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Теми семінарських занять 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  Денна 

форма 

навчання  

Заочна 

форма 

навчання 

1 Тема 1.  Суть фінансів, їх функції і роль 

Тема: Необхідність, суть і роль фінансів в  умовах ринкової 

економіки 

2 - 

2 Тема 2. Фінансова система України  

Тема: Структура і принципи побудови  фінансової системи 

2 - 

3 Тема 3. Фінансова політика держави 

Тема: Фінансове планування і фінансовий механізм  

4 - 

4 Тема 13. Фінансовий ринок 

Тема: Основи організації фінансового ринку.  

2 - 

5 Тема 14. Міжнародні фінанси 

Тема: Основи організації міжнародних фінансових відносин 

2 - 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Разом 12 - 



                                                                                                                                               

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 

 

ТЕМА: НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ І РОЛЬ ФІНАНСІВ В УМОВАХ 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: розкрити суть фінансів, як одної з конкретних історичних форм 

економічних відносин, функціонування яких пов’язано з об’єктивною 

необхідністю розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту 

 

Виховна мета: усвідомлення студентами  основних ознак фінансів, а також 

розглянути прояв сутності фінансів у реальній практичній діяльності, яка 

проявляється через характеристику функцій, які притаманні даній категорії 

 

Міжпредметні зв’язки: політекономія, фінанси підприємств, гроші та 

кредит  

План заняття: 

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на заняття. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- повідомлення плану заняття. 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення – 10 

хвилин. 

 

Основні терміни: фінанси, фінансові відносини, фінансові ресурси, функції 

фінансів, фонди грошових коштів, централізовані фінансові ресурси, 

децентралізовані фінансові ресурси 

 

Література: 

1. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос. (для студ. вищ. навч.закл.)/В.В. Венгер. – К.: 

ЦУЛ, 2009 

2. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч.посіб. – 2-ге вид., доп. і 

перероб. – К.: КНЕУ, 2005 

3. Фінанси: Навч. посіб./В.С.Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г.Благун, І.Р. Чуй. – 

К.: Знання, 2006 

4. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. 4-те вид. – К: ЦУЛ, 2009  

 

Питання для контролю знань студентів (усне опитування) 

1. Що є предметом фінансової науки? 

2. Які фінансові категорії складають понятійний апарат фінансової науки? 

3. Які соціально-економічні передумови виникнення фінансів? 

4. У чому полягає сутність фінансів? 



                                                                                                                                               

 

 

5. Які ознаки притаманні фінансам і в чому їх відмінність від грошей? 

6. У чому полягає сутність і механізм дії розподільчої функції фінансів? 

7. Що являє собою контрольна функція фінансів і яким чином вона 

реалізується у практичній діяльності? 

8. Яку роль відіграють фінанси в економічній системі? 

9. Яким чином фінанси впливають на суспільне виробництво? 

 

Тематика реферативних виступів 

1. Дискусійні питання суті і функцій фінансів в економічній літературі 

2. Характерні ознаки і двоїстий характер фінансів 

3. Обєкти і суб’єкти фінансових відносин 

4. Фінансові ресурси: суть, класифікація, джерела формування та напрями 

використання 

5. Взаємозвязок і відмінності фінансів з іншими економічними категоріями у 

процесі вартісного розподілу. 

 

Тести 

1. Фінанси - це 

А) усі види доходів держави і підприємств; 

Б) еквівалент коштів; 

В) економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і 

використанні грошових коштів; 

Г) формування і використання засобів державного бюджету 

 

2. Об’єктами фінансових відносин є: 

А) прибуток, податки, цінні папери; 

Б) валовий суспільний продукт і національний доход; 

В) грошові доходи; 

Г) держава, підприємства, громадяни 

 

3. Суб’єктами фінансових відносин є: 

А) національний дохід і валовий суспільний продукт; 

Б) держава, підприємства, громадяни; 

В) надходження від державних позик; 

Г) податки, цінні папери, валюта 

 

4. Виділити ознаки фінансів: 

А) грошові відносини між суб’єктами; 

Б) рівноправність держави й інших суб’єктів фінансових відносин; 

В) фінансові відносини носять фондовий характер; 

Г) матеріальною основою існування і функціонування фінансів є не тільки 

гроші. 

