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Додаток 

Силабус навчальної дисципліни  

«Фінанси» 
 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітня програма Фінанси і кредит 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Базова  

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 2  курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції –  24 год.   

Практичні (семінарські) –  24 год. 

Лабораторні – …. год. 

Самостійна робота –  102  год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен  

Кафедра  Фінансів, к. 35(Л), 8 (057) 702-18-36 (додатковий 3-79)., 

сайт кафедри: http://www.kaffin.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Голофаєва Ірина Петрівна, доцент, к.е.н., доцент  

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

 irinaa_g@ukr.net 

Дні занять Четвер 2 та 3 пари 

Консультації Четвер 14-00 кафедра фінансів ауд. 35 (Л) очні / 

дистанційні; відповідно до графіку / за домовленістю з 

ініціативи здобувача; індивідуальні / групові 

Мета навчальної дисципліни  

формування у студентів системи компетентностей зодо застосовування на практиці в процесі 

своєї професійної діяльності та повсякденного життя засвоєні знання з закономірностей 

функціонування фінансів на мезо- макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової 

політики і розвитку фінансових систем та набуті практичні навички щодо визначення, аналізу, 

оцінки, контролю показників формування, розподілу, використання централізованих та 

децентралізованих грошових доходів та фондів фінансових ресурсів 

Передумови для навчання 

Макроекономіка, мікроекономіка, статистика, менеджмент, економічний аналіз  

 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теорія фінансів та основи державних фінансів 

Тема 1. Предмет фінансової науки.  Сутність та функції фінансів 

Тема 2. Фінансова система та фінансова політика держави 

Тема 3. Податки. Податкова система  

Тема 4. Бюджет. Бюджетна система 

Тема 5. Державні цільові фонди  

Змістовий модуль 2. Фінанси суб’єктів господарювання, фінансовий ринок та інститути 

міжнародних фінансів 

Тема 6. Фінанси суб’єктів господарювання  

Тема 7. Фінансовий менеджмент 

Тема 8. Страхування. Страховий ринок 

Тема 9. Фінансовий ринок 

Тема 10. Міжнародні фінанси 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

(за необхідності) 

http://www.kaffin.hneu.edu.ua/


 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

Лекції, практичні заняття,глосарій, РПНД, 

контрольні роботи 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7037. 

Рекомендовані джерела 

Основні: 

1. Фінанси : навчальний посібник [Електронний ресурс] / І. В. Журавльова, О. В. 

Гаврильченко, О. П. Полтініна та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора І. В. Журавльової. 

– Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 330 с. 

2. Романенко О. Р. Фінанси : підручник / О. Р. Романенко. – 4-те вид. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2009. – 312 с. 

3. Смоляк В. А. Страхування : навч. посіб. / В. А. Смоляк. – Харків : ІНЖЕК, 2007. – 270 с. 

. Фінанси : підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: 

Знання, 2012. – 687 c. 

Додаткові: 

1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua. 

323  

2. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.  

3. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу 

: http://www.nssmc.gov.ua.  

4. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг України. – Режим доступу : https://nfp.gov.ua. 

Система оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, 

практичних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 

балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 35 балів); 

Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максимальна кількість – 40 балів, 

мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів) 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті 

дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни ) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції 6 

Практичні заняття 6 

Презентація 8 

Письмова контрольна робота 10 

Колоквіум 30 

Екзамен (за наявності) 40 

Максимальна кількість балів 100 

 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7037
http://www.bank.gov.ua/
http://www.nssmc.gov.ua/
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35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, 

залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.  

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів заборонено (в тому числі із 

використанням мобільних девайсів) 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7037. 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «04» вересня 2020р. Протокол № 2. 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7037

