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072Фінанси,банківськасправатастрахування

Розділ1.Грошітакредитвринковійекономіці

Тема1.Теоретичніосновигрошейтаорганізаціяїхобігу
Сутністьгрошей.Грошіякзагальний еквівалентіабсолютно

ліквіднийактив.Грошіякгрошіігрошіяккапітал.Зв’язокгрошейз
іншими економічними категоріями.Сучаснікредитнізасоби обігу.
Роль держави в утвердженнікредитних зобов’язань як грошей.
Взаємозв’язок функцій грошей.Дискусіїщодо кількостіфункцій
грошей.

Основнітеоріїгрошей.Класична кількісна теорія грошей,її
основніпостулати.Економічніпричинипоявикількісногопідходудо
вивченняролігрошей.Неокласичнаваріантрозвиткукількісноїтеорії
грошей.ВнесокДж.М.Кейнсаурозвитоккількісноїтеоріїгрошей.
Сучасниймонетаризм якальтернативнийнапрямоккількісноїтеорії
грошей.Попитіпропозиціягрошей:загальнітеоретичніположення.

Грошовісистеми:сутність,елементитатипи.Грошовасистема
України й особливості її формування. Державне регулювання
грошового обороту як головне призначення грошовоїсистеми.
Фіскально-бюджетна та грошово- кредитна політика в системі
державногорегулюванняекономіки.Емісійнийдоходімонетизація
бюджетногодефіциту.

Сутністьгрошовогооборотуякпроцесурухугрошей.Грошові
платежіяк елементарніскладовігрошового обороту.Структура
грошовогообороту.Готівковийтабезготівковийсекторигрошового
обороту.Маса грошей в обіг.Грошовіагрегати.Швидкість обігу
грошей.Законгрошовогообігу.

Структурагрошовогоринку.Критеріїкласифікації.Ринокгрошей
іринок капіталів.Ринок цінних паперів та валютний ринок як
складовігрошовогоринку.Попитнагроші.Сутьтаформипрояву
попитунагроші.Фактори,що визначаютьзмінупопитунагроші.
Пропозиціягрошей.Сутьтамеханізмформуванняпропозиціїгрошей.
Фактори,щовизначаютьзмінупропозиціїгрошей.

Теоретичніконцепціїінфляції.Суть івиди інфляції.Методи
регулювання інфляції. Державне регулювання інфляції.
Антиінфляційнаполітика.

Тема2.Кредитікредитнівідносинивринковійекономіці
Сутністькредиту.Кредитякформарухувартостіназворотній

основі.Позичковий капітал ікредит.Зв’язок кредиту з іншими
економічнимикатегоріями.Теоретичніконцепціїкредиту.Принципи
кредитування.Формитарізновидикредиту.

Сутність,призначення та види фінансового посередництва.



Банкиякпровіднісуб’єктифінансовогопосередництва.Сутністьта
функціїбанків.Банківськасистема.Поняттябанківськоїсистемиїїцілі
тафункції.Специфічнірисибанківськоїсистеми.Принципипобудови
банківськоїсистеми.Особливостіпобудови банківськоїсистеми в
Україні. Небанківські фінансово- кредитні установи. Види та
характеристикаосновнихвидівнебанківськихфінансово-кредитних
установ.

Призначення,статустаосновиорганізаціїцентральногобанку.
Незалежний статус центрального банку,його значення та форми
реалізації.Операціїцентрального банка.Характеристика емісійної
операції,операційбанкабанків,банківськогорегулюваннятанагляду,
фінансового агента уряду, провідника монетарної політики.
СтановленняцентральногобанкувУкраїні.Йогоструктура,статуста
органиуправління.

Поняттякомерційногобанку,призначення,класифікаціятавиди
комерційнихбанків.Пасивніопераціїкомерційнихбанків.Активні
операціїкомерційнихбанків.Кредитніоперації.Інвестиційніоперації.
Банківськіпослуги.Розрахунково-касове обслуговування клієнтів.
Іншівиди банківських послуг.Стабільність банків імеханізм її
забезпечення. Поняття банківської стабільності та її значення.
Показникистабільностітаекономічнінормативи,щоїїзабезпечують.
Страхуваннябанківськихдепозитів.Створеннярезервівдляпокриття
ризиків.Ліквідністьбанків.

