АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА
СТРАХУВАННЯ»
Освітній ступінь «Бакалавр»
Кількість кредитів ECTS
3

Семестр
3

1.
Мета
опанування
дисципліни:
формування
професійних
компетентностей щодо теорії фінансів, банківської справи та страхування, засвоєння
закономірностей їх функціонування на макро- та мікро рівнях як теоретичної основи
фінансової політики і розвитку фінансової системи.
2.
Завдання: сформувати у майбутніх фахівців цілісне уявлення про
систему фінансових відносин та побудову фінансової системи держави, визначити
основні сфери майбутньої діяльності; ознайомити здобувачів вищої освіти з
теоретичними основами вивчення фінансів, банківської справи та страхування, які
будуть розширені при подальшому вивченні фінансових дисциплін.
3.
Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування
дисципліни:
знання і розуміння:
знання цілей і змісту фахової підготовки;
знання основних категорій, понять і механізмів реалізації відношень у
професійній сфері;
розуміння соціально-економічної сутності, функцій і ролі фінансів;
знання про становлення і розвиток фінансової науки;
розуміння завдань фінансової політики, організації фінансів підприємств;
розуміння сутності фінансів держави та домогосподарств;
знання складових податкової системи та податкової політики;
розуміння економічного змісту і принципів побудови бюджетної системи;
знання функцій та структури страхового ринку, принципів та видів
страхування;
розуміння механізму функціонування сучасної банківської системи;
знання функцій, структури та механізму функціонування фінансового ринку;
знання економічної суті міжнародних фінансів і міжнародних фінансових
відносин;
розуміння особливості фінансів країн з розвинутою ринковою економікою
застосування знань і розумінь:
уміння аналізувати сучасний стан і тенденції розвитку фінансових систем
(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси підприємств,
фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).;
уміння об’єктивно оцінювати вплив економічних процесів на фінансову
політику держави;
уміння аналізувати фінансові відносини в суспільстві;

уміння виявляти недоліки і переваги діючого фінансового механізму;
уміння швидко опановувати зміни, які відбуваються у світовій фінансовій
системі.
4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Фінанси і фінансовий механізм
Тема 1. Економічна природа і призначення фінансів
Тема 2. Фінансова система та фінансова політика
Тема 3. Фінансовий механізм
Змістовий модуль 2. Характеристика складових фінансової системи
Тема 4. Державні фінанси
Тема 5. Місцеві фінанси
Тема 6. Фінанси підприємства
Тема 7. Фінансовий ринок
Тема 8. Страхування та страховий ринок
Тема 9. Банківська система
Тема 10. Міжнародні фінанси
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