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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Курс орієнтований на нове економічне мислення, носить комплексний узагальнювальний характер і об'єднує 

через призму управлінської діяльності в одне ціле знання, отримані студентами в процесі вивчення таких дисциплін: 

бюджетна система, податкова система, макроекономіка. 

Метою навчальної дисципліни «Державні фінанси та контроль» є формування і поглиблення знань студентів з 

питань сутності й ролі державних фінансів у розвитку економічної та соціальної інфраструктури адміністративно-

тереторіальних одиниць, а також власне механізму його відтворення.  

Дисципліна «Державні фінанси та контроль» дає можливість майбутньому спеціалісту об’єктивно оцінювати 

економічні процеси, що відбуваються в країні; розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у 

сфері державних фінансів; визначити заходи, що забезпечують використання фінансів як одного з дієвих важелів 

економічної політики держави; оцінювати ефективність використання бюджетних коштів. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Годи

ни 

 

Результати навчання 
Завданн

я 

Оцінюв

ання 

1 семестр 

Змістовний модуль 1.  Теорія державних фінансів  
Тема 1. Фінансова 

система та 

фінансова політика 

2/2 Знати основні положення теорії фінансів, етапи 

генезису фінансів, термінологію державних фінансів, 

класифікацію фінансів за різними ознаками; 

концептуальні засади побудови державних фінансів; 

Вміти розраховувати показники, що стан, формування 

та ефективність державних фінансів; оцінювати 

фактичний стан фінансової системи країни; аналізувати 

та коментувати нормативно-правові акти сфери 

управління державними фінансами. 

Аналізувати стан розвитку фінансової системи 

України; особливості розвитку державних фінансів на 

сучасному етапі; нормативно-правові акти в сфері 

державних фінансів. 

Розуміти роль фінансів у економічному розвитку 

країни; функції державних фінансів. 

Розрізняти методи та методичні підходи, які 

використовуються в роботі над проблемами дисципліни; 

окремі терміни, при визначенні сутності окремих 

економічних явищ. 

Застосовувати знання та вміння при проведенні 

індивідуальних розрахунків  

Написан

ня тестів 

Система

тизація 

матеріал

ів в 

запропо

новані 

таблиці 

Доповід

ь з 

презента

цією 

 

 20 

Тема  2. Державні  

фінанси:  сутність, 

призначення, 

розвиток,  функції 

2/2 25 

Тема 3. Теоретико-

організаційні 

основи управління 

державними 

фінансами 

2/2 25 

  Проміжна атестація 30 

Всього змістовний модуль 1 100 

Змістовний модуль 2. Елементи державних фінансів 
Тема 4. Бюджетна 

система та устрій 

4/2 Знати основні процеси, етапи, складові механізму 

управління державними фінансами; основні процеси, 

етапи, складові механізму управління державними та 

місцевими бюджетами; систему оподаткування 

Написан

ня тестів 

Система

тизація 

15 

Тема 5. Державний 

та місцевий бюджет 

4/2 15 



Тема 6. Державний 

борг 

2/2 юридичних і фізичних осіб в Україні; 

Вміти здійснювати аналітичну оцінку якості управління 

державними фінансами; користуватися здобутими 

навичками в процесі планування, організації 

керівництва, контролю в процесі управління 

державними та місцевими бюджетами. 

Аналізувати особливості розвитку бюджетної та 

податкової системи України; стан розвитку сціальної 

політики;  

Розуміти алгоритм справляння окремих видів податків; 

формування дохідної частини бюджету та розподіл 

видатків по різних сферах. 

Розрізняти особливості бюджетної системи та 

бюджетного устрою; специфіку фінансового 

забезпечення окремих сегментів державного сектору.  

Застосовувати знання та вміння при проведенні 

індивідуальних розрахунків  

матеріал

ів в 

запропо

новані 

таблиці 

Доповід

ь з 

презента

цією 

Розв’язо

к задач  

Бізнес 

кейс 

10 

Тема 7. 

Податкова система 

2/4 10 

Теми 8. Соціальна 

політика, соціальне 

та пенсійне 

забезпечення 

2/4 10 

Тема 9. Фінансове 

забезпечення  

функціонування 

окремих сегментів 

державного сектору 

2/2 10 

  Проміжна атестація 30 

Всього змістовний модуль 2 100 

Змістовний модуль 3. Державний фінансовий контроль 
Тема 10. Суть і 

функції 

державного 

фінансового 

контролю 

2/2 Знати основні процеси, етапи, складові механізму 

державного фінансового контролю; показники стану та 

використання державних фінансів та визначення 

бюджетної ефективності 

Вміти здійснювати аналітичну оцінку фінансового 

контролю використання державних коштів; здійснювати 

аналітичну оцінку якості управління державними 

фінансами; користуватися здобутими навичками в 

подальших дослідженнях. 

Аналізувати особливості державного фінансового 

контролю в Україні; роботу органів державного 

фінансового контролю;  

Розуміти функції державного фінансового контролю; 

роботу органів державного фінансового контролю. 

Розрізняти особливості повноважень органів 

державного фінансового контролю  

Застосовувати знання та вміння при проведенні 

індивідуальних розрахунків  

Написан

ня тестів 

Система

тизація 

матеріал

ів в 

запропо

новані 

таблиці 

Доповід

ь з 

презента

цією 

Розв’язо

к задач  

Бізнес 

кейс 

20 

Тема 11. Органи 

державного 

фінансового 

контролю та їх 

характеристика 

4/4 25 

Тема 12. Державна 

аудиторська 

служба її завдання 

і функції 

2/2 25 

  Проміжна атестація 30 

Всього змістовний модуль 2 100 

Всього за  семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний) 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних модульних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Доповіді, ессе 

повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба) навчання може відбуватись індивідуально за 

погодженням із директоратом ННІ неперервної освіти і туризму. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 



 


