АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінансова політика»
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Ступень «Магістр»

Кількість кредитів ECTS
5

Семестр
Осінній

1
Мета опанування дисципліни: полягає у поглиблені і
розширені теоретичних знань щодо теорії та практики фінансових відносин,
що виникають між суб'єктами ринкової економіки, а також механізмів й
організаційних структур, які забезпечують функціонування фінансової
системи країни, а також набуття практичних навичок використання та
застосування нормативно-правої бази, яка регулює функціонування
фінансової системи, що сприяє формуванню необхідних знань у майбутніх
фахівців.
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Завдання: полягає у набутті теоретичної і практичної підготовки
здобувачів ВО у сфері діяльності держави та інших суб'єктів господарювання
у сфері формування, розподілу та використання фінансових ресурсів.
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Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування
дисципліни: знання і розуміння:
змісту державної фінансової політики та її складових частин;
значення та загальних принципів фінансової політики;
системи форм і методів мобілізації фінансових ресурсів;
механізму функціонування фінансів, організації фінансових
відносин і руху грошових потоків;
етапів реалізації фінансової політики;
складу фінансової політики: сутності та механізму реалізації
грошово-кредитної політики, бюджетної політики, податкової політики,
валютної політики, політики в сфері міжнародних фінансів, боргової
політики;
фінансової стратегії й фінансової тактики;
фінансового права як основи реалізації фінансової політики;
фінансового механізму як засобу реалізації фінансової політики;
фінансового планування і фінансового контролю як елементів
управління фінансами;
застосування знань і розумінь:
- об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в
суспільстві;













- визначати сутність та тенденції розвитку фінансових відносин;
- розробляти і вирішувати питання теорії і практики розбудови
фінансової політики держави;
- теоретично обґрунтовувати практику функціонування фінансового
механізму при формуванні та використанні централізованих і
децентралізованих ресурсів спільного призначення;
- відстежувати та враховувати міжнародний досвід, а також
перспективні можливості розвитку фінансової системи України;
- вирішувати проблемні ситуаційні завдання у професійній
діяльності, генерувати ідеї з урахуванням світового досвіду фінансового
менеджменту;
- володіти прийомами пошуку та використання наукової інформації,
використовувати при цьому технічні засоби збору та обробки інформації,
працювати на персональному комп’ютері.
4
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Основні засади фінансової політики
Тема 1. Створення фінансової системи як передумова розробки
фінансової політики.
Тема 2. Сутність, склад і типи фінансової політики.
Тема 3. Склад фінансового механізму.
Змістовий модуль 2. Зміст складових фінансової політики
Тема 4. Грошово-кредитна політика як складова державної фінансової
політики.
Тема 5. Бюджетна політика держави як складова фінансової політики.
Тема 6. Податкова політика держави як складова фінансової політики.
Тема 7. Боргова політика держави як складова фінансової політики.
Тема 8. Фінансова політика в сфері міжнародних фінансів.
Тема 9. Фінансова політика в сферах фондового й страхового ринків
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