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Програма навчальної дисципліни вільного вибору «Фінансова політика України» 
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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.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ” 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07 “Управління та адміністрування” 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

навчальна  дисципліна за вибором студентів 

Спеціальність: 

07 «Управління та адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Спеціалізація: 

072 «Фінанси, митна та податкова 

оподаткуваннясправа» 

 

Курс:   2 

Семестр: 3 

Методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, практичні заняття, 

самостійна робота, ІНДЗ, робота в бібліотеці, 

тощо. 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудитор-

них годин 

Лек

ції 
Семінари, 

практичні 

 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостій

на робота 

студента 

(СРС) 

Індивід. 

робота 

студента 

(ІР) 

4 120 40 24 16 1 56 24 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість 

змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контроль-

них робіт 

Вид контролю 

2,5 12 1 Залік 



РОЗДІЛ 3.  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 4.  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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17. Про основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки: Постанова 
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5.3. Періодичні видання 

1. Актуальні проблеми економіки 

2. Світ фінансів 

3. Економіка України 

4. Економіка, фінанси, право 

5. Економіст 

6. Регіональна економіка 

7. Сталий розвиток економікм 

8. Фінанси України 

9. Банки та Банківські системи 

10. Бізнес Інформ 
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9. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http:// www.bank.gov.ua 

10. Офіційний сайт Журналу «Урядовий кур'єр» . [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.ukurier.gov.ua/. 

11. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського . 
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

 

 

Назва розділу, теми, 

змістового модуля 

Кількість годин за  

ОПП 

Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

 

П
р

а
к

т
и

ч

н
і СРС 

(ІНДЗ) 

 

а
у

д
и

т
о

р
н

і 

Заліковий модуль Теоретичні засади та практичні аспекти формування і реалізації 

фінансової політики України № 1 
 

1. Фінансова політика, її сутність, 

види і значення 

10 7 3 2 1  

2. Основи фінансової політики 

України та її нормативно-правове 

забезпечення 

10 7 3 2 1  

3. Механізм фінансової політики 

України та принципи його 

реалізації 

10 7 3 2 1  

4. Складові фінансової політики 

України та їх особливості 

10 7 3 2 1  

5. Фіскальна політика держави 10 6 4 2 2  

6. Монетарна політика 

Національного банку України 

10 7 3 2  

2 

 

7. Інвестиційна політика України 10 7 3 2 

8. Політика держави у сфері 

ціноутворення 

10 6 4 2 2  

9 Макропруденційна політика 

Національного банку України 

10 6 4 2  2 

10 Фінансова політика України у 

міжнародній сфері 

10 7 3 2  

2 

 

 

11 Фінансова політика підприємства, 

етапи її розробки та критерії 

ефективності 

10 7 3 2  

12 Складові фінансової політики 

підприємства 

10 6 4 2  2 

 ІНДЗ  -/24     

 Залік  -    2 

Разом годин 120 56/24 40 24 12 4 
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№  

заняття 
Тема та короткий зміст заняття 

К-ть 

 годин 

 

Заліковий модуль № 1 

Теоретичні засади та практичні аспекти формування і реалізації 

фінансової політики України 

24 

1. Тема 1. Фінансова політика, її сутність, види і значення 2 

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

забезпечення 
2 

3. 
Тема 3. Механізм фінансової політики України та принципи його 

реалізації 
2 

4. Тема 4. Складові фінансової політики України та їх особливості 2 

5. Тема 5. Фіскальна політика держави 2 

6. Тема 6. Монетарна політика Національного банку України 2 

7. Тема 7. Інвестиційна політика України 2 

8. Тема 8. Політика держави у сфері ціноутворення 2 

9. Тема 9. Макропруденційна політика Національного банку України 2 

10. Тема 10. Фінансова політика України у міжнародній сфері 2 

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

ефективності 
2 

12 Тема 12. Складові фінансової політики підприємства 2 

 Разом годин 24 

 



 

17 

 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних) занять, заліків по модулях 
 

№ 

заняття 

 

Тема 

К-ть 

годин 

 Заліковий модуль № 1 16 

1. Семінарське заняття з теми 1 1 

2. Семінарське заняття з теми 2 1 

3. Семінарське заняття з теми 3 1 

4. Семінарське заняття з теми 4 2 

5. Семінарське заняття з теми 5 1 

6. Семінарське заняття з теми 6 1 

7 Семінарське заняття з теми 7 1 

8. Семінарське заняття з теми 8 2 

9. Практичне заняття з теми 9 2 

10 Семінарське заняття з теми 10 1 

11 Семінарське заняття з теми 11 1 

12 Практичне заняття з теми 12 2 

 
Разом практичних (семінарських) занять 

Залік по модулю 

16 

2 
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РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Сутність фінансової політики держави. 

