
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 



Мета вивчення навчальної дисципліни:  

 
надання фундаментальних знань щодо сутності, основних видів та значення 

фінансових політичних процесів. 

Основні завдання навчальної дисципліни:  

 
набуття теоретичних знань та вироблення практичних навичок у сфері формування, 

розподілу і використання фінансових ресурсів усіх суб’єктів політичних процесів з 

метою гармонізації їх інтересів та досягнення цілей державної діяльності. 



Тема 1. Сутність, типи та напрямки фінансової політики 
 

Суб’єктивний характер фінансової політики.  

Необхідність гармонізації політичних інтересів інструментами фінансів.  

Сутність фінансової політики. Рівні реалізації фінансової політики.  

Основна мета фінансової політики.  

Зміст фінансової політики.  

Державна фінансова політика. Фінансова політика як складова економічної 

політики держави.  

Мета фінансової політики держави. 

 Сутність фінансової політики, її цілі та основний вектор. Значення фінансової 

політики.  

Загальні принципи фінансової політики.  

Особливості фінансової стратегії та фінансової тактики.  

Типи фінансової політики за ступенем регламентації фінансових відносин та їх 

основний зміст.  

Основний зміст видів фінансової політики залежно від завдань, на рішення яких 

спрямована фінансова політики.  

Фінансова політика на різних історичних етапах та її особливості в сучасних 

умовах. 



Тема 2. Складові фінансової політики держави 
 

Сутність та зміст інструментів бюджетної політики держави.  

Особливості податкової політики держави.  

Сутність. основні складові та значення грошово-кредитної політики.  

Значення та основні форми реалізації митної політики держави.  

Основні дії та заходи боргової політики.  

Головне завдання, основні види реалізації інвестиційної політики держави.  

Основні напрями державної діяльності у галузі страхування, соціальній сфері, сфері 

фінансового ринку. 



Тема 3. Забезпечення реалізації фінансової політики 

 
Основні етапи процесу формування і реалізації фінансової політики.  

Критерії ефективності реалізації фінансової політики на кожному етапі.  

Зміст та характеристика основних елементів фінансового механізму.  

Нормативно-правове забезпечення фінансової політики держави.  

Інформаційне забезпечення фінансового механізму.  

Організаційне забезпечення реалізації фінансової політики через фінансовий 

механізм.  

Ключові фінансові функції державний органів управління та інституцій.  

Характеристика сучасної фінансової ситуації в Україні та основні завдання 

фінансової політики в сучасних умовах.  

Основні напрями актикризової фінансової політики. 



Тема 4. Фінансова політика суб’єктів господарювання. 

 
Сутність фінансової політики суб’єктів господарювання.  

Основні фінансові рішення реалізації фінансової політики господарюючих суб’єктів.  

Зміст та структура фінансової політики підприємства. Мета розробки 

фінансової політики організації.  

Стрижневі ланки фінансової політики організації. Стратегічні завдання змісту 

фінансової політики організації.  

Критерії ефективності фінансової політики організації.  

Мета та основні завдання фінансової політики суб’єкта господарювання. Об’єкт, 

предмет, суб’єкти фінансової політики організації.  

Принципи організації фінансової політики суб’єктів підприємницької діяльності та 

їх основний зміст.  

Особливості внутрішньої та зовнішньої фінансової політики.  

Сутність та найважливіші елементи фінансової стратегії організації. Сутність 

фінансової тактики та основні тактичні завдання, досягнення яких повинне 

забезпечувати управління фінансами.  

Критерії вибору фінансової тактики суб’єкта господарювання. 



Тема 5. Фінансова політика в аграрному секторі економіки 

 
Формування фінансових ресурсів аграрних підприємств.  

Кредитне забезпечення підприємств аграрного сектору економіки.  

Страхування в системі реалізації фінансової політики в аграрному секторів 

економіки.  

Державна підтримка аграрного сектору економіки.  

Трансформація податкової політики в реформованому аграрному сектора 

економіки України. 



Тема 6. Міжнародна фінансова політики та її реалізація. 

 

Мета, головне завдання та сутність міжнародної фінансової політики.  

Основні напрями та зміст елементів міжнародної фінансової політики держави.  

Зміст та особливості бюджетної, податкової, інвестиційної, грошово-кредитної, 

цінової, митної соціальної політики та політики в сфері міжнародних фінансів.  

Сучасні завдання політики України у сфері міжнародних фінансів та оптимальний 

фінансовий механізм її реалізації. 



Успіху в навчанні! 


