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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Коротка анотація 
дисципліни 

Фінансова політика є вагомим інструментом забезпечення соціально-
економічного розвитку України. Успішна її реалізація сприятиме зміцненню 
стратегічних позицій України на міжнародній арені. Функціонування 
фінансової системи спрямоване на вирішення ключових завдань, що стоять 
перед суспільством. Цим завданням підпорядковуються й організація 
фінансових відносин у суспільстві, і процеси руху та розміщення фінансових 
ресурсів та ціноутворення на них, і пропорції між їх централізацією та 
децентралізацією, і порядок формування, роз- поділу та перерозподілу доходів, і 
спрямованість витрат окремих суб’єктів підприємницької діяльності, громадян 
та держави, і структурне співвідношення між окремими сферами та ланками 
фінансової системи, і характер взаємовідносин між ними, пропорції між 
індивідуальним та суспільним споживанням. При цьому можлива практично 
безмежна чисельність варіантів організації фінансових відносин і фінансової 
діяльності, з яких необхідно вибрати саме той, що найбільше підходить країні у 
даний час. Вибір цих варіантів і становить основу фінансової політики. 

Мета дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни «Фінансова політика України» є теоретичні та 
методичні засади формування і реалізації фінансової політики на рівні держави 
і на рівні підприємства в Україні.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансова політика України» є 
засвоєння теоретичних знань та формування професійних компетентностей 
щодо формування й реалізації механізму фінансової політики в Україні. 



Завдання дисципліни спрямовані на 

• оволодіння теоретичними та організаційними основами формування та 
реалізації фінансової політики в Україні; 

• поглиблене вивчення 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,  

• вивчення порядку застосування інструментів монетарної 
макропруденційної фіскальної інвестиційної та валютної політики в 
Україні;  

• формування системного розуміння взаємозв’язків складових фінансової 
та економічної політики на макро та мікрорівні; 

• засвоєння методів інструментів та підходів формування й реалізації 
фінансової політики країни;  

• ознайомлення із фінансовою стратегією та фінансовою тактикою. 

Література для вивчення 
дисципліни 

1. Про основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки: Постанова 
Верховної РадиУкраїни . 2017. Ліга: закон. URL: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DH53300A.html. 

2. Податковий кодекс України від від 02.12.2010 № 2755-VI // Офіційний 
сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

3. Про Державний бюджет України на 2019 рік: Закон України від 
13.12.2019 № 2246-VIІІ // – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 

4. Про ціни і ціноутворення [Електронний ресурс] : закон України від 
21.06.2015 No 5007-VI, зі змінами і доп. / ВРУ. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 

5. Положення про Міністерство фінансів України [Електронний ре- сурс] : 
затв. Указом Президента України No 446/2011 від 08 квітня 2011 р. // 
Верховна Рада України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=446%2F2011. 

6. Меморандум про економічну і фінансову політику від 2 березня 2017 року 
(Київ). [Електронний ресурс]: режим доступу: 
https://msfz.ligazakon.ua/magazine_article/FZZ00126 

7. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики [Електронний ре- сурс] : 
Закон України No 2411-VI від 1 липня 2010 року // Верховна Рада України 
: офіц. веб-сайт. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- 
bin/laws/main.cgi?nreg=2411-17.  

8. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 року No 
679-XIV (із змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://bank.gov.ua/B_zakon/law_NBU.pdf. 

9. Фінансовий практикум/Державний Вищий навчальний заклад «Українська 
Академія Банківської справи Національного банку України»; [І. О. 
Школьник, Н. А. Дехтяр, О. В. Люта та інші]. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 
2015 - 218 с. 

10. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / 
Стеченко Д.М. – 3-є вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 262 с. 

11. Шкварчук Л.О. Ціноутворення : підручник / Шкварчук Л.О. – К. : Кондор, 
2006. – 460 с. 

12. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: Навчальний посібник / 
[За заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої 
фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 184 c. URL : 
https://www.ibser.org.ua/sites/default/files/170x240_preview_0.pdf 

13. Мельник П. В. Податкова політика України: стан, проблеми та 
перспективи: [монографія] / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій 
[та ін.]; за ред. З. С. Варналія. – К. – Знання України, 2008. – 675 c. 

14. Сучасна бюджетна система: правила та процедури: Навчальний посібник / 



[За заг. ред. В. В. Зубенка]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої 
фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження». – К., 2017. – 184 c. URL : 
https://www.ibser.org.ua/sites/default/files/170x240_preview_0.pdf 

15. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів 
регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, 
Б.П. Ярема, Н.В. Савчук, Ю.В. Шушкова та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 
368 с.  

16. Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення / за ред. 
О. І. Барановського. - К. : НАНУ, 2010. - 492 с.  

17. Удосконалення управління державними фінансами та реформування 
податкової системи України : монографія / За ред. Т. І. Єфименко. – К. : 
ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. – 446 с.  

18. Шушкова Ю.В. Фінансова системи України: особливості функціонування, 
сучасний стан та перспективи розбудови : монографія / Юлія Шушкова. – 
Львів : Ліга-Прес, 2014. – 174 с. 

Обсяг курсу 

Дисципліна: 3 кредити (108 годин) 
Аудиторні години:     40   з них: 
лекції                                      24 годин 
практичні заняття                 16 годин  
самостійна робота                 68 години 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
а) знати:  

- основні принципи, технології, форми, методи, механізми організації та 
реалізації фінансової політики в Україні;  

• зміст, функції і принципи фінансової політики України;  
• міжнародні фінансові стандарти і національне законодавство, яке 

регулює формування фінансової політики держави, а також нормативні 
документи, які визначають правовий режим фінансової політики 
підприємства; 

• механізм та інструменти реалізації державної фінансової політики; 
• принципи здійснення фісальної, монетарної, інвестиційної, політики у 

сфері ціноутворення та макропруденційної політики в України; 
• фукції та повноваження органів державної влади, що забезпечують 

реалізацію різних видів фінансової політики в Україні; 
• особливості здійснення фінансової політики України на сучасному 

етапі; 
• основні принципи формування фінансової політики підприємства; 
• теоретичні основи та методичні підходи до прийняття управлінських 

рішень у сфері розробки фінансової політики підприємства;  
 
б) уміти:  

§ розробляти та вирішувати питання теорії і практики розбудови 
фінансовою політики держави; 

§ аналізувати і порівнювати підходи до формування фінансової політики 
при різних зовнішніх та внутрішніх факторах; 

§ застосовувати методи фінансового планування при реалізації фінансової 
політики на макроекономічному та мікрорівнях; 

§ ідентифікувати пріоритети фінансової політики держави у міжнародній 
сфері; 

§ обгрунтовувати пактику функціонування фінансового механізму при 
формуванні й використанні централізований та децентралізованих 
ресурсів спільного призначення; 

§ визначати види та форми фінансового контролю й відповідні фінансові 
важелі; 

§ використовувати сучасні методики вироблення фінансової політики 
підприємства та оцінки її ефективності; 

§ вміти на основі економічної інформації проводити аналіз ефективності 
реалізації фінансової політики;  

§ оцінювати можливий вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на 
показники діяльності підприємства та розробляти пропозиції щодо 
покращення фінансової політики;  



§ здійснювати оцінку фінансової політики до її впровадження.  

Ключові слова 

Фінансова політика; фінансове планування та прогнозування; методи та 
інструменти фінансової політики; фіскальна політика; монетарна політика; 
антимонопоьна політика; інвестиційна політика; монетарна політика; 
макропрудентційна політика; оцінка ефективності реалізації фінансової 
політики. 

Формат курсу Очний 
Проведення лекцій, семінарських та практичних занять, консультацій. 

Теми 

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 

Підсумковий контроль, 
форма Поточний контроль/ залік. 

Пререквізити ‟Історія економіки та економічної думки”, ‟Політична економія”, 
‟Макроекономіка”, ‟Фінанси”. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під час 
викладання курсу 

 
Навчальна дискусія, лекції-візуалізації, робота в малих групах, семінари-
дискусії, мозковий штурм, імітаційна ділова гра, захист кейсів 

Необхідне обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерії оцінювання  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
Бали нараховуються за таким співідношенням:  

• практичні (семінарські)/самостійні/модулі 50% семестрової оцінки. 
Максимальна кількість – 50 балів  

• залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість – 50 балів 
Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 
20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують 
декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Перескладання 
модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 
письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 
незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 
семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, 
карантин ) навчання може відбуватись в он-лайн формі. Студенти 
зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Уся література, яка викладачем 
надається виключно в освітніх цілях є без права її передачі третім особам. 



Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питання до заліку 

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.  
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. 

Опитування Опитування проводиться на семінарських та практичних заняттях у вигляді 
(есе, вирішення кейсу), тестові завдання, доповіді та презентації. 

