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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Вступ до фаху» передбачає ознайомлення студентів із 

особливостями навчального процесу у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка. У результаті вивчення курсу студенти 

отримують знання щодо формування вмінь та навичок фахівця з фінансів. 

Дана дисципліна формує усвідомлення студентами майбутньої 

спеціальності, змісту вищої освіти та фахової підготовки, комплексу 

фундаментальних і професійних знань, особливостей організації та змісту 

освітньої програми підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та 

страхування на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у ЗВО, сутності 

навчального плану щодо підготовки зазначених фахівців. 

Мета дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни «Вступ до фаху» є теоретико-

методологічні, організаційно-економічні та практичні аспекти формування і 

розвитку фінансової системи України. 

Метою вивчення дисципліни «Вступ до фаху» є формування у студентів 

уявлення про майбутню спеціальність, ознайомлення з її змістом і завданнями 

фінансової діяльності, особливостями організації підготовки фахівців з 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Завдання вивчення дисципліни «Вступ до фаху» полягає в ознайомленні 

студентів із основними положеннями про організацію вищої освіти України 
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та її особливостями у ЗВО, освоєнні теоретичних основ вивчення фінансів, які 

будуть розширені при подальшому вивченні фінансових дисциплін, а також 

формування знань щодо місця та ролі фахівця з фінансів, банківської справи. 

Література для вивчення 

дисципліни 

1. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2014, № 37-38, 2004 с. 

2. Наказ МОН України «Стандарт вищої освіти за спеціальністю 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти» № 729 від 24.05.2019 р. // Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/05/2019-11-05-072-finansi-bankivska-sprava-ta-

strakhuvannya-bakalavr.pdf.  

3. Внукова Н.М. Фінанси: вступ до фаху [навчальний посібник] / 

Н.М. Внукова, В.І. Успаленко. – Харків: БУРУН і К, 2005. – 352 с. 

4. Волохова І.С., Шикіна Н.А., Волкова О.Г. Фінанси: Навчальний 

посібник: експрес курс / [Волохова І.С., Шикіна Н.А., Волкова О.Г. та ін.] за заг. ред. 

Волохової І.С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с. 

5. Вступ до фаху «Фінанси, банківська справа та страхування» : навчальний 

посібник / Л.О. Шкварчук. – Львів : Простір-М, 2019. – 230 с. 

6. Вступ до фаху за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» : навчальний 

посібник / В.П. Божко ; Міністерство освіти і науки України, Національний 

аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – 

Харків : ХАІ, 2014. – 83 с. 

7. Катан Л.І., Демчук Н.І., Бабенко-Левада В.Г., Журавльова Т.О. Банківська 

система: навч. посібник / [Л.І. Катан, Н.І. Демчук, В.Г. Бабенко-Левада, 

Т.О. Журавльова] за ред. І.М. Мазур. – Дніпро: Пороги, 2017. – 444с. 

8. Романенко О.Р. Фінанси: підручник для ВНЗ / О.Р. Романенко. – К.: Центр 

учбової літератури, 2016. – 310 с. 

9. Фінанси для фінансистів [текст]: підручник. / О.А. Шеремет, І. В. Дем`яненко, 

К. В. Багацька [ та ін.] за заг. ред. Т. А. Говорушко. - К.: «Центр учбової літератури», 

2013.- 612с.  

10. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. 

кол.; – Київ, 2019. – 272 с. 

Обсяг курсу 

Аудиторні години:                48 годин 

з них: 

лекції                                      32 годин; 

практичні заняття                 16 годин. 

Самостійна робота                42 годин. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

а) знати  

− місце та роль вищої освіти у структурі освітньої системи; 

− соціально-економічну сутність, функції і роль фінансів; 

− структуру та принципи побудови фінансової системи; 

− сутність фінансів держави та домогосподарств; 

− економічний зміст і принципи будови бюджетної системи; 

− сутність та типи банківських систем; 

− складові податкової системи та податкову політику; 

− принципи та види страхування; 

 

б) уміти 

− оперувати фінансово-економічною термінологією; 

− об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в 

суспільстві; 

− розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх 

особливостей у сфері державних фінансів; 

− розробляти обґрунтовані пропозиції щодо вирішення фінансово-

економічних питань; 

− застосовувати одержані знання як основу для успішного подальшого 

оволодіння іншими фінансовими дисциплінами. 

Ключові слова 

Фінанси, фінансист, фінансова система, бюджет, бюджетна система, 

банківська справа, банківська система, податкова система, податкова справа, 

митна справа, страхування, страховий ринок. 
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Формат курсу Проведення лекцій, семінарських та практичних занять, консультацій. 

Теми 

Тема 1. Загальні основи спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Тема 2. Суть та роль фінансів у суспільстві. 

Тема 3. Фінансова система України. 

Тема 4. Фінанси суб’єктів господарювання. 

Тема 5. Бюджет і бюджетна система. 

Тема 6. Основні ознаки банківської системи України. 

Тема 7. Особливості податкової системи України. 

Тема 8. Страхування та страховий ринок. 

Підсумковий контроль, 

форма 
Поточний контроль/залік. 

Пререквізити 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси», «Гроші і кредит», 

«Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва», «Банківська система», 

«Страхування», «Податковий менеджмент». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

 

Навчальна дискусія, лекції-візуалізації, робота в малих групах, семінари-

дискусії, мозковий штурм, імітаційна ділова гра. 

Необхідне обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

• практичні (семінарські)/самостійні – 50% семестрової оцінки. 

