
 



1. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії 

 

Фінанси як наукова дисципліна. Економічні передумови виникнення 

та розвитку фінансів. Суть фінансів та їх необхідність в умовах товарно-

грошового господарства. Специфічні ознаки фінансів. Фінанси як 

економічна, вартісна, розподільча, історична категорія. 

Функції фінансів та механізм їх дії. Механізм дії розподільної функції 

фінансів у відповідності до розподілу ВВП. Сутність контрольної функції;  

фінанси — як інструмент контролю за діяльністю суб’єктів обмінно-

розподільних відносин.  

Взаємозв’язок фінансів з економічними категоріями – фінансами 

підприємств, державними фінансами, кредитом, страхуванням. 

Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Склад, 

джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів. 

Фінансові резерви: суть, призначення, методи формування. Фінансові 

категорії. 

 

ТЕМА 2. Генезис і еволюція фінансів 

 

Основні напрями та етапи розвитку фінансової науки. Зародження та 

розвиток фінансової науки. Досягнення наукових шкіл Англії, Німеччини, 

Франції у розвитку науки про фінанси (від кейнсіанства до соціально 

орієнтованої ринкової економіки).  

Поняття, предмет і методи фінансової науки. Структура фінансової 

науки. Розвиток фінансової науки в Україні. Сучасна світова наукова 

фінансова думка. 

 

ТЕМА 3. Фінансове право та фінансова політика 

 

Структура фінансової системи. Сфери та ланки фінансових відносин. 

Фінансові органи та інститути. Організаційні і правові основи фінансової 

системи. Органи управління фінансовою системою та їх функції. Організація 

і методи фінансового контролю. Правове регулювання фінансової діяльності 

держави. 

Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави. Суть, 

суб’єкти, призначення фінансової політики. Фактори, які визначають 

фінансову політику. Типи, види фінансової політики. Фінансова стратегія і 

фінансова тактика.  

Поняття фінансової безпеки та показники її визначення. Фінансова 

криза та її вплив на фінансову безпеку держави. Шляхи її подолання. 

Суть та роль механізму реалізації фінансової політики. Взаємодія 

фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. 

Склад і структура фінансового механізму. 

 

 



ТЕМА 4.  Податки. Податкова система 

 

Історія зародження та розвитку податків. Суть і функції податків. 

Економічна природа податків.  

Податкова система: поняття, основи побудови. Елементи податку. 

Податкові теорії. Основні етапи становлення податкової системи.  

Принципи оподаткування. Податкові ставки. Класифікація податків, їх 

ознаки. Прямі податки. Непрямі податки.  

Податкова політика: сутність в системі державного регулювання 

економіки. Стратегія і тактика податкової політики. Оцінка рівня 

податкового навантаження на макро- і мікрорівнях. Гармонізація податків. 

Ухилення та уникнення від сплати податків.  

 

ТЕМА 5. Бюджет. Бюджетна система 

 

Бюджет як економічна категорія. Роль державного бюджету у 

фінансовому забезпеченні економічного й соціального розвитку України. 

Поняття бюджетного устрою й бюджетної системи. Структура бюджетної 

системи. Принципи побудови бюджетної системи. Бюджетна класифікація. 

Поняття бюджетного процесу і його етапи. 

Економічна суть доходів і видатків бюджету. Класифікація доходів та 

видатків державного бюджету України.  

Бюджетна децентралізація. Децентралізація владних та фінансових 

повноважень держави на користь місцевого самоврядування.    

Бюджетний дефіцит. Поняття, причини виникнення, види. Проблеми 

скорочення й можливі джерела та методи покриття бюджетного дефіциту. 

Економічна суть державного кредиту та його види. Державний борг. 

Обслуговування державного боргу. Джерела погашення державного боргу. 

Управління державним боргом, його роль та методи.  

Суть та призначення держаних цільових фондів. Класифікація 

державних цільових фондів. 

 

ТЕМА 6. Страхування і страховий ринок 

 

Економічна природа та призначення страхування. Класифікація ризиків 

та їх страхування. Основні елементи страхових відносин. Суб'єкти та об'єкти, 

форми та види страхування. Ринок страхових послуг та його характеристика. 

Особливості соціального та медичного страхування. Розвиток страхової 

справи в Україні. Фінансові резерви держави. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 7. Фінансовий ринок 

 

Призначення і структура. Характеристика фінансового ринку. Валютний 

ринок і валютні операції. Ринок кредитних ресурсів. Ринок цінних паперів. 

Види діяльності на ринку цінних паперів. Цінні папери та їх класифікація. 

Фінансові інструменти фондового ринку: ощадні сертифікати, векселі 

приватизаційні папери, інвестиційні сертифікати, варанти, опціони, 

ф’ючерси, депозитні свідоцтва. Ринок фінансових послуг в Україні та його 

характеристика. 

 

ТЕМА 8. Фінанси підприємницьких структур 

 

Зміст та основні принципи організації фінансів підприємницьких 

структур. Фінансові взаємовідносини підприємства: внутрішні та зовнішні. 

Фінансові ресурси підприємства та їх класифікація. Фонди фінансових 

ресурсів підприємства. Фінансове забезпечення відтворення основного 

капіталу. Формування і використання оборотних коштів. Доходи і видатки 

підприємства. Прибутковість, методика розрахунку показників 

рентабельності підприємства та їх аналіз.  Грошові потоки підприємства. 

Методи діагностики банкрутства та інтерпритація її результатів. 

 

ТЕМА 9. Міжнародні фінанси 

 

Суть та функції міжнародних фінансів. Фінанси міжнародних 

організацій. Міжнародні фінансові інституції. 

Сфери міжнародних фінансових відносин. Поняття та види валютних 

систем.  

Світовий (міжнародний) фінансовий ринок: суть, структура. Вивіз 

капіталу та іноземні інвестиції.  

Міжнародні розрахунки. Баланси міжнародних розрахунків. 

Реформування міжнародної системи оподаткування. 

 

ТЕМА 10. Фінансовий менеджмент 

 

Сутність, функції та політика фінансового менеджменту. Управління 

беззбитковістю діяльності підприємства в умовах впливу фінансових ризиків. 

Планування та прогнозування.  

Тактика фінансового менеджменту: управління активами підприємства. 

Стратегія фінансового менеджменту: управління капіталом. 

Управління фінансовою санацією підприємства.  
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