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МЕТА курсу – надання фундаментальних знань з функціонування
фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства,
розширення та поглиблення теоретичних знань слухачів про фінансову
систему держави, порядок формування та використання фондів фінансових
ресурсів, які забезпечують функціонування кожної окремої її складової. Це є
необхідним, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються
у суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх
особливості у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів та фінансів
суб’єктів підприємницької діяльності.
Методологічною та теоретичною основою науки

про фінанси є

економічна теорія, макро- та мікроекономіка. Такий підхід дозволяє вивчати
фінанси у взаємозв’язку з іншими економічними категоріями, розібратися у
їх суті та розробити аргументовані пропозиції щодо вдосконалення
фінансового механізму.
ЗАВДАННЯ курсу – дати в необхідному обсязі теоретичний матеріал,
який включатиме сучасні наукові розробки як вітчизняних, так і зарубіжних
вчених-економістів; дати правильне розуміння закономірностей у сфері
фінансових

відносин

держави,

суб’єктів

господарської

діяльності

і

населення, розкрити можливості використання цих закономірностей у
практиці фінансової роботи; з’ясувати роль фінансів у економічній
перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити
сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з
дійових важелів економічної політики держави.
Форми проведення занять
• поєднання лекцій з практичними заняттями за системою "learning by doing"
(навчання в ході роботи);
• ілюстрація теоретичних аспектів запропонованого матеріалу численними
прикладами з практики;
• використання активних форм навчання: комп'ютерні тренінги, міні ділові
ігри, «мозкові штурми»;
• проведення майстер-класів запрошеними фахівцями з компаній реального

сектора;
• застосування методики "case-study" з метою розвитку навичок аналізу
конкретних бізнес-ситуацій і прийняття рішень в процесі навчання;
• виконання окремих завдань надається слухачам на самостійне розгляд,
після чого детально аналізується спільно з викладачем.
Тривалість програми 72 академічні години.

План підготовки
№

Напрям

Години

1

НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ ТА ОЗНАКИ
ФІНАНСІВ

4

Викладач

Розвиток людського суспільства, вдосконалення виробничих відносин,
виникнення товарно-грошових відносин. Фінанси як продукт товарно-грошових відносин
і розвитку держави. Фінанси як економічна категорія, їх об’єктивна необхідність, зміст і
призначення в суспільстві.
Фінанси і гроші. Роль фінансів в розподілі і перерозподілі валового внутрішнього
продукту і національного доходу. Фінансові методи регулювання економічних і
соціальних процесів в державі.

2

ФІНАНСОВА СИСТЕМА

8

Фінансова система, її структура, особливості побудови в різні періоди розвитку
суспільства і державних утворень. Історичний аспект розвитку фінансової системи
України як незалежної держави. Загальна характеристика складових фінансової системи
України. Правова та економічна основа фінансової системи України та проблеми її
вдосконалення.

ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ
СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

3

4

Призначення і роль фінансів в економічній системі держави. Фінансовий
механізм. Фінанси і ціна. Фінанси і оплата праці. Фінанси і кредит. Фінансові санкції і
стимули. Фінансові ресурси. Фінансові баланси. Фінансові показники і їх зв’язок з
загальноекономічними показниками. Фінансове планування і прогнозування. Фінансові
резерви.

4

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

4

Фінансова політика держави – важлива ланка економічної політики. Призначення,
зміст, основні принципи і завдання фінансової політики. Вплив фінансової політики на
економічний і соціальний розвиток держави.

5

ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

6

Економічна природа податків та їх ознаки. Функції податків. Податки та інші
форми платежів до бюджету: плата, збори. Елементи податку. Класифікація податків.
Податкова система та податкова політика.

БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

6

6

Бюджетна система держави, її зміст і призначення, правова основа. Доходи і
видатки бюджетів. Бюджетний устрій. Бюджетний процес. Бюджетні методи впливу на
економічний і соціальний розвиток держави. Бюджетний механізм. Планування і
прогнозування показників бюджетів. Дефіцит бюджету, його причини та класифікація.
Принципи побудови бюджетної системи України та шляхи її вдосконалення.

7

МІСЦЕВІ
БЮДЖЕТИ
МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ.

І

6

Фінансові проблеми місцевого і регіонального самоврядування. Місцеві бюджети,
їх призначення і роль, структура доходів і видатків, шляхи зміцнення фінансової
незалежності місцевих органів влади і управління. Позабюджетні кошти і валютні фонди
місцевих Рад народних депутатів. Джерела надходжень і основні напрями їх
використання.

8

ФІНАНСИ
СТРУКТУР

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ

6

Зміст і основні принципи організації фінансів підприємств і організацій в
різних галузях економіки. Вплив галузевих особливостей на організацію фінансів.
Фінансові методи регулювання господарської діяльності підприємств і організацій.
Доходи і видатки господарських суб’єктів, їх прогнозування і використання.

9

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

8

Склад фондів, їх економічна природа і призначення. Пенсійний фонд. Фонд
соціального страхування. Фонд для здійснення заходів по ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи. Фонд сприяння зайнятості населення. Фонд сприяння
конверсії. Державний інноваційний фонд. Валютний фонд. Інші централізовані і
децентралізовані фонди цільового призначення. Порядок створення і використання
фондів. Роль фондів в фінансовому забезпеченні економічних і соціальних програм. Деякі
питання удосконалення системи позабюджетних фондів.

10

ФІНАНСОВЕ
СОЦІАЛЬНИХ
НАСЕЛЕННЯ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ГАРАНТІЙ

4

Соціальні гарантії та механізм їх реалізації. Система соціальних гарантій
населення. Організація фінансового забезпечення соціальної сфери. Фінанси освіти і
науки, охорони здоров’я, соціального страхування і забезпечення.

11

ДЕРЖАВНИЙ
КРЕДИТ
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

І

8

Економічна суть і роль державного кредиту. Форми державного кредиту.
Державний борг. Внутрішній державний борг. Зовнішній державний борг. Проблеми
державного боргу, його границі і порядок обслуговування.

12

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

6

Призначення і роль фінансового ринку в економіці держави. Структура і
класифікація фінансового ринку. Інструменти фінансового ринку. Основні операції
фінансового ринку. Фінансові активи і їх види. Фінансові установи, їх функції і
організаційна структура. Правове державне регулювання фінансового ринку. Стан та
перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

Комплексний іспит
Разом

2
72

