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Зразок 

Тема: Суть фінансів, їх функції та роль 

Питання для самостійної роботи 

1. Призначення і роль фінансів у економічному та соціальному розвитку суспільства. 

2. Фінанси та інші економічні категорії.   
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Методичні рекомендації 

1. При опрацюванні першого питання теми студенти повинні зрозуміти роль 

фінансів як основного інструменту розподілу і перерозподілу ВВП. Знати, що за 

допомогою фінансів держава здійснює розподіл суспільного продукту не тільки в 

натурально-речовій формі, а і по його вартості. Уяснити, що це дає можливість і 

необхідність контролю за забезпеченням вартісних і натурально-речових пропорцій в 

процесі розширеного відтворення. 

           Студенти повинні знати особливості фінансів як ефективного регулятора усіх сфер 

економічного життя суспільства; проаналізувати, яким чином економічні інструменти 

господарювання безпосередньо пов’язані з фінансами. 

           Розглянути роль фінансів у розвитку соціальної сфери країни, зрозуміти процеси 

формування та використання коштів, направлених на забезпечення соціальної сфери. 

         2. Вивчаючи друге питання, студентам необхідно зрозуміти, що фінанси тісно 

пов’язані з чинними економічними категоріями і, зокрема, такими, як ціна, кредит, 

собівартість, заробітна плата. Необхідно проаналізувати ці зв’язки і зрозуміти ступінь їх 

взаємного впливу.  

 

Питання для самоконтролю 

              1. Поясніть, як фінанси, як економічний інструмент господарювання, здатні 

кількісно і якісно впливати на суспільне виробництво. 

              2. Охарактеризуйте три головні напрями фінансового впливу на процеси 

суспільного розвитку. 

               3. Як здійснюється фінансове регулювання економічних і соціальних процесів? 

               4. Проаналізуйте взаємозв’язок фінансів і кредиту. 

               5. Охарактеризуйте взаємозв’язок фінансів і собівартості. 

               6.  Проаналізуйте  зв’язок фінансів і заробітної плати. 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387365&lang=uk-UA
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