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ВСТУП 
 

Курс «Фінанси» є базовим у системі підготовки фахівців безпосередньо в 

області фінансів, а також в інших областях економіки. Вивчення 

фундаментальних основ і базових категорій є неодмінною умовою в освоєнні 

фінансової сфери. Засвоєння теоретичних основ фінансових відносин створює 

базу для вивчення ряду інституціональних фінансових дисциплін, таких як 

«Оподатковування», «Бюджет і бюджетна система», «Фінанси підприємств», 

«Міжнародні фінанси», «Страхування» і т.д. 

У даному курсі розкриваються теоретичні основи функціонування 

фінансів у матеріальному виробництві, а також у невиробничій сфері. 

Розглядається сутність загальнодержавних фінансів, їх функції і роль в 

економіці країни, склад фінансових ресурсів держави та їх розподіл у сучасних 

ринкових умовах. Важливе місце в курсі займає фінансова система країни. 

Велика увага приділяється фінансовій політиці держави, питанням 

оподатковування й організації бюджетів різних рівнів. 

Фінанси розглядатимуться як у відносно спрощеній так і досить 

глобальній і одночасно глибинної формах. Тобто, побутове сприйняття 

фінансів зв'язане з грошовими відносинами і фінансовою діяльністю, що 

відображається в доходах і витратах окремих суб'єктів фінансових відносин. 

Глобалізація дає можливість створити цілісне представлення про фінанси і 

фінансову систему як про єдине ціле. Глибинне вивчення фінансів характеризує 

сутність відносин, що складаються в суспільстві в процесі руху вартості 

створеного ВВП. Цей рух відображається в грошових потоках, що циркулюють 

між окремими суб'єктами фінансових відносин і зв'язані з формуванням їх 

доходів і здійсненням витрат. 

Таким чином, вивчення даної дисципліни формує в майбутніх фахівців 

систему поглядів і знань, що згодом допоможуть їм у вивченні різних 

економічних процесів. 

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка є 
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українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-

модульної системи організації навчального процесу. 

Програма розроблена на основі: 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра спеціальностей 

6.050100  «Економіка підприємства» та 6.050100 «Облік і аудит» (галузевий 

стандарт вищої освіти, 2004 р.); 

Освітньо-професійна програма перепідготовки спеціаліста напряму 0501 

– «Економіка і підприємництво» (галузевий стандарт вищої освіти, 2003 р.); 

Програма ухвалена кафедрою економіки підприємств міського 

господарства, протокол № 1 від 30.08.2010 р. та Вченою радою факультету 

післядипломної освіти та заочного навчання, протокол № 1 від 3 вересня  2010 р. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

Мета вивчення: основною метою викладання дисципліни «Фінанси» є 

надання фундаментальних знань з функціонування державних фінансів та їх 

впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. У результаті вивчення 

даного курсу студенти одержать загальне представлення про систему 

фінансових відносин, що склалися в даний час в Україні, що допоможе їм 

надалі вирішувати практичні задачі в цій сфері. Крім того, основні поняття 

даної дисципліни є базисом для вивчення подальших фінансових дисциплін. 

Завдання вивчення: вивчення суті та характерних ознак фінансів, їх ролі 

й місця в економічній системі, засад фінансової політики держави і механізму її 

реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії. 

Предмет вивчення у дисципліні: фінансові відносини, що виникають на 

різних рівнях економічної системи між державою, юридичними та фізичними 

особами. 

Таблиця 1.1 - Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

фахівця 

Дисципліни, що передують 
вивченню даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких 
спирається на дану дисципліну 

1) макроекономіка; 

2) гроші та кредит. 

1) фінанси підприємств; 

2) фінансове планування та прогнозування; 

3) фінансовий менеджмент; 

4) фінансове планування діяльності бюджетних 

установ; 

5) оподаткування. 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Модуль 1.                           ФІНАНСИ                                    (2,5 / 90) 
       (назва модулю)                                      (кількість кредитів/годин) 

Змістові модулі (ЗМ): 

ЗМ 1.1. Сутність та основи функціонування державних фінансів 
                (назва змістового модулю) 

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи 

1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії. 
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2. Генезис і еволюція фінансів. 

3. Фінансове право і фінансова політика 
 

ЗМ 1.2. Особливості функціонування фінансової системи України 
                                 (назва змістового модулю) 

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи 

4. Податки. Податкова система. 