 

 

 

 
 

 СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Тиж-
день 

 
Тема 

Форма  
заняття/ 
години 

Результати навчання Завдання 

1 2 3 4 5 
 
 
1 

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

 
Лекція/ 
семінар 

 
2 год./2 год. 

Знати сутність фінансової політики та її види 
Вміти опрацьовувати нормативно-правові документи з 
питань фінансової політики 
Аналізувати значення фінансової політики та її роль у 
забезпеченні соціально-економічного розвитку країни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестові 
завдання. 

 
Виконання 
самостійної 

роботи. 
 

 
 
2 

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

Лекція 
 

2 год 

Знати основи фінансової політики та законодавчо-
нормативні акти які її регулюють 
Вміти визначати тип фінансової політики.  
Аналізувати вплив фінансової політики на основні 
сфери економічного розвитку країни 

 
 
3 

Тема 3. Механізм 
фінансової політики 
України та принципи 
його реалізації 

Лекція/ 
семінар 

 
2 год./2 год 

Знати складові механізму фінансової політики країни 
Вміти застосовувати інструменти та методи реалізації 
фінансової політики 
Аналізувати   фактори впливу на різні види фінансової 
політики та їхню інтеграцію 

4 Тема 4. Складові Лекція/ Знати складові фінансової політики 



фінансової політики 
України та їх 
особливості 

практична  
 

2 год./2 год 

Вміти ідентифікувати індикатори реалізації фіскальної 
бюджетної монетарної інвестиційної макропруденційнї 
політики 
Аналізувати динаміку індикаторів складових 
фінансової політики України 

Розв’язок 
задач. 

 
Есе. 

 
Кейси. 

 
Доповіді та 
презентації 

5 
 

 
Тема 5. Фіскальна 
політика держави 

Лекція/ 
практична 

 
2 год./2 год 

Знати сутність та особливості забезпечення фіскальної 
політики України 
Вміти визначити види оподаткування та джерела 
наповнення бюджету 
Аналізувати індикатори оцінки ефективності 
фіскальної політики країни 

6 
 

Тема 6. Монетарна 
політика 
Національного банку 
України 

Лекція/ 
семінар 

 
2 год./2 год 

Знати суть, критерії та індикатори монетарної політики 
НБУ 
Вміти визначати тип монетарної політики та факторів 
що на неї впливають 
Аналізувати вплив інструментів монетарної політики 
на її ефективність (облікова става НБУ операції на 
відкритому ринку) 

7 
 

 
Тема 7. Інвестиційна 
політика України 

Лекція/ 
семінар 

 
2 год./2 год 

Знати сутність і роль інвестиційної політики в системі 
забезпечення стратегічного розвитку підприємства.  
Вміти оцінити інвестиційний рейтинг країни та її 
інвестиційну привабливість 
Аналізувати показники ефективності інвестиційної 
політики в Україні 

8 
 

Тема 8. Політика 
держави у сфері 
ціноутворення 

Лекція/ 
семінар 

 
2 год./2 год 

Знати сутність та принципи формування політики 
держави у сфері ціноутворення 
Вміти використовувати державні статистичні дані для 
прогнозування цін 
Аналізувати вплив факторів на истеми ціноутворення в 
Україні 

9 Тема 9. 
Макропруденційна 
політика 
Національного банку 
України 

Лекція/ 
практична 
2 год./2 год 

Знати міст та принципи макропруденційної політики 
НБУ 
Вміти обирати інструменти макропруденційного 
регулювання 
Аналізувати індикатори макропруденційної політики 
країни 

10 Тема 10. Фінансова 
політика України у 
міжнародній сфері 

Лекція/ 
семінар 

 
2 год./2 год 

Знати основи здійснення фінансової політики України у 
міжнародній сфері 
Вміти визначати пріоритетні напрями співпраці з 
міжнародними організаціями 
Аналізувати ефективність фінансової політики України 
у міжнародній сфері та стан діючих угод про співпрацю 
з міжнародними організаціями 

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

Лекція/ 
семінар 

 
2 год./2 год 

Знати сутність завдання та складові фінансової 
політики підприємства 
Вміти застосовувати критерії оцінки ефективності 
фінансової політики підприємства 
Аналізувати фінансові плани та прогнози  

12 Тема 12. Складові 
фінансової політики 
підприємства 

Лекція/ 
практична 

 
2 год./2 год 

Знати складові фінансової політики підприємства 
Вміти формувати фінансову політику підприємства 
Аналізувати політику управління капіталом управління 
зобовязаннями управління грошовими потоками та 
розподілу прибутку на підприємстві 

13 Залік    

 