 

5. Посилення ролі фінансів у ринковій економіці виражається так:  

А) ускладнення взаємозв’язку між суб’єктами, що хазяюють; 

Б) фінанси перестають бути самостійною сферою грошових відносин; 

В) гроші, виконуючи функцію обігу, стають капіталом; 



                                                                                                                                               

 

 

Г) зниження ролі фінансів на макрорівні і збільшення їхнього значення на 

макрорівні. 

 

6. Системний характер формування і виконання бюджету означає: 

А) визначений склад і сума державних доходів і витрат; 

Б) визначений склад і структура державних доходів і витрат, а також їхнє 

законодавче закріплення; 

В) законодавче закріплення порядку надходження податків у бюджет; 

Г) основні групи видаткової частини бюджету практично не мінялися 

протягом тривалого часу. 

 

7. Суспільне призначення фінансів: 

А) формування і використання грошових фондів держави за допомогою 

особливих форм руху вартості; 

Б) рух вартості без участі готівки перерахуванням коштів по рахунках 

кредитних установ;  

В) грошові відносини по мобілізації ресурсів у розпорядженні держави; 

Г) грошові відносини, пов’язані з використанням державних засобів на 

потреби держави. 

 

8. Розподільча функція фінансів проявляється через: 

А) заходи фінансового впливу; 

Б) керуючі рішення фінансової служби;  

В) розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень; 

Г) концентрацію фінансових ресурсів. 

 

9. Функція фінансів «утворення доходів» має також іншу назву: 

А) здійснення витрат; 

Б) розподільча; 

В) нагромадження капіталу; 

Г) системотворча. 

 

10.  Функція утворення доходів виявляється через: 

А) своєчасну і повну концентрацію фінансових ресурсів у фондах коштів; 

Б) розподіл і перерозподіл усіх грошових надходжень; 

В) заходи фінансового впливу; 

Г) стимулювання росту фінансових ресурсів. 

 

Підведення підсумків 

- з кожного виступу студентів робити короткий висновок із вказівками на 

позитивні та негативні сторони; оцінка виступу; 

- коментоване виставлення оцінок; 

- загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно 

допрацювати; 

- рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення окремих 

важливих питань семінару; 



                                                                                                                                               

 

 

- оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, які 

будуть на ньому розглянуті. 

 

Рекомендації щодо підготовки до семінару 

Готуючись до семінару, необхідно: 

- звернути увагу на те, що він охоплює тему «Необхідність, суть і роль 

фінансів в умовах ринкової економіки»; 

- повторити такі поняття, як фінанси, фінансові відносини, фінансові ресурси, 

функції фінансів, фонди грошових коштів, централізовані фінансові 

ресурси, децентралізовані фінансові ресурси; 

- ознайомитись з функціями фінансів; 

- розглянути механізм формування та використання фінансових ресурсів 

суспільства; 

- ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на різні підходи щодо 

визначення фінасів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 

ТЕМА: ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: розглянути сукупність форм, методів і важелів фінансового впливу на 

економічний розвиток суспільства, а також розглянути склад планів формування, 

розподілу і використання фінансових ресурсів на рівні окремих суб’єктів 

господарювання 

 

Виховна мета: усвідомлення студентами  основних елементів фінансового 

механізму,  чинників за допомогою яких  фінансовий механізм сприяє реалізації 

завдань фінансової політики, а також сутності і завдань фінансового планування 

 

Міжпредметні зв’язки:  фінанси підприємств 

План заняття: 

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на занятті. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- повідомлення плану заняття. 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення – 10 

хвилин. 