5. Бюджет. Бюджетна система. 

6. Страхування. Страховий ринок. 

7. Фінансовий ринок. 

8. Фінанси суб’єктів господарювання. 

9. Міжнародні фінанси. 

ЗМ 1.3. Система управління фінансами 
                       (назва змістового модулю) 

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи 

10. Фінансовий менеджмент. 
 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння та знання 
(за рівнями сформованості) 

Сфери діяльності 
(виробнича, 
соціально-
виробнича, 

соціально-побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері 
(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 

виконавська, технічна, 
інші) 

Репродуктивний рівень: 
Ураховувати основні економічні 

процеси у професійній діяльності. 
Соціально-виробнича Управлінська 

Алгоритмічний рівень: 
Формувати й обробляти необхідну 

інформаційну базу щодо 
фінансової системи країни, 

бюджетного процесу, податкової 
системи 

Соціально-виробнича Управлінська 

Евристичний рівень: 
На основі аналізу сучасної 

економічної ситуації в Україні, 
використовуючи класифікацію 
економічних явищ, визначати 
пріоритети розвитку країни, її 
фінансової політики, напрямки 
роботи фінансових органів та 

інститутів 

Соціально-виробнича Управлінська 
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1.4. Основна навчальна література 

1. Ковалева А.М. Финансы. [Текст]: Учебное пособие. – М.: Финансы 

и статистика, 2009. 

2. Гикиш Л.В. Финансы. [Текст]: Учебное пособие. – К.: МАУП,  

2008, 92 с. 

3. Шуляк П.Н. Финансы предприятия [Текст]: 6-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006 г. - 712 с. 

4. Фінанси. [Текст]: Підручник / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк. – К.: 

КНЕУ, 2007. 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

ФІНАНСИ 

Мета вивчення: основною метою викладання дисципліни «Фінанси» є 

надання фундаментальних знань з функціонування державних фінансів та їх 

впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. 

Завданням цієї дисципліни є вивчення суті та характерних ознак 

фінансів, їх ролі й місця в економічній системі, засад фінансової політики 

держави і механізму її реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх 

взаємодії. 

Предмет вивчення у дисципліні: фінансові відносини, що виникають 

на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними та 

фізичними особами. 

Змістові модулі: сутність та основи функціонування державних 

фінансів, особливості функціонування фінансової системи України, система 

управління фінансами. 

ФИНАНСЫ 

Цель изучения: основной целью преподавания дисциплины «Финансы» 

является предоставление фундаментальных знаний по функционированию 

государственных финансов и их влияния на социально-экономическое 

развитие общества. 



 

9 

 

Задачей данной дисциплины является изучение сути и характерных 

признаков финансов, их роли и места в экономической системе, основ 

финансовой политики государства и механизма ее реализации, сфер и звеньев 

финансовой системы и их взаимодействия. 

Предмет изучения в дисциплине: финансовые отношения, которые 

возникают на различных уровнях экономической системы между 

государством, юридическими и физическими лицами. 

Смысловые модули: сущность и основы функционирования 

государственных финансов, особенности функционирования финансовой 

системы Украины, система управления финансами. 

FINANCE 

The studying purpose: a main objective of teaching of discipline "Finance" 

is granting of fundamental knowledge on functioning of public finances and their 

influences on social and economic development of a society.  

Problem of the given discipline is studying of an essence and characteristic 

signs of the finance, their roles and a place in economic system, bases of a financial 

policy of the state and the mechanism of its realization, spheres and links of a 

financial system and their interaction. 

Studying subject in discipline: financial relations which arise at various 

levels of economic system between the state, legal and physical persons. 

Semantic modules: essence and bases of functioning of public finances, 

features of functioning of a financial system of Ukraine, a control system of the 

finance. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни 

Заочна форма навчання 

 

Призначення: 
підготовка спеціалістів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS –2,5 
Модулів – 1, КР 
Змістових модулів – 3 
Загальна кількість 
годин – 90, КР 

Напрям 0501 «Економіка та 
підприємництво» 
7.050106 – «Облік і аудит» і 
7.050107 – «Економіка 
підприємства» 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
Спеціаліст 

Нормативна  
Рік підготовки: 1-й 
Семестр: 2-й 
Лекції – 6 год. 
Практичні – 4 год. 
Самостійна робота – 80 год.  з 
них КР – 15 год. 
Вид підсумкового контролю - 
іспит 

 

Примітка: У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під 

час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні 

питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також 

велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота 

студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської 

декларації. 

