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 ВСТУП 

У зв’язку із трансформаціями в економічній системі держави в останні роки 

фінансові спеціальності набули великого поширення. Висококваліфікованих 

фахівців-фінансистів потребують державні, комерційні структури, бюджетні 

організації, органи фіскальної служби, інвестиційні, страхові компанії. 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» надає комплекс знань в 

області загальнодержавних і місцевих фінансів, банківської і страхової справи, 

грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і 

оподаткування. Підготовка фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» має надзвичайно широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє 

здійснювати професійну діяльність у різних сферах економіки. 

Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху (навчальна практика)» має 

статус вибіркової і складена відповідно до освітньо-професійної програми 

(варіативна компонента) підготовки бакалавра спеціальності 072 – «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація професійної 

підготовки за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» з 

урахуванням світових тенденцій та професійна діяльність фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування у різних сферах фінансової, кредитної, 

банківської систем. 

Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна пов’язана з курсами «Політична 

економія», «Історія економіки та економічної думки», «Мікроекономіка та 

макроекономіка», «Фінанси», «Гроші і кредит» та ін. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні та нормативно-правові аспекти організації фінансово-економічної 

освіти в Україні. 

2. Сфери професійної діяльності фахівців з фінансів, банківської справи та 

страхування. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до фаху (навчальна 

практика)» є формування системи знань про сутність і зміст спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування», організацію навчального процесу, сприяння 

студентам в оволодінні базовими знаннями щодо сутності фінансово-економічної 

освіти, її ролі та призначення в забезпеченні сталого економічного розвитку 

України. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до фаху (навчальна 

практика)» є: 

– ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої 

освіти в Україні та її особливостями у ВНЗ;  

– ознайомити студентів з особливостями організації навчальної, науково-

дослідницької, самостійної і виховної роботи у ВНЗ, на відповідному факультеті, на 

випусковій кафедрі; 

– вивчити особливості формування навчального плану за спеціальністю 

«Фінанси, банківська справа та страхування» та основні вимоги до спеціалістів-

фінансистів;  

– довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати випускник 

даного професійного спрямування на підприємствах, в установах, організаціях; 

– вивчити передумови виникнення фінансів, їх сутність, тенденції розвитку 

фінансової науки, ознайомитися з сучасними фінансовими концепціями; 

– ознайомитися з основними сферами фінансів, банківської справи та 

страхування, які є базовими в професійній діяльності випускників ВНЗ 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– першочергові завдання підвищення ефективності управління фінансами на 

макро- та макрорівнях; 

– основні вимоги до спеціалістів-фінансистів; 

– передумови виникнення, основи розвитку фінансів, теоретичні, нормативно-

правові засади організації фінансів, банківської справи та кредиту; 
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– тенденції розвитку фінансової науки; 

вміти: 

– застосовувати одержані знання як основу для успішного подальшого 

оволодівання іншими фінансовими дисциплінами; 

– розробляти обґрунтовані пропозиції щодо вирішення фінансово-економічних 

питань; 

– застосовувати інноваційні методи підготовки фінансистів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та нормативно-правові аспекти організації 

фінансово-економічної освіти в Україні. 

 

 

Тема 1. Вища освіта в Україні. Організація навчального та виховного 

процесу у ВНЗ 

Поняття «вища освіта». Закон України «Про вищу освіту». Мета, головні 

завдання діяльності та правовий статус ВНЗ. Типи вищих навчальних закладів 

України. Рівні акредитації. Система управління вищою освітою та її складові. 

Ступеневість вищої освіти. 

Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS). Шкала оцінювання рівня 

засвоєння навчального матеріалу ECTS відповідно до національної та 100-бальної 

шкали університету. Система державних стандартів вищої освіти. 

Загальні відомості про ВНЗ. Структура управління та структурні підрозділи 

ВНЗ. Місце та роль факультету в організації навчально-виховного процесу 

студентів.  

Форми організації навчального процесу. Види навчальної діяльності. Основні 

документи з організації навчального процесу: понятійний апарат, терміни та 

визначення. 
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Тема 2. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ВНЗ 

Суть і складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу 

у ВНЗ. Класифікація джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової 

літератури, галузевих видань.  

Інформаційні можливості сайту ВНЗ. Бібліотека вищого навчального закладу 

як центр інформаційного забезпечення студентів. Пошук літературних джерел та 

спеціальних матеріалів в Інтернеті. Робота з електронними виданнями.  

Особливості стандартизації вищої фінансово-економічної освіти. 