Максимальна кількість – 50 балів; 

• модульна контрольна робота – 50% семестрової оцінки. Максимальна 

кількість – 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 

20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька 

видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів). Перескладання (модулів, 

контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за наявності поважних 

причин (наприклад, довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 

контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану 

літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, 

карантин) навчання може відбуватись в он-лайн формі. Студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом.  

Уся література, яка надається викладачем, має використовуватись 

виключно в освітніх цілях є без права передачі її третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

Питання до модульної 

контрольної роботи 

1. Актуальність і практичне значення підготовки фахівців зі 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».  

2. Вимоги МОН до фахівця першого рівня вищої освіти (бакалавр) зі 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».  

3. Проблеми підготовки фахівців для фінансової системи. 

4. Сутність фінансів та предмет фінансової науки.  

5. Ознаки та функції фінансів.  

6. Роль фінансів у суспільстві.  

7. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями. 



8. Поняття фінансової системи, її структура, властивості та принципи 

побудови.  

9. Характеристика сфер та ланок фінансової системи.  

10. Система управління фінансами в Україні.  

11. Сучасні проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи її 

вдосконалення. 

12. Сутність фінансів суб’єктів господарювання та їх роль у складі 

фінансової системи.  

13. Фінансові результати діяльності підприємства.  

14. Організація фінансів суб’єктів господарювання. 

15. Призначення бюджету в економіці.  

16. Економічна сутність бюджету, його ознаки.  

17. Бюджетна система та бюджетний устрій.  

18. Теоретичні аспекти організації міжбюджетних відносин. 

19. Банківська система: суть, типи, принципи та функції.  

20. Структурні компоненти банківської системи України.  

21. Повноваження і операції НБУ.  

22. Основи грошово-кредитної політики.  

23. Основні засади державного регулювання банківської системи. 

24. Сутність та характеристика податків.  

25. Класифікація податків.  

26. Податкова система.  

27. Економічна природа та сутність страхування.  

28. Види страхування.  

29. Страховий ризик та його складові. 

Опитування 
Опитування проводиться на семінарських та практичних заняттях у вигляді 

есе, реферату, вирішення тестових завдань, доповідей та презентацій. 

 

  



 

 

              СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Тиж-

день 
Тема 

Форма  

заняття/ 

години 

Результати навчання Завдання 

1 2 3 4 5 

1-2 

Тема 1. Загальні 

основи спеціальності  

«Фінанси, банківська 

справа та 

страхування» 

Лекція/ 

семінар 

 

4 год./2 год. 

Знати базові поняття щодо актуальності, сутності та 

практичного значення спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

Вміти опрацьовувати нормативно-правові документи з 

питань вищої освіти в Україні та нормативно-правову 

базу з фінансової діяльності. 

Аналізувати зміст і завдання фінансової діяльності, 

особливості організації підготовки фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Тестові 

завдання. 

 

Виконання 

самостійної 

роботи. 

 

Підготовка 

рефератів 

 

Есе. 

 

Доповіді та 

презентації 

3-4 
Тема 2. Суть та роль 

фінансів у суспільстві  

Лекція/ 

семінар 

 

4 год./2 год. 

Знати сутність, ознаки та функцій фінансів, а також 

роль фінансів у суспільстві. 

Вміти об’єктивно оцінювати економічні процеси та 

фінансову політику держави.  

Аналізувати фінансові відносини в суспільстві. 

5-6 
Тема 3. Фінансова 

система України 

Лекція/ 

семінар 

 

4 год./2 год. 

Знати сутність та структуру фінансової системи. 

Вміти швидко опановувати зміни, які відбуваються у 

фінансовій системі України та світу. 

Аналізувати економічні процеси та фінансову політику 

держави. 

7-8 

Тема 4. Фінанси 

суб’єктів 

господарювання 

Лекція/ 

семінар 

 

4 год./2 год. 

Знати сутність фінансів суб’єктів господарювання та їх 

роль у складі фінансової системи. 

Вміти розрізняти організаційно-правові форми 

господарювання підприємств господарських об’єднань в 

Україні. 

Аналізувати фінансові результати діяльності 

підприємства. 

9-10 
Тема 5. Бюджет і 

бюджетна система 

Лекція/ 

семінар 

 

4 год./2 год. 

Знати сутність бюджету, його специфічні ознаки, 

функції, а також основні засади формування бюджетної 

політики України. 

Вміти оцінювати стан державного та місцевого 

бюджетів. 

Аналізувати чинники, що впливають на стан бюджету 

держави. 

11-12 

Тема 6. Основні 

ознаки банківської 

системи України 

Лекція/ 

семінар 

 

4 год./2 год. 

Знати сутність та структурні компоненти банківської 

системи України. 

Вміти систематизувати принципи побудови банківських 

систем. 

Аналізувати елементи банківської інфраструктури та їх 

складові. 

13 

Тема 7. Особливості 

податкової системи 

України 

Лекція/ 

семінар 

 

4 год./2 год. 

Знати сутність податку, його специфічні ознаки та 

функції; основні засади функціонування податкової 

системи України.  

Вміти визначати вид непрямих та прямих податків. 

Аналізувати склад загальнодержавних і місцевих 

податків та зборів.  

14 
Тема 8. Страхування 

та страховий ринок 

Лекція/ 

семінар 

 

4 год./2 год. 

Знати сутність страхування та страхового ринку. 

Вміти відрізняти поняття «страховий захист», 

«страховий випадок» та «страхова подія». 

Аналізувати види страхування, зміст та призначення 

кожного. 

 


