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А Мета і задачі дисципліни 
 Мета дисципліни: уявлення про проблеми, які вирішуються  

при формуванні та розподілі фінансових ресурсів, ознайомлення  
з базовими ідеями побудови системи державних фінансів та  
аналітичними інструментами, які при цьому використовуються.  
Задачі дисципліни:  
1. Вивчення економічних передумов виникнення та розвитку  
державних фінансів. 
2. Визначення теоретико-методичних положень формування  
фінансової системи держави. 
3. Дослідження особливостей державних та місцевих фінансів. 
4. Обґрунтування ролі державного бюджету в забезпеченні  
економічного та соціального розвитку суспільства. 
5. Оцінювання системи державних фондів цільового призначення. 
6. Формування знань із питань бюджетної та податкової системи 
національної економіки України. 
7. Розкриття сутності страхування в забезпеченні безперервності 
суспільного виробництва. 

B Тематика дисципліни 
 ЗМ 1. Державнi фінанси як інструмент регулювання  

національної економіки. 
ЗМ 2. Фiнансова система держави та управління нею. 
ЗМ 3. Бюджетна система України та її бюджетний устрій. 
ЗМ 4. Бюджетний процес в Україні. 
ЗМ 5. Вплив державного кредитування на державний борг  
України. 
ЗМ 6. Мiсцевi фінанси держави та їх структура. 
ЗМ 7. Податкова система та податкова політика України. 
ЗМ 8. Політика Національного банку України. 
ЗМ 9. Валютні інструменти економіки України. 
ЗМ 10. Небанківський фінансовий сектор національної  
економіки України. 
ЗМ 11. Державнi цiльовi фонди України. 
ЗМ 12. Соціальне забезпечення країни за умов ринкової  
економіки. 

 C Стиль та методика навчання 
Організаційно-

методичні 
форми  

вивчення 

Лекційні та лабораторні заняття 

Форми  
контролю 

Поточні контрольні опитування, модульні контрольні роботи,  
індивідуальні завдання, екзамен 
 
 



D Компетентності 
 Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні задачі 

і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або  
у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог. 
СК 3. Здатність визначати показники сталого розвитку на загаль-
нодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рів-
нях. 
СК 8. Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінсь-
ких продуктів, послуг чи процесів. 
 

E Основні результати навчання 
 СК 3. 

РН 9. Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодер-
жавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 
РН 11. У складі робочої групи на основі принципів системного ана-
лізу та комплексного підходу уміти готувати програмні документи 
щодо розвитку публічного урядування та адміністрування. 
 
СК 8. 
РН 1. Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, 
фінансів, основ та технологій прийняття управлінських рішень, 
управління ресурсами. 
РН 6. Використовувати методологію та інструментарій управління: 
інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 
 

 
 
Затверджено на засіданні кафедри Адміністративного менеджменту та проблем ринку 
Протокол №  2 від 16.09.2019 р. 
 


