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 ВСТУП 
 
Програма вивчення або вибіркової навчальної дисципліни «Державна фінансова 

політика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки до 
СВО ДНУ ОПП 6.03050801 − Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 
від 22.11.2012 р. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є системна організація 
правовідносин, які регулюють фінансову діяльність держави і фінансову систему 
України, фінансовий контроль, бюджетний устрій і бюджетний процес, податкові, 
кредитні, страхові, банківські і валютні операції, що виникають між суб’єктами 
господарювання, а також принципові засади фінансової політики держави та 
напрямки її розвитку. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: ґрунтується на вивченні дисциплін ГП 2. 1. 02 − 

«Основи конституційного права», ГП 2. 1. 05 − «Правопорушення і юридична 
відповідальність». Передує вивченню дисциплін ПП 2. 2. 1.06 − «Податкова 
політика», ПП. 2. 2. 1. 08 − «Фінансове право і фінансова політика» 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Зміст, сутність та механізм державної фінансової політики 
2. Прикладні аспекти державної фінансової політики 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Державна фінансова політика» є 

визначення сутності, змісту та опанування механізму державної фінансової 
політики, вивчення інструментарію, моделей, сучасного стану та напрямків 
розвитку державної фінансової політики в Україні. 

 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Державна фінансова політика» 

є: 
- вивчення сутності, типів та напрямів державної фінансової політики, 

складових фінансової політики держави і особливостей забезпечення реалізації 
фінансової політики; 

- вивчення суті державного фінансового апарату, його структури та функцій 
Міністерства фінансів України; 

- визначення інструментарію реалізації державної фінансової політики; 
- вивчення фінансового права і фінансового механізму в системі державної 

фінансової політики; 
- вивчення системи стратегічного планування; 
- ознайомлення з моделями розробки державної фінансової політики; 
- вивчення особливостей оцінювання програм в системі державної фінансової 

політики; 
- ознайомлення із сучасною державною фінансовою політикою України та 

формування вміння прогнозувати основні напрямки в її розвиткові. 
 

 



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- базові поняття державної фінансової політики; 
- сучасні тенденції в розвитку фінансових правовідносин в державі; 
- організаційно-правові засади діяльності фінансових органів держави; 
- інструментарію реалізації державної фінансової політики; 
- правове забезпечення системи державної фінансової політики; 
- поняття, зміст, форми і методи здійснення фінансового контролю; 
- принципи побудови фінансової політики, їх співвідношення із принципами 

фінансового права; 
- сфери фінансової політики та методи її реалізації; 
- стратегічне планування та моделі розробки державної фінансової політики. 
вміти : 
- знаходити і добирати необхідну фінансово-правову інформацію; 
- здійснювати стратегічне планування показників в системі державної 

фінансової політики; 
- аналізувати нормативно-правові акти з фінансового права; 
- правильно і доцільно застосовувати нормативну базу на практиці; 
- кваліфікувати завдання та інструменти фінансової політики; 
- оцінювати програми в системі державної фінансової політики; 
- прогнозувати основні показники державної фінансової політики. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120 години/4 кредити ECTS. 
 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗМІСТ, СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ  
ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Тема 1. Державна фінансова політика як предмет діяльності держави 
1. Сутність, типи та напрямки фінансової політики  
2. Складові фінансової політики держави 
3. Забезпечення реалізації фінансової політики 
 
Тема 2. Державний фінансовий апарат 
1. Структура державного фінансового апарату 
2. Функції міністерства фінансів України 

  
Тема 3. Інструментарій реалізації державної фінансової політики 
1. Забезпечення реалізації фінансової політики 
2. Інструменти бюджетної політики 
3. Податкова політика 
4. Інструментарій монетарної політики 
5. Ринковий інструментарій фінансової політики 
 



Тема 4. Фінансове право і фінансовий механізм 
1. Фінансове право  
2. Сутність і складові фінансового механізму 
3. Управління фінансами в системі державної фінансової політики 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ  

ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Тема 5. Стратегічне планування 

1. Сутність і значення стратегічного планування 
2. Переваги стратегічного планування 
3. Проблеми і недоліки стратегічного планування 
4. Процес стратегічного планування 

 
Тема 6. Моделі розробки державної фінансової політики 

1. Суть і значення моделей державної фінансової політики 
2. Теорія (модель) систем 
3. Теорія  (модель) груп 
4. Теорія (модель) еліт 
5. Раціонально-вичерпна модель 
6. Процесуальна модель державної фінансової  політики 
 
Тема 7. Оцінювання програм в системі державної фінансової політики 

1. Сутність і значення процесу оцінювання програм 
2. Проблеми в оцінюванні програм 
3. Етапи оцінювання програм 

 
Тема 8. Сучасна державна фінансова політика України 
1. Основні напрями інвестиційної політики в Україні 
2. Грошово-кредитна політика держави та регулювання рівня інфляції 
3. Бюджетно-податкова політика України 
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фінансових питань // Право України. – 2009. − № 1. – С. 58-69. 

