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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Фінанси» складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 292 «Міжнародні економічні
відносини», освітньо-професійної програми «Міжнародні фінанси».
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою дисципліни є здобуття студентами фундаментальних знань з
функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства,
розуміння ролі і місця кожного елемента фінансової системи.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни є з’ясування сутності, функцій та ролі
фінансів та фінансової науки; освоєння знань про фінансову та бюджетну систему
держави; набуття практичних навичок аналізу джерел доходів та напрямків витрачання
коштів у всіх ланках фінансової системи, знання їх специфіки; з’ясування сутності та
структури міжнародних фінансів.
1.3. Кількість кредитів - 3
1.4. Загальна кількість годин - 90 годин
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / обов’язкова дисципліна спеціалізації
Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
2-й
-й
Семестр
3-й
-й
Лекції
32 год.
год.
Практичні, семінарські заняття
16 год.
год.
Лабораторні заняття
год.
год.
Самостійна робота
42 год.
год.
Індивідуальні завдання
Курсова робота 30 год із самостійної роботи
Контрольна робота 5 год із самостійної роботи

1.6. Заплановані результати навчання
Після опанування дисципліни студент повинен:
знати:
- основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку фінансів, функції та
роль фінансів, їх вплив на економіку країни через фінансову політику та
фінансовий механізм;
- закономірності розвитку в сфері фінансових відносин держави, суб’єктів
господарської діяльності і населення;
- основні проблеми, які виникають в ході функціонування фінансового механізму
та засоби їх розв’язання;
- основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства;
- сутність та структуру місцевих та державних фінансів.
- сутність страхового захисту та значення податкової політики;
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можливості використання фінансів для формування ефективної економічної
політики держави;
Вміти:
- орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах фінансової системи;
- аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному фінансовому
-