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

ЗМ 1.1. Сутність та основи функціонування державних фінансів 

Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії. 

Предмет науки про фінанси. Фінанси — специфічна форма суспільних 

відносин. Об’єктивні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як 

економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Специфічні ознаки 

фінансів, їх суспільне призначення. Фінансові ресурси як матеріальні носії 

фінансових відносин. 

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових 

відносин. Прості і складні фінансові категорії. Взаємозв’язок фінансів з 

іншими економічними категоріями. 
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Тема 2. Генезис і еволюція фінансів. 

Генезис категорії фінансів. Передумови та фактори історичного 

формування фінансів. Етапи еволюції фінансів. Еволюція фінансів України. 

 

Тема 3. Фінансове право і фінансова політика. 

Фінансове право як галузь публічного права. Предмет і метод 

фінансового права. Роль владних приписів у регулюванні фінансово-правових 

відносин. Особливості імперативного методу регулювання фінансових 

відносин. 

Система фінансового права. Загальна та Особлива частини. 

Співвідношення матеріальної та процесуальної сукупності фінансово-

правових норм. 

Джерела фінансового права. Нормативно-правовий акт. Міжнародний 

договір. Тенденції розвитку джерел фінансового права. 

Наука фінансового права та основні напрями ЇЇ розвитку на сучасному 

етапі. 

Зміст і значення фінансової політики. Принципи фінансової політики. 

Ланки фінансової політики. Фінансова стратегія і фінансова тактика. 

Фінансова політика в умовах фінансової кризи. Стабілізація фінансового стану 

в Україні та шляхи її забезпечення. 

ЗМ. 1.2 Особливості функціонування фінансової системи України. 

Тема 4. Податки. Податкова система. 

Економічна сутність і функції податків. Основні елементи податків. 

Класифікація податків. Податкова система держави і принципи її побудови. 

Сутність, функції та особливості стягнення прямих податків. Податок на 

прибуток. Податок на доходи громадян. Плата за землю. Податок з власників 

транспортних засобів. Податок на промисел. Податок на нерухомість. 

Сутність, функції та особливості стягнення непрямих податків. ПДВ. 

Акцизний збір. Мито. Сутність, функції та особливості стягнення платежів за 

ресурси й інших обов'язкових платежів. Місцеві податки і збори: особливості 
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встановлення адміністративно-територіальними одиницями. 

Тема 5. Бюджет. Бюджетна система. 

Державний бюджет як економічна категорія. Соціально-економічна 

сутність державного бюджету. Бюджетний пристрій і бюджетна система. 

Бюджетний пристрій в унітарних та федеративних державах. Правові основи 

бюджетної системи України. Складові елементи бюджетної системи України. 

Принципи бюджетного пристрою. Розподіл доходів та витрат між бюджетами 

в Україні. Види взаємовідносин між бюджетами різних рівнів. Бюджетний 

процес. Бюджетне планування. Бюджетний дефіцит і шляхи його скорочення. 

Тема 6. Страхування. Страховий ринок. 

Економічна сутність страхування, його функції. Страховий фонд, форми 

і методи його утворення і використання. Класифікація страхування. Види 

державного обов’язкового страхування. Організація страхової справи. 

Страховий ринок, його сутність і значення. Страхова послуга та особливості її 

реалізації. Державне регулювання страхової діяльності. Правові основи 

здійснення страхової справи в Україні. Здійснення контролю за діяльністю 

страхових органів. 

Тема 7. Фінансовий ринок. 

Зміст фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Ринок грошей: 

структура і суть; об’єкти та суб’єкти; характеристика облікового ринку та його 

особливості; характеристика міжбанківського ринку; операції на 

міжбанківському ринку. Ринок цінних паперів: місце ринку цінних паперів на 

фінансовому ринку; цінні папери, їх види та характеристика; функції і роль 

цінних паперів в економіці. Ринок капіталів: структура ринку капіталів; суть і 

функції кредиту; особливості функціонування банків як основних учасників 

ринку капіталів. Валютний ринок: поняття і структура; валютні операції; 

валютне регулювання та курсова політика НБУ. Грошово-кредитна система. 