2. Макроекономічний та мікроекономічний рівень реалізації фінансової політики (на 

державному рівні та рівні підприємства). 

3. Фінансова стратегія та фінансова тактика. 

4. Сутність та завдання фінансової політики держави. 

5. Об’єкти і суб’єкти фінансової політики. 

6. Взаємозв’язок фінансової політики підприємства і держави. 

7. Система соціально-економічних пріоритетів, на яких ґрунтується фінансова 

політика.  

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

9. Складові державної фінансової політики. 

10. Принципи побудови фінансової політики держави. 

11. Внутрішня та зовнішня фінансова політика. 

12. Фактори, що визначають фінансову політику. 

13. Поняття фінансової безпеки держави, критерії її визначення. 

14. Фінансова політика України на сучасному етапі розвитку економіки. 

15. Система та органи управління в реалізації фінансової політики. 

16. Нормативно-правове забезпечення фінансової політики в Україні. 

17. Поняття та структура механізму фінансової політики в Україні: фінансові методи, 

фінансові важелі, нормативно-правове забезпечення, інформаційне забезпечення. 

18. Поняття директивного та регулюючого фінансового механізму. 

19. Етапи процесу формування та реалізації фінансової політики. 

20. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову політику. 

21. Зміст фінансового планування. Прогнозне та бюджетне фінансове планування, 

стратегічні програми соціального та економічного розвитку. 

22. Принципи фінансового планування. Функції прогнозування.  

23. Етапи і методи фінансового планування. 

24. Ресурси для реалізації фінансової політики держави. 

25. Складові фінансової політики держави та їхні характеристика. 

26. Поняття, сутність, та завдання фіскальної політики. 

27. Інструменти фіскальної політики та їх вплив на сукупний попит та сукупну 

пропозицію. 

28. Види фіскальної політики, їхні переваги та недоліки. 

29. Поняття, сутність завдання і функції монетарної політики. 

30. Інструменти монетарної політики. 

31. Cутність інвестиційної політики, її завдання і функції. 

32. Основні напрями реалізації та індикатори інвестиційної політики в Україні. 

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

34. Cутність й функції макропруденційної політики.  

35. Принципи реалізації монетарної політики Національним банком України. 

36. Інструменти монетарної політики. Облікова ставка Національного банку України. 

37. Механізм впливу монетарної політики на пропозицію грошей в економіці. 

Взаємозв’язок монетарної політики з фіскальною. 

38. Сутність та принципи процентної політики у грошово-кредитному регулюванні. 

39. Політика рефінансування Національного банку України 

40. Політика відкритого ринку.  
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41. Сутність завдання та функції інвестиційної політики в Україні. 

42. Основні напрями реалізації інвестиціної політики на сучасному етапі розвитку 

економіки. 

43. Форми регулювання інвестиційної діяльності в України.  

44. Індикатори оцінки ефективності інвестиційної політики в країні. 

45. Інвестиційний клімат та інвестиційний рейтинг країни. 

46. Сутність цінової політики держави. Завдання і функції цінової політики. 

47. Основні напрями цінової політики та механізм її реалізації. Вплив державного 

регулювання на економічні процеси. 

48. Форми та методи регулювання ціноутворення на рівні держави. 

49. Антимонопольна політика в Україні. 

50. Завдання і функції макропруденційної політики держави. 

51. Інструменти макропруденційної політики. Взаємозв’язок макропруденційної 

політики з монетарною. 

52. Функції Національного банку України щодо забезпечення макропрудентційної 

політики. 

53. Критерії ефективності макропруденційної політики та її види. 

54. Фінансова політика України в умовах євроінтеграції. 

55. Види та інструменти фінансової політики у міжнародній сфері. 

56. Передумовами успішної міжнародної фінансової політики та її основні завдання. 

Форми реалізації міжнародної фінансової політики України. 