Розділ2.Теоретичніосновифінансівтаїхскладові

Тема3.Сутнісніознакифінансівтаїхрозвиток
Фінанси як економічна категорія. Дискусійні питання суті

фінансів. Взаємозв’язок фінансів з іншими розподільчими
категоріямиупроцесівартісногорозподілуіперерозподілувалового
внутрішньогопродукту.

Поняттяфінансовоїсистеми.Дискусійніпитаннясутітаскладу
фінансовоїсистеми.Фінансова система України та принципи її
побудови.Ознакикласифікаціїфінансовихвідносин.Сфериталанки
фінансовоїсистемиУкраїни,їххарактеристика.Фінансипідприємств,
організацій, установ як вихідна ланка фінансової системи.
Загальнодержавніфінанси,їх склад та призначення.Бюджетна
системаякцентральналанкафінансовоїсистеми.Фінансифізичних
осіб,домашніхгосподарств.Взаємозв'язокланокфінансовоїсистеми.

Фінансова,кредитнатабанківськасистеми:спільнітавідмінні
риси,взаємодія.

Сутьтавидифінансовоїполітики.Фінансоваполітикадержави,
її принципи, характеристика складових. Фінансова політика у
міжнародних та міждержавних відносинах. Фінансова політика
суб'єктівгосподарювання.



Поняття фінансового механізму, його значення. Склад
фінансового механізму. Фінансове забезпечення. Фінансове
регулювання,йогомісцеуфінансовомумеханізмі.Фінансовіважелі,їх
характеристика.Фінансовістимулитафінансовісанкції,їхвиди.

Суть, етапи та методи фінансового планування. Система
фінансових планів та їх взаємозв'язок.Загальна характеристика
фінансових планів. Особливості та зміст фінансових планів
підприємств, організацій, установ. Оперативні фінансові плани.
Поточніта перспективніфінансовіплани.Державний бюджет -
основний фінансовий план країни.Місцевібюджети.Особливості
бюджетуякфінансовогоплану.

Організаціяфінансовогоконтролю вУкраїні,йогокласифікація.
Види,форми,таметодифінансовогоконтролю.Органифінансового
контролювУкраїні,їхфункції,праватаобов’язки.Аудитіаудиторська
діяльністьвУкраїні:сутністьізастосуваннявУкраїні.

Розділ3.Фінансимакроекономічногорівня

Тема 4. Фінансова форма одержавлення національного
продукту

Державніфінансиякмакроекономічнийрівеньфінансів.Зв’язок
державнихфінансівзфінансовимисферамимікроекономічногорівня:
фінансами домогосподарств, корпоративними фінансами,
страхуванням.Сутністьісклад,специфікай особливостірозвитку
фінансів державного секторуекономіки.Пряміізворотнізв’язки
державнихфінансівзміжнароднимифінансами.

Державні доходи. Податкові доходи як основне джерело
державних доходів. Державний податковий менеджмент.
Податковийконтроль:сутністьіформи.Державнаподатковаслужба
України:структура,статус,підпорядкованістьізавдання.Організація
облікуплатниківподатківвУкраїні.Податковийборг:особливості
формуваннятаджерелапогашення.Дискусійніпитання.

Державнівидатки:сутністьінапрямки.Концептуальнізасади
фінансуваннязаходівізсоціальногозабезпеченнянаселенняУкраїни.
Фондифінансовихресурсівзагальнодержавногозначенняякосновні
джерелафінансуваннясоціальногозабезпеченнянаселення.

Місцевіфінанси.Фінансовіпроблемимісцевогосамоврядування.
Місцевіподатки та збори. Особливостівстановлення місцевих
податківізборіввУкраїні.Дискусійніпитання.

Тема 5. Податки як інструмент державного регулювання
економікитавагомеджерелоформуваннябюджетів

Теоретичніосновисутностіподатківіїхсуспільнепризначення.
Основнітеоріїподатків.Формуванняосновоподаткуванняуперіод
меркантилізму.Розвитокідеїєдиногоподаткууфізіократів.Загальні



податкові положення класиків політичної економії. Класичні
принципи оподаткування та їх еволюція. Проблеми реалізації
принципівоподаткуванняуподатковійсистеміУкраїни.

