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У навчальному 1юсібнику розкриваються основи фінансів та особливості окремих 

сфер системи фінансів України. 

Зміст навчального посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Фінанси». 

Програмою цієї дисципліни передбачено вивчення тем, які дають змогу сформувати у студе

нтів сучасні знання щодо сутності фінансів, змісту і ролі фінансів у господарській практиці, 

основ організації і функціонування фінансової системи держави в цілому та окремих її сфер і 

ланок, оволодіти принципами і методами ефективного управління фінансами в умовах роз

витку ринкових відносин. 

У навчальному посібнику до кожної теми наведені питання для самостійного контро

лю знань, тестові завдання, практичні завдання та завдання для самостійної роботи, список 

рекомендованих джерел. 

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей. Ним 

можуть користуватися викладачі, аспіранти та.всі ті, хто бажає професійно знати про фінан

си. 
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ВСТУП 

Сучасний стан розвитку української держави потребує оцінювання і 

осмислення перспектив розвитку усіх сфер фінансової системи. А це потребує 

професійно підготовленої та всебічно освіченої людини. У спішне прямування 

України до найбільш розвинутих країн світу неможливе без підвищення рівня 
освіти її громадян, починаючи від початкової освіти і закінчую';Іи вищою. 

Враховуючи це, для успішного розвитку України важливе значення має 

підготовка фахівців зі спеціальності «Фінанси», які б во,лоділи сучасними знан

нями щодо сутності фінансів, змісту},,Р,gлі фінансів у господарській практиці, 

основ організації і функціонущЦЩ'f, ,ф~~ансової системи держави в цілому та 
окремих її сфер і ланок, володіли прищщ,JІаМИ і методами ефективного управ

ління фінансами в умов~ розвитку ринкових відносин та глобалізації фінан.со
вих процесів. 

Навчальним планом підготовки бакалаврів з економіки передбачається 

обов'язкове вивчення дисципліни «Фінанси». Ця дисципліна посідає важливе 

місце серед навчальних предметів, що формують фахівців економічного про

філю. Типова програма цієї ;;~,исципліни передбачає вивчення студентами тем, 

які дозволяють сформувати сисJему знань з теоретичних та практич,них аспек
іів управління фінансовими відносинами, що виникають_ у процесі руху створе
ної вартості між державою, юридичними і фізичними особами та опосередко
цуються спеціалізованими фінансовими інститутами. 

· У навчальному посібнику матеріал викладено з урахуванням·вамог типо-
вої програми. До кожної теми наведені питання для самоконтролю знань, тес
тові завдання, практичні завдання та завдання для самостійної роботи, список 

рекомендованих джерел. Такий виклад матеріалу .сподіваємося дасть змогу сту

дентам закріпити й перевірити засвоєний зміст відповідної теми під час само
стійного.опрацювання та при проведенні аудиторних занять. 

Автори будуть вдячні читачам за пропозиції щодо удосконалення змісту 
навчального посібника. 
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