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 Вступ 

«Фінансова думка України» - це освітня дисципліна, яка розглядає 
питання історичного розвитку фінансової думки в історії людства 
взагалі і окремо України від стародавнього світу до сучасності. 
Предметом курсу«Фінансова думка України» є закономірності та 
особливості еволюції фінансової думки в працях українських вчених-
фінансистів. 
Мета дисципліни: формування системного бачення еволюції світової 
фінансової думки, вивчення та творче осмислення основних етапів 
історичного розвитку і особливостей сучасного стану фінансової 
думки в історії людства взагалі і окремо України в контексті 
критичного аналізу наукового доробку учених-фінансистів, розгляд 
фінансових теорії давнини та сучасності, їх вплив на розвиток 
фінансів. 
Зміст курсу«Фінансова думка України» передбачає розгляд 
фінансових теорій давнини і сучасності, їх вплив на розвиток 
фінансів, дозволяє одержати необхідну суму знань, яка відповідає 
вимогам до фахівців вищої кваліфікації. 

Основні задачі вивчення навчальної дисципліни: 
- формування фінансового мислення та систематизація 

теоретичних  фінансових знань щодо сучасних наукових 
досягнень у фінансовій сфері; 

- дослідження особливостей становлення і розвитку фінансової 
думки в Україні; 

- визначення впливу фінансової думки Заходу на формування  і 
розвиток української фінансової думки; 

- визначення специфічних особливостей та рис української 
наукової школи держаних фінансистів; 

- дослідження теоретичних розробок представників української 
класичної школи державних фінансів у галузі бюджету, 
міжбюджетних відносин, оподаткування і державного кредиту; 

- обґрунтування пропозицій щодо можливостей використання 
теоретичних положень української класичної школи державних 
фінансів з метою підвищення ефективності функціонування 
державних фінансів України і подальшого розвитку вітчизняної 
фінансової науки; 
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- вироблення практичних навичок адаптації сучасних наукових 
досягнень до потреб вітчизняного бізнесу в умовах ринкової 
економіки. 

Об’єктом дисципліни є наукове відображення в українській економічній думці ґенези грошово

Практичні заняття націлені на вивчення здобувачами вищої освіти  
питань еволюційного розвитку фінансової думки України, її місце в 
світовій фінансовій науці. 

           Самостійна робота здобувачів вищої освіти повинна бути 
направлена на поглиблене вивчення окремих тем, питань, 
нормативних документів, Законів України, додаткової літератури, що 
впливатиме на розширення економічно-фінансового кругозору 
фахівця. 

Результати навчання. У результаті вивчення даної дисципліни 
здобувач вищої освіти повинен набути ряд глобальних компетенцій: 
мати уявлення про особливості та тенденції сучасного цивілізованого 
розвитку та його фінансові аспекти; ознайомитися з економічно-
фінансовим різноманіттям народів та бути здатним з повагою 
ставитися до нього, проводити дослідження фінансової сфери в 
міжнародному масштаб, критично мислити та вміти вирішувати 
важливі проблеми фінансів на основі інноваційних підходів.   

Після вивчення дисципліни «Фінансова думка України» здобувач 
вищої освіти повинен знати: 
- еволюцію фінансової думки України у контексті основних 
етапів розвитку; 

- економічні погляди найбільш видатних представників 
вітчизняної фінансової думки; 

- чітко орієнтуватись в основних школах, течіях, напрямках 
розвитку фінансової думки України, у т.ч. й сучасних. 

Здобувач вищої освіти повинен уміти: 

-        застосувати набуті знання при аналізі фінансових явищ, 
процесів та їх відображенні в фінансовій думці; 

-        пояснювати взаємозв’язок між фінансовими фактами, 
фінансовою історією та фінансовою думкою. 

Склад, обсяг і терміни виконання змістових модулів 
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Плани практичної роботи студентів 

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади фінансової наукової  

думки. 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади фінансової думки. 

1.Історичний і логічний аспекти предмета фінансової наукової думки.  

2.Плюралізм з точки зору світових і українських фінансистів. 

3.Методи аналізу. 

4.Інституціональна теорія, її значення для фінансової науки. 

