
Силабус дисципліни 

Назва дисципліни, обсяг 
у кредитах ЄКТС 

Державні фінанси (180 год/ 6 кредитів ЄКТС) 

Загальна інформація про 
викладача 

 Якимова А. М., к.е.н., доцент, доцент кафедри «Фінанси та економічна безпека»,  
(050) 480-69-35. allayakymova@gmail.com 

Курс та семестр, у 
якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

4 курс, 7 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Перелік 
компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності.  Здатність опановувати та усвідомлювати 
інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку державних фінансів, у т.ч. бюджетна та 
податкова системи. Здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері 
фіскального регулювання. Здатність виконувати контрольні функції у сфері державних 
фінансів. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, 
економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для діагностики стану 
державних фінансів. 

Результати навчання. Знання основних складових законодавства, яке регулює фінансові 
процеси на макрорівні в Україні; правових  аспектів  фінансових відносин. Знання та здатність 
до аналізу і оцінювання макроекономічних показників, показників ефективності грошово-
кредитної, бюджетної, податкової політики. Показати належний рівень знань у сфері 
державних фінансів, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування 
державних фінансів, фінансової термінології. Виконувати контрольні функції у сфері 
державних фінансів. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Фінанси (спекурс), 
«Корпоративне та фінансове право» 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: 1 Економічна природа і сутність державних фінансів. 2 Фінансова 
політика держави і фінансова безпека. 3 Управління державними фінансами. 4 Система 
оподаткування. 5 Державний бюджет. 6 Державні цільові фонди. 7 Державний кредит. 8 
Фінанси державного сектора. 
 Основні теми практичних занять: 1 Нормативно-правові засади функціонування державних 
фінансів в Україні. 2. Органи оперативного управління державними фінансами України. 3. 
Аналіз податкової системи України. 4. Аналіз доходів і видатків державного бюджету. 5. 
Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Розрахунок міжбюджетних трансфертів.  6. 
Касове виконання державного бюджету. 7. Спеціальні цільові фонди. 8. Аналіз державного 
боргу України. 9. Аналіз державного сектору України.   
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. посібників; 
робота в дистанційній системі. 

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
літератури 

1. Аудит (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): підручник 
/ за ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю. – К.: ЦУЛ, 2012. – 540 с.  
2. Виноградова М. О. Аудит [текст]: навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва. – К.: 
«Центр учбової літератури», 2014. – 654 с. 
3. Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс]: навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, 
В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - Електрон. дан. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 24,5 
МБ. - (Електронні видання).  
4. Международные стандарты для высших органов финансового контроля (ISSAI) -  Режим 
доступу: http://www.eurosai.org/ru/topMenu/ISSAI.html 
5. Офіційний сайт Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ) - Режим 
доступу: http://www.ufpaa.org/ 
6. Якимова А. М. Дистанційний курс. Фінансовий контроль і аудит 
http://lider.diit.edu.ua/course/view.php?id=1118 
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