Компетентнісна модель випускника ВНЗ спеціальності «Фінанси, банківська справа 

та страхування». Можливості кар’єрного зростання фахівців з фінансів, банківської 

справи та страхування. 

 

Тема 3. Роль випускової кафедри у підготовці фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування 

Мета, завдання, принципи підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та 

страхування. Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації 

підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, розробці 

варіативної компоненти освітньо-професійної програми, навчальних планів, 

формування навчально-методичного комплексу спеціальності, організація усіх видів 

практики та керування ними, викладання обов’язкових та вибіркових дисциплін, 

державна діагностика рівня знань студентів.  

Ознайомлення з навчальним планом, видами аудиторних занять. 

Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху. 

Організація навчальної, індивідуальної роботи зі студентами на випусковій кафедрі. 

Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за 

випусковою кафедрою. Організація науково-дослідної діяльності викладачів і 

студентів, зв’язки з практикою. Організація самостійної роботи студентів у процесі 

підготовки до семінарських і практичних занять.  

Консультації та їх значення. Практична підготовка студентів з фаху. Роль і 

місце навчальних практик у підготовці фінансистів. Застосування нових технологій 

навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному 

закладі та в організації самостійної роботи. Використання студентами навчально-
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методичних розробок кафедр ВНЗ, нормативних документів, галузевих та 

періодичних видань під час виконання СРС.  

Організація та методика впровадження різноманітних форм контролю знань 

студентів. Сутність комплексної діагностики знань студентів у ВНЗ. Технологія 

проведення фахових державних випробувань. Роль та місце науково-дослідної 

діяльності студентів у професійній підготовці фахівця.  

 

Змістовий модуль 2 Сфери професійної діяльності фахівців з фінансів, 

банківської справи та страхування. 

 

Тема 4. Історичні аспекти виникнення і розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування 

Генезис категорії фінансів. Фінанси як наука. Передумови формування 

теоретичних уявлень про фінанси. Розвиток фінансової науки у працях фізіократів, 

камералістів. Формування класичної теорії фінансів. Неокласична теорія фінансів. 

Новітні тенденції розвитку фінансової науки.  

Виникнення грошей, етапи становлення та розвитку товарно-грошових 

відносин. Монетарна політика держави. Історія становлення банківської справи. 

Витоки страхової справи. Вклад видатних вчених світу в розвиток фінансової науки 

у ХХ-ХХІ століттях. Основні фінансово-кредитні проблеми в Україні на сучасному 

етапі. 

 

Тема 5. Основи теорії фінансів 

Зміст категорій фінанси, гроші, кредит, спільні риси та відмінності. 

Сутність фінансів, їх необхідність, функції. Об’єкт, суб’єкти фінансових 

відносин. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових  відносин, їх види. Роль 

фінансів в соціально-економічному житті держави, суб’єктів господарювання, 

населення. Фінансова система, її суть. Основні сфери і ланки фінансової системи в 

Україні. Фінансовий апарат і його роль в управлінні грошовими потоками. 

Міжнародна фінансова система, її склад та значення. Необхідність, сутність грошей 

та кредиту, їх основні функції. Види кредиту та його призначення. Грошово-
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кредитна система: поняття, складові. Банківська система та її роль в соціально-

економічному житті держави, суб’єктів господарювання та населення. 

 

Тема 6. Державні фінанси та особливості діяльності фінансистів у даній 

сфері 

Суть і складові державних  фінансів. Поняття бюджету, його види. Доходи та 

видатки бюджету. Бюджетна система України: суть, основні засади побудови. 

Податки, їх види і роль в системі державних фінансів. Сутність податкової 

системи України. Державні цільові фонди. Соціальні позабюджетні фонди. Основні 

види доходів і витрат державних цільових фондів. Особливості діяльності 

фінансистів у секторі державних фінансів. 

Фінансові установи та служби України, їх завдання, функції, структура. 

Рахункова палата Верховної Ради України: основні напрямки діяльності. 

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Фонд 

загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань України. Пенсійний фонд 

України.Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття. 

 

Тема 7. Фінанси суб’єктів господарювання та підготовка фахівців для 

управління ними 

Сутність фінансів суб’єктів господарювання, їх основні ланки. Основи 

організації фінансів підприємств, установ і організацій. Основи комерційного 

розрахунку. Фінансові  ресурси підприємств, їх  класифікація. Джерела формування 

децентралізованих фінансових ресурсів. Поняття доходів, витрат. Фінансовий 

результат діяльності  підприємств. 

Сутність і види основних засобів та оборотних коштів підприємств. 

