Назва дисципліни
Інформація про
факультети (навчальнонаукові інститути) і
курси навчання,
студентам яких
пропонується вивчати
цю дисципліну
Контактні дані
розробників робочої
програми навчальної
дисципліни, науковопедагогічних
працівників, залучених
до викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни
Опис

ФІНАНСИ
Факультет міжнародних економічних відносин та
туристичного бізнесу, Рівень вищої освіти: перший
(бакалаврський), галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»,
спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»,
освітня програма «Міжнародні фінанси»
2 курс, 3 семестр.
Викладання дисципліни забезпечує кафедра міжнародного
бізнесу та економічної теорії факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу.
Викладач: д.е.н., проф Шкодіна Ірина Віталіївна
Контакти: ауд. 3-76, 3-78 (Центральний корпус), т. 707-5351, iryna.shkodina@karazin.ua
Вивчення студентами таких дисциплін як «Економічна
теорія», «Гроші та кредит»

Мета дисципліни – здобуття студентами фундаментальних
знань з функціонування фінансів та їх впливу на соціальноекономічний розвиток суспільства, розуміння ролі і місця
кожного елемента фінансової системи.
Очікувані результати навчання:
знати:
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;
зміст основних понять і законів міжнародного
фінансового бізнесу
можливості використання фінансів для формування
ефективної економічної політики держави;
Вміти:
- орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах
фінансової системи;
- аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та

Опис

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;
- застосовувати базові фі6нансовиі знання, аналізувати теорії
та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і
кредитних відносин.;
- використовувати базові фінансові знання і практичні
навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та
регулювання міжнародного фінансового ринку.
- аналізувати сучасний стан фінансової системи України та
шляхи її інтеграції в міжнародну фінансову систему.
- використовувати сучасні методи управління
корпоративними фінансами для вирішення стратегічних
завдань учасників міжнародних економічних відносин.
- володіти навичками управління міжнародними
інвестиційними портфелями та методами щодо їх
оптимізації.
- володіти методами аналізу інвестиційних проектів,
поведінки економічних агентів на міжнародних фінансових
ринках.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
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
Методи контролю результатів навчання
усний контроль, що по своїй сутності передбачає діалог і
перевірку
репродуктивного
відтворення
студентом
отриманої інформації; дискусія, що передбачає активний
диспут між усією групою та викладачем стосовно
знаходження відповіді на поставлене питання; обговорення
наукових статей з тематики семінарського заняття;
письмовий контроль у вигляді розв’язання задач та тестів,
курсова робота, підсумковий контроль – екзамен.
Мова викладання. Українська

