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Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання для того, щоб
сформувати у майбутніх докторів філософії в галузі управління та адміністрування систематизовані уявлення,
теоретичні знання та практичні уміння, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані навики
виявлення та аналізу поточних, виникаючих та потенційних проблем фінансової науки у процесі реалізації ними
наукової діяльності.

Коротка анотація курсу

Навчальна дисципліна “Теорія та методологія фінансової політики держави” покликана забезпечити майбутнім
докторам філософії зі спеціальності фінанси, банківська справа та страхування знання науково-методологічних
положень та організаційно-економічних основ формування та реалізації фінансової політики держави.
Особлива увага при вивченні курсу приділяється аналізу теоретичних витоків науки про державні фінанси,
плюралізму економічних і фінансових концепцій, а також методологічним засадам реалізації фінансової політики як
системи діяльності.
Робиться акцент на конфліктній сутності та забезпечувальній природі фінансових відносин, компліментарності
бюджетно-податкової і грошово-кредитної політик як інструментів макроекономічного регулювання та впливу на
конкурентоспроможність національної економіки, напрямах соціалізації фінансової політики держави в контексті
євроінтеграції, імперативам реалізації вітчизняної фінансової політики на сучасному етапі глобалізації, а також
.проблемі суб‟єктивізму в оцінці фінансової безпеки держави.

Мета та цілі курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія та методологія фінансової політики держави” є підготовка
аспірантів спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” до формування теоретичних знань,
науково-методологічних основ і здобуття практичних навичок їх застосування щодо організації фінансової політики
держави та суб‟єктів господарювання.
Основними цілями вивчення дисципліни “Теорія та методологія фінансової політики держави” є вивчення науковометодологічних положень та організаційно-економічних основ формування та реалізації фінансової політики
держави.
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Тривалість курсу

90 год

Обсяг курсу

32 год аудиторних
З них 32 години лекцій
16 годин практичних
42 години самостійної роботи

Очікувані результати
навчання

Після завершення курсу студент повинен:
Знати:
основи та методологічні засади фінансової політики держави, місце її в системі економічної науки та механізм
реалізації; методики оцінки результативності фінансової політики в Україні. Розуміти особливості реалізації та
основні проблеми державної фінансової політики в Україні.
Вміти:
розкривати конфліктну сутність та забезпечувальну природу фінансових відносин; обґрунтовувати
методологічні засади реалізації фінансової політики як системи діяльності; розкривати сутність фінансової безпеки
держави в середовищі реалізації фінансової політики та аналізувати проблему суб‟єктивізму в її оцінці.
давати оцінку компліментарності бюджетно-податкової і грошово-кредитної політик як інструментів
макроекономічного регулювання та впливу на конкурентоспроможність національної економіки; визначати
пріоритетні напрями соціалізації фінансової політики держави в контексті євроінтеграції; обґрунтовувати
імперативи реалізації вітчизняної фінансової політики на сучасному етапі глобалізації.
використовувати інструменти комунікацій для просування наукових ідей, підходів та результатів досліджень
щодо підвищення ефективності фінансової політики держави в умов глобалізації; застосовувати сучасні форми
взаємодії наукових установ, держави та суб‟єктів господарювання різних форм власності задля практичного
втілення сучасних ідей реалізації фінансової політики в Україні.
брати участь у критичному діалозі досліджень у сфері реалізації фінансової політики держави під час
наукових дискусій, висловлюючи та відстоюючи свою власну позицію; розвивати методологію фінансової політики
держави у вивчення соціально-економічних явищ.

Формат курсу

Очний/заочний

теми

Підсумковий контроль,
форма

ДОДАТОК(схема курсу)
Екзамен

Пререквізити

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з ________ дисципліни.

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під час
викладання курсу

Презентації
Лекції
Колаборативне навчання
Дискусії

Необхідні обладнання

Проектор
Роздатковий матеріал
Навчально-методичні рекомендації

Критерії оцінювання
(окремо для кожного виду
навчальної діяльності)

20 балів – МК 1
20 балів – МК 2
10 балів - індивідуальне завдання
50 балів – за екзамен

Питання до екзамену

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Фінансова думка та фінансова наука
Наукові фінансові школи
Фінансові концепції
Фінансові теорії
Фінансовий аналіз
Фінансова доктрина
Фінансова парадигма
Універсальне (загальне) і національне (особливе) в фінансовій науці
Хронологія етапів розвитку фінансової науки
Передумови становлення фінансової науки
Донауковий стан генези і розвитку фінансів та фінансової думки
Витоки першого класичного періоду розвитку фінансової науки