 

Теми доповідей 

1.Фінансова думка в працях вітчизняних вчених. 
2. Поняття плюралізму та його трактування українськими 
фінансистами. 
3. Представники інституціональної теорії та їх вклад в розвиток 
фінансової науки. 
4.Місце державних фінансів в українській фінансовій думці. 
5. Напрямки фінансової науки у ХІХ ст. 

 

Таблиця 1 - Наукові інтереси представників фінансової науки 

України 

№ з/п Напрями наукових інтересів  

вітчизняних фінансистів 

1 Історія фінансів 

2 Теорія фінансів 

3 Гроші та грошовий обіг 

4 Банківська справа 

5 Міжнародні фінанси 

6 Державні фінанси 

7 Податки 

8 Державний кредит і державний борг 

9 Бюджет країни 

10 Місцеві фінанси 
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Виконати три завдання за варіантами: 

 

 Завдання1.( Варіант № 1)Зазначте внесок в розвиток фінансової 

науки професора київського інституту М.Мітіліно. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Завдання 1 (Варіант №2)Назвіть основних представників фінансової 
науки України та їх наукові ідеї. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Завдання 2 (Варіант № 1) Назвіть осередки фінансової науки в 
Україні (кінець ХІХ-перша половина ХХ ст.) 

 

 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________ 

  

Завдання 2.(Варіант № 2) Вкажіть категорії фінансової науки. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Завдання 3.( Варіант № 1)Назвіть складові фінансової науки. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________



 

10 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Завдання 3. (Варіант №2)Зазначте функції фінансової теорії як 
форми вираження наукових знань. 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
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Рисунок1.2 - Осередки фінансової науки в Україні (кінецьXIX – 
перша половинаXX ст.) 

Осередки фінансової науки 

Імператорський університет св. Володимира (нині 
Київський національний університет ім. Тараса 

Шевченка) 

Київський комерційний інститут (нині Київський 

національний університет ім. Вадима Гетьмана) 

Харківський університет (нині Харківський 

національний університет ім. Каразіна В.Н.) 

Новоросійський університет (нині Одеський 

національний університет ім. Мечникова І.І.) 

Університет Франца Йосифа (Львівський національний 

університет ім. Івана Франка) 

Таврійський університет (нині Таврійський 

національний університет ім. Вернадського В.І.) 
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Тема 2.Класична та неокласична наукові школи фінансової науки. 

1.Представники меркантилізму та їхні наукові праці. 
2. Формалізація. Формула ставки податку А.Дж .Стюарта. 
3. Поняття маржинальної податкової ставки. 
 
 Теми доповідей. 
1.Найвидатніші представники меркантилізму в Англії. 
2.Поняття меркантилізму у Франції та Італії. 
3.Розвиток ідей меркантилізму в Україні. 
4. Маржиналістські методи аналізу фінансової науки. 
 
Завдання 1(Варіант№1) Вкажіть, що є спільного в теоретичних 
поглядах меркантилістів: 

 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Завдання№1 (Варіант №2)Розкрийте сутність раннього 
меркантилізму та вкажіть представників цього напряму. 
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 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

Завдання 2 (Варіант№1)Розкрийте поняття пізнього 
меркантилізму та назвіть головних його представників. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Завдання 2.(Варіант № 2) Що є спільного та відмінного між 
раннім та пізнім меркантилізмом? З чим погоджувались 
представники обох напрямів і що заперечували? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Завдання 3(Варіант№1)Які існують види наукової формалізації? 

1.__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Завдання 3 (Варіант №2) Зазначте види прогресій при 
оподаткуванні за Коеном Стюартом. 

1.__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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2.__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Тема 3.Макроекономічні теорії фінансів. 

1.Поняття гарантованого, природного та фактичного темпу 
зростання. 

2.Монетарне кейнсіанство, його характеристика. 

3. Гіпотеза фінансової крихкості за Х.Мінскі. 

4. Цінове правило М.Майлза. 

5.Податковий тягар, його визначення та характеристика. 

 Теми доповідей 

1.Внесок Р.Харрода в розвиток теорії фінансів. 

2. Модель Харрода-Домара. 

3. Монетарне кейнсіанство. 

