Навчальна дисципліна ФІНАНСИ
Факультет: економічний
Статус: нормативна
Курс: 3
Семестр: 5, 6
Кількість залікових кредитів ECTS -10
Попередні умови вивчення: навчальні дисципліни - політична економія,
мікроекономіка, макроекономіка.
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Мета: надання фундаментальних знань з основ функціонування
фінансів, їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;
вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і
перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро - і
мікроекономічному рівнях, передбачених кваліфікаційною характеристикою
спеціальності „Фінанси”.
Завдання: формування цілісної системи знань про сутність і форми
прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин в суспільстві, роль
фінансів у ринковій економіці; закономірності їх еволюційного розвитку;
теоретичні основи державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засади
функціонування фінансової системи держави.
Предмет: сукупність фінансових відносин, що виникають на різних
етапах розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, різних
рівнях економічної системи, між різними суб`єктами відносин та
економічною основою яких є рух вартості у її грошовій формі.
ПРОГРАМА:
Розділ 1. Загальна теорія фінансів. Предмет фінансової науки і методи
пізнання сутності фінансів. Генезис і еволюція фінансів. Становлення та
розвиток фінансової науки. Фінансова політика і фінансове право. Податки.
Податкова система.
Розділ 2. Державні фінанси і фінанси суб’єктів господарювання.
Бюджет. Бюджетна система. Бюджетний дефіцит. Державний кредит.
Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання.
Соціальні позабюджетні фонди. Фінанси суб`єктів господарювання. Фінанси
домогосподарств.
Розділ 3. Фінансові ринки і міжнародні фінанси. Страхування та
страховий ринок. Фінансовий ринок. Фінансовий менеджмент. Міжнародні
фінанси. Фінансова безпека держави. Фінанси країн з розвиненою ринковою
економікою. Фінанси Європейського Союзу.
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, тестування,
індивідуальні завдання, реферати, курсова робота.
Форми організації контролю знань, система оцінювання:
Поточний контроль: усне опитування та письмовий контроль на
семінарських заняттях, лекціях; тестування, письмові контрольні роботи з
кожного з трьох розділів програми курсу.
Підсумковий контроль: письмовий залік (5семестр);
письмовий екзамен (6 семестр).
Оцінювання здійснюється за чотирьох бальною шкалою та шкалою ЕСТS.
Критерії оцінювання знань наведені в робочій програмі.
Навчально-методичне забезпечення: НМКД – програма навчальної
дисципліни, навчальний посібник, матеріали до семінарських занять та
самостійної роботи, комплекти завдань для контрольних робіт, письмового
заліку, методичні вказівки щодо виконання курсових робіт, екзаменаційні
білети.

