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ПЕРЕДМОВА

Сучасний стан економічного розвитку вважаємо за необхід-
но визначати як «хаотичне структурування економіки». В умовах 
хаотичного структурування сучасної економіки, для якої прита-
манні інформатизація, нестабільність, динамічність, турбулент-
ність, глобалізація та інтеграція, актуальною є потреба загально-
го розвитку фінансової системи шляхом еволюції міжнародних, 
державних та приватних фінансів з урахуванням впливу зовніш-
ніх і внутрішніх факторів. 

Актуальні світові тенденції в економіці та суспільстві висува-
ють принципово нові вимоги до фінансової системи. Фінансова 
криза, наслідки якої відчуває зараз весь світ, засвідчила неготов-
ність переважної більшості держав на макрорівні та економічних 
суб’єктів на мікрорівні до функціонування в нестабільному зов-
нішньому середовищі. 

Входження України у світовий економічний простір, глоба-
лізація світової економіки та інтеграційні процеси, підвищений 
ризик, невизначеність та динамізм сучасної економічної ситуації 
в Україні та світі, зниження надійності та стабільності вітчизня-
ної фінансової системи, поява юридично відокремлених фінан-
сових установ, у яких перетинаються інтереси багатьох зацікав-
лених сторін обумовили перегляд вимог до формування прак-
тичних компетенцій студентів, які навчаються у вищих навчаль-
них закладах на економічних напрямах підготовки за ОКР «Ба-
клавр» при вивченні навчальної дисципліни «Фінанси».

Розвиток економіки тісно пов’язаний зі створенням ефек-
тивної фінансової системи. Це, в свою чергу, потребує глибо-
кого вивчення основ сучасної фінансової системи, дослідження 
сутності й особливостей її функціонування на рівні міжнарод-
них, державних та приватних фінансів, відстеження та врахуван-
ня міжнародного досвіду, а також перспективних можливостей 
розвитку фінансової системи України в цілому.

Фінанси – це наука, яка належить до циклу фундаменталь-
них економічних дисциплін і вивчає грошові відносини, які ви-
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никають в процесі розподілу і перерозподілу вартості валово-
го внутрішнього продукту і частини національного багатства у 
зв’язку з формуванням грошових доходів і накопичень у суб’єктів 
господарювання та держави, які використовуються на розшире-
не відтворювання, матеріальне стимулювання працюючих, задо-
волення соціальних та інших потреб суспільства. 

Навчальний посібник «Фінанси» спрямований на форму-
вання практичних навичок з теорії фінансів, засвоєння законо-
мірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як основи 
фінансової політики і розвитку фінансової системи.

Мета навчальної дисципліни “Фінанси” полягає в форму-
ванні у студентів базових знань з теорії фінансів, засвоєння зако-
номірностей їх функціонування на марко- і мікрорівнях як тео-
ретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової сис-
теми.

Навчальний посібник «Фінанси» спряє формуванню загаль-
ного розуміння функціонування фінансової системи, розкриває 
особливості державних фінансів (макрорівень), приватних фі-
нансів (макрорівень) та міжнародних фінансів.

Основними завданнями навчальної дисципліни – є вивчен-
ня сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; за-
кономірностей їх еволюційного розвитку теоретичних основ дер-
жавних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціо-
нування фінансової системи держави.

Навчальна дисципліна «Фінанси» структурована за змістом, 
логікою викладання та формою і, відповідно, складається з 4 ло-
гічно пов’язаних модулів:

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика фінансів.
Змістовий модуль 2. Державні фінанси (макрорівень).
Змістовий модуль 3. Приватні фінанси (мікрорівень).
Змістовий модуль 4. Міжнародні фінанси.
Навчальний посібник включає 19 тем, які розкрито в 36 роз-

ділах. У кожному розділі представлені теоретична частина, пи-
тання для обговорення, тести, практичні завдання з наведенням 
порядку їх розв’язання, контрольні питання та завдання для са-
мостійного виконання. 

Теми, що розглядаються, проілюстровано відповідним ста-
тистичним матеріалом, який характеризує окремі аспекти фінан-
сової системи України та надає студентам можливість аналізува-
ти відповідні фінансові показники в динаміці з 2008 по 2013 рр. 
включно.

Для індивідуальної самостійної роботи в навчальному посіб-
нику запропоновано 6 індивідуальних завдань, виконання яких 

спрямовано на формування індивідуальних фінансових практич-
них компетенцій у студентів. 

Структура посібника сприяє ефективній діяльності і викла-
дачів, і студентів на заняттях з вивчення дисципліни «Фінан-
си» за рахунок відповідності навчальному плану та розроблено-
му змісту.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:
вміти:

– оцінювати стан фінансової політики держави;
– розраховувати основні види податків;
– аналізувати доходи та видатки державного бюджету Укра-

їни;
– аналізувати доходи та видатки місцевих бюджетів України;
– аналізувати виконання державного та місцевих бюджетів;
– оцінювати стан страхового ринку України;
– аналізувати динаміку платежів з обслуговування та пога-

шення державного зовнішнього та внутрішнього боргу;
– оцінювати динаміку бюджетного дефіциту та його вплив 

на національну економіку;
– оцінювати стан фінансового ринку країни;
– порівнювати доходи та видатки бюджетів різних країн;
– аналізувати стан платіжного балансу країн.
Навчальна дисципліна «Фінанси» належить до нормативних 

дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. 
Навчальний посібник побудований за східчастим принци-

пом та передбачає можливість вивчення курсу «Фінанси» сту-
дентами, які навчаються за ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 
«Економіка та підприємництво» й 0306 «Менеджмент» та погли-
бленого вивчення цього курсу для студентів спеціальності «Фі-
нанси і кредит» (з цією метою відповідні теми та практичні за-
няття відокремлено знаком «*» ). 

Навчальний посібник «Фінанси» розроблений кафедрою 
міжнародних фінансів та банківської справи Дніпропетровського 
університету імені Альфреда Нобеля (колектив авторів: д-р екон. 
наук, проф. С.А. Кузнецова, канд. екон. наук, доц. В.М. Варе-
ник та канд. екон. наук, ст. викладач М.М. Вакулич) під керів-
ництвом завідувача кафедри, академіка АЕНУ, доктора еконо-
мічних наук, професора С.А. Кузнецової.

Використання в навчальному процесі навчального посібни-
ка «Фінанси» буде сприяти опануванню та ефективному вико-
ристанню здобутих знань та професійних компетенцій у сфері 
міжнародних, державних та приватних фінансів.


