
ФІНАНСИ

Важливість вивчення: Фінанси відіграють важливу роль в

економічному і соціальному розвитку. Вони забезпечують залучення

суб'єктами діяльності економічних ресурсів, розподіл ВВП і

національного багатства, обіг економічних ресурсів, використання

економічних важелів управління та контролю.

Сфера професійного використання: це фахівці, яки здійснют

роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове

посередництво, страхування, керування у банківській сфері,

управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових

служб підприємств та установ різних форм власності і

господарювання, управління діяльністю холдингових компаній,

трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками,

операції з нерухомим майном, державне управління. Він займається

фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.



Завдання навчальної дисципліни: вивчення

студентами системи фінансово-кредитних відносин у

взаємозв'язку з економічним механізмом функціонування

виробництва в ринкових умовах, складових фінансової

системи держави, форм і видів фінансових ресурсів,

фінансової політики і науки, фінансового механізму,

бюджету, податків, управління фінансами, фінансового

ринку і фінансового контролю.



 Мета навчальної дисципліни: виробити у студентів глибоке

усвідомлення економічної природи та суті фінансів, їх об’єктивної

необхідності тенденцій розвитку фінансових відносин та їх

особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів,

фінансів господарських одиниць. Навчити вирішувати проблеми теорії

та практики розбудови фінансової політики держави.

 Предмет фінансів вивчає явища та процеси, які здійснюються у

державі при створенні та використанні різноманітних фондів

фінансових ресурсів на цілі її економічного та соціального розвитку.



 Студент повинен знати сутність фінансів та фінансового

механізму, основних положень теорії фінансів, склад та

структуру бюджетної та податкової системи України,

фінанси суб’єктів господарювання, склад фінансового,

страхового та міжнародних ринків, організацію роботи та

основні функції фондових бірж, економічну сутність і

значення державного кредиту в системі фінансових

відносин суспільства, організацію фінансової роботи на

підприємстві

 Вміти вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних

проблемах фінансової системи, аналізувати, поточну

ситуацію на вітчизняному та зарубіжному фінансовому

ринку, прогнозувати майбутній розвиток фінансових

відносин, обирати оптимальні шляхи вирішення

конкретних виробничих завдань фінансового характеру.



Зміст лекційного курсу

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Тема 2. Фінансова система 

Тема 3. Фінансовий механізм і його роль у реалізації фінансової 
політики

Тема 4. Державні фінанси

Тема 5. Податки. Податкова система

Тема 6. Бюджет і бюджетна система держави 

Теми 7. Доходи і видатки державного бюджету

Тема 8. Місцеві фінанси

Тема 9. Державні фонди цільового призначення

Тема 10. Державний кредит і державний борг

Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання

Тема 12. Страхування і страховий ринок

Тема 13. Фінансовий ринок

Тема 14. Міжнародні фінанси