 

Основні терміни: фінансова політика, фінансова стратегія, фінансова 

тактика, податкова політика, бюджетна політика, грошово-кредитна політика, 

фінансовий механізм, фінансові інструменти  

 

Література: 

1. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос. (для студ. вищ. навч.закл.)/В.В. Венгер. – К.: 

ЦУЛ, 2009 

2. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч.посіб. – 2-ге вид., доп. і 

перероб. – К.: КНЕУ, 2005 

3. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики 

фінансів): Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002 

4. Фінанси: Навч. посіб./В.С.Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г.Благун, І.Р. Чуй. – 

К.: Знання, 2006 

5. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. 4-те вид. – К: ЦУЛ, 2009  

 

Питання для контролю знань студентів (усне опитування) 

1. У чому полягає сутність фінансової політики? 

2. Що таке фінансовий механізм? 

3. Які складові елементи фінансового механізму? 



                                                                                                                                               

 

 

4. Яким чином фінансовий механізм сприяє реалізації завдань фінансової 

політики? 

5. У чому сутність і завдання фінансового планування?  

6. Що являють собою індивідуальні та зведені фінансові плани? 

7. Які існують методи фінансового планування? 

8. З якою метою складається баланс фінансових ресурсів і витрат держави? 

9. Які існують об’єкти  і суб’єкти управління фінансами? 

 

Тематика реферативних виступів 

1. Поняття фінансового механізму та його складові елементи 

2. Взаємодія фінансового механізму з фінансовою політикою 

3. Фінанси як суб’єкт управління 

4. Стратегічне і оперативне планування. 

5. Зведений баланс фінансових ресурсів держави 

 

Тести 

1. Фінансова система – це єдина система, тому що: 

А) вона базується на єдиному джерелі ресурсів усіх ланок; 

Б) джерелом централізованих грошових фондів є національний доход; 

В) її функція – забезпечення певних темпів розвитку всіх галузей 

промисловості; 

Г) фінансова складається тільки з однієї ланки. 

 

2. Найбільш динамічною частиною фінансової політики є: 

А) стратегія керування фінансами; 

Б) тактика керування фінансами; 

В) фінансовий механізм; 

Г) функціональна система керування 

 

3. Основоположником регулюючої фінансової політики є: 

А) А. Сміт; 

Б) Д.Рікардо; 

В) Дж. Кейнс; 

Г) Мальтус. 

 

4. Виділити функціональні елементи керування фінансами: 

А) планування; 

Б) кредитування; 

В) оперативне керування; 

Г) вибір фінансового механізму. 

 

5. Директивний фінансовий механізм включає такі інструменти:  

А) податки; 

Б) фінансове планування ; 

В) форми і види грошових фондів підприємств; 

Г) організація бюджетного устрою. 

 



                                                                                                                                               

 

 

6. Напрямки діяльності, що визначають довгострокову і середньострокову 

перспективу використання фінансів – це:: 

А) тактика керування фінансами; 

Б) організація фінансових відносин; 

В) стратегія керування фінансами; 

Г) фінансові інструменти. 

 

7. Невтручання держави в економіку – це основна риса певного типу 

фінансової політики, а саме: 

А) класичного; 

Б) регулюючого;  

В) планово-директивного. 

 

8. Вибрати правильні висловлення: 

А) основою фінансової системи служать фінанси підприємств; 

Б) фінансова система не має єдиного джерела ресурсів усіх ланок;  

В) фінанси мають дві функції: розподільчу і контрольну; 

Г) фінанси суб’єктів, що хазяюють, включають фінансові ресурси державних 

і колективних суб’єктів. 

 

9. Серед достоїнств класичного типу фінансової політики варто виділити: 

А) стимулювання державних витрат; 

Б) ефективність податків з погляду механізму їхнього стягування; 

В) простоту системи керування фінансами; 

Г) багатоцільове регулювання економіки з боку держави. 

 

10.  Серед особистостей фінансового механізму регулюючого типу 

фінансової політики виділяють: 

А) стимулювання державних витрат, за рахунок яких формується додатковий 

попит; 

Б) законодавче закріплення прибуткового податку по прогресивних ставках з 

метою вилучення доходів, що використовуються у вигляді заощаджень; 

В) обмеження держаних витрат; 

Г) вилучення невикористаних відповідно до держаного плану фінансових 

ресурсів підприємств. 