30. Самсін І. Л. Податкові правовідносини як різновид фінансово-правових/ 
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31. Стукало Н. В. Деякі аспекти формування фінансової політики України в 
умовах глобалізації // Фінанси України. − 2006. − № 1. − С. 24-30. 
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2014. − № 1. − С. 10-14. 

 
3.3. Методичні рекомендації: 



1. Кармазін В. Я. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове право і фінансова 
політика» – додається в НМКД. 

2. Кармазін В. Я. Методичні матеріали до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Фінансове право і фінансова політика» – додається в НМКД. 

3. Кармазін В. Я. Фінансове право і фінансова політика: методичні вказівки до 
вивчення дисципліни/ В. Я. Кармазін. − Дніпропетровськ, 2013. − 36 с. 

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна 
наукова література та періодичні видання. 

 
3.4. Інформаційні ресурси: 
1. Нормативна база (будь-які правові пошукові системи, включно системи, що 

розташовані на офіційних сайтах в мережі Інтернет відповідних органів). 
2. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського – 

www.biblvernad.org.ua. 
3. Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua 
4. Офіційний сайт Національного Комітету статистики України 

www.ukrstat.gov.ua 
5. Менеджмент. Бізнес. – www.management.com.ua. 
6. Центр гуманітарних технологій – www.gtmarket.ru. 

 
 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

Підсумкова атестація з навчальної дисципліни «Державна фінансова політика» 
–  залік. 
 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою: 
- тематичних самостійних письмових робіт у формі рефератів; 
- контрольних модульних робіт 

 
Критерії успішності 

 
Оцінки «відмінно» заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив (виявила) 

всебічні, системні й глибокі знання навчального матеріалу і вміння вільно 
виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений (ознайомлена) з 
основною і додатковою літературою. Зазвичай, оцінка «відмінно» ставиться 
студентам, які засвоїли основні поняття та принципи сучасної економічної теорії, 
вільно оперують економічними категоріями та інтерпретують графічні економічні 
моделі, усвідомлюють зв’язки між основними економічними явищами та процесами, 
творчо та коректно використовують їх при розв’язанні задач. 

Оцінки «добре» заслуговує студент (студентка), який (яка) виявив (виявила) 
повне знання навчального матеріалу, успішно виконав (виконала) передбачені 
програмою завдання, засвоїв (засвоїла) рекомендовану основну літературу. Як 

http://www.biblvernad.org.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://gtmarket.ru/


правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які засвідчили системні знання 
понять та принципів економічної теорії і здатні до їх самостійного поповнення та 
оновлення під час подальшої навчальної роботи і професійної діяльності. Одночасно 
вони допустили певні неточності, пропуски, помилки, які зумовили некоректність 
окремих результатів та висновків. 

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного 
навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання і майбутньої 
роботи за професією, частково впорався з виконанням передбачених програмою 
завдань, ознайомлений із частиною рекомендованої основної літератури. Зазвичай, 
оцінка «задовільно» виставляється студентам, які допустили суттєві помилки в 
усних відповідях та при виконанні завдань контрольних робіт, мали серйозні 
труднощі у спробах усунути ці помилки самостійно. Оцінки «відмінно», «добре» та 
«задовільно» еквівалентно оцінці «зараховано». 

Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, який виявив значні прогалини 
в знаннях основного навчального матеріалу, допустив грубі помилки у виконанні 
передбачених програмою завдань, незнайомий з основною літературою. Як правило, 
«незадовільна» оцінка виставляється студентам, у яких відсутні знання базових 
положень сучасної економічної теорії або їх недостатньо для продовження навчання 
чи початку професійної діяльності. Оцінка «незадовільно» еквівалентна оцінці 
«незараховано». 
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