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Професійна дисципліна за вибором 11
Місцеві фінанси/Державна фінансова політика

Місцеві фінанси
Тип

Дисципліна професійної і практичної підготовки за
вибором студента
Код
К-55
Семестр
8
Загальна кількість кредитів/годин: 3 кредиту / 90годин
Форма контролю
залік
Викладач
к.е.н., доцент Волкова В.В.
Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:
«Політична економія», «Макроекономика», «Гроші та
кредит», «Фінанси», «Банківська система».
Місце у структурно-логічній схемі: К-55 Місцеві фінанси
Викладається на 4 році навчання
Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

лекції, практичні заняття, самостійна робота
поточний контроль –100 балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів. Місцеві бюджети
– визначальна ланка місцевих фінансів. Формування доходів та планування.
Фінансування та виконання видатків місцевих бюджетів. Бюджетний процес на
місцевому рівні. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання. Управління
місцевими фінансами та фінансовий контроль на місцевому рівні. Фінанси
підприємств комунального господарства. Фінансова діяльність житловоексплуатаційного комплексу. Основи організації місцевих фінансів у зарубіжних
країнах.

Програмні результати навчання, які визначено в освітній програмі:
ПРН9 – знати та розуміти механізм функціонування бюджетно-податкової системи
України на державному та місцевому рівнях.

ПРН10 – здатність оцінити і встановити взаємозв’язок макроекономічних
показників з показниками грошово-кредитної, бюджетної та фіскальної політики.
ПРН18 – об’єктивно та професійно оцінювати фінансово-економічні
процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових
відносин у сфері грошового обігу та кредиту, державних фінансів, фінансів
підприємств.

ПРН19 – показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської
справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей
функціонування фінансових систем, фінансової термінології.
ПРН20 – використовувати нормативні та правові акти, що регламентують
професійну діяльність.
ПРН21 – визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами
фінансових систем.
ПРН24 – навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати як
самостійно, так і в групах, управління конфліктами та стресами.
ПРН28 – виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської
справи та страхування.
ПРН30 – вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності
у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Державна фінансова політика
Тип

Дисципліна професійної і практичної підготовки за
вибором студента
Код
К-55
Семестр
8
Загальна кількість кредитів/годин: 3 кредиту / 90годин
Форма контролю
залік
Викладач
к.е.н., доцент Волкова В.В.
Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:
«Політична економія», «Макроекономика», «Гроші та
кредит», «Фінанси», «Банківська система».
Місце у структурно-логічній схемі: К-55 Державна фінансова політика
Викладається на 4році навчання
Форми навчання:
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Критерії оцінювання:
поточний контроль – 100 балів
Мова викладання:
українська
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Створення фінансової системи як передумова розробки державної
фінансової політики. Сутність, склад і типи державної фінансової політики. Склад
фінансового механізму. Грошово-кредитна держави політика як складова
державної фінансової політики. Бюджетна політика держави як складова державної
фінансової політики. Податкова політика держави як складова державної

фінансової політики. Боргова політика держави як складова державної фінансової
політики. Фінансова політика держави в сфері міжнародних фінансів.

Програмні результати навчання, які визначено в освітній програмі:
ПРН9 – знати та розуміти механізм функціонування бюджетно-податкової
системи України на державному та місцевому рівнях.

ПРН10 – здатність оцінити і встановити взаємозв’язок макроекономічних
показників з показниками грошово-кредитної, бюджетної та фіскальної політики.
ПРН18 – об’єктивно та професійно оцінювати фінансово-економічні
процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових
відносин у сфері грошового обігу та кредиту, державних фінансів, фінансів
підприємств.
ПРН19 – показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської
справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей
функціонування фінансових систем, фінансової термінології.
ПРН20 – використовувати нормативні та правові акти, що регламентують
професійну діяльність.
ПРН21 – визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами
фінансових систем.
ПРН24 – навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати як
самостійно, так і в групах, управління конфліктами та стресами.
ПРН28 – виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської
справи та страхування.
ПРН30 – вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності
у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

