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ВСТУП 

     Програма вивчення дисципліни «Фінанси» складена відповідно 
нормативної частини освітньо-професійної програми підготовки 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фінанси» є певні 
економічні відносини за допомогою яких у грошовій формі, шляхом 
формування і використання спеціальних (централізованих і 
децентрлізованих) фондів у суспільстві здійснюються процеси 
розподілу, перерозподілу і використання національного багатства, 
сукупного суспільного продукту і національного доходу з метою 
досягнення соціально-економічного розвитку держави. 
     Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Фінанси» є складовою 
частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. 
     Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 
грунтовнх знань із суміжних курсів: «Статистика», «Гроші і 
кредит», «Вища математика», «Бухгалтерський облік», 
цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, 
активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної 
роботи та виконання поставлених задач. 

Проведення лекційних та практичних занять з навчальної 
дисципліни «Фінанси» повино забезпечити такі програмні 
результати діяльності бакалаврів: 

- Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-
наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами 
та явищами на різних рівнях економічних систем. 

- Визначати особливості функціонування сучасних світових та 
національних фінансових систем та їх структури. 

- Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 
бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 
господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 
банківської системи та страхування. 

- Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 
фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та 
податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування). 
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- Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 
ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування 

- Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 
необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 
характеризують стан фінансових систем. 

- Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 
функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

- Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 
виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також 
особливостей поведінки їх суб’єктів 

 
Анотація 

Навчальна дисципліна «Фінанси» сприяє засвоєнню знань з 
теоретичних та практичних аспектів формування, розподілу і 
використання фінансових ресурсів, засад фінансової політики держави 
і механізму її реалізації, сфер та ланок фінансової системи. Важливим 
є також ознайомлення із фінансами суб’єктів господарювання та 
домогосподарств, фінансового та страхового ринків. Необхідними 
складовими дисципліни є основи фінансового менеджменту, 
фінансової безпеки держави та міжнародних фінансів. 

Навчальний матеріал дисципліни „Фінанси” викладається в 
дванадцяти темах, які об’єднанні у двох змістових модулях. 
Дисципліна включає базові теми, які формують систему знань щодо 
об’єктивних передумов виникнення, суті, функцій та характерних ознак 
фінансів; структури фінансової системи і принципів її побудови; поняття 
фінансового механізму, його складових елементів та організаційної 
структури управління фінансами. Значну увагу приділено вивченню 
сутності податків, податкової політики і податкової системи, а також 
бюджету та бюджетної системи держави.  

Вивчення програми курсу «Фінанси» сприятиме використанню на 
практиці набутих студентами навичок та знань для успішного 
вирішення фінансово-економічних завдань розвитку суспільства. 

Ключові слова: фінанси, державні фінанси, місцеві фінанси, 
фінанси домогосподарств, фінансова система, податкова система, 
бюджетна система, фінансовий менеджмент, фінансова безпека 
держави, фінансовий ринок, міжнародні фінанси. 
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Abstract 
The discipline "Finance" facilitates the acquisition of knowledge of 

theoretical and practical aspects of the formation, distribution and use of 

financial resources, the principles of financial policy of the state and the 

mechanism of its implementation, spheres and links of the financial system. 

It is also important to familiarize yourself with the finances of business 

entities and households, the financial and insurance markets. The necessary 

components of the discipline are the basics of financial management, 

financial security of the state and international finance. 

The course material "Finance" is taught in twelve topics, which are 

combined in two content modules. The discipline includes basic topics 
that form the system of knowledge regarding the objective prerequisites 

for the origin, nature, functions and characteristics of finance; the 
structure of the financial system and the principles of its construction; 
concept of financial mechanism, its components and organizational 
structure of financial management. Much attention has been paid to the 
study of the nature of taxes, tax policy and the tax system, as well as the 
state budget and budget system. 

Studying the program of the course "Finance" will facilitate the use in 

practice of the students' skills and knowledge to successfully solve the 
financial and economic problems of social development. 