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Перехід до наукової обробки і аналізу фінансових явищ і процесів
Формування системи наукового знання про фінансовий світ
Становлення і розвиток класичного та неокласичного напрямів фінансової науки
Плюралізм економічних і фінансових концепцій
Ортодоксія та гетеродоксія у фінансовій науці
Становлення, розвиток і еволюція кейнсіанської економічної та фінансової теорії
Кейнсіансько-неокласичний синтез
Монетаризм
Розвиток новітніх варіантів неокласичної та посткейнсіанської теорії фінансів
Становлення і розвиток неоінституціональної та інших неортодоксальних теорій фінансів
Фінансові теорії у новітньому методологічному дискурсі
Основні методологічні тренди у розвитку сучасної фінансової теорії
Методологічні засади формування фінансової теорії у сучасному парадигмальному контексті
Основні аспекти розвитку новітніх напрямів фінансових досліджень (експериментальна та поведінкова
теорія)
Фундаментальна економічна (фінансова) теорія
Системний аналіз. Дослідження економічних (фінансових) процесів на основі принципів системності,
цілісності та структурованості
Онтологія. Дослідження фундаментальних засад розвитку економіки
Діалектика. Теорія пізнання на основі узагальнення економічних (фінансових) процесів та явищ
Нові методологічні засади пізнання економічної (фінансової) дійсності. Міждисіиплінарний та
мультидисциплінарний синтез
Прикладна економічна (фінансова) теорія
Сутність та основі теоретичні блоки поведінкових фінансів
Традиційна концепція фінансів
Управлінська концепція фінансів
Економічна концепція фінансів
Нормативна теорія фінансів
Позитивна теорія фінансів
Теоретичні витоки науки про державні фінанси

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Теоретичні підходи до визначення поняття фінансової політики
Догматизм та ортодоксія вітчизняної фінансової науки
Суперечності фінансової теорії і практики в контексті циклічності економічного розвитку
Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми
Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки
Тема 2. Конфліктна сутність та забезпечувальна природа фінансових відносин
Тема. 3. Методологічні засади реалізації фінансової політики як системи діяльності
Тема 4. Сутність фінансової безпеки держави в середовищі реалізації фінансової політики та проблема
суб‟єктивізму в її оцінці.
Тема 5. Компліментарність бюджетно-податкової і грошово-кредитної політик як інструментів
макроекономічного регулювання та впливу на конкурентоспроможність національної економіки
Тема 6. Напрями соціалізації фінансової політики держави в контексті євроінтеграції
Тема 7. Імперативи реалізації вітчизняної фінансової політики на сучасному етапі глобалізації.
Розвиток бюджетної системи України
Управління державними фінансами як складова соціально-економічного розвитку країни
Державні видатки як складова системи бюджетного регулювання економіки
Формування місцевих бюджетів в умовах економічних перетворень
Фінансовий механізм забезпечення соціально-економічного розвитку України
Фінансова політика в умовах економічних перетворень
Бюджетна політика в умовах обмеженості фінансових ресурсів
Інституційна архітектоніка формування доходів бюджету у системі фінансово-економічного регулювання
Фінансове забезпечення системи соціального захисту населення у сучасних економічних умовах
Бюджетна стратегія економічного зростання
Зменшення уразливості системи державних фінансів від негативного впливу зовнішніх факторів.
Бюджетна політика підтримки економічного зростання.
Місцеві фінанси та регіональний розвиток.
Реформування міжбюджетних відносин.
Антикризове регулювання у сфері державних фінансів.
Розвиток фінансового сектору.
Стратегія управління державним боргом.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.

80.

81.

Оптимізація джерел фінансування дефіциту бюджету.
Управління ліквідністю державних фінансів.
Фінансові механізми державно- приватного партнерства та сприяння дерегуляції.
Моделювання, прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління державними
фінансами.
Актуальні аспекти впровадження окремих складових Стратегії розвитку системи управління державними
фінансами.
Механізми взаємовпливу інститутів та економічної діяльності у відтворювальній динаміці з метою
визначення шляхів забезпечення усталеного соціально-економічного розвитку України
Методологічні підходи та модельний інструментарій оперативного тестування ситуативних змін
макросередовища щодо вибору трендів економічного зростання в Україні.
Механізми фінансового забезпечення модернізації підприємств реального сектора; аналізом стану та
динаміки формування і ефективності розподілу фінансових ресурсів в Україні
Національні і глобальні детермінанти економічного зростання на основі розкриття особливостей
структурних трансформацій економіки України.
Макроекономічна модель економічного зростання на основні структурних змін як результат імплементації
Угоди між Україною та країнами ЄС на середньострокову перспективу
Державна фінансова політика впровадження високих технологій в економіку країни (спеціальну увагу буде
приділено нанотехнологіям, інформаційно-комунікаційним технологіям, біотехнологіям та фармацевтиці) та
удосконалення системи управління інноваційним розвитком, зокрема моніторингом процесів інноваційного
розвитку (в т.ч. – статистичного)
Розвиток методологічних положень та методичних підходів щодо оцінки впливу перспективного розвитку
інфраструктурних секторів на результативність національної економіки та конкурентоспроможність
суміжних виробництв відповідно до пріоритетних напрямів економічної політики
Оцінка готовності різних секторів вітчизняного промислового комплексу та інститутів державного
управління до неоіндустріальної модернізації економіки та визначенням стратегічних цілей, основних
завдань та механізмів забезпечення неоіндустріальної трансформації промисловості України
Методологія оцінки та моделювання впливу нетарифних бар„єрів на обсяги та структуру зовнішньої торгівлі
України та оцінкою впливу виконання положень Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС на розвиток
окремих галузей та товарних ринків та розроблення рекомендацій щодо імплементації Угоди