Ґенеза регулюючої суті податків у теорії маржиналізму.
Податковіінструментидержавногорегулюванняринковоїекономіки
утеоріїДж.Кейнса.Неокласичнийнапрямуекономічнійтеоріїтайого
вплив на наукову думку в оподаткуванні. Теорії раціональних
очікуваньіекономікипропозиціїтаможливістьїхвикористанняв
оподаткуванні.Обґрунтування оптимальноїподатковоїставки за
теорією АртураЛаффера.УзагальненнятаоцінкаконцепціїАртура
Лаффера у контексті сучасної податкової проблематики.
Трансформаціяподаткунадоданувартістьуподатковихсистемахяк
необхіднаумовавступудоЄвропейськогоСоюзу.

Податкова політика держави. Податкове регулювання та
стимулюваннярозвиткупідприємництвавУкраїні.Податковіпільги.
Дискусійні питання у застосуванні податкових пільг. Політика
прискореноїамортизаціїякінструментпришвидшенняоборотності
основного капіталу. Особливості податкової політики України:
стратегіятатактика.

Тема6.Проблемивиконаннядержавногобюджету.Державний
кредитідержавнийборг

Державний бюджет як економічна категорія.Класифікація
доходів Державного бюджету. Проблеми формування доходів
Державного бюджету України: зовнішні та внутрішні фактори.
Видатки Державного бюджету.Особливостіформування видатків
бюджетувсучаснихумовах.

Бюджетнийдефіцит:причини,видитамакроекономічнінаслідки.
Управління бюджетним дефіцитом. Інструменти законодавчого
регулювання бюджетного дефіциту(секвестр бюджетнихвидатків,
установленняграничногорівнябюджетногодефіциту,законодавча
заборонабюджетногодефіциту,заборонагрошовоїемісії).Джерела
фінансуваннябюджетного дефіциту.Грошово-кредитнаемісіятаїї
наслідки.Емісійнийдохіддержави.Державніпозикиякнадзвичайні
доходитаантиципаційніподатки.

Сутністьізмістдержавногокредитуякекономічноїкатегорії.
Розбалансованість державного бюджету та накопичення
позичковогокапіталуякпередумовирозвиткудержавногокредиту.
Взаємозв'язоківідмінностіміж державним ібанківським кредитом.
Видиіформидержавногокредиту.Внутрішнійізовнішнійдержавний
кредит.

Державний борг.Капітальний іпоточний державний борг.
Причини виникнення і наслідки зростання державного боргу.
Джерела погашення державного боргу. Управління державним
боргом.



Бюджетнийменеджмент:сутністьірольубюджетномупроцесі.
Складові бюджетного менеджменту: бюджетне планування,
організація виконання бюджету,облік і звітність з виконання
бюджету,контрользавиконанням бюджету.Види,формитаметоди
бюджетного контролю. Органи бюджетного контролю, їх
повноваження.РахунковапалатаУкраїни,їїфункції,праваізавдання.
СтруктураРахунковоїпалати.

Тема7.Основифункціонуваннятарозвиткуфінансовогоринку
Фінансовийринок:сутністьімісцеуфінансовійсистемітарольу

трансформації заощаджень в інвестиції. Внутрішня структура
фінансовогоринку.Грошовийриноктариноккапіталів.Ринокцінних
паперівтаринокбанківськихпозик.Фондовийринокякринокцінних
паперівтариноккапіталів.Ринокпохіднихфінансовихінструментів.
Валютнийринок.

Фінансові інструменти. Пайові, боргові, похідні фінансові
інструменти. Стандартизовані та нестандартизовані фінансові
інструменти. Цінні папери як вид фінансових інструментів, їх
економічнатаправоваприрода.Ціннийпапір
– фінансовавимога.Ціннийпапір– носіймайновихтаіншихправ
інвестора. Документарна та бездокументарна форма випуску
фінансовихінструментів.Фінансовіінновації.

Органиконтролю танаглядунафінансовомуринку.Контрольні
функціїДержавноїкомісіїз цінних паперів та фондового ринку,
НаціональногобанкуУкраїни,МіністерствафінансівУкраїни.

