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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Бізнес, аналітика та фінанси 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення дисципліни дає можливість розуміння та здатності до 

критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, 

які стосуються фінансів, аналізу бізнес-процесів в сучасному 

трансформаційному середовищі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 Здатність оцінювати макроекономічні показники ефективності 

грошово-кредитної системи. Показувати належній рівень знань у 

сфері теорії функціонування державних фінансів ̧ грошової та 

банківської системи. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Система державних фінансів країни, їх склад, 

зміст та призначення. Функції, склад та зміст фінансів. Фінансова 

політика та фінансовий механізм. Державні фінанси. Грошовий 

оборот та грошова маса що його обслуговує. Валютний ринок і 

валютні системи. Необхідність та сутність кредиту. Система 

державних доходів, джерела їх формування. Державні видатки, їх 

класифікація. 

Види занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки 

тощо. 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях таких дисциплін: 

«Бюджетування в публічній сфері», «Публічна політика»,  «Вступ 

до спеціальності», «Економічна теорія», «Регіональна економіка». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні дипломної роботи, 

проведення іншого виду наукової діяльності. 
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