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                                                               Зразок 

  

Практичне заняття  №1.1 
 

Тема заняття: Суть фінансів, їх функції та роль. Фінансова система 

 
      Мета проведення заняття: закріпити теоретичні знання з питань сутності фінансів, їх 

функцій та ролі; засвоїти сутність фінансової системи та її складових. 

 

     Після виконаної роботи студент повинен: 

          знати: 

–  сутність фінансів та ознаки фінансових відносин; 

       – функції  та види фінансів; 

 – моделі функціонування фінансів; 

 – сутність фінансової системи та її складові; 

 – понятійно–термінологічний апарат, що характеризує фінанси; 

 – структуру фінансової системи України; 

       – сфери та ланки фінансової системи; 

вміти: 

 –  відрізняти грошові відносини від фінансових відносин; 

    – наводити характеристику основних понять та термінів, що характеризують 

фінанси; 

    – розкривати взаємозв’язок  понять, їх внутрішню логіку і модель функціонування 

фінансів. 

     – будувати структурно-логічну схему поняття «фінансова система». 

 

                                        Методичні рекомендації з виконання  

        Для перевірки засвоєння теоретичних знань студентам пропонується виконання 

тестових завдань. Після цього відбувається обговорення питань по матеріалам прочитаної 

лекції та питань, винесених на самостійне вивчення. 

      По запропонованій тематиці студенти готують реферати, з якими виступають перед 

групою  і які сприяють поглибленому засвоєнню питань теми. 

 

    Знайдіть правильну відповідь (одну або декілька) в наступних тестових завданнях 

  (зразок тестових завдань): 

 

     1.Фінанси- це: 

     А) засіб обміну і платежу; 

     Б) сукупність економічних відносин, що пов’язані з формуванням, розподілом і 

використанням фондів грошових коштів у процесі розподілу та перерозподілу валового 

внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу (НД); 

     В) засіб нагромадження й збереження вартості. 

 

                                                         Питання до обговорення 

1. Особливості фінансів як економічної категорії. 

2. Історія розвитку фінансів. 

3. Функції фінансів. 

4. Види фінансів та їх характеристика. 

       5. Сутність фінансової системи та її складових. 



 

                                                                   Теми рефератів 

 

1. Особливості фінансових категорій, їх сутність і загальна характеристика. 

2. Роль фінансів в економічному та суспільному житті країни.  

3. Необхідність фінансів в умовах товарного господарства. 

4. Особливості розвитку фінансової науки. 

5. Характеристика української фінансової школи. 

6. Права та обов’язки Міністерства фінансів.  

7. Управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств та організацій.  

8. Особливості сучасної фінансової системи України. 

9. Ефективна фінансова система як умова фінансової стабільності. 
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