Складсуб’єктівринкуфінансовихпослуг.Класифікаціясуб’єктів
ринку фінансових послуг: за формою (домашні господарства,
господарюючісуб’єкти,держава);зафункціями(емітенти,інвестори,
інституційні інвестори та фінансові посередники, інститути
інфраструктуриринку).Споживачітаоферентифінансовихпослуг.

Розділ4.Фінансимікроекономічногорівня

Тема8.Фінансисуб’єктівгосподарювання
Основи організаціїфінансів підприємств:саморегулювання,

самоокупність,самофінансування.Особливостіорганізаціїфінансівв
залежностівідформивласності,галузіекономіки,організаціїбізнесу,
сферидіяльності.

Фінансовадіяльністьпідприємства.Зміст,задачііорганізація
фінансовоїроботинапідприємствах.Готівково-грошовірозрахунки
на підприємствах ісфера їх застосування.Організація грошово-
готівковихрозрахунків.Розрахунково-платіжнадисципліна,їїзмісті
значення для забезпечення господарськоїдіяльності.Фінансовіі
адміністративнісанкціївсистемігрошовихрозрахунківіплатежів.
Розподілвиручкивідреалізаціїпродукції.Формуваннятарозподіл



валовогоічистогодоходу.
Рентабельністьпідприємства,їїсутність,методивизначеннята

показники.Методи розрахунку прибутку.Використання прибутку
підприємства,йогозмістіекономічнезначення.Розподілприбутку
між державою тагосподарюючимисуб'єктами.Формуваннячистого
прибуткупідприємствійоговикористання.

Система оподаткування підприємств,їїпризначення.Види
податків,щосплачуютьпідприємстваіджерелаїхсплати.Податокна
прибутокпідприємств.Впливоподаткуванняприбуткунафінансово-
господарську та інвестиційну діяльність підприємств. Непрямі
податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність
господарюючих суб'єктів. Особливості оподаткування суб'єктів
господарюваннявокремихсферахдіяльності:банківська,страхова,
торгівельна,аграрна.

Сутністьоборотнихкоштівтаїхорганізація.Складірозміщення
оборотнихкоштів.Джерелаформуванняоборотнихкоштів.Власні
оборотнікошти.Позиченіізалученіоборотнікошти.Формикредитів,
які використовуються в господарській діяльності підприємств.
Визначенняпотребипідприємствавкредитах.

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і
значення.Показникифінансовогостанупідприємства.Інформаційне
забезпеченняоцінкифінансовогостанупідприємства

Фінансовий план якскладовачастинабізнес-плану.Змістта
структура поточного фінансового плану підприємства. Зміст і
призначення оперативного фінансового плану підприємства.
Складання іконтроль за виконанням оперативного фінансового
плану.Бюджетякінструментпоточногоіоперативногофінансового
планування.

Фінансовасанаціянапідприємствіїїпричинитанеобхідність.
Фінансова санація підприємства,їїекономічний змістта порядок
проведення.

Тема9.Управлінняфінансамигосподарюючихсуб’єктів
Фінансовий менеджмент як система управління фінансами

підприємства. Необхідність і умови ефективності фінансового
менеджменту.

Зміст і задачі управління вхідними грошовими потоками.
Управління грошовими потоками, пов'язаними з операційною
діяльністю. Управління грошовими потоками, пов'язаними з
фінансовими операціями. Управління вихідними грошовими
потоками.Змістізадачіуправліннявихіднимигрошовимипотоками.

Зміст ізадачіуправління загальним прибутком.Системний
підхід до управління прибутком.Інформаційна база управління
прибутком. Сутність і задачі управління розподілом прибутку.
Фактори,щовпливаютьнарозподілзагальногоприбутку.Впливна



розподілприбуткусистемиоподаткуванняпідприємств.Управління
використанням чистого прибутку.Аналіз використання прибутку.
Створеннярезервногофонду.Політикарозвиткупідприємствапри
використанніприбутку.Дивіденднаполітика.

Зміст ізадачіуправління оборотними активами.Управління
виробничими запасами.Управління дебіторською заборгованістю.
Визначенняоптимальноїструктуридебіторськоїзаборгованості.