Умови створення і перспективи розвитку фінансового ринку. 
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Тема 8. Фінанси суб’єктів господарювання. 

Сутність фінансів господарських суб’єктів і принципи їх організації. 

Грошові надходження від діяльності підприємств, їх склад і економічна 

характеристика. Валовий і чистий дохід. Загальний і чистий прибуток. 

Класифікація доходів і видатків. Фінансові ресурси. Власні і залучені грошові 

кошти. 

Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм. 

Джерела формування і напрямки використання фінансових ресурсів 

комерційних підприємств державної і недержавної форм власності. 

Взаємовідносини підприємницьких структур із бюджетом і цільовими 

державними фондами. Вплив галузевих факторів на організацію фінансів 

підприємств. 

Фінанси бюджетних установ. Кошторисне фінансування, його зміст і 

принципи. Неприбуткова діяльність громадських формувань і доброчинних 

фондів. 

Управління процесами формування і використання фінансових ресурсів 

господарських суб’єктів. Розроблення балансів грошових потоків і 

прогнозування. 

Тема 9. Міжнародні фінанси. 

Сутність міжнародних фінансів. Міжнародна валютно-фінансова 

система. Міжнародні розрахунки. Фінанси міжнародних організацій і 

фінансові міжнародні інститути. Валютне регулювання. Регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Міжнародне 

фінансування промислово-торгових фірм. Основи міжнародної банківської 

справи. 

ЗМ 1.3. Система управління фінансами 

Тема 10. Фінансовий менеджмент 

Сутність, мета і задачі фінансового менеджменту. Фінансовий 

менеджмент як система управління. Фінансовий менеджмент як орган 

управління. Функції і механізм фінансового менеджменту. 
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2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 

навчальної роботи студента 

Таблиця 2.1 - Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 

(заочне навчання) 

Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) та змістові модулі 

Всього, 
кредит/годин Лекц. 

Сем., 
пр. 

Лаб. СРС 

Модуль 2,5/90 6 4  80 
ЗМ 1.1. Сутність та основи 
функціонування державних фінансів 

1,0/36 2 2 - 25 

ЗМ 1.2. Особливості функціонування 
фінансової системи України 

1,5/54 4 2 - 25 

ЗМ 1.3. Система управління фінансами - - - - 30 
 

Таблиця 2.2. - Лекційний курс (заочне навчання) 

Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, 
абревіатура) 

Зміст 

7.050107 - ЕП 
7.050106 - ОіА 

ЗМ 1.1. Сутність та основи функціонування державних фінансів 2 
Предмет фінансової науки. Фінансові категорії. 
Генезис і еволюція фінансів. 

2 

Фінансове право і фінансова політика - 

ЗМ 1.2. Особливості функціонування фінансової системи 
України 

4 

Податки. Податкова система. 1 
Бюджет. Бюджетна система. 2 

Страхування. Страховий ринок. - 

Фінансовий ринок. 1 

Фінанси суб’єктів господарювання. - 
Міжнародні фінанси. - 

ЗМ 1.3. Система управління фінансами - 
Фінансовий менеджмент. - 

РАЗОМ 6 
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Таблиця 2.3 - Практичні заняття (заочне навчання) 

Кількість годин за 
спеціальностями, 

спеціалізаціями (шифр, 
абревіатура) Зміст 

7.050107 - ЕП 
7.050106 - ОіА 

ЗМ 1.1. Сутність та основи функціонування державних 
фінансів 

2 

Фінансове право і фінансова політика 2 
ЗМ 1.2. Особливості функціонування фінансової системи 

України 
2 

Страхування. Страховий ринок. 1 

Фінанси суб’єктів господарювання. 1 
Міжнародні фінанси. - 

ЗМ 1.3. Система управління фінансами - 
Фінансовий менеджмент. - 

РАЗОМ 4 
 

2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 

Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних 

навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на 

інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 

теоретичних і практичних проблем функціонування державних фінансів 

України та фінансової системи країни. 

