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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма навчальноТ дисциплши «Фшанси» розроблена на основ! 
«Методичних вказ1вок до розроблення та оформления навчально'Т та робочо'Т 
навчально'Т програм дисциплш», введених в д1ю розпорядженням вщ 16.06.2015р. 
№37/роз .

Дана навчальна дисциплша е теоретичною та практичною основою сукупност1 
знань та вмшь, що формують економ1чний профшь фах1вця з фшанав.

Метою викладання дисциплши е сформувати початкову базу знань з теорп 
фшашпв, засвоення законом1рностей Тх функцюнування на макро- 1 мкрор1внях як 
теоретичноТ основи фшансово'Т полггики 1 розвитку фшансово'Т систем и держави.

Завданнями вивчення навчально'Т дисциплши е:
- дослщження сутност1 ф1НаНС1В,
- дослщження функцш та рол1 фш анав у ринковш економщц
- дослщження законом1рностей фшансового еволюц1Йного розвитку;
-дослщження теоретичних основ державних, корпоративних 1 м1жнародних

фшанс1в;
- досл1дження засад функц10нування фшансово'1 системи держави.
У результат! вивчення дано'1 навчально'1 дисципл1ни студент повинен:
Знати:
- теоретичш основи функцюнування ф1нансово-кредитноТ системи кра'ши;
- основш складов! ф1нансово-кредитно1 системи ринково'1 економки та 

основн1 ф1нансов1 важел1 та методи управл1ння фшансовими в1дносинами, що 
складаються в сусшльств1;

- основн1 положения податково'1 системи краши;
- теоретичн1 основи формування держаного та мюцевих бюджет1в краТни;
- основш причини та шляхи подолання бюджетного дефщиту краТни;
- основн1 принципи управлшня державним боргом краТни;
- теоретичш основи реал1зацп бюджетного процесу в краТш;
- теоретичн1 основи формування та використання сощальних позабюджетних 

фонд1в краТни;
- теоретичн1 основи, форми та методи функц1онування державних фшанс1в, 

корпоративних ф1нанс1в, м1жнародних фшанс1в та ф1нанс1в домогосподарств;
- структуру та основи функцюнування финансового та страхового ринку;
- теоретичш основи здшснення л1зингових, факторингових, франчайзингових 

та форфейтингових операцш на фшансовому ринку краТни;
- основш принципи функцюнування фондового ринку краТни;
- теоретичш основи розробки, прийняття та реал1зацп управлшських р1шень з 

питань фшансово-господарськоТ д1яльност1 суб’ект1в господарювання.
Вм1ти:
- анал1зувати 1 характеризувати стан фшансово-кредитних в1дносин в кра'Тн1;
- розраховувати основш прям1 та непрям1 податки, що справляються з 

п1дприемств;
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- визначати вартють цшних папер1в, як1 функцюнують на фондовому ринку 
та розм1р дивщещцв;

- анал1зувати та вибирати р1зш джерела фшансування господарчо'Т д1яльност1 
пщприемства;

- оргашзовувати та здшснювати р1зни види нетрадицшних фшансових 
операцш;

- анал1зувати та визначати вартють здшснення нетрадицшних фшансових 
операцш;

- розраховувати фшансов1 показники господарсько'Т д1яльност1 суб’ект1в 
господарювання;

- розраховувати платеж! суб’екпв господарювання до сощальних 
централхзованих бюджеты та позабюджетних фощцв;

- орган1зовувати та зд1йснювати страховий захист д1яльност! ф1зичних та 
юридичних ос1б;

- здшснювати ощнку та анал13 показник1в ф1нансового стану пщприемства;
- анал1зувати сучасний стан фшансових вщносин у розвинутих кра'Тнах та 

тенденцп Ух розвитку.
Навчальний матер1ал дисципл1ни структурований за модульним принципом 1 

складаеться з двох навчальних модул1в, а саме;
навчального модуля № 1«Сутшсть ф1нанс1в. Податкова та бюджетна

система»
навчального модуля № 2 «Страхування. Фшансовий ринок. Фшанси 

суб’ект1в господарювання. М1жнародн1 ф1нанси», кожен з яких е лопчно 
завершеною, вщносно самост1Йною, ц1л1сною частиною навчально'Т дисциплши, 
засвоення яко'Т передбачае проведения модульно'Т контрольно’Т роботи та анал13 
результат1в ТТ виконання.

