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1. Мета опанування дисципліни: вивчення теоретичних аспектів з
організації та функціонування фінансів на макро, мезо-, та мікрорівні, як
специфічної форми суспільних відносин, набуття практичних навичок у розбудові
фінансової політики держави.
2. Завдання: вивчення теоретичних основ формування сутності фінансів;
визначення основних критеріїв формування фінансової політики та фінансового
механізму; ознайомлення з факторами формування бюджетної системи та
бюджетного процесу; формування сутності та змісту ланок фінансової системи
держави; набуття практичних навичок аналізу джерел доходів та напрямків
витрачання коштів у всіх ланках фінансової системи, знання їх специфіки.
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування
дисципліни:
знання і розуміння:
предмета фінансової науки, її становлення та розвиток;
сутності категорії фінансів, їх функцій, та особливостей формування
розподільних відносин в різних моделях економічних систем;
складу та структури фінансової системи держави;
особливостей фінансових відносин та базові фінансові категорії ланок
державних фінансів: бюджет, державний кредит, соціальні позабюджетні фонди;
специфічних ознак та сутності фінансів мікроекономічного рівня: фінанси
суб’єктів господарювання та фінансів домогосподарств;
базових категорій, що формують фінансові відносини забезпечуючої сфери
фінансів: страхового та фінансового ринків;
особливостей та тенденцій розвитку фінансових відносин на світовому рину, у
тому числі фінансів країн з розвинутою економікою.
застосування знань і розумінь:
проводити аналіз виконання державного і місцевого бюджетів;
складати кошторис доходів і витрат бюджетної установи, робити розрахунок
відрахувань підприємств і громадян у державні цільові фонди;
оцінювати вплив системи оподаткування на діяльність підприємств і
формування доходів бюджету;
розраховувати бюджет домогосподарства, складати фінансовий план
домогосподарства;
аналізувати бюджетну, податкову політику держави;
розраховувати розміри страхових тарифів та страхових виплат за основними
видами страхування;

визначати крос-курси при здійсненні валютних операцій;
розраховувати дохідність основних видів цінних паперів;
проводити науково-дослідницьку роботу, інтерпретувати одержані результати
та звітувати про них;
здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції, заходи щодо
зміцнення касової, розрахункової, платіжної дисципліни;
розраховувати основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства: майнового стану, ліквідності і платоспроможності, фінансової
стійкості, ділової активності, оцінки рентабельності;
характеризувати макроекономічний стан розвитку національної економіки за
індикаторами фінансової безпеки.;
надавати порівняльну характеристику фінансовій системі України відносно
фінансових систем зарубіжних країн.
4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування державних
фінансів
Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль
Тема 2. Фінансова система держави
Тема 3. Фінансове право і фінансова політика
Тема 4. Податкова система і податкова політика
Тема 5. Бюджет і бюджетна система
Тема 6. Бюджетний дефіцит та обслуговування державного боргу
Тема 7. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання
Змістовий модуль 2. Сфери та ланки фінансової системи
Тема 8. Фінанси суб’єктів господарювання
Тема 9. Фінанси домогосподарств
Тема 10. Страхування. Страховий ринок
Тема 11. Фінансовий ринок
Тема 12. Фінансовий менеджмент
Тема 13. Фінансова безпека держави
Тема 14. Міжнародні фінанси
Тема 15. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою. Фінанси ЄС
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