Структура капіталу. Фактори,що впливають на структуру
капіталу.Управління структурою капіталу.Оптимізація структури
капіталу.Політика підприємства щодо структури капіталу.Вплив
структурикапіталунавартістьпідприємства.

Зміст і задачі управління інвестиціями. Види інвестицій.
Формування інвестиційної політики. Управління фінансовими
інвестиціями.Вкладеннякоштівуцінніпапери.Розміщеннякоштівна
депозитнихрахунках.Портфельфінансовихвкладеньтапринципи
його формування. Методи оцінки інвестиційного портфеля з
урахуваннямризику.Диверсифікаціяінвестиційногопортфеля.

Економічнасутністьфінансовихризиківтаїхкласифікація.Зміст
управління фінансовими ризиками.Процес їх прогнозування та
нейтралізації в фінансовій діяльності підприємств. Способи
уникненнятанейтралізаціїфінансовихризиків.Страхуванняризиків.
Використаннямеханізмівдиверсифікації.

Економічнасутністьікласифікаціяфінансовихкризпідприємств
та об'єднань.Сутність та завдання антикризового фінансового
управління підприємством.Принципи антикризового фінансового
управління підприємством.Основніетапи процесу антикризового
фінансовогоуправлінняпідприємством.Реструктуризаціявсистемі
антикризовогофінансовогоуправлінняпідприємством.Організаційно
-фінансовезабезпеченняреструктуризаціїпідприємств.

Особливостісанаціїтабанкрутстваокремихкатегорійсуб’єктів
підприємницькоїдіяльності.Особливостісанаціїта банкрутства
державних підприємств. Особливості банкрутства
сільськогосподарських підприємств. Санація та банкрутство
селянського(фермерського)господарства.

Тема 10. Страховий захист домашніх господарств і
господарюючихсуб’єктів

Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, які
характеризуютьстраховупослугу.Економічнанеобхідністьстрахових
послугтарозширенняїхасортименту.

Сутність страхового захисту та його роль у діяльності
господарюючихсуб’єктівідомашніхгосподарств.Форми іметоди
страховогозахисту.Системастраховихфондів.

Сутність загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностіта



витратами зумовленими народженням та похованням.Напрямки
вдосконаленнястрахуваннявідтимчасовоївтратипрацездатності.

Завдання та основніпринципи соціального страхування від
нещасного випадкунавиробництві.Порядокістроки проведення
страхових виплат по відшкодуванню шкоди, заподіяної
застрахованомуушкодженнямйогоздоров’я.

Економічнасутністьтанеобхідністьсоціальногострахуванняна
випадокбезробіття.Джерелаформуваннятанапрямкивикористання
коштівФондусоціальногострахуваннянавипадокбезробіття.

Недержавне соціальне страхування. Сутність і умови
недержавногострахування.

Поняття,ціліта завдання медичного страхування.Суб’єкти
обов’язкового медичного страхування. Добровільне медичне
страхування.Порядоквиплатистраховоїсуми.

Страхування підприємницьких ризиків. Зміст поняття
«підприємницькіризики».Страхування майна від вогню.Основні
умовистрахування.Страхуваннявідперервувиробництвівнаслідок
знищенняабопошкодженнязастрахованогомайна.

Сільськогосподарське страхування. Економічні завдання
страхового захисту в сільському господарстві. Форми і види
страхуваннямайнасільськогосподарськихпідприємств.

Страхування фінансово-кредитних ризиків. Сутність та
економічнийзмістстрахуваннякредитів.Характеристикаосновних
організаційнихформстрахуваннякредитів.

Поняття автотранспортного страхування, його сутність.
Розвитокісучаснийстанавтотранспортногострахування.

Необхідність та особливостістрахування морських ризиків.
Клуби взаємного морського страхування.Морське страхове бюро
України.

Необхідністьтаособливостістрахуванняавіаційнихризиків.
Законодавчабазававіаційномустрахуванні.Авіаційнийполіс

Ллойда.
Розвиток ісучасний стан страхування особистоївласності

громадян.
Види послуг страхових компаній громадянам – власникам

майна.