4. Вплив фінансового сектора економіки на реальний сектор за теорією Мінскі. 

5. Цінове правило як орієнтир грошової політики. 

6. Податковий тягар, його суть. 

7. Сучасні методики зниження податкового тягаря. 

8. Іноземний досвід мінімізації податкового тягаря. 
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Рисунок3.1 - Поняття введені Харродом Р. 

 

Завдання 1(Варіант №1) Дайте визначення понять: 

1) Гарантований темп зростання 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

2) Природний темп зростання 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

3) Фактичний темп зростання 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Завдання 1 (Варіант №2)Дайте відповіді на запитання: 

1)Чому Р.Харрод вважається батьком теорії економічного зростання? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Поняття введені Харродом Р. 

Гарантований темп 
зростання 

Природний темп 
зростання  

Фактичний темп 
зростання 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2) Яка відмінність між моделями Р. Харрода та Є.Домара? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. Що знаходиться в центрі уваги в гіпотезі Мінскі? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Завдання 3.(Варіант №1) Назвіть представників американського 
монетарного кейнсіанства. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Завдання 4(Варіант №2) Зазначте форми інвестиційного 
фінансування за Х.Мінскі.  

 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

Завдання 5 (Варіант №1)Визначте об’єктивні передумови 
зародження, формування та розвитку кредитного ринку. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Завдання 6(Варіант №2) Які заходи в кризових ситуаціях пропонує 
Мінскі? 

1)__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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2)__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

5)__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Завдання 7(Варіант №1)Основними етапами аналізу розподілу 
податкового тягаря в економіці є: 

 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Завдання 8(Варіант № 2)Вкажіть моделі, що використовуються 
при аналізі розподілу податкового тягаря. 

1)__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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2)__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Модуль 2. Ретроспектива фінансової думки України 

Тема 4. Українська фінансова думка: генеза й еволюція. 

1)Плюралізм представників Київської школи фінансової думки. 
2) Засновники Київської політекономічної школи- І. Вернадський та 
М.Бунге. 
3) С.Ю. Вітте та його реформи. 
4) Теорія криз М.І. Туган-Барановського. 
5) Історичні дослідження фінансової думки ХVIII-ХІХ ст. В. 
Твердохлєбова. 
 

 Теми доповідей 
1. Представники Київської школи фінансової думки та їх внесок в 
розвиток фінансової науки. 
2. Науковий внесок І. Вернадського в історію економічної думки та 
політичну економію. 
3. Наукові досягнення М.Бунге та С.Ю. Вітте. 
4. Внесок М. Туган-Барановського в розвиток світової економічної 
думки. 
5. Використання теорії М. Туган-Барановського в сучасному 
економічному розвитку. 
6. Внесок В. Твердохлєбова в розвиток фінансової думки. 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Напрями розвитку економічної науки за І. Вернадським  

 

Напрями розвитку 
економічної науки 

Позитивний Негативний 
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Завдання 1 (Варіант №1) Зазначте позитивні та негативні 
напрями розвитку економічної науки за І.Вернадським: 

 Позитивний____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 Негативний____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

Завдання 2(Варіант №2) Визначте основні підходи щодо 
класифікації суб’єктів оподаткування. 

1. На основі персонального 
підходу_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. На основі часткової 
рівноваги___________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. На основі загальної 
рівноваги___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________ 

За регіональною 
ознакою____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

За часовим 
виміром____________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Завдання 3(Варіант№1) Назвіть ідеї, на яких ґрунтувалися 
дослідження М. Бунге. 

 _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________
_______________________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____ 
 

 _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 _______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Завдання 4(Варіант №2) Розкрийте суть теорії економічних криз. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

Тема 5. Розвиток фінансової думки України в сучасний період. 

1.Розвиток фінансового ринку. 
2. Тенденції монетарної політики в країнах ЄС та країнах з 
перехідною економікою. 
3. Сутність і ефективність функціонування бюджетної системи 
України. 
4. Поняття місцевих та корпоративних фінансів. 
5. Фіскальна, соціально-економічна, організаційно-управлінська 
політика в кризових умовах. 
 
 
 Теми доповідей 

1.Особливості розвитку фінансового ринку України. 