Навчальна дисциплша «Ф1нанси» базуеться на знаниях таких дисциплш, як; 
«Мшроекономжа», «Макроеконом1ка», «Економжа п1дприемства» та е базою для 
вивчення таких дисциплш, як; «М1жнародна економжа», «Грош1 1 кредит», 
«Бухгалтерский обл1к» та 1нших.

2. ЗМ1СТ НАВЧАЛЬНОГ ДИСЦИПЛШИ

2.1. Модуль №1 "Сутнкть ф1нанс1в. Податкова та бюджетна система".

Тема 2.1.1. Предмет фшансово'1 науки як шзнання сутност1 ф1нансмв
Предмет та задач1 фшансово'Т науки. Об’ект розподшу ф1нанс1в на марко та 

м1кро р1внях. Порядок розпод1лу сукупного валового доходу краТни. Сутшсть 
ф1нанс1в, Тх об’ективна необхщшсть та роль. Функцн ф1нанс1в та Тх характеристика. 
Види фшансових вщносин: фшанси держави, фшанси пщприемств та фшанси 
населения. Види, форми 1 методи фшансового контролю. Фшансова система та ТТ 
складов!.
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Тема 2.1.2. Генезис I еволющя фшанав
Фшанси як економ1чна категор1я. 1сторичний характер фшанЫв. Об’ективш 

передумови виникнення фшанслв. Особливосп розвитку фшаншв залежно вщ 
економ1чноТ пол1тики, рол1 1 функцш держави, економ1чного та сощального стану ' 
кра'Тни. Нацюнальних традицш тощо. Еволющя первинно'Т форми фшанс1в - 
еволющя податюв. Еволющя «бюджету» залежно вщ юторичних еташв розвитку 
суспшьства. Виникнення та еволющя «фшансового права». Еволющя «спещальних 
фонд1в». Становления та розвиток «державного кредиту» та «державного боргу»

Тема 2.1.3. Фшансове право 1 фшансова полггика
Фшансова полгтика як шструмент регулювання економжи. Сутнють, головна 

мета та основне завдання фшансовоТ пол1тики держави. Необх1дн1сть проведения 
фшансово'1 пол1тики. Основн1 складов! фшансовоТ полггики. Види ф1иансово'Т 
пол1тики: пол1тика економ1чного росту; полкика стабш1зацп 1 пол1тика; обмеження 
дшово'Т активност1. Типи фшансовоТ полггики: недискретна та дискретна фшансова 
пол1тика. Дискретна пол1тика та ТТ шструменти.

Ф1нансовий механ1зм, його склад та шструменти реал1зацп. Роль фшансового. 
механ1зму у реал1зацн фшансово'Т пол1тики.

Поняття та система фшансового права. Предмет фшансового права. Метод 
фшансового права. Суб’екти фшансового права. Фшансово-правов1 норми та 
аспекта фшансово'Т д1яльност1 держави. Джерела фшансового права. Фшансове 
законодавство.

Тема 2.1.4. Податки. Податкова система
Сутшсть, необхщнють та функцп податюв. Види та класифжащя податюв. 

Прям1 податки та Тх характеристика: податок на прибуток, податок на доходи 
ф1зичних ос1б, податок за землю та шип. Непрям1 податки та Тх характеристика: 
податок на додану вартють, акцизний зб!р, мито. Мюцев1 податки та Тх 
характеристика. Сучасна податкова система У краТни, ТТ структура, елементи та ; 
принципи побудови. Недол1ки та напрямки вдосконалення податково'Т системи ; 
Укра'Тни. Податкова пол1тика.

Тема 2.1.5. Бюджет. Бюджетна система
Сощально-економ1чна сутн1сть держбюджету та його роль у регулювання 

економши кра'Тни. Функцп державного бюджету. Бюджетний мехашзм. Бюджетна 
класифжащя та ТТ складовь Економ1чна сути1сть 1 склад доходно'Т частини 
держбюджету. Державш трансферта. Видатки бюджету, 'Тх сутшсть, склад та 
класифжащя. Бюджетний устрш 1 бюджетна система Укра'Тни. Основш принципи 
побудови бюджетно'Т системи та напрямки ТТ вдосконалення. Сутшсть поняття 
“бюджетний процес”. Бюджетна резолющя та порядок ТТ затвердження. Бюджетне 
право та бюджетна Ыщатива. Основн1 етапи реал1заци бюджетного процесу та Тх 
характеристика.
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2.2. Модуль №2 "Страхування. Фшансовий ринок. Фшанси суб’ект1в ; 
господарювання. М1жнародш фшанси". 