Таблиця 2.4 - Самостійна навчальна робота студента 

Години Форми самостійної роботи (за змістовими 
модулями) ЕП, ОіА 

Форма звіту 

1 2 3 
ЗМ 1.1. Сутність та основи функціонування 

державних фінансів 
25  

1. Огляд основної та додаткової літератури 7 Конспект 

2. Вивчення категорій 7 Конспект 
3. Вивчення окремих питань з навчальних 

елементів «Фінансове право і фінансова 
політика», «Генезис і еволюція фінансів» 

3 Конспект 

4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 

4 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 

5. Вибір теми, складання плану та списку 
літератури контрольної роботи 

2 
Завдання для 
самостійної роботи  

6. Підготовка до екзамену 2 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 

ЗМ 1.2. Особливості функціонування фінансової 
системи України 

25  

1. Огляд основної та додаткової літератури 5 Конспект 

2. Вивчення категорій 5 Конспект 
3. Вивчення окремих питань з навчальних 

елементів «Страхування. Страховий ринок», та 
«Фінанси суб’єктів господарювання», 
«Міжнародні фінанси» 

5 Конспект 

4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 

4 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 

5. Підготовка тексту контрольної роботи  3 Текст  

6. Підготовка до екзамену 3 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 

ЗМ 1.3. Система управління фінансами 30  
1. Огляд основної та додаткової літератури 6 Конспект 

2. Вивчення категорій 5 Конспект 
3. Вивчення окремих питань з навчальних 

елементів «Фінансовий менеджмент» 
5 Конспект 

4. Розгляд контрольних запитань і прикладів 
тестових завдань 

6 
Відповіді у зошиті для 
практичних занять 

5. Підготовка контрольної роботи  4 
Текст і презентація 
реферату 

6. Підготовка до екзамену 4 Конспект, підручники  

РАЗОМ: 80  
 

2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

2.5.А. Засоби і форми поточного контролю (контрольні роботи, тестування та 

ін.). 

Види контролю та їх стислий текст Обсяг у годинах 

1. Виконання контрольної роботи. 
10 варіантів. Номер варіанту визначається за останньою цифрою 
залікової книжки студента. Контрольна складається з теоретичної та 
практичної частин. В теоретичній частині необхідно розглянути ті 
питання, які зазначені у завданні згідно варіанту. В практичній 
частині необхідно показати вміння застосовувати теоретичні знання 
та користуватись законодавчими актами та нормативною 
літературою. 
2. Вибіркове опитування на практичних заняттях. 

 

 

2.5.Б. Засоби і форми підсумкового контролю. 

Види контролю та їх стислий текст 

Письмовий іспит 
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2.6. Методи та критерії оцінювання знань 

Результати поточної навчальної діяльності з дисципліни “Фінанси” 

оцінюються таким чином: усне опитування, виконання практичних завдань, 

оцінювання результатів самостійної роботи студентів, які подаються у вигляді 

контрольної роботи. 

 Оцінка “відмінно” виставляється студентові, який виявив повне 

знання з поставлених питання, вільно володіння матеріалом, логічно та 

ґрунтовно відповідає на поставлені питання, вміє застосувати знання для 

вирішення проблем діяльності підприємства. 

 Оцінка “добре” виставляється студентові, який виявив повне 

знання з поставлених питань, але припускається логічної непослідовності, або 

не може застосувати отриманні знання при практичному розв’язанні сучасних 

проблем діяльності підприємства. При цьому, студент вміє виправити 

неточності відповіді після зауваження викладача та застосувати знання на 

практиці. 

  Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який виявив знання 

суттєвих елементів навчального матеріалу з незначними помилками, але має 

необхідні знання , щоб виправити їх з допомогою викладача. 

 Оцінка “незадовільно” виставляється, якщо студент не володіє 

знанням суттєвих елементів навчального матеріалу, припускається грубих 

помилок. 

2.7. Інформаційно – методичне забезпечення 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

1. Основні джерела 
1 2 

1. Ковалева А.М. Финансы. [Текст]: Учебное пособие. – М.: 
Финансы и статистика, 2009. 

ЗМ 1.1, ЗМ 1.2, ЗМ 1.3 

2.Гикиш Л.В. Финансы. [Текст]: Учебное пособие. – К.: 
МАУП,  2008, 92 с. 

ЗМ 1.1, ЗМ 1.2, ЗМ 1.3 

3.Шуляк П.Н. Финансы предприятия [Текст]: 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2006 г. - 712 с. 

