для самостійної роботи: 

 1. Організаційні основи функціонування фінансової системи. 

Література 

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

Центр учбової літератури, 2010. 

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

учбової літератури, 2011. 

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм. 

План 

1. Фінансова політика, як важлива складова економічної політики 

держави. 



2. Фінансовий механізм і його елементи. 

3. Фінансовий контроль. 

4. Фінансові важелі. 

 

Питання для самостійної роботи: 

 1. Правові засади організації фінансових відносин. 

Література 

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

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

2. Федосова В.М. «Фінанси»: Підручник / за ред.. С.І. Юрія, В.М. 

Федосова. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – К.: Знання, 2012 

Тема 4. Фінанси господарських суб’єктів.  

План 

1. Фінансові відносини суб’єктів господарювання. 

2. Фінанси комерційних підприємств. 

3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування. 

4. Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів 

діяльності. 

Питання для самостійної роботи: 

1. Фінанси господарських організацій, доброчинних фондів. 

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 5. Державні фінанси. 

План 

1. Сутність і призначення державних фінансів. 

2. Основні елементи фінансового господарства держави. 



3. Фінансові ресурси держави. 

Питання для самостійної роботи: 

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. 

План 

1. Сутність і функції податків. 

2. Розвиток наукової теорії податків. 

3. Елементи системи оподаткування. 

4.  Класифікація податків. 

5. Податкова політика держави. 

Питання для самостійної роботи: 

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. 

План 

1. Місцеві фінанси в економічній системі держави. 

2. Місцеві бюджети  - фінансова основа місцевого самоврядування. 

3. Збалансування місцевих бюджетів. 



Питання для самостійної роботи: 

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. 

План 

1. Економічна природа і функції бюджету. 

2. Бюджетна система України. 

3. Бюджетний процес в Україні. 

4. Бюджетні права державних та місцевих органів влади і управління. 

5. Міжбюджетні відносини і їх регулювання. 

Питання для самостійної роботи: 

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. 

 

 

 

 

  


