
1. Назва модуля: Фінанси
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ПП.01_5
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 5
5. Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС -  4);

аудиторні години – 60 (лекції - 30 год., практичні - 30 год.)
6. Лектор: Бріт Оксана Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: значення  та  зміст  фінансів,  методологічні  аспекти  й  завдання

дисципліни;  функції  фінансів,  їх  роль  в  економічному  і  соціальному  житті
суспільства;  склад  фінансової  системи  України;   завдання  та  основні  напрями
сучасної  фінансової  політики,  проблеми її  реалізації  за  допомогою фінансового
механізму; сутність фінансових відносин і характер їх впливу на суспільство.

уміти: оцінювати особливості організації фінансів суб’єктів господарювання,
бюджетних установ, громадських організацій; охарактеризувати бюджетну систему
держави,  систему  оподаткування  і  державного  кредиту;  правильно  оцінювати
суспільні  та економічні  явища, володіти теорією і  практикою фінансів,  приймати
економічно обґрунтовані рішення.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: бухгалтерський облік
кореквізити: фінанси підприємств
10. Зміст модуля: 

Предмет  фінансової  науки  як  пізнання  сутності  фінансів.  Генезис  і  еволюція
фінансів. Фінансове  право  і  фінансова  політика.  Податки.  Податкова  система.
Бюджет. Бюджетна система. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове
вирівнювання. Фінанси суб’єктів господарювання. Страхування. Страховий ринок.
Фінансовий ринок. Фінансовий менеджмент. Міжнародні фінанси.

11. Рекомендована література:
1. Вдовенко Л. О., Сушко Н. М., Фаюра Н. Д. Фінанси [Текст] : навч. посіб. :

рек. МОН України для студ. ВНЗ / МОН України ; Вінницький державний аграрний
ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 149 c.

2. Кремень  О.  І.,  Кремень  В.  М.  Фінанси  [Текст]  :  навч.  посіб.  :  рек.
МОНмолодьспорту України для студ. ВНЗ. – К. : Центр учбової літератури, 2012. –
412 с. 

3. Кремень  О.  І.,  Кремень  В.  М.  Фінанси  [Текст]  :  навч.  посіб.  :  рек.
МОНмолодьспорту України для студ. ВНЗ. – К. : Центр учбової літератури, 2012. –
412 с.

4. Непочатенко  О.  О.,  Мельничук  Н.  Ю.  Фінанси  підприємств  [Текст]  :
підручник : затв. МОНмолодьспорту України для студ. ВНЗ. – К. : Центр учбової
літератури, 2013. – 503 c.

12. Форми та  методи навчання:  лекції, практичні  заняття,  самостійна
робота.

13. Методи і критерії оцінювання:
 Поточний  контроль (80%)  – усне  опитування,  тестування,  індивідуальне

навчально-дослідне завдання.
 Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові

завдання).
14. Мова навчання: українська.