 

Підведення підсумків 

- з кожного виступу студентів робити короткий висновок із вказівками на 

позитивні та негативні сторони; оцінка виступу; 

- коментоване виставлення оцінок; 

- загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно 

допрацювати; 

- рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення окремих 

важливих питань семінару; 

- оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, які 

будуть на ньому розглянуті. 

 



                                                                                                                                               

 

 

 

 

Рекомендації щодо підготовки до семінару 

Готуючись до семінару, необхідно: 

- звернути увагу на те, що він охоплює тему «Фінансова політика держави»; 

- повторити такі поняття, як фінансова політика, фінансова стратегія, 

фінансова тактика, податкова політика, бюджетна політика, грошово-

кредитна політика, фінансовий механізм, фінансові інструменти; 

- ознайомитись з сукупністю форм і методів, за допомогою яких 

забезпечується система розподілу і перерозподілу ВВП, формування та 

використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання; 

- розглянути об’єкти фінансового планування, а також методику складання 

фінансових планів; 

- ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на різні методи фінансового 

планування (нормативний, розрахунково-аналітичний, балансовий і метод 

економіко-математичного моделювання). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 

 

ТЕМА: СТРУКТУРА І ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ 

СИСТЕМИ 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: розглянути принципи побудови,  структурні компоненти та 

організаційні основи фінансової системи 

 

Виховна мета: усвідомлення студентами  принципів побудови фінансової 

системи нашої країни, як сукупності відокремлених, але взаємопов’язаних між 

собою сфер фінансових відносин, що мають особливості в мобілізації та 

використанні фінансових ресусів, відповідний апарат управління та правове 

забезпечення 

 

Міжпредметні зв’язки:  фінанси підприємств, казначейська справа, 

бюджетна система 

План заняття: 

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на заняття. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- повідомлення плану заняття. 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення – 10 

хвилин. 

 

Основні терміни: фінансова система, фінансовий апарат, сфери фінансових 

відносин, ланки фінансових відносин, фінанси суб’єктів господарювання, 

державні фінанси, страхові фонди, фінансовий ринок, міжнародні фінанси 

 

Література: 

1. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос. (для студ. вищ. навч.закл.)/В.В. Венгер. – К.: 

ЦУЛ, 2009 

2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч.посіб./ за заг.ред 

В.Д. Базилевича. – К.: Атіка, 2002 

3. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч.посіб. – 2-ге вид., доп. і 

перероб. – К.: КНЕУ, 2005 

4. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики 

фінансів): Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002 

5. Фінанси: Навч. посіб./В.С.Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г.Благун, І.Р. Чуй. – 

К.: Знання, 2006 

6. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. 4-те вид. – К: ЦУЛ, 2009  

 



                                                                                                                                               

 

 

Питання для контролю знань студентів (усне опитування) 

1. Що являє собою фінансова система за внутрішньою будовою? 

2. Який існує зв'язок між окремими сферами та ланками фінансової системи? 

3. У чому сутність фінансової системи за організаційною структурою? 

4. Які фінансові органи і фінансові інституції здійснюють управління 

фінансами в Україні? 

5. Які завдання покладено на Міністерство фінансів? 

6. Які функції і повноваження має Державна податкова адміністрація? 

7. Які функції Державного казначейства? 

8. Яка сфера діяльності Контрольно-ревізійної служби? 

9. Які функції виконує Рахункова палата? 

10.  Яку роль відіграють Національний банк і комерційні банки в управлінні 

фінансами?   

 

Тематика реферативних виступів 

1. Управління фінансовою системою 

2. Принципи організації державних фінансів 

3. Взаємозв’язок фінансової системи і фінансової політики держави 

4. Особливості побудови фінансових систем різних країн  

 

Тести 

1. Фінансова система- це: 

А) контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави; 

Б) сукупність фінансових методів і форм, інструментів і важелів впливу на 

соціально-економічний розвиток суспільства; 

В) сукупність відносно відокремлених форм фінансових відносин; 

Г) грошово-кредитний механізм. 

 

2.  За внутрішньою будовою фінансова система є: 

А) сукупністю фінансових органів і інститутів; 

Б) сукупністю відносно відокремлених взаємопов’язаних фінансових 

відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу і 

перерозподілу ВВП; 

В) конкретними видами фінансових ресурсів, які знаходяться у 

розпорядженні підприємств; 

Г) системою замкнутих перерозподільчих відносин. 

