
 
Дисципліна Державний фінансовий менеджмент 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Державний фінансовий 

менеджмент» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Фінанси», 

«Бюджетна система», «Фінанси підприємств, «Податкова система», 

«Гроші  і кредит», «Інвестування», «Кредитування», «Страхування». 
Що буде вивчатися 

 

Теоретична та методологічна база для оволодіння практикою 

управління державними фінансами: концептуальні положення 

Функціонування державного фінансового менеджменту 

Напрями застосування сучасних інформаційних технологій у сфері 

управління публічними фінансами 

Особливості роботи спеціальних програмних комплексів 

Порядок проведення державних закупівель через систему 

публічних електронних торгів 

Специфіка формування електронних документів, електронного 

документообігу у державних фінансових органах 

Процедури електронного декларування. Як працює система 

управління фіскальними ризиками 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Дисципліна розкриває особливості використання у роботі органів 

державної влади, державних та недержавних організацій і 

підприємств багатофункціональної системи, яка поєднує новітні 

фінансові та інформаційно-комунікативні технології, сукупність 

механізмів їхнього застосування, та дає змогу підвищити якість 

державного фінансового менеджменту і вдосконалити систему 

управління публічними фінансами. Вивчення дисципліни дає 

можливість набути знань, вмінь та навичок, які включають 

формування системних знань з інноваційних технологій у 

державному фінансовому менеджменті, здійснювати підтримку та 

супровід відповідних програмних комплексів, аналізувати 

фінансову діяльність одержувачів бюджетних коштів, складати 

проект закупівлі у системі електронних торгів, готувати пакет 

тендерної документації постачальника у системі Прозоро, 

використовувати інформаційні технології у податковій і митній 

справі, здійснювати управління системами фінансової інформації. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності 

8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 



банківської справи та страхування та управляти ними. 

9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

10.Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

11.Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, 

банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. 

12.Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, 

законодавчих та етичних аспектів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

спеціальні 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання. 

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 

методичного інструментарію для обґрунтування управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації 

інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач, інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / лабораторні / самостійна робота / 

індивідуальне завдання (курсові роботи, проекти) / практика 

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 