Key words: finance, public finances, local finances, household 
finances, financial system, tax system, budgetary system, financial 
management, financial security of the state, financial market, 
international finance. 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів –
5 

Галузь знань 

07 Управління та 
адміністрування Нормативна Спеціальність 072 

«Фінанси, банківська справа 
та страхування». 
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продовження таблиці 
Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів 
– 2 

2-й 2-й 

Семестр 

Курсова робота 3-й 4-й 

Загальна кількість 
годин – 150 

Лекції 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента - 8 

26 год. 2 год. 
Практичні 

24 год.  10 год. 
Самостійна робота 

78 год. 116 год 

Курсова робота 

22 год.  22 год. 
Вид контролю: 

іспит 

Примітки: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної і індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 45% до 55% 
для заочної форми навчання -11% до 89% 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни  «Фінанси» є 
формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування».сучасного економічного мислення та системи знань 
щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і 
кредитно-грошових відносин суспільства, а також їх використання в 
різних галузях народного господарства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
- вивчення основних понять та сутності фінансів, їх появи в 

умовах розвитку ринку; 
- набуття практичних навичок для моделювання управлінських 

процесів у грошово-кредитній та фінансовій системах; 
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- формування вмінь творчого пошуку шляхів ефективності 
реалізації фінансів у забезпеченні економічного зростання 
суб’єктів ринкових відносин. 

 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- сутність, функції та роль фінансів у ринковій економіці; 
- закономірності їх еволюційного розвитку; 
- теоретичні основи державних, корпоративних фінансів та 

фінансів домогосподарств; 
- сутність та принципи побудови податкової системи; 
- порядок формування та використання позабюджетних фондів; 
- засади функціонування фінансового ринку; 
- показники, що визначають фінансову безпеку держави; 
- особливості формування та розвитку країн з розвиненою 

економікою, а також ЄС; 
- оосбливості застосування набутих знань у практичних 

ситуаціях; 
- необхідність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
- можливості пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

-  необхідність реалізації своїх прав і обов’язків як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

 
Студенти повинні вміти: 

    - використовувати на практиці набуті знання для прийняття 
управлінських рішень; 
    - застосовувати методику визначення інфляційних процесів в 
державі; 
    - визначати умови регулювання грошово-валютних відносин для 
успішного функціонування державних та комерційних установ; 
    - визначати умови регулювання статей державного бюджету для 

успішного розвитку  економіки держави; 
     - використовувати методику визначення дивідендів за простими 
та привілейованими акціями на підприємствах різних форм 
власності; 
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     - визначати особливості функціонування сучасних світових та 
національних фінансових систем та їх структури; 
     - отримати здатність до діагностики стану фінансових систем 
(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, 
фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 
фінансові ринки, банківська система та страхування); 
     - виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування; 
     - підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 
свою професійну підготовку. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування та 
розвитку фінансів 

 

Тема 1. Суть і значення фінансів на сучасному етапі 
Предмет фінансів. Історія їх розвитку. Завдання фінансів. 

Функції фінансів на сучасному етапі. Призначення та роль фінансів 
в умовах ринку. 
 

Тема 2. Сутність та структура фінансових ресурсів  
     Поняття фінансових ресурсів. Структура фінансових ресурсів та 
джерела їх формування. Ефективність використання фінансових 
ресурсів. 
 

Тема 3. Основні елементи фінансової політики  
     Сутність та завдання фінансової політики. Основні елементи та 
види фінансової політики. Принципи фінансової політики в умовах 
регулювання економіки. 
 

Тема 4. Фінансовий ринок та його інфраструктура 

     Сутність фінансового ринку та його функції. Характеристика 
основних показників фінансового ринку. Структура та учасники 
фінансового ринку. 
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Тема 5. Фінансова система України     
Сутність та структура фінансової системи України. Основні 

функції Мінфіну, НБУ, ДПА, фондової біржі та державної комісії з 
ЦП. Управління фінансовою системою в умовах ринкової 
економіки. 

 
Тема 6. Бюджетна система та її структура 

     Становлення і розвиток бюджетної системи. Функції, принципи 
побудови та призначення бюджету. Бюджетні ресурси держави їх 
планування і прогнозування. Бюджетний устрій та бюджетна 
класифікація. Сутність бюджетного процесу в Україні. 
 