 

3. Яка організаційна структура фінансової системи?   

А) сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими 

потоками; 

Б) сукупність грошових фондів, що знаходяться у розпорядженні суб’єктів 

господарювання; 

В) сукупність фінансово-кредитних установ; 

Г) апарат управління фінансовою діяльністю підприємства. 

 

4. Які принципи побудови фінансової системи?   

А) єдність і функціональне призначення; 



                                                                                                                                               

 

 

Б) єдність і централізм; 

В) комерційний розрахунок і функціональне призначення; 

Г) централізм і функціональне призначення. 

 

5. Державні фінанси найбільш повно характеризуються як:  

А) складова частина фінансової системи, її центральна підсистема, через яку 

здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток; 

Б) система грошових фондів, зосереджених у руках держави і призначених 

для забезпечення властивих їй функцій; 

В) система грошових фондів, що забезпечують процес виробництва та 

відтворення у рамках конкретного суб’єкта господарювання; 

Г) грошові фонди, що формуються з доходів громадян. 

 

6. Загальнодержавні цільові фонди характеризуються як: 

А) сукупність фінансових ресурсів, що акумулюються у державному 

бюджеті; 

Б) сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні 

Міністерства фінансів; 

В) система перерозподільчих відносин, спрямована на підвищення 

економічного і соціального рівня життя суспільства; 

Г) сукупність фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні 

централізованих або регіональних органів управління і мають цільове 

призначення. 

 

7. У фінансовій системі виділяють такі сфери фінансових відносин:: 

А) державні фінанси і фінансовий ринок; 

Б) фінанси суб’єктів господарювання і державні фінанси;  

В) міжнародні фінанси, державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінансовий ринок; 

Г) макро- і мікроекономіка. 

 

8. Сфера фінансових відносин поділяється на такі ланки: 

А) бюджет держави і фінанси державного сектора економіки; 

Б) бюджет держави, державний кредит, страхування; 

В) бюджет держави, державний кредит, загальнодержавні цільові фонди, 

фінанси державного сектора; 

Г) бюджет держави, фонди цільового призначення, страхування. 

 

9. Страхування як відокремлена ланка фінансової системи відображає: 

А) сукупність особливих замкнутих перерозподільчих відносин з приводу 

формування і використання страхових резервів за рахунок коштів 

страхувальників; 

Б) державну централізацію фінансових ресурсів і підприємницьку діяльність 

держави; 

В) відносини, при яких держава виступає позичальником; 

Г) рух вартості між окремими країнами. 

 



                                                                                                                                               

 

 

10. Фінансовий ринок як забезпечуюча сфера фінансової системи поділяється 

на такі ланки : 

А) державні цільові фонди і страхування; 

Б) ринок грошей і ринок капіталів; 

В) фінанси державного сектора і державний кредит; 

Г) правильні відповіді 1 і 2. 

 

Підведення підсумків 

- з кожного виступу студентів робити короткий висновок із вказівками на 

позитивні та негативні сторони; оцінка виступу; 

- коментоване виставлення оцінок; 

- загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно 

допрацювати; 

- рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення окремих 

важливих питань семінару; 

- оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, які 

будуть на ньому розглянуті. 

 

Рекомендації щодо підготовки до семінару 

Готуючись до семінару, необхідно: 

- звернути увагу на те, що він охоплює тему «Фінансова система України»; 

- повторити такі поняття, як фінансова система, фінансовий апарат, сфери 

фінансових відносин, ланки фінансових відносин, фінанси суб’єктів 

господарювання, державні фінанси, страхові фонди, фінансовий ринок, 

міжнародні фінанси; 

- ознайомитись з типами фінансових систем, їх характерними ознаками; 

- розглянути структуру фінансової системи України; 

- ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на характеристику ланок 

фінансової системи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 

 

ТЕМА: ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: розглянути механізм функціонування фінансового ринку, а також види 

цінних паперів, які на ньому використовуються 

 

Виховна мета: усвідомлення студентами  особливостей організації руху 

грошових коштів на фінансовому ринку, який складається з  риноку цінних 

паперів і риноку кредитних ресурсів 

 

Міжпредметні зв’язки:  економіка, фінанси підприємств, бюджетна 

система, банківська справа, гроші та кредит 

План заняття: 

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на занятті. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- повідомлення плану заняття. 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення – 10 

хвилин. 