2. Політика «точної настройки» з погляду П. Юхименка. 

3. Бюджетна система України: сутність, ефективність та шляхи 

покращення функціонування. 

4. Корпоративні фінанси: суть, роль у розвитку фінансової системи. 

5. Місцеві фінанси, їх сутність, значення та функції. 

6. Фіскальна політика держави в період світової економічної кризи та 

напрямки підвищення її ефективності. 

7. Організаційно-управлінські заходи в кризових умовах. 
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РИНОК     ЦІННИХ    ПАПЕРІВ 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Структура фінансового ринку 

 

Завдання 1.(Варіант №1)Визначте структуру фінансового ринку. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Фінансовий ринок 

Кредитний 
ринок 

Валютний 
ринок 

Страховий 
ринок 

Грошовий 

ринок 

Ринок боргових 

цінних паперів 

Ринок пайових 

цінних паперів 

Ринок похідних цінних паперів 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Завдання 2(Варіант№2)Перелічіть заходи, які доцільно здійснити 
для стабілізації і майбутнього розвитку фінансового ринку 
України. 

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Завдання 3. (Варіант№1)Зазначте та охарактеризуйте функції 
корпоративних фінансів 

1.__________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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2.__________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Завдання 4.(Варіант№2) Розкрийте сутність бюджетної 
системи України. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

Завдання 5 (Варіант №1) Зазначте принципи управління 
фінансами. 

1)__________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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2)__________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Завдання 6(Варіант №2) Визначте структуру місцевих фінансів. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Словник термінів 

1). Фінансова думка -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2). Гіпотеза -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3). Гранична вартість збитків -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4). Гранична ефективність інвестицій -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5). Гранична ефективність капіталу -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

6). Гранична ставка податку - 
____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________ 

7) Гранична ставка податку -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

8) Меркантилізм -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

9) Ранній меркантилізм -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

10) Пізній меркантилізм -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

11) Кейнсіанство -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

12) Фінансовий ринок -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

13) Бюджетна система -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

14) Корпоративні фінанси -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

15) Місцеві фінанси -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

16) Фіскальна політика держави -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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17) Наукові закони -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

18) Парадигма -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

19) Етапи парадигми: 

1)__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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20) Фінансова доктрина -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

21) Фінансова концепція -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

22) Теорія -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

23) Фінансова теорія -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

24) Метод -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

25) Формалізація -
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Схема поточного і заключного контролю знань 

№ 
змістовог
омодуля 

Кількість 
годин 

Форма  

контролю 

Кільк
ість 

заход
ів 

Оцінка Cума 

ЛК ПЗ min max min max 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Аудиторна робота: 

- контрольна робота 

- усне опитування. 

Самостійна робота: 
Обов’язкова 

- доповідь на гуртку 

- тестування в MOODLE 

Індивідуальна 

- тези 

- наукова стаття 

Разом за 1 змістовий 
модуль 

 

1 

5 

 

 

1 

3 

 

1 

1 

 

0 

1 

 

 

1 

10 

 

0 

0 

 

4 

2 

 

 

1 

10 

 

5 

10 

 

0 

5 

 

 

1 

30 

 

0 

0 

36 

 

4 

10 

 

 

1 

30 

 

5 

10 

60 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

Аудиторна робота: 

- контрольна робота 

- усне опитування 

Самостійна робота: 

Обов’язкова 

- доповідь на конференції  

- тестування в MOODLE 

Індивідуальна 

- участь у підготовці та 
проведенні семінару 

Разом за 2 змістовий 
модуль 

 

1 

3 

 

 

1 

2 

 

1 

 

0 

1 

 

 

1 

10 

 

0 

 

4 

2 

 

 

3 

10 

 

7 

 

0 

3 

 

 

1 

20 

 

0 

 

24 

 

4 

6 

 

 

3 

20 

 

7 

 

40 

Всього по дисципліні (залік) 60 100 
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8. Бездітко Ю. М. Валютне регулювання : навч. посіб. / Ю. М. 
Бездітко,  

О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. 
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Булгакова С. О., Барановський О. І., Кучер Г. В. та ін.; за заг. ред. 
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