Розділ5.Міжнародніфінансовівідносинивсистемі
євроінтеграційнихпроцесів

Тема11.Сфераміжнароднихфінансів
Міжнародніфінанси:сутність іфункції.Основніскладовіта

суб’єкти міжнародних фінансів. Поняття фінансового механізму
зовнішньоекономічних відносин. Правові норми регулювання
зовнішньоекономічноїдіяльностівУкраїні.



Валютнівідносини:сутністьівиди.Поняттятавиди валюти.
Валютнерегулювання:сутністьінеобхідність.Платіжний балансу
механізмі валютного регулювання та золотовалютні резерви.
Міжнародніопераціїтаміжнароднірозрахунки.Валютніобмеження.
Використання валютних надходжень.Валютний курс івалютний
паритет.МетодикавизначеннявалютногокурсувУкраїні.Валютна
(курсова)політикатаїїінструменти.

Валютніринки.Поняття івиди валютних ринків.Правове
регулюваннядіяльностіміжбанківськоївалютноїбіржі.Організаціяі
порядокроботибіржовоговалютногоринку.Біржоватапозабіржова
торгівлявалютою.Котируванняіноземнихвалют.Курси покупцяі
продавця.Валютніоперації.Конверсійніопераціїнавалютномуринку.
Податкове регулювання операцій з обміну іноземної валюти:
дискусійніпитання.Операціїтипу"спот",форвардніоперації,механізм
їхздійснення.РозвитоквалютногоринкувУкраїні.

Валютнісистеми:сутність,структура та призначення.Види
валютних систем:національні,регіональні,світові.Європейська
валютнасистематаїїелементи.Еволюціясвітовоївалютноїсистеми.
ФормуваннятарозвитоквалютноїсистемиУкраїни.

Розвиток міжнародних ірегіональних фінансових установ.
Міжнародний валютний фонд: організація та функціональне
призначення. Діяльність МВФ в Україні. Співпраця України із
Світовим банком.Європейський банк реконструкціїта розвитку:
створення,призначення та функції.Напрямки співпраціЄБРР з
Україною. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові установи:
створення та призначення. Банк міжнародних розрахунків.
НеобхідністьтапорядокстворенняБМР.Функціїбанку.РольБМРв
розвиткуміжнародногоспівробітництваувалютно-кредитнійсфері.

Тема 12. Формування та функціонування фінансів
ЄвропейськогоСоюзутакраїнзрозвиненоюринковоюекономікою

ПередумовийетапиекономічноїінтеграціївЄвропі.Створення
Європейського Союзу. Паризький договір про заснування
Європейськогоспівтовариствавугіллятасталі(ЄСВС–EuropeanCoal
and SteelCommunity,ECSC)від 18 квітня 1951 р.Маастрихтський
договір від 7 лютого 1992 р.Етапи економічноїінтеграціїв ЄС.
ІнституціїЄС.Країни-члениЄвропейськогоСоюзу.ІнтеграціяУкраїни
доЄвропейськогоСоюзу.

Особливостіфункціонуванняфінансовоїсистеми
ЄвропейськогоСоюзу.БюджетЄС якнайхарактернішаособливість
фінансовоїсистемиЄвропейськогоСоюзу.БюджетЄСякекономічна
тасуспільнакатегорії.БюджетібюджетнасистемаЄС.Принципи
бюджетноїсистемиЄС.Організаційнаструктурабюджетноїсистеми
ЄС.ДоходитавидаткибюджетуЄС.

ФінансоватаподатковаполітикаЄС.Податковагармонізаціяв



ЄСігармонізованаподатковаполітика.ВалютнасистемаЄС.Єдина
валютатавалютнаполітика.Етапигармонізаціївалютноїполітики.
РинокбанківськихпослугЄС.РинокціннихпаперівЄС.

Еволюціятасучаснірисифінансовихсистемкраїнзрозвиненою
ринковоюекономікою.

Формування фінансової системи Великобританії. Система
державних фінансів Великобританії. Центральний бюджет
Великобританії. Бюджетний процес Великобританії. Доходи та
видаткибюджетуВеликобританії.ФінансовийринокВеликобританії.
СтраховийринокВеликобританії.

Формування та функціонування фінансових систем
скандинавських країн.Бюджетна політика скандинавських країн.
Доходи бюджетів скандинавських країн. Податкова політика
скандинавськихкраїн.Видаткибюджетівскандинавськихкраїн.