Мета та завдання управління фінансово-господарською діяльністю 

підприємств. Підготовка працівників для фінансових служб підприємств. Посадова 

інструкція економіста з фінансової роботи підприємства. Фінанси бюджетних 

організацій. Особливості формування та використання їх фінансових ресурсів. 
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Підготовка фахівців для ефективного управління грошовими потоками у бюджетній 

сфері. 

Тема 8. Фінансовий ринок і підготовка фахівців з фінансів,банківської 

справи та страхування  для роботи на ньому 

Сутність фінансового ринку, його структура, значення. Об’єкти й суб’єкти 

фінансового ринку. Ринок цінних паперів. Ринок кредитних ресурсів. Ринок грошей. 

Валютний ринок. Ринок фінансових послуг. Інфраструктура основних сегментів 

фінансового ринку. Підготовка кадрів для фінансових установ. Завдання підготовки 

працівників для банків і фінансових посередників. Особливості роботи фінансистів 

у страхових компаніях, ломбардах, кредитних спілках, фондових біржах. 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Закон України «Про освіту» /Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, 

№ 34, ст. 451 (зі змінами) [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний 

ресурс].– Режим доступу:http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-

vyschu-osvitu. 

3. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010  № 2456-VI // Відомості 

Верховної Ради. – 2010. – № 50 – 51. 

4. Податковий кодекс України : від 02 .12. 2010 р. № 2755-IV зі змінами 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

5. Аксьонова Ю.В. Методика викладання економічних дисциплін. Навч. посіб. 

– К.: КНЕУ, 2006. – 708 с. 

6. Алєксєєв І.В., Гориславець П.А., Ярошевич Н.Б., Партин Г.О. та інші. Вступ 

до фаху «Фінанси і кредит»: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм 

навчання напряму підготовки 6.030508  "Фінанси і кредит" – Львів: Видавництво 

Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. – 90 с 

7. Аніловська Г.Я., Марушко Н.С., Томаневич Л.М. Університетська освіта : 

Навч. посібник – Львів:”Магнолія-2006”, 2009.  – 370 с. 

http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu
http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu
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8. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової 

науки пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка: передмова та наук. 

редагування В. М. Федосова. – К. : Либідь, 2000. 

9. Василик О. Д. Теорія фінансів, підручник. – К. : ЦНЛ, 2005. – 480 с. 

10. Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Головко, С.О. Гримблат, Д.І. Барановський та 

ін. – Х. : Еспада, 2009. – 301 с. 

11. Зайцев О.В. Гроші та кредит. Лекційне викладення: навч. посіб. / О.В. 

Зайцев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. ─ 179 с. – Режим доступу: 

http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/moneycredit/ 

12. Збірник нормативних документів з впровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу / Укладачі: Ф.Б. Рогальський, Г.П. Чуйко, 

Т.М. Примак. – Херсон: ХНТУ, 2006. – 99 с. 

13. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посібник. – 5-ге вид., доп. і 

перероб. – К. : КНЕУ, 2009. – 240 с. 

14. Податкова система України:. Навч.- метод. Посібник для самостійного 

вивчення дисципліни/ Податкова система : навч.-метод. посіб. для самост. вивч.  

дисц. / [В. К. Хлівний,  О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, А. В. Пислиця та ін.]. ; 

кер. авт. кол. В. К. Хлівний.  — К. : КНЕУ, 2014. — 372.  

15. Рашкевич Ю.М. Болонський процес і нова парадигма вищої освіти: 

монографія / Ю.М. Рашкевич . Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 

168 с. 

16. Романенко О. Р. Фінанси : підручник. – К: Центр навчальної літератури, 

2006. – 310 с. 

17. Фінанси : підручник / за ред. Юрія С. І., Федосова В. М.– Київ : Знання, 

2008.– 611 с. 

18. Фінанси для фінансистів. Підручник./За заг. ред.. Говорушко Т.А. К.: 

ЦУЛ,2013.- 612 с. 

19. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні 

економічні теорії: Навч. посіб. / О.О. Шевченко – К. : ЦУЛ, 2012. – 288 с. 
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20. Шаварина М. П. Історія фінансів : навчальний посібник. – ТДЕУ, 2006. – 

247 с. 

Інтернет-ресурси 

21. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.minrd.gov.ua. 

22. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

23. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. — 

Режим доступу: http://www.minfіn.gov.ua. 

24. Офіційний сайт  Національного банку України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання поточний, модульний контроль, 

контрольні роботи. 

 

http://www.bank.gov.ua/
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