Тема 2.2.1. Страхування. Страховий ринок
Об’ективна необхщшсть 1 сутшсть страхового захисту. Страхов! фонди як 

джерело забезпечення страхового захисту. Економ1чна природа 1 сутшсть 
страхування. Об’екти та суб’екти страхування. Специф1чш особливост1 страхування 
як економ1чно1 категорп. Функцп 1 принципи страхування. Класифшащя 
страхування. Поняття страхового ринку та його структура. Державне регулювання у 
сфер1 страхування.

Тема 2.2.2. Фшансовий ринок
Фшансовий ринок у систем! економ1чних вщносин. Сутшсть та функцп 

фшансового ринку. Сегментащя фшансового ринку. Процес сек’юритизацн на 
фшансовому ринку. 1нструменти фшансового ринку. Об’екти фшансового ринку. 
Учасники фшансового ринку. 1нфраструктура фшансового ринку. Фшансов1 
посередники: класифжащя та функцюнальне призначення. Фондовий ринок як  ̂
складова фшансового ринку. 1нструменти та учасники фондового ринку. 
Характеристика основних учасниюв фондового ринку: емггенти, посередники, 
держава.

Види цшних папер1в та IX характеристика. Операцп з цшними паперами. 
Оцшка вартост1 цшних папер1в: акцш, облшацш. Законодавче регулювання 
фондового ринку та операцш з цшними паперами.

Тема 2.2.3. Фшанси суб’ект1в господарювання
Поняття суб’екта господарювання, ознаки його щентифшацп. Класифкащя 

суб’ект1в господарювання. Основи оргашзацп су б ’ект1в шдприемництва 
(шдприемств) реального сектору економши. Основш принципи фшашлв су б ’ект1в 
П1ДПриеМНИЦЬК01 Д1ЯЛЬНОСТ1. Каштал Суб’еКТ1В П1ДПриеМНИЦЬК01 Д1ЯЛЬНОСТ1 та його 
види. Основш та оборотш засоби суб’екпв господарювання. 1нвестицп та основш, 
методи фшансування швестицш шдприемства. Самофшансування. Боргове 
фшансування швестицш: довгостроков1 банювськ! кредити, л1зинг, факторинг, 
франчайзинг, вексельне кредитування. Основш фшансов1 показники господарськоУ 
д1яльност1 суб’ект1в господарювання. Розподш 1 використання чистого прибутку 
пщприемства. Фшансове планування на шдприемствь Основи орган 1зацп фшанав 
суб’екпв п1дприемницько1 д1яльност1 -  фшансових установ. Фшанси оргашзацш 1 
установ, створених органами виконавчоУ влади. Фшанси некомерцшних оргашзацш
-  об’еднань громадян. Фшансова Д1яльшсть шдприемщв -  ф1зичних ос1б.

Тема 2.2.4. МКжнародш фшанси
Сутшсть та функцюнальне призначення м1жнародних фшанав. Суб’екти 

м1жнародних фшашлв. Функцн м1жнародних фшанав. М1жнародний ринковий 
мехашзм перерозподшу фшансових ресурав 1 кашталу. Функцюнальне призначення
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м1жнародного фшансового ринку та його сегментащя. 1нструменти м1жнародного 
фшансового ринку. Млжнародний неринковий перерозподш фшансових ресурЫв. 
Фшанси м1жнародних оргашзацш. М1жнародш фшансов1 шституцп: М1жнародний  ̂
валютний фонд, група Св1тового банку, М1жнародний банк реконструкцп та 
розвитку, Свропейський банк реконструкцп та розвитку.

Тема 2.2.5. Фшансовий менеджмент
Сутшсть фшансового менеджменту. Фшансов1 р1шення, 'Тх розробка, прийняття 

та реал1зац1я. Мета й основш завдання фшансового менеджменту. Стратепя 1 
тактика фшансового менеджменту. Складов! фшансово'Т полггики пщприемства. 
Принципи 1 функцп фшансового менеджменту. Мехашзм фшансового 
менеджменту, його сутшсть та складов1. Методи, важел1 та шструменти фшансового 
менеджменту.
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