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Обсяг  
в год. 

Назва та стислий зміст 
лабораторного заняття Мета роботи 

1 2 3 
Семестровий модуль 1 

2 Заняття 1. Фiнансова система держави та 
управління нею  
Література: основна [1, с. 12-24], додаткова    
[10, с. 53-76; 12, с. 35-44], інформаційні ресурси 
[2; 4] 
1. Структурна будова фінансової системи  
держави. 
2. Внутрішня структура фінансової системи 
держави. 
3. Засади функціонування фінансової системи 
держави. 
4. Управління фінансовою системою держави. 
5. Система фінансових органів та інституцій в 
Україні. 
 

1. Знати структурну будову  
фінансової системи держави. 
2. Розуміти засади  
функціонування фінансової  
системи держави. 
3. Розглянути сутність  
управління фінансовою  
системою держави і системи 
фінансових органів та  
інституцій в Україні. 
 

2 Заняття 2. Бюджетна система України та її 
бюджетний устрій 
Література: основна [3, с. 22-30], додаткова  
[7, с. 68-77; 8, с. 88-98], інформаційні ресурси 
[2; 5] 
1. Економічний зміст та роль бюджету  
держави. 
2. Складові системи бюджетних видатків. 
3. Методи формування бюджетних доходів. 
4. Податкові надходження до Державного  
бюджету України. 
5. Механізм організації міжбюджетних  
відносин. 
6. Бюджетний дефіцит та проблеми його  
скорочення. 
7. Стратегічні напрями подолання бюджетного 
дефіциту. 
 

1. Навчитися визначати  
складові системи бюджетних 
видатків і методи формування 
бюджетних доходів. 
2. Знати особливості  
податкових надходжень до 
Державного бюджету Украї-
ни. 
3. Розуміти основи  
функціонування механізму  
організації міжбюджетних  
відносин. 
4. Навчитися регламентувати 
стратегічні напрями подолан-
ня бюджетного дефіциту. 
 

2 Заняття 3. Вплив державного кредитування 
на державний борг України  
Література: основна [4, с. 54-65], додаткова      
[9, с. 77-81; 12, с. 35-44], інформаційні ресурси 
[5] 
1. Особливості формування державного боргу як 
економічної категорії. 
2. Особливості функціонування боргу як  
економічної категорії. 
 

1. Знати особливості  
формування і функціонування 
державного боргу як  
економічної категорії. 
2. Знати характеристику  
внутрішнього та зовнішнього 
державного боргу. 
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Продовження таблиці  
 

1 2 3 
 3. Характеристика внутрішнього та  

зовнішнього державного боргу. 
4. Методи реструктуризації державного боргу 
України. 
5. Методи зменшення боргового навантаження 
на Державний бюджет України. 
 

3. Знати особливості методів 
реструктуризації державного 
боргу України і методів  
зменшення боргового  
навантаження на Державний 
бюджет України. 

 

2 Заняття 4. Мiсцевi фінанси держави та їх 
структура 
Література: основна [4, с. 220-228], додаткова 
[10, с. 53-76; 12, с. 35-44], інформаційні  
ресурси [6] 
1. Місцеві фінанси в економічній системі  
держави. 
2. Система місцевих фінансів національної 
економіки. 
3. Основи фінансової автономії місцевих  
органів державної влади. 
4. Міжнародні нормативно-правові акти  
з питань самоврядування 
5. Система та структура місцевих фінансових 
інститутів.    

1. Розуміти систему місцевих 
фінансів національної  
економіки. 
2. Знати основи фінансової  
автономії місцевих органів  
державної влади. 
3. Розглянути міжнародні  
нормативно-правові акти з  
питань самоврядування. 
 
 
 
 
 
 

       Семестровий модуль 2 
2 Заняття 5. Податкова система та  

податкова політика України 
Література: основна [5, с. 117-125], додаткова 
[10, с. 53-76; 12, с. 35-44], інформаційні  
ресурси [6] 
1. Сутність елементів системи оподаткування. 
2. Організація процесу оподаткування в  
державі. 
3. Засади та принципи побудови податкового 
кодексу України. 
4. Сучасні податкові системи зарубіжних країн 
світу. 
 

1. Знати сутність елементів  
системи оподаткування  
національної економіки. 
2. Навчитися використовувати  
засади та принципи побудови 
Податкового кодексу України. 
3. Вміти застосовувати  
організацію процесу  
оподаткування в державі. 

 

2 
 

Заняття 6. Політика Національного банку 
України 
Література: основна [6, с. 87-94], додаткова 
[10, с. 53-76; 12, с. 35-44], інформаційні  
ресурси [3] 
1. Стратегічні принципи грошово-кредитної 
політики держави. 
2. Інструментарій грошово-кредитної політики 
Національного банку України. 
3. Політика рефінансування Національним  
банком України комерційних банків. 
4. Механізм проведення операцій з цінними 
паперами на відкритому ринку. 
 
 

1. Знати особливості  
стратегічних принципів  
грошово-кредитної політики. 
2. Знати особливості  
інструментарію грошово-
кредитної політики  
Національного банку України. 
3. Навчитися використовувати 
механізм проведення операцій з 
цінними паперами на  
відкритому ринку. 
4. Навчитися використовувати 
механізм функціонування  
грошового ринку держави. 
 
 



 3

Продовження таблиці  
 

1 2 3 
 5. Фактори впливу на взаємозв’язок валютного  

курсу з економічними категоріями. 
6. Механізм функціонування грошового ринку 
держави. 

 

 

2 Заняття 7. Валютні інструменти  
економіки України 
Література: основна [6, с. 89-96], додаткова 
[10, с. 53-76; 12, с. 35-44], інформаційні  
ресурси [3]  
1. Комплекс заходів реалізації валютної  
політики держави. 
2. Інфляційний потенціал національної  
економіки.  
3. Депозитні операції та управління  
залученими ресурсами. 
4. Розподіл золотовалютних запасів у різних 
країнах світу. 
 

1. Знати комплекс заходів  
реалізації валютної політики 
держави. 
2. Навчитися використовувати  
депозитні операції та управляти  
залученими ресурсами. 
3. Навчитися розподіляти  
золотовалютні запаси у різних 
країнах світу. 

 

2 Заняття 8. Державнi цiльовi фонди України 
Література: основна [1, с. 125-134; 6, с. 95-99], 
додаткова [8, с. 78-88], інформаційні ресурси 
[1-2] 
1. Призначення і види державних спеціальних 
цільових фондів. 
2. Характеристика державних економічних  
цільових фондів. 
3. Пенсійний фонд України. 
4. Фонд соціального страхування України. 
 

1. Знати види державних  
спеціальних цільових фондів. 
2. Навчитися використовувати  
характеристику державних  
економічних цільових фондів. 
3. Розуміти основи  
функціонування Пенсійного 
фонду України і Фонду  
соціального страхування  
України. 
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