57. Міжнародні угоди та конвенції в системі реалізації фінансової політики України. 

Співпраця з міжнародними організаціями у сфері фінансової політики 

58. Основи фінансової політики підприємства. 

59. Складові фінансової політики підприємства. Стратегічні цілі й тактичні завдання. 

Принципи організації.  

60. Етапи розробки фінансової політики та параметри її оцінки.  

61. Критерії оцінки ефективності фінансової політики підприємства.  

62. Поняття фінансового планування та прогнозування. Мета, завдання, методи 

фінансового прогнозування у бізнесі.  

63. Політика управління капіталом підприємства.  

64. Політика формування фінансових ресурсів. Фінансовий важіль.  

65. Сутність інвестиційної політики підприємства. Оцінка інвестиційних проектів.  

66. Політика управління поточними активами та зобов’язаннями.  

67. Управління грошовими потоками. Сутність політики управління 

платоспроможністю. 

68. Фінансова політика в антикризовому управлінні.  

69. Технологія формування цінової політики.  

70. Політика управління людським капіталом.  

71. Політика управління прибутками. Сутність і принципи розподілу прибутків. 

Фактори, що впливають на розподіл прибутків.  

72. Поняття і основні типи дивідендних політик.  

73. Поняття податкової політики підприємства. Оптимізація податків у бізнесі. 
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 1.2) у студентів 

враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають 

лекційні, семінарські та практичні заняття. 

Основним нормативним документом, що визначає  оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та оцінювання 

навчальних досягнень студентів Львівського національного університету імені Івана 

Франка» від 01.03.2013р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 

01.07.2015р. № О-96. Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою (за 

шкалою ECTS та національною шкалою).  

Відповідно до Положення контрольні заходи включають: 

- поточний контроль знань та компетентностей студентів включає оцінку 

роботи студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, семінарські 

/ практичні заняття), оцінку роботи студентів за самостійну та 

індивідуальну науково-дослідну роботу, здійснюється впродовж 

семестру і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 50 

балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту здавати залік – 21 бал). 

- підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у вигляді 

заліку, який проводиться відповідно до графіку навчального процесу. 
 

Оцінювання рівня знань та компетентностей студентів на семінарських та 

практичних заняттях, оцінка роботи студентів за самостійну та індивідуальну 

науково-дослідну роботу проводиться за п'ятибальною системою (від 1 до 5 балів). 
Результат поточного контролю (РПК) знань та компетентностей студентів за 

семестр визначається як підсумок з поточних балів отриманих студентом по 
об’єктах контролю (семінарських / практичних заняттях, СРС та ІНДЗ) за 5-бальною 
шкалою, відображених у журналі обліку відвідування та успішності студентів. 
 

Студент допускається до семестрового заліку, якщо він виконав всі види 
аудиторних робіт, передбачених робочою програмою дисципліни. 

 
Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни «Фінансова політика України» здійснюється на підставі проведення 
семестрового заліку, завданням якого є перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 
творчого використання накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до 
певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Результат семестрового заліку оцінюється в балах (максимальна кількість – 50 
балів). 
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9.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ 

 Поточний контроль  Залік  

 

РАЗОМ – 

100 балів 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Самостійна робота 

студента 

ІНДЗ  

 

 

 

40 5 5 

 

50 

 

100 

 
 

9.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ 

 
№ 
п/
п 

Види робіт.  
Критерії оцінювання  

Кількість балів 

1 2 
 
3 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 
Критерії оцінювання Від 1-5 

  розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 
 повний перелік необхідних для розкриття змісту питання 

категорій та законів; 
 правильне розкриття змісту категорії та законів, 

механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; 
 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні 
висновки і узагальнення, знання історії створення таких 
теорій та еволюції поглядів їх представників; 

 уміння користуватись методами наукового аналізу 
економічних явищ, процесів і характеризувати їх риси та 
форми виявлення; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування 
власного ставлення до альтернативних поглядів на дане 
питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних 
даних, матеріалів останніх подій в економічній та 
фінансовій сфері в країні та за її межами; 

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів 
України, міжнародних та міждержавних угод, 
обов’язкове посилання на них під час розкриття питань; 

 активна участь в обговоренні дискусійних і проблемних 
питань теми семінару. 