Основні терміни: фінансовий ринок, ринок цінних паперів, ринок позикових 

капіталів, фінансові посередники, цінні папери, фондова біржа 

 

Література: 

1. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос. (для студ. вищ. навч.закл.)/В.В. Венгер. – К.: 

ЦУЛ, 2009 

2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч.посіб./ за заг.ред 

В.Д. Базилевича. – К.: Атіка, 2002 

3. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч.посіб. – 2-ге вид., доп. і 

перероб. – К.: КНЕУ, 2005 

4. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики 

фінансів): Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002 

5. Фінанси: Навч. посіб./В.С.Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г.Благун, І.Р. Чуй. – 

К.: Знання, 2006 

6. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. 4-те вид. – К: ЦУЛ, 2009  

 

Питання для контролю знань студентів (усне опитування) 

1. Що є об’єктивною передумовою функціонування фінансового ринку? 

2. В чому полягає економічна сутність фінансового ринку? 

3. Що являє собою фінансовий ринок з організаційної сторони? 

4. Які існують складові фінансового ринку? 



                                                                                                                                               

 

 

5. За якими ознаками структурується фінансовий ринок? 

6. Що являє собою ринок грошей? 

7. Що таке фондовий ринок? 

8. Які інструменти використовуються на ринку цінних паперів? 

9. Які суб’єкти функціонують на ринку цінних паперів? 

10. Які функції виконує фондова біржа?   

 

Тематика реферативних виступів 

1. Класифікація фінансових ринків 

2. Фінансові посередники на фінансовому ринку 

3. Комісійна і комерційна діяльність на фондовій біржі 

4. Суть, види, призначення приватизаційних цінних паперів 

 

Тести 

1. Фінансовий ринок - це: 

А) купівля-продаж основних фондів на товарних біржах; 

Б) система кругообігу і перерозподілу фінансових активів між 

постачальниками та споживачами капіталу; 

В) механізм страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних 

осіб; 

Г) система розподілу ВВП. 

 

2.  Фінансові ринки виконують такі функції: 

А) трансформація вільних накопичених коштів у позиковий капітал; 

Б) об’єднання (консолідація) дрібних розрізнених грошових заощаджень; 

В) фінансування держави, населення та інших суб’єктів економіки; 

Г) правильні відповіді 1, 2, 3. 

 

3. Виділяють такі інструменти фінансових ринків:  

А) ринкові цінні, боргові зобов’язання, папери міжбанківського ринку; 

Б) векселі і похідні цінні папери; 

В) ф’ючерси; 

Г) заставні свідоцтва. 

 

4За роллю на фінансових ринках цінні папери поділяють на:  

А) короткострокові і довгострокові; 

Б) інвестиційні і ринкові; 

В) основні, допоміжні, похідні; 

Г) строкові і безстрокові. 

 

5. Які із цінних паперів належать до основних? 

А) чеки; 

Б) акції, облігації; 

В) акції і облігації; 

Г) опціони і свопи. 

 

6. Цінні папери: 



                                                                                                                                               

 

 

А) грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини 

позики та взаємовідносини між особою, яка їх випустила, а також їх 

власником; 

Б) документи, що засвідчують передачу прав володіння нерухомиим майном; 

В) система перерозподільчих відносин, спрямована на підвищення 

економічного і соціального рівня життя суспільства; 

Г) сукупність фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні 

централізованих або регіональних органів управління і мають цільове 

призначення. 

 

7. У фінансовій системі виділяють такі сфери фінансових відносин: 

А) державні фінанси і фінансовий ринок; 

Б) фінанси суб’єктів господарювання і державні фінанси;  

В) облікові реєстри з ведення рахунків цінних паперів; 

Г) розрахункові документи, що використовуються для здійснення платежів 

між юридичними особами. 

