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Загальний опис дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Державні фінанси» є формування і 

поглиблення знань з питань сутності й ролі державних фінансів у розвитку економічної 
та соціальної інфраструктури адміністративно територіальних одиниць, а також власне 
механізму його відтворення.  

Дисципліна «Державні фінанси» 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.  

Завдання вивчення дисципліни – це фінансові відносини на макрорівні, 
особливості їх розвитку на сучасному етапі, а також методи їх регулювання. Предмет 
пізнання становлять: закономірності у сфері фінансових відносин, роль державних 
фінансів у соціально-економічній перебудові суспільства на шляху модернізації країни; 
сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів 
економічної політики держави  
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:  
знати: основні положення теорії фінансів, етапи генезису фінансів, термінологію 
державних фінансів, класифікацію фінансів за різними ознаками; концептуальні засади 
побудови державних фінансів; основні процеси, етапи, складові механізму управління 
державними фінансами; основні процеси, етапи, складові механізму управління 
державними та місцевими бюджетами; систему оподаткування юридичних і фізичних 
осіб в Україні; показники стану та використання державних фінансів та визначення 
бюджетної ефективності;  
вміти: розраховувати показники, що стан, формування та ефективність державних 
фінансів; користуватися здобутими навичками в процесі планування, організації 
керівництва, контролю в процесі управління державними та місцевими бюджетами; 
аналізувати та коментувати нормативно-правові акти сфери управління державними 
фінансами; оцінювати фактичний стан фінансової системи країни; здійснювати 
аналітичну оцінку якості управління державними фінансами. 

Перелік тем дисципліни: 
Тема 1. Фінансова система та фінансова політика 
Тема 2. Державні фінанси: сутність, призначення, розвиток, функції 
Тема 3. Система державних фінансів та державна фінансова політика 
Тема 4. Бюджетна система та устрій  
Тема 5. Державний бюджет  
Тема 6. Місцеві бюджети  
Тема 7. Бюджетний процес  
Тема 8. Податкова система  
Тема 9. Соціальна політика, соціальне та пенсійне забезпечення 
Тема 10. Фінансове забезпечення функціонування окремих сегментів державного 

сектору 
Тема 11. Система управління державними фінансами 
Тема 12. Управління державними фінансами в розвинутих країнах світу 