5 

  порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 
розкриття хоча б одного-двох пунктів, указаних вище 
(якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за 
зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені 
помилки під час використання цифрового матеріалу, 
посилання на конкретні історичні періоди та факти, 
неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з 

4 
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допомогою викладача він швидко орієнтується і 
знаходить правильні відповіді. 

  порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 
розкриття трьох чи більше  пунктів, указаних вище 
(якщо вони  потрібні для вичерпного розкриття 
питання); 

 одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які 
окремо характеризують критерії оцінки ”задовільно”; 

  студент не бере участі в обговоренні проблемних питань 
семінару. 

3 
 

 
 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені 

висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні; 
 характер відповіді дає підставу стверджувати, що 

студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає 
правильної відповіді; допущені грубі помилки і студент 
не може їх виправити. 

2 

2. Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях  
Критерії оцінювання Від 1-5 

 
 практична робота виконана у зазначений термін (за 

розкладом), у повному обсязі, без помилок і зарахована 
5 

 
 практична робота виконана у зазначений термін (за 

розкладом), у повному обсязі, зарахована, але має 
незначні зауваження 

4 

 

 практична робота виконана у неповному обсязі, та (або) 
при наявності значних помилок, і зарахована при умові її 
доопрацювання, та (або) повторне виконання не 
зарахованої практичної роботи 

3 

 
 практична робота виконана з порушенням терміну з 

поважних причин у повному обсязі, але має незначні 
зауваження 

2 

3.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

 опрацювання необхідних законів і нормативних матеріалів 

України, міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове 

посилання на них під час розкриття питань; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань 

категорій та законів; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, 

матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в 

країні та за її межами; 

 використання матеріалів періодичної преси; 

 посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань 

семінарського заняття; 

 проведений опис об’єктів; 

 використані матеріали з практики роботи органів фінансової 

політики; 

 акуратні і змістовні записи в зошиті 

5 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено 

розкриття двох пунктів, указаних вище (якщо вони  потрібні для 

вичерпного розкриття питання) 

4 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено 

розкриття трьох і більше з пунктів, указаних вище (якщо 
3 
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вони  потрібні для вичерпного розкриття питання); 

 робота студента малообгрунтована, неповна; 

 студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали 

періодичної преси; 

 студент не використав опрацьовані матеріали на 

семінарському занятті; 

 робота студента малообгрунтована, неповна; 

 використані матеріали лише підручника; 

 студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському 

занятті; 

2-1 

 самостійна робота не виконана 0 

4.  Індивідуальна науково-дослідна робота студентів (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; опрацювання 

необхідних нормативно-правових актів; використані матеріали 

періодичних наукових видань; посилання на опрацьовані джерела 

при висвітленні питань; використані матеріали з практики роботи 

бюджетних установ. 

5 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено 

одного з перелічених пунктів указаних вище 
4 

 робота недостатньо обґрунтована, неповна; використані 

матеріали лише підручника 
3 

 робота виконана не в повному обсязі; використані матеріали лише 

підручника. 
2 

 індивідуальна науково-дослідна робота не виконана 0 

5. Залік 
До 50 балів 

 

Кожен екзаменаційний білет складається із завдань трьох рівнів складності.  

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо записана правильна 

відповідь.  

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні 

визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

3. Третій рівень (завдання 3) – практичні завдання з повним розв’язком і поясненням 

одержаних відповідей.  

В цих завданнях треба записати формули для розрахунків, послідовні та логічні дії всіх 

розрахунків і зробити обґрунтовані висновки. Якщо потрібно, то слід проілюструвати 

розв’язання завдання таблицями. 
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9.3  Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за цією шкалою відображається у  

відомості обліку успішності та іншої академічної документації. 



 

25 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичне та наукове забезпечення системи організації навчального 

процесу з навчальної дисципліни „Фінансова політика України ” включає: 

 державні стандарти освіти;  

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 програму навчальної дисципліни; 

 робочу програму навчальної дисципліни; 

 плани семінарських і практичних занять;  

 завдання та методичні матеріали до виконання самостійної роботи (СРС); 

 завдання для проведення проміжного контролю (тестові завдання); 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 опорний конспект лекцій. 

 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. Коло 

питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами. Студенти під час 

лекцій забезпечуються друкованим матеріалом, узагальнюються головні висновки з 

питань, що розглядаються та визначаються питання для самостійного опрацювання. 