Тема 7.  Сутність та структура державного бюджету 

     Сутність та призначення бюджету держави. Поняття та 
економічний зміст державних доходів. Джерела доходів та їх 
структура. Принципи організації системи доходів бюджету та їх 
класифікація. Сутність та склад державних видатків. Класифікація 
видатків бюджету. Методи фінансового контролю за цільовим та 
ефективним використанням бюджетних асигнувань.  

 

Змістовий модуль 2. Фінансово-кредитна і податкова 
система та її роль в економіці держави 

 

Тема 8. Державний кредит та державний борг 

     Сутність, функції та форми державного кредиту. Класифікація 
державних позик і джерела їх погашення. Державний борг, його 
формування і обслуговування. 

 
Тема 9. Цінні папери як інструмент фінансів держави 

     Сутність та види цінних паперів (ЦП). Ринки ЦП. Інвестиційні 
інститути. Методи отримання доходів з ЦП. Сутність акцій та їх 
види. Номінальна та ринкова вартість акцій. Дивіденди за акціями. 
Продаж акцій. Поняття облігацій та їх види. Дохідність облігацій. 
Облігації державної позики та конвертовані облігації. Інші види 
ЦП. 

Тема 10. Податкова система та принципи оподаткування 

     Сутність та призначення податків. Основні види податків та 
механізм їх обчислення. Функції податків. Характеристика 
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елементів податку. Податкова політика та її напрями. Прямі і 
непрямі податки. Інші види податків і зборів.  
 

Тема 11. Управління фінансами 

     Поняття та методи управління фінансами. Органи управління 
фінансами. Сутність фінансового менеджменту та його функції. 
Прийоми фінансового менеджменту на сучасному етапі.  
 

Тема 12. Сутність міжнародних фінансів 

     Сутність і призначення міжнародних фінансів. Міжнародні 
фінансові організації і міжнародні фінансові інституції. 
Міжнародний фінансовий ринок. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

 

№ 
з/п 

Назви тем 
змістових 
модулів 

Усього, 
год 

в т.ч. 
Лекції Практичні Самост. 

робота 
Індив. 
робота 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування та 
розвитку фінансів 

1 Суть і 
значення 
фінансів на 
сучасному 
етапі 

12 2 2 8 - 

2 Сутність та 
структура 
фінансових 
ресурсів  

12 2 2 8 2 

3 Основні 
елементи 
фінансової 
політики 

12 2 2 8 2 

4 Фінансовий 
ринок та його 
інфраструктура 

12 2 2 8 2 
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продовження таблиці 
5 Фінансова 

система 
України 

12 2 2 8 2 

6 Бюджетна 
система та її 
структура 

12 2 2 8 2 

7 Сутність та 
структура 
державного 
бюджету 

12 2 2 8 2 

 Разом – 

змістовий 

модуль 1 

84 14 14 44 12 

Змістовий модуль 2. Фінансово-кредитна і податкова 
система та її роль в економіці держави 

8 Державний 
кредит та 
державний 
борг 

12 2 2 8 2 

9 Цінні папери 
як інструмент 
фінансів 
держави 

14 2 2 10 2 

10 Податкова 
система та 
принципи 
оподаткування 

16 4 2 10 2 

11 Управління 
фінансами  
 

12 2 2 8 2 

12 Сутність 
міжнародних 
фінансів 

12 2 2 8 2 

 Разом - 

змістовий 

модуль 2 

 

66 12 10 34 10 
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продовження таблиці 
Модуль 2 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 Курсова робота    - 

 

22 

 Всього 150 26 24 78 22 

 

4.2. Заочна форма навчання 

 

№ 
з/п 

Назви тем 
змістових 
модулів 

Усього, 
год 

в т.ч. 
Лекції Практичні Самост. 