ринку;
- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань
фінансового характеру;
- володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання,
обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх під час вирішення
поставлених завдань.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.
Предмет науки про фінанси. Фінанси - специфічна форма суспільних відносин.
Об'єктивні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси як економічна, вартісна,
розподільна, історична категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення.
Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями. Функції фінансів як
виявлення суттєвих ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів. Дискусійні
питання щодо функцій фінансів. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.
Фінансове забезпечення відтворювального процесу. Фінансове регулювання і фінансове
стимулювання економічних і соціальних процесів.
Зародження та розвиток фінансових відносин Київської Русі. Зародження та
розвиток фінансових відносин в різних країнах світу.
Тема 2. Фінансова система.
Сутність та елементи фінансової системи. Типи фінансових систем та їх
характеристика. Характеристика різних підходів до структуризації фінансової системи.
Структурна побудова фінансової системи. Принципи побудови, характерні риси та
завдання фінансових систем.
Управління фінансовою системою. Зарубіжний досвід управління фінансовими
системами. Нормативно-правова база функціонування фінансової системи.
Тема 3. Фінансове право та фінансова політика.
Фінансове право і фінансова політика. Фінансове право як самостійна галузь
публічного права. Норми фінансового права. Предмет фінансового права. Суб’єкти
фінансового права. Система фінансового права. Фінансове законодавство
Фінансова політика - складова економічної і соціальної політики держави. Складові
фінансової політики. Завдання і принципи фінансової політики. Стратегія і тактика
фінансової політики. Фінансова політика в умовах фінансової кризи. Стабілізація
фінансового стану в Україні та шляхи її забезпечення.
Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових
відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою
політикою. Складові елементи фінансового механізму. Фінансове планування і
прогнозування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів, їх
характеристика. Зведене фінансове планування. Баланс фінансових ресурсів і витрат
держави. Фінансовий контроль. Зміст фінансового контролю, його призначення. Види,
форми і методи фінансового контролю. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий
контроль. Суб'єкти фінансового контролю в Україні, їх функції. Фінансові норми і
нормативи; фінансові ліміти і резерви; фінансові стимули і санкції. їх використання для
активізації економічного зростання й підвищення суспільного добробуту.
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Тема 4. Податки. Податкова система.
Сутність і функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Прямі
податки. Непрямі податки. Елементи системи оподаткування. Теоретичні питання
перекладання податків га ухилення від їх сплати.
Податкова система: поняття, основи побудови. Становлення та розвиток податкової
системи України. Організація роботи державних податкових органів України, їх завдання.
Податковий кодекс України, його значення для формування і функціонування науковообґрунтованої і стабільної податкової системи держави.
Тема 5. Державні фінанси.
Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. Розподільна і
контрольна функція бюджету. Бюджетний механізм фінансового регулювання і посилення
його конструктивного впливу на реалізацію стратегії економічного і соціального розвитку
України.
Бюджетна система: поняття і принципи побудови. Критерії розмежування доходів і
видатків між ланками бюджетної системи. Міжбюджетні відносини. Регулювання
міжбюджетних відносин. Міжбюджетні трансферти. Види міжбюджетних трансфертів.
Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та їх використання для визначення
розподілу міжбюджетних трансфертів. Порядок надання міжбюджетних трансфертів.
Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його складові етапи.
Організаційні засади бюджетного планування. Порядок складання, розгляду і
затвердження проектів державного і місцевих бюджетів. Виконання бюджетів за
доходами і видатками. Секвестр бюджету. Захищені статті видатків бюджету.
Казначейська система виконання державного і місцевих бюджетів. Бюджетні права
державних органів законодавчої і виконавчої влади.
Тема 6. Фінанси суб’єктів господарювання.
Сутність фінансів господарських суб'єктів і принципи їх організації. Грошові
надходження від діяльності підприємств, їх склад і економічна характеристика. Валовий і
чистий дохід. Загальний і чистий прибуток. Класифікація доходів і видатків. Фінансові
ресурси. Власні і залучені грошові кошти. Особливості фінансів підприємств різних
організаційно-правових форм. Джерела формування і напрямки використання фінансових
ресурсів комерційних підприємств державної і недержавної форм власності.
Взаємовідносини підприємницьких структур із бюджетом і цільовими державними
фондами. Вплив галузевих факторів на організацію фінансів підприємств. Фінанси
бюджетних установ. Кошторисне фінансування, його міст і принципи. Неприбуткова
діяльність громадських формувань і доброчинних фондів. Управління процесами
формування і використання фінансових ресурсів господарських суб'єктів. Розроблення
балансів грошових потоків і прогнозування фінансових результатів.
Тема 7. Фінансовий ринок.
Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподіл фінансових
ресурсів. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні. Суб'єкти
фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Грошовий ринок. Ринок кредитних
ресурсів. Фондовий ринок як найважливіший сегмент фінансового ринку. Первинний і
вторинний фондовий ринок, їх призначення. Біржовий і позабіржовий ринок цінних
паперів. Види цінних паперів, які можуть випускатись і обертатися в Україні. Основні
характеристики цінних паперів. Правове регулювання фондового ринку. Державний
контроль за випуском і обігом цінних паперів. Фондова біржа: правове становище,
організація і порядок роботи. Функції фондової біржі. Порядок допуску цінних паперів до

6
обігу на фондових біржах. Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні
економічної системи. Види фінансових послуг. Перспективи розвитку фінансового ринку
в Україні.
Тема 8. Страхування. Страховий ринок.
Економічна необхідність та роль страхування. Особливості фінансових відносин у
сфері страхування. Функції страхування. Суб'єкти страхових відносин. Форми і методи
страхового захисту. Система страхових фондів. Класифікація страхування за об'єктами і за
ознакою ризику.
Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види і форми. Страхування
кредитних і фінансових ризиків. Особисте страхування, його сутність і значення в
забезпеченні соціального захисту громадян. Перестрахування. Доходи і витрати
страховика. Страхові платежі як основне джерело доходів страховика. Витрати на виплату
страхового відшкодування і страхових сум, відрахування в запасні і резервні фонди.
Фінансові результати страхових операцій, їх рентабельність. Прибуток страхових
організацій, його розподіл і використання. Страховий ринок. Поняття страхового ринку і
його організаційна структура. Учасники страхового ринку. Організаційні форми існування
страхових компаній.
Страховий ринок та роль держави у розвитку страхового ринку в Україні
Тема 9. Міжнародні фінанси.
Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові потоки:
валютні, кредитні, фінансові ринки. Міжнародна фінансова інтеграція та її вплив на
фінансові інтереси країн і регіонів. Фінансова діяльність міжнародних організацій.
Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція. Валютний курс. Конвертованість
валюти. Валютне регулювання та валютні обмеження.
Співпраця України з міжнародними фінансовими інституціями. Проблеми
гармонізації фінансів України відповідно до критеріїв і стандартів Європейського
співтовариства.
Міжнародний фінансовий ринок: міжнародний ринок грошей (валютний ринок),
міжнародний ринок кредитних ресурсів, міжнародний ринок цінних паперів.
Тема 10. Фінансовий менеджмент
Сутність, призначення та функції фінансового менеджменту. Завдання фінансового
менеджменту. Фінансові рішення. Об’єкти та суб’єкти фінансового менеджменту.
Фінансова стратегія як складова загальної стратегії підприємства. Послідовність та етапи
розроблення стратегії фінансового менеджменту. Тактика фінансового менеджменту.
Тактичні цілі і завдання фінансового менеджменту. Принципи фінансового менеджменту.
Складові механізму фінансового менеджменту. Системи забезпечення фінансового
менеджменту. Методи, важелі та інструменти фінансового менеджменту
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3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
усьо
го

