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для студентів освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання галузь знань 07 
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом дисципліни «Фінансова політика України» є теоретичні та 

методичні засади формування і реалізації фінансової політики на рівні держави і на 
рівні підприємства в Україні.  
 

Мета навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни «Фінансова політика України» є засвоєння 

теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо формування 
й реалізації механізму фінансової політики в Україні. 
 

Основні завдання 
Завдання вивчення дисципліни «Фінансова політика України» полягають у: 

 оволодінні теоретичними та організаційними основами формування та 

реалізації фінансової політики в Україні; 

 поглибленому вивченні законодавчих актів, що регулюють проведення 

фінансової політики в Україні та усіх її складових;  

 набуття знань з питань організації та здійснення різних видів фінансової 

політики в Україні;  

 оволодіння навичками з питань фіннсового планування та прогнозування,  

 вивченні порядку застосування інструментів монетарної макропруденційної 

фіскальної інвестиційної та валютної політики в Україні;  

 формуванні у студентів системного розуміння взаємозв’язків складових 

фінансової політики на макро та мікрорівні; 

 набутті знань щодо визначення інструментів та підходів формування 

фінансової політики країни;  

 ознайомлення із фінансовою стратегією та фінансовою тактикою в країні. 

 
 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Мікроекономіка  Бюджетний менеджмент 

Макроекономіка  Податковий менеджмент 

Фінанси  Казначейська система 

Гроші і кредит Управлінню державними та місцевими 

фінансами 
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 
 

Компетентності  Результати навчання 
Здатність   досліджувати   тенденції  

формування та реалізації фінансової політики в 

Україні за   допомогою   інструментарію   

макро-   та мікроекономічного аналізу, 

оцінювати ефективність фінансової політики. 

Знати та розуміти законодавчі, нормативні та 

інструктивні документи з питань формування та 

реалізації фінансової політики в Україні 

Розуміння особливостей функціонування 

сучасного фінансового механізму та 

інструментів й методів реалізації фінансової 

політики та її видів 

Знати і розуміти теоретичні основи формування 

фінансового механізму та застосування 

інструментів реалізації фінансової політики 

України та зарубіжного досвіду 
Здатність здійснювати аналіз доходів бюджету, 

напрямів фінансування видатків та пошуку 

ресурсів для реалізації фінансової політики 

здійснювати фінансове планування й 

прогнозування 

Виконувати необхідні розрахунки бюджетних 

доходів і витрат для реалізації фінансової 

політики країни 

Уміння застосовувати економіко-математичні 
методи та моделі для визначення обсягів 
фінансових видатків, які забезпечують 
реалізацію фінансової політики держави 

Вміти оцінювати фінансову політику, що 

проводиться в Україні, аналізувати її 

економічну ефективність та соціальні наслідки 

Володіння базовими знаннями  законодавства  у 

сфері фінансового регулювання 

Вміти складати фінаносовий план та визначати 

ресурси необхідні для реалізації фінансової 

стратегії і тактики 
Навички застосування сучасного 

інформаційного та програмного забезпечення 

для отримання та обробки даних у сфері 

формування й реалізації фінансової політики  

Знаходити резерви додаткових надходжень і 

економії витрат відповідного бюджету для 

реалізації завдань фінансової політики 

Спроможність виконувати контрольні функції у 

сфері фінансової політики 

Володіти методами оцінки стану, проблем та 

перспектив формування та реаліації фінансової 

політики 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

теми 

Назва теми 

Вступ  Предмет і завдання дисципліни 

Тема 1. Фінансова політика, її сутність, види і значення 

Тема 2. Основи фінансової політики України та її нормативно-

правове забезпечення 

Тема 3. Механізм фінансової політики України та принципи його 

реалізації 

Тема 4 Складові фінансової політики України та їх особливості 

Тема 5 Фіскальна політика держави 

Тема 6. Монетарна політика Національного банку України 

Тема 7. Інвестиційна політика України 

Тема 8. Політика держави у сфері ціноутворення 

Тема 9. Макропруденційна політика Національного банку України 

Тема 10. Фінансова політика України у міжнародній сфері 

Тема 11. Фінансова політика підприємства, етапи її розробки та 

критерії ефективності 

Тема 12. Складові фінансової політики підприємства 
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РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Вступ. Предмет і завдання дисципліни 

Предмет, завдання і структура дисципліни та метод її вивчення. Значення 

дисципліни «Фінансова політика України»у підготовці фінансистів-економістів та її 

взаємозв'язок з іншими дисциплінами навчального плану. 