 

8. Ринок цінних паперів є складовою частиною: 

А) фінансового ринку; 

Б) кредитного ринку; 

В) ринку засобів виробництва; 

Г) ринку товарів і послуг. 

 

9. Хто із суб’єктів належить до інвесторів на ринку цінних паперів? 

А) акціонерні товариства; 

Б) фізичні особи, корпоративні підприємства, держава, фінансово-кредитні 

установи; 

В) державні підприємства та організації; 

Г) нерезиденти України. 

 

10. Грошовий ринок охоплює такі сегменти: 

А) ринок капіталів і депозитів; 

Б) обліковий, міжбанківський і валютний ринки; 

В) ринок цінних паперів; 

Г) ринок основних і похідних цінних паперів. 

Підведення підсумків 

- з кожного виступу студентів робити короткий висновок із вказівками на 

позитивні та негативні сторони; оцінка виступу; 

- коментоване виставлення оцінок; 

- загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно 

допрацювати; 

- рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення окремих 

важливих питань семінару; 

- оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, які 

будуть на ньому розглянуті 

Рекомендації щодо підготовки до семінару 

Готуючись до семінару, необхідно: 



                                                                                                                                               

 

 

- звернути увагу на те, що він охоплює тему «Фінансовий ринок»; 

- повторити такі поняття, фінансовий ринок, ринок цінних паперів, ринок 

позикових капіталів, фінансові посередники, цінні папери, фондова біржа; 

- ознайомитись з механізмом функціонування фінансового ринку; 

- розглянути види цінних паперів та їх загальну характеристику; 

- ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на характеристику функцій 

та повноважень фондової біржі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 

 

ТЕМА: ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ 

ВІДНОСИН 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: розглянути сукупність перерозподільчих відносин, що виникають у 

зв’язку з формуванням і використанням на світовому або міжнародному рівнях 

фондів фінансових ресурсів 

 

Виховна мета: усвідомлення студентами  системи руху грошових потоків в 

міжнародних фінансових відносинах, а також напрямів діяльності міжнародних 

фінансових організацій і міжнародних фінансових інституцій 

 

Міжпредметні зв’язки:  гроші та кредит 

План заняття: 

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на заняття. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- повідомлення плану заняття. 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення – 10 

хвилин. 

 

Основні терміни: міжнародні фінанси, фінанси міжнародних організацій, 

міжнародні фінансові інститути, міжнародний валютний ринок, міжнародний 

ринок цінних паперів, Міжнародний валютний фонд, група Світового банку, 

Європейський центральний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку 

 

Література: 

1. Венгер В.В. Фінанси: навч.пос. (для студ. вищ. навч.закл.)/В.В. Венгер. – К.: 

ЦУЛ, 2009 

2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч.посіб./ за заг.ред 

В.Д. Базилевича. – К.: Атіка, 2002 

3. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч.посіб. – 2-ге вид., доп. і 

перероб. – К.: КНЕУ, 2005 

4. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики 

фінансів): Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002 

5. Фінанси: Навч. посіб./В.С.Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г.Благун, І.Р. Чуй. – 

К.: Знання, 2006 

6. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. 4-те вид. – К: ЦУЛ, 2009  

 

 



                                                                                                                                               

 

 

Питання для контролю знань студентів (усне опитування) 

1. Що являють собою міжнародні фінанси і в чому їх призначення?   

2. За якими напрямами можуть бути згруповані міжнародні фінансові 

відносини? 

3. Які існують міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові 

інституції? 

4. Як формується бюджет ООН і за якими напрямами витрачаються його 

кошти? 

5. Які завдання і функції покладено на Європейський союз? 

6. Які функції виконує МВФ? 

7. Які фінансові інституції входять до групи Світового банку і які функції 

вони виконують? 

8. В чому полягає призначення міжнародного фінансового ринку? 

9. Що являє собою міжнародний ринок кредитних ресурсів і які функції він 

виконує? 

10.  На яких засадах функціонує міжнародний ринок цінних паперів? 