1
Тема 1. Предмет
фінансової науки.
Фінансові категорії.
Тема 2. Фінансова
система.
Тема 3. Фінансове
право та фінансова
політика.
Тема 4. Податки.
Податкова система.
Тема 5. Державні
фінанси.
Тема 6. Фінанси
суб’єктів
господарювання.
Тема 7. Фінансовий
ринок.
Тема 8.
Страхування.
Страховий ринок.
Тема 9. Міжнародні
фінанси.
Тема 10.
Фінансовий
менеджмент
Курсова робота
Контрольна робота
Усього годин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

денна форма
у тому числі
л
п лаб інд.
.

с.
р.

3

7

4

5

6

5

2

2

1

7

4

2

1

4

2

1

1

8

4

2

1

7

4

2

1

7

4

2

1

8

4

2

1

4

2

1

4

2

1

6

4

1

30
5
90

32

16

заочна форма
усьог
у тому числі
о
л п лаб інд
.
.

8

9

1
0

11

12

30
5
42

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Назва теми
Кількість
годин
Тема 1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії.
2
Тема 2. Фінансова система.
2
Тема 3. Фінансове право та фінансова політика.
1
Тема 4. Податки. Податкова система.
2
Тема 5. Державні фінанси.
2
Тема 6. Фінанси суб’єктів господарювання.
2
Тема 7. Фінансовий ринок.
2
Тема 8. Страхування. Страховий ринок.
1

с
.
р
.
1
3

8
9.
10.

Тема 9. Міжнародні фінанси.
Тема 10. Фінансовий менеджмент

1
1
16

Разом
5. Завдання для самостійної робота
№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Види, зміст самостійної роботи
Підготовка студентами виступів з теми 1.
Підготовка студентами виступів з теми 2. Збір та аналіз
статистичного матеріалу за темою.
Підготовка до теми 3. Підготовка доповідей з аналізу елементів
фінансової політики. Збір та аналіз статистичного матеріалу за
темою.
Підготовка студентів до дискусії з теми 4 «Ефективності різних
податкових систем»
Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 5. Збір та
аналіз статистичного матеріалу за темою.
Підготовка студентами аналітичних доповідей з теми 6.
Підготовка до дискусії
Підготовка студентами аналітичних виступів з теми 7. Збір та
аналіз статистичного матеріалу за темою. Підготовка до дискусії
«Політика кількісного пом’якшення та її наслідки для
фінансового ринку»
Курсова робота
Контрольна робота
Разом

Кількість
годин
1
1
1

1
1
1
1

30
5
42

6. Індивідуальні завдання
Курсова робота передбачає 30 годин із складу самостійної роботи студентів. В
повному обсязі вимоги до курсової роботи в методичних рекомендаціях.
Контрольна робота, що проводяться під час аудиторних занять, передбачає 5 годин
із складу самостійної роботи студентів. Контрольна робота складається з теоретичноаналітичних завдань, тестових завдань та задачі
7. Методи контролю
При вивченні дисципліни застосовуються такі методи контролю: усний, письмовий,
тестовий. Поточний контроль проводиться під час семінарських занять у вигляді усного
або письмового опитування, виступів студентів під час обговорення питань, самостійної
роботи, тестування, написання есе, рефератів, контрольних робіт тощо. Результати
поточного контролю (поточна успішність) враховується під час визначення підсумкової
оцінки з дисципліни у формі іспиту.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Курсова
Теми 1-10
Контрольна робота
Разом
робота
25
5
30
60
Т1, Т2 ... – теми розділів.

Екзамен

40

Сума
100

9
Шкала оцінювання
Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру
90 – 100
70-89
50-69
1-49

для чотирирівневої
шкали оцінювання
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

для дворівневої
шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано
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