Організація навчання. Використання у навчальному процесі підручників, 

навчальних посібників, законодавчого, інструктивного та практичного матеріалів. 

Організація самостійної роботи студентів. 

 

Тема 1. Фінансова політика, її сутність, види і значення 

Предмет і завдання навчальної дисципліни. Предмет і завдання дисципліни. 

Зв’язок з іншими теоретичними і прикладними фінансово-економічними 

навчальними дисциплінами. Сутність фінансової політики держави. 

Макроекономічний та мікроекономічний рівень реалізації фінансової політики (на 

державному рівні та рівні підприємства). Фінансова стратегія та фінансова тактика. 

Сутність та завдання фінансової політики держави. Фінансова політика як складова 

частина економічної політики. Об’єкти і суб’єкти фінансової політики. 

Взаємозв’язок фінансової політики підприємства і держави. Система соціально-

економічних пріоритетів, на яких ґрунтується фінансова політика. Міжнародні 

підходи до формування й реалізації фінансової політики. 

 

Тема 2. Основи фінансової політики України та її нормативно-правове 

забезпечення 

Держава як суб’єкт формування й реалізації фінансової політики. Складові 

державної фінансової політики. Типи фінансової політики. Принципи побудови 

фінансової політики держави. Внутрішня та зовнішня фінансова політика. Фактори, 

що визначають фінансову політику. Поняття фінансової безпеки держави, критерії її 

визначення. Фінансова політика і фінансова безпека. Фінансова політика України на 

сучасному етапі розвитку економіки. Система та органи управління державними 

фінансами в Україні. Завдання окремих органів в реалізації фінансової політики. 

Нормативно-правове забезпечення фінансової політики в Україні.  

 

Тема 3. Механізм фінансової політики України та принципи його 

реалізації 

Поняття та структура механізму фінансової політики в Україні: фінансові 

методи, фінансові важелі, нормативно-правове забезпечення, інформаційне 

забезпечення. Поняття директивного та регулюючого фінансового механізму. Етапи 

процесу формування та реалізації фінансової політики. Зовнішні та внутрішні 

фактори впливу на фінансову політику. Зміст фінансового планування. Прогнозне та 

бюджетне фінансове планування, стратегічні програми соціального та економічного 

розвитку. Принципи фінансового планування. Функції прогнозування. Етапи і 

методи фінансового планування. Ресурси для реалізації фінансової політики 

держави. 
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Тема 4. Складові фінансової політики України та їхні особливості 

 

Складові фінансової політики держави та їхні характеристика. Поняття, 

сутність, та завдання фіскальної політики. Інструменти фіскальної політики та їх 

вплив на сукупний попит та сукупну пропозицію. Сутність та значення бюджетної 

політики країни. Види бюджетів та принципи бюджетного поцесу. Види фіскальної 

політики, їхні переваги та недоліки. Поняття, сутність завдання і функції монетарної 

політики. Інструменти монетарної політики. Cутність інвестиційної політики, її 

завдання і функції. Основні напрями реалізації та індикатори інвестиційної політики 

в Україні.. Завдання, функції та основні напрями реалізації цінової політики в 

Україні. Cутність й функції макропруденційної політики.  

 

Тема 5. Фіскальна політика держави 

 

Сутність, види та завдання фіскальної політики держави. Мета та завдання 

фіскальної політики. Принципи фіскальної політики. Інструменти реалізації 

фіскальної політики держави та їх вплив на сукупний попит та сукупну пропозицію. 

Види фіскальної політики. Дискреційна та автоматична фіскальні політики. 

Переваги та недоліки фіскальної політики. Критерії оцінки ефективності фіскальної 

політики в Україні.  

 

Тема 6. Монетарна політика Національного банку України 

 

Сутність завдання та функції монетарної політики. Принципи реалізації 

монетарної політики Національним банком України. Інструменти монетарної 

політики. Облікова ставка Національного банку України. Таргетування інфляції. 