 

Тематика реферативних виступів 

1. Суть, види, фінансово-правової форми організації зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні 

2. Валютне регулювання. Види валютних обмежень 

3. Методика встановлення валютного курсу в Україні 

4. Види і форми міжнародних розрахунково-кредитних відносин. 

 

Тести 

1. Валютна система -це: 

А) сукупність валютних цінностей; 

Б) державно-правова форма організації валютних відносин; 

В) інституціональний механізм, який визначає відносини з приводу купівлі-

продажу іноземної валюти; 

Г) сукупність економічних відносин, пов’язаних з функціонуванням валюти і 

сформованих на основі інтернаціоналізації господарських звязків. 

 

2. Основою національної валютної системи є: 

А) установлена законом грошова одиниця держави; 

Б) валютний курс; 

В) конвертованість валют; 

Г) базисна валюта. 

 

3. Валюта може бути:   

А) вільно конвертованою; 

Б) частково конвертованою; 

В) неконвертованою; 

Г) світовою. 

 

4.Що таке валютний курс?   



                                                                                                                                               

 

 

А) ціна грошової одиниці однієї країни, що виражається в грошовій одиниці 

іншої країни; 

Б) офіційний обмінний курс валюти; 

В) можливість вільного обміну валюти на гроші іншої країни; 

Г) рівновелике співвідношення двох грошових одиниць. 

 

5.Вільноконвертовані валюти, затверджені в даний час Міжнародним 

фондом:  

А) долар США; 

Б) ліра Італії; 

В) фунт стерлінгів Англії; 

Г) крона Швеції. 

 

6. Міжнародна валютно-кредитна установа, що має статус 

спеціалізованого відділення ООН і створена на міжнародній валютно-

фінансовій конференції в Бретон-Вудсі в 1944 р., називається: 

А) Світовим банком; 

Б) Європейським банком реконструкції і розвитку; 

В) Міжнародним валютним фондом; 

Г) Банком міжнародних розрахунків. 

 

7.Головною метою Європейського центрального банку є: 

А) збереження і створення нових робочих місць; 

Б) скорочення заборгованості країн-членів Європейського економічного і 

валютного союзу;  

В) еономічний зріст Європи; 

Г) стабільність цін і захист від інфляції. 

 

8. Що таке ринок євровалют? 

А) ринок євродоларів; 

Б) ринок валют країн-учасниць ЄВС; 

В) ринок міжбанківських короткотермінових операцій; 

Г) ринок готівкових обмінних операцій. 

 

9. Які основні форми міжнародних розрахунків? 

А) вексель, чек, готівка; 

Б) банківський переказ, інкасо, акредитив, розрахунки за відкритими 

рахунками, вексель, чек; 

В) документарний акредитив; 

Г) поштовий переказ. 

 

10. Що означає «валютний арбітраж»? 

А) розрахункові операції в міжнародній торгівлі; 

Б) розрахунки між підприємствами; 

В) міжбанківські операції; 

Г) валютні операції, що проводяться з метою конверсії і отримання зиску. 

 



                                                                                                                                               

 

 

Підведення підсумків 

- з кожного виступу студентів робити короткий висновок із вказівками на 

позитивні та негативні сторони; оцінка виступу; 

- коментоване виставлення оцінок; 

- загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно 

допрацювати; 

- рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення окремих 

важливих питань семінару; 

- оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, які 

будуть на ньому розглянуті. 

 

Рекомендації щодо підготовки до семінару 

Готуючись до семінару, необхідно: 

- звернути увагу на те, що він охоплює тему «Міжнародні фінанси»; 

- повторити такі поняття, як міжнародні фінанси, фінанси міжнародних 

організацій, міжнародні фінансові інститути, міжнародний валютний ринок, 

міжнародний ринок цінних паперів, Міжнародний валютний фонд, група 

Світового банку, Європейський центральний банк, Європейський банк 

реконструкції та розвитку; 

- сутністю та призначенням міжнародних фінансів; 

- розглянути діяльність міжнародних фінансових організацій та міжнародних 

фінансових інституцій; 

- ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на характеристику 

фінансового ринку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