робота 
Індив. 
робота 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування та 
розвитку фінансів 

1 Суть і 
значення 
фінансів на 
сучасному 
етапі 

11 1 - 10 - 

2 Сутність та 
структура 
фінасових 
ресурсів  

13 - 1 10 2 

3 Основні 
елементи 
фінансової 
політики 

13 - 1 10 2 

4 Фінансовий 
ринок та 
його інфра- 
структура 

13 - 1 10 2 

5 Фінансова 
система 
України 

13 - 1 10 2 

6 Бюджетна 
система та її 
структура 

12 - 1 9 2 
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продовження таблиці 
7 Сутність та 

структура 
державного 
бюджету 

11 - - 9 2 

 Разом – зм. 
модуль 1 

86 1 5 68 12 

Змістовий модуль 2. Фінансово-кредитна і податкова 
система та її роль в економіці держави 

8 Державний 
кредит та 
державний 
борг 

13 - 1 10 2 

9 Цінні папери 
як інструмент 
фінансів 
держави 

14 1 1 10 2 

10 Податкова 
система та 
принципи 
оподаткування 

13 - 1 10 2 

11 Управління 
фінансами 

12 - 1 9 2 

12 Сутність 
міжнародних 
фінансів 

12 - 1 9 2 

 Разом -зм. 
модуль 2 

64 1 5 48 10 

Модуль2 

 Курсова 
робота 

    22 

 Всього 150 2 10 116 22 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

Денна 
форма 

Заочна 
Форма 

1 Визначення сутності і функцій фінансів на 
сучасному етапі. 

2 - 

2 Визначення методики формування 
фінансових ресурсів та грошових фондів 
підприємства 

2 1 

3 Визначення сновних елементів 
фінансової політики 

2 1 

4 Порядок формування основних 
показників фінансового ринку  

2 1 

5 Методика визначення та розподілу 
фінансів державного бюджету 

2 - 

6 Розрахунок показників надходження, 
вибуття коштів місцевих бюджетів 

2 1 

7 Визначення методики формування і 
використання коштів державного 
бюджету 

2 1 

8 Визначення показників державного 
кредиту та державногой боргу 

2 1 

9 Визначення дивідендів за цінними 
паперами 

2 1 

10 Визначення основних видів податків та 
застосування методики їх розрахунку 

2 1 

11 Визначення основних методів запобігання 
банкрутству на підприємстві 

2 1 

12 Роль міжнародних фінасів в системі 
фінансвих відносин 

2 1 

 Всього 22 10 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год.*24 год.занять = 12 год. 
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Підготовка до контрольних заходів – 6 год. * 5кредитів =30 год. 
Опрацювання окремих тем програми, які не викладаются на лекціях 
– 42 год. 
 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Сучасні підходи до сутності фінансів 2 7 

2 Генезис і еволюція фінансів в Україні 2 7 

3 Передумови виникнення та розвитку фінансової 
науки в Україні та інших країнах.  

2 7 

4 Аналіз сучасного фінансового законодавства. 2 7 

5 Генезис податків різних країн світу. Податкова 
система України. 

2 7 

6 Фінансове забезпечення структурної перебудови 
народного господарства України. 

2 7 

7 Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності 
підприємства. 

2 7 

8 Формування і використання прибутку 
підприємств ( у розрізі окремих галузей) 

2 7 

9 Фінансовий контроль і його роль у забезпеченні 
фінансової дисципліни. 

2 7 

10 Фінансові резерви та їх значення у розвитку 
економіки. 

2 7 

11 Податкова система України, її становлення і 
вдосконалення. 

3 7 

12 Фінансові методи регулювання економіки. 3 7 

13 Характеристика методів механізму фінансового 
менеджменту 

3 8 

14 Діяльність та особливості функціонування 
міжнародних фінансових організацій. 

3 8 

15 Загальна характеристика фінансових систем 
окремих країн з розвиненою економікою. 

3 8 

16 Повноваження та порядок функціонування 
фінансових інституцій ЄС. 

3 8 

 Разом  42 116 
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Звіт про самостійну роботу складається на папері формату А-4. 
Оформлення – згідно стандартних вимог до друкованих текстів. Усі 
звіти можуть бути зброшуровані в один. 

 
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальне навчальне-дослідне завдання передбачене 
навчальним планом у вигляді курсової роботи, виконання якої є 
критерієм зрілості студента, його готовності до подальшої 
дослідницької та творчої діяльності. 