Механізм впливу монетарної політики на пропозицію грошей в економіці. 

Взаємозв’язок монетарної політики з фіскальною. Процентна політика. Валютна 

політика. Політика рефінансування. Політика відкритого ринку. Методи та 

інструменти політики та їх вибір залежно від кон’юнктури ринку. Переваги та 

недоліки монетарної політики.  

 

Тема .7. Інвестиційна політика України 

 

Сутність завдання та функції інвестиційної політики в Україні. Основні 

напрями реалізації інвестиціної політики на сучасному етапі розвитку економіки. 

Принципи інвестиційної політики. Форми регулювання інвестиційної діяльності в 

України. Концепція регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Індикатори 

оцінки ефективності інвестиційної політики в країні. Інвестиційний клімат та 

інвестиційний рейтинг країни. Регіональна специфіка інвестиційної політики в 

Україні. 

 

Тема 8. Політика держави у сфері ціноутворення 

 

Сутність цінової політики держави. Завдання і функції цінової політики. 

Основні напрями цінової політики та механізм її реалізації. Вплив державного 
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регулювання на економічні процеси. Форми та методи регулювання ціноутворення 

на рівні держави. Антимонопольна політика в Україні. Поняття тендерів державних 

закупівель та особливстей їх організації. Система «PROZORRO» переваги й 

недоліки її функціонування. 

 

Тема 9. Макропруденційна політика Національного банку України 

Поняття та сутність макропруденційної політики та макропруденційного 

регулювання. Завдання і функції макропруденційної політики держави. Принципи 

організації макропруденційної політики Національним банком України. Інструменти 

макропруденційної політики. Взаємозв’язок макропруденційної політики з 

монетарною. Функції Національного банку України щодо забезпечення 

макропрудентційної політики. Критерії ефективності макропруденційної політики 

та її види. 

 

Тема 10. Фінансова політика України у міжнародній сфері 

Фінансова політика України в умовах євроінтеграції. Види та інструменти 

фінансової політики у міжнародній сфері. Передумовами успішної міжнародної 

фінансової політики та її основні завдання. Форми реалізації міжнародної 

фінансової політики України. Міжнародні угоди та конвенції в системі реалізації 

фінансової політики України. Співпраця з міжнародними організаціями у сфері 

фінансової політики (Європейський Союз, Митний союз, СОТ, ООН, МВФ та 

Світовий банк, ФАТФ та інші інституції).  

 

Тема 11. Фінансова політика підприємства, етапи її розробки та критерії 

ефективності 

Основи фінансової політики підприємства. Складові фінансової політики 

підприємства. Стратегічні цілі й тактичні завдання. Принципи організації. Етапи 

розробки фінансової політики та параметри її оцінки. Критерії оцінки ефективності 

фінансової політики підприємства. Фактори, які визначають темпи стійкого 

зростання. Поняття фінансового планування та прогнозування. Мета, завдання, 

методи фінансового прогнозування у бізнесі. Фінансовий план як розділ бізнес-

плану. 

 

Тема 12. Складові фінансової політики підприємства 

Політика управління капіталом. Політика формування фінансових ресурсів. 

Фінансовий важіль. Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу.. 

Управління структурою капіталу. Сутність інвестиційної політики. Оцінка 

інвестиційних проектів. Політика управління поточними активами та 

зобов’язаннями. Управління грошовими потоками. Сутність політики управління 

платоспроможністю. Методи прогнозування банкрутства. Фінансова політика в 

антикризовому управлінні. Технологія формування цінової політики. Політика 

управління людським капіталом. Політика управління прибутками. Сутність і 

принципи розподілу прибутків. Фактори, що впливають на розподіл прибутків. 

Поняття і основні типи дивідендних політик. Поняття податкової політики. 

Оптимізація податків у бізнесі.  
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політики держави. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. 

Серія «Економіка». 2005. Вип. 79. С. 4–6. URL: 

http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/lyutyy-o-basic-ways-and 

contradictions-of-implementation-of-state-financial-p_14722.pdf.  

21. Сіташ Т.Д. Фінансова політика держави: прагматика та проблематика. 
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[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/. 
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