Студенти висловлюють свої думки, коментарі самостійно або за участю викладача. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за 

формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за 

темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду 

спілкування. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з 

приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди 

і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать 

оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого 

полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію 

Кейс-метод – розгляд,  аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються; для 

представлення певних; досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання 

індивідуальних завдань тощо. 

Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття 

змісту дисципліни за допомогою наочності: 

 законодавчі матеріали та коментарі до них; 

 навчально-методичні матеріали;  

 структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал; 

 



Використання навчальних технологій для активізації процесу 

навчання з дисципліни «Фінансова політика України» 

 
Методи активізації процесу 

навчання 

Практичне застосування навчальних 

технологій 

Проблемні лекції 

Тема 4. Складові фінансової політики та їхні особливості 

Проблемні питання 
1) Проблеми при формуванні комплексної та інтегрованої фінансової 

політики країни – фіскальної, монетарної, інвестиційної, 
макропруденійної, цінової.  

2) Проблеми взаємозв’язку між зовнішніми та внутрішніми чинниками, 
які впливають на фінансову політику. 

3) Проблеми взаємоузгодження та комплексного вирішення фінансових 
питань в період еризових явищ та дії COVID 19. 

 

Тема 7. Інвестиційна політика України 

Проблемні питання 
1) Ефективні методи залучення інвестицій в економіку України 
2) Проблемні аспекти погашення облігацій внутрішньодержавної позики 

іноземним інвесторам 
3) Інвестиційні рейтинги України на міжнародній арені та їхній вплив на 

активізацію реальних та фінансових інвестицій в країні 

 

Тема 10. Фінансова політика України  у міжнародній сфері  

Проблемні питання 
1) Вплив кредитів МВФ на економічний та соціальний розвиток України 

проблемні аспекти повернення кредитної заборгованості 
2) Актуалізація напрямів спрівапраці України з міжнародними організаціями 

в період COVID 19 

 

Тема 12. Складові фінансової політики підприємства 

Проблемні питання 
1) Формування антикризової складової у фінансовій політиці підприємства 
2) Проблемні питання бюджетування та оптимізації податкової політики 

бізнесу під час пандемії COVID 19. 

Семінари-дискусії 

Проблемна дискусія з питань семінарського заняття № 1-2 

Фінансова політика її сутність види і значення. Основи фінансової 

політики України та її нормативно-правове забезпечення 

1. Обґрунтування пріоритетів фінансової політики України на сучасному 

етапі 

2. Індикатори ефективності фінансової політики 

3. Вплив фінансової політики держави на економічний та соціальний 

рзвиток 

Проблемна дискусія з питання семінарського заняття № 5-6-7 

Фіскальна політика держави. Монетарна політика НБУ. Інвестиційна 
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політика України 

1. Взаємозаязок фіскальної монетарної та інвестиційної політики в контексті 

регування фінансових відносин в Україні 

2. Обгрунтування фінансової стабільності курсу націонаьної валюти та 

покращення івестиційного клімату в країні 

3. Принципові заходи щодо подолання наслідків фінансово-економічної кризи 

під час COVID 19. 

Презентації 

1. Презентації структурно-логічних схем до лекційного курсу дисципліни. 

2. Презентації практичних завдань студентів. 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

 із законодавства України 

Ресурси мережі 

Факультету 

з навчальної 

дисципліни 

www.president.gov.ua – офіційний сайт Президента 

України 

www.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради 

України 

www.ac-rada.gov.ua – офіційний сайт Рахункової палати 

України 

www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету міністрів 

України 

www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства 

фінансів України 

www.minjust.gov.ua – офіційний сайт Міністерства 

Юстиції України 

https://bank.gov.ua – офіційний сайт Національного 

банку України 

https://nfp.gov.ua – офіційний сайт Національної Комісії 

що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг 

▪ Програма навчальної 

дисципліни  

▪ Робоча програма  

навчальної 

дисципліни  

▪ Плани семінарських 

занять та методичні 

рекомендації до їх 

проведення 

▪ Практикум для 

проведення 

практичних занять 

▪ Засоби діагностики 

знань студентів з 

навчальної 

дисципліни  

 

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ac-rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
https://nfp.gov.ua/