ЗМ 1.2 

4.Фінанси. [Текст]: Підручник / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк. – 
К.: КНЕУ, 2007. 

ЗМ 1.1, ЗМ 1.2, ЗМ 1.3 
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Продовження табл. 
1 2 

5. Финансы. [Текст]: Учебник. Под ред. Романовского М.В., 
Врублевской А.В., Сабанти В.М. - М.: Юрайт-М, 2004. — 504 с. 

ЗМ 1.1, ЗМ 1.2, ЗМ 1.3 

6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: 
навч.пос. - К.: НІОС, 2008. 

ЗМ 1.1, ЗМ 1.2, ЗМ 1.3 

7. Опарін В.М. Фінанси. - К.: КНЕУ, 2005. ЗМ 1.1, ЗМ 1.2, ЗМ 1.3 
8. Кравченко В. Місцеві фінанси України: навч.пос. - К.: 
Знання, 2007. 

ЗМ 1.2, ЗМ 1.3 

9. Фінансовий менеджмент. [Текст]: Підручник / Кер. Кол. Авт. 
І наук. Ред.. проф.. А.М.Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с. 

ЗМ 1.3 

2. Додаткові джерела 
Основи оподаткування. [Текст]: Підручник /  П.К. Бечко, О.А. 
Захарчук/ Київ, 2009р. 

ЗМ 1.2 

Система оподаткування та податкова політика [Текст]: 
Підручник / В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко – К.:, 2006. 

ЗМ 1.2 

Бюджетна система України [Текст]: Підручник / Ю.В. 
Пасічник – К., 2006. 

ЗМ 1.2 

Бюджетна система України [Текст]: Підручник / О.Д. 
Василик, К.В. Павлюк – К., 2007. 

ЗМ 1.2 

Финансы.UA [Текст]: Учебное пособие / С.П. Захарченков – 
Харьков, 2008. 

ЗМ 1.1, ЗМ 1.2 

Державні фінанси України [Текст]: Підручник / М.І. Кармін. – 
К., 2008. 

ЗМ 1.1, ЗМ 1.2 

Державні фінанси України [Текст]: Підручник /, М.Л. Карлін 
– К., 2008. 

ЗМ 1.1, ЗМ 1.2 

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 
28.12.94 р. із змінами та доповненнями. 

ЗМ 1.2 

Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. 
із змінами та доповненнями. 

ЗМ 1.2 

Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 
22.05.03 із змінами та доповненнями. 

ЗМ 1.2 

Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 р. із 
змінами та доповненнями. 

ЗМ 1.2 

Закон України “Про розмір внесків на деякі види 
загальнообов’язкового державного соціального страхування” 
від 11.01.01 01 із змінами, внесеними згідно із Законами № 
2980-ІІІ від 17.01.02, № 3084-ІІІ від 07.03.02 та № 492-IV від 
06.02.03. 

ЗМ 1.2 

Закон України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне 
страхування” від 26.06.97 р. із змінами та доповненнями. 

ЗМ 1.2 

Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності” від 23.09.99 р. із змінами та доповненнями. 

ЗМ 1.2 

Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності” від 22.02.01 із змінами, внесеними 
згідно із Законами № 2980-ІІІ від 17.01.02 та № 660-IV від 
03.04.03. 

ЗМ 1.2 



 

19 

 

Продовження табл. 
1 2 

Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р. із змінами 
та доповненнями. 

ЗМ 1.2 

Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 
та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 
18.01.01 р. із змінами та доповненнями. 

ЗМ 1.2 

Закон України “Про державний бюджет на ХХХХ рік”. ЗМ 1.2 
Фінансовий менеджмент: [Текст] Навч. - метод. посібник для 
самост. вивч. дисц. / А.М. Поддєрьогін, Л.Д.Буряк, Н.Ю. 
Калач та ін. – К.: КНЕУ, 2007. 

ЗМ 1.3 

Фінанси підприємств: [Текст] Підручник / За ред. проф. А.М. 
Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2006. ЗМ 1.2 

3. Методичне забезпечення 
Конспект лекцій з курсу «Фінанси» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання 
спеціальностей 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит») / Автор: 
Г.І.Базецька. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 257 с. 
Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з курсу «Фінанси» (для 
студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.030504 – «Економіка 
підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит») /Укл.: Базецька Г.І. – Харків: ХНАМГ, 2010. – 12 с. 
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