Курсова робота виконується в комп’ютерному варіанті з 
роздруком на папері формату А-4 згідно методичних вказівок та 
варіанту за номером залікової книжки. Поля стандартні. Обсяг 50-
60 сторінок. Більш детальні пояснення до написання наведені в 
«Методичних вказівках до написання курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Фінанси» (Шифр 06-03-149). 

Курсова робота оцінюється окремим заліковим кредитом від 0 до 
100 балів 

Для виконання науково-дослідної роботи необхідні наступні 
витрати часу: 
Розділи  Назва розділів курсової 

роботи 

Кількість 
год. 

Кількість 
балів 

1 Вступ 2 10 

2 Теоретична частина роботи ( за 
обраною темою дослідження) 

8 30 

3 Практична (розрахункова) 
частина роботи (за визначеним 
варіантом) 

10 50 

4 Висновки та пропозиції 2 10 

     Разом 22 100 

 

7. Методи навчання 

 

     Для проведення лекційних та практичних занять з навчальної 
дисципліни «Фінанси» використовуються інформаційно-
ілюстративний та проблемний методи навчання із застосуванням: 

- мультимедійної слайдової презентації; 
- роздаткового матеріалу; 
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- дискусійного обговорення проблемних питань; 
- вирішення ситуаційних завдань та кейсів; 
- складання матриць та графічних схем; 
- навчальної платформи Moodle для проведення 

поточного та підсумкового контролю знань. 
 

8. Методи контролю 

 

     Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 
навчальних робіт з дисципліни «Фінанси» проводиться за поточним 
та підсумковим контролем.  

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться шляхом складання тестових питань. Контрольні 
завдання за змістовим модулем включають 30 питань: 
    -20 тестових завдань достатнього рівня складності (одна 
правильна відповідь з чотирьох запропонованих); 
    - 9 тестових завдань вище достатнього рівня складності (одна 
правильна відповідь з чотирьох запропонованих); 
    - одна задача високого рівня складності. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
     - з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
     - з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних 
завдань. 

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті у вигляді 
тестів, які включають 100 питань різного рівня складності на 1 
кредит навчальної дисципліни і проводяться Навчально-науковим 
центром незалежного оцінювання. 

Екзаменаційний тест для одного студента включає: 
- 30 питань достатнього рівня складності, які оцінюються по 0,9 

бала за правильну відповідь; 
- 9 питань вище достатнього рівня складності – 1 бал за 

правильну відповідь; 
- одне питання високого рівня складності – 4 бали. 
Всі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінювання. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної 
роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 
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     1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 
кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 
     0 % – завдання не виконано; 
     40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 
методичного або розрахункового характеру; 
     60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 
у розрахунках або в методиці; 
     80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 
     100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
     2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 
творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання 
із заокругленням до цілого числа): 
     0% – завдання не виконано; 
     40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 
не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
     60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  
     80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 
     100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання курсової роботи студентів  
денної та заочної форми навчання 

Модуль 2. 

Підготовка курсової роботи 
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до  5 до  20 до  20 до  10 до  5 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90–100 Відмінно 

82–89 
Добре 

74–81 

64–73 
Задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення  
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Фінанси» 

включає: 
1. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінанси» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
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спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
денної та заочної форм навчання / Ж.С. Шило – Рівне: НУВГП, 
2019, 104 с. 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13552 

2. Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінанси” 
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
денної та заочної форм навчання / Ж. С. Шило – Рівне: НУВГП, 
2019, 40 с. 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13551 

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування». / Ж.С. Шило Л.В. 
Пивоварчук – Рівне: НУВГП, 2016, 26 с. 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5156 

 
11. Рекомендована література 

 

Базова  
1. Фінанси: підручник. / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. 

Алексеєнко та ін.; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. К. : Знання, 
2008. 611 с. 

2. Венгер В. В. Фінанси : навч. посіб.  К. : ЦУЛ, 2009. 432 с. 
3. Вдовенко Л. О. Фінанси : навч. посіб. К. : Центр учбової 

літератури, 2010. 152 с. 
4. Базилевич В. Д. Державні фінанси. К. : Атіка, 2002. 
5. Василик О. Д. Теорія фінансів України. К. : ЦУЛ, 2004. 
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