82. Методологічні підходи до аналізу впливу інтеграційних факторів на внутрішнє інституційне середовище та
структуру ринків енергоресурсів України (ринки електроенергії, природного газу, вугільної продукції,
енергії з відновлюваних джерел)
83. Історичні, діючі і перспективні тенденції фінансування розвитку аграрного сектора в контексті їхнього
впливу на загальноекономічне становище України
84. Інституціональне забезпечення політики сільського розвитку на основі адаптаційного потенціалу сільських
громад; обґрунтуванням напрямів і шляхів підвищення рівня готовності сільських громад до розроблення і
реалізації програм локального розвитку на засадах партнерства та взаємодії сільських громад, органів влади і
господарюючих суб‟єктів, наділення громад повноваженнями для мобілізації ресурсів і зусиль у формуванні
і реалізації проектів місцевого розвитку
85. Новітні імперативи розвитку ключової складової соціально-трудової сфери – ринку праці і пошуку
інструментів для ефективних відповідей на виклики з метою адаптації ринку праці до умов економічної
нестабільності.

Опитування

Анкета-оцінка з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.

ДОДАТОК
Схема курсу
Тиж. / дата /
год.-

Тиж. 1.
2 акад. год.

Тиж. 2.
2 акад. год.

Тема, план, короткі тези

Теоретичні витоки науки про
державні фінанси. Плюралізм
економічних і фінансових
концепцій

Конфліктна сутність та
забезпечувальна природа
фінансових відносин

Форма
діяльності
(заняття)*
*лекція,
самостійна,
дискусія,
групова робота)
Лекція

Лекція

Матеріали

Література.***
Ресурси в
інтернеті

Завдання, год

Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали

1-10

Індивідуальне
завдання

Презентація,
Навчальнометодичні
матеріали

1-20

Індивідуальне
завдання

Термін
виконання

Тиж. 3.
2 акад. год.

Тиж. 4.
2 акад. год.

Тиж. 5.
2 акад. год.

Тиж. 6.
2 акад. год.

Методологічні засади реалізації
фінансової політики як системи
діяльності

Лекція

Презентація,
відеоматеріали

20-40

Виконання
індивідуального
завдання

Сутність фінансової безпеки
держави в середовищі реалізації
фінансової політики та проблема
суб‟єктивізму в її оцінці.

Лекція

30-60

Написання Есе

Компліментарність бюджетноподаткової і грошово-кредитної
політик як інструментів
макроекономічного регулювання та
впливу на конкурентоспроможність
національної економіки
Напрями соціалізації фінансової
політики держави в контексті
євроінтеграції

Лекція

Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали
Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали
Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали

1-10

Лекція

1-10

Тиж. 7.
2 акад. год.

Тиж. 8.
2 акад. год.

Тиж. 9.
2 акад. год.

Тиж. 10.
2 акад. год.

Тиж. 11.
2 акад. год.

Тиж. 12.
2 акад. год.

Тиж. 13.
2 акад. год

Тиж. 14.
2 акад. год

Імперативи реалізації вітчизняної
фінансової політики на сучасному
етапі глобалізації.

Лекція

Універсальне (загальне) і
національне (особливе) в
фінансовій науці

Лекція

Фінансові теорії у новітньому
методологічному дискурсі

Лекція

Основні методологічні тренди у
розвитку сучасної фінансової теорії

Лекція

Методологічні засади формування
фінансової теорії у сучасному
парадигмальному контексті

Лекція

Системний аналіз. Дослідження
економічних (фінансових) процесів
на основі принципів системності,
цілісності та структурованості

Лекція

Онтологія. Дослідження
фундаментальних засад розвитку
економіки

Лекція

Діалектика. Теорія пізнання на
основі узагальнення економічних
(фінансових) процесів та явищ

Лекція

Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали
Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали
Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали
Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали
Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали
Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали
Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали
Презентація,
Відеоматеріали
Навчально-

1-10

Індивідуальне
завдання

10-24

10-20

Індивідуальне
завдання

10-40

Індивідуальне
завдання

10-54

Індивідуальне
завдання

10-60

Індивідуальне
завдання

40-85

Індивідуальне
завдання

60-85

Індивідуальне
завдання

Тиж. 15.
2 акад. год

Тиж. 62.
2 акад. год

Нові методологічні засади пізнання
економічної (фінансової) дійсності.
Міждисіиплінарний та
мультидисциплінарний синтез

Лекція

Суперечності фінансової теорії і
практики в контексті циклічності
економічного розвитку

Лекція

методичні
матеріали
Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали
Презентація,
Відеоматеріали
Навчальнометодичні
матеріали

70-85

Індивідуальне
завдання

40-85

Індивідуальне
завдання

