
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Методи та інструменти  

модернізації державних фінансів» 

 

Загальний опис дисципліни. Методи та інструменти модернізації 

державних фінансів – вибіркова дисципліна, орієнтована на ґрунтовне 

засвоєння аспірантами основних методів та інструментів модернізації 

державних фінансів. Курс охоплює характеристику основ модернізації 

державних фінансів, а також розгляд питань щодо: управління державними 

фінансами України; оцінки бюджетних видатків, що спрямовуються на 

розвиток людського потенціалу; забезпечення прозорості державних фінансів; 

консолідації державних фінансів в умовах фінансової нестабільності. Аспіранти 

мають змогу володіти інформацією щодо сучасного стану, тенденцій розвитку, 

проблематики та наукової думки у сфері державних фінансів. 

Метою дисципліни є ґрунтовне засвоєння аспірантами знань щодо 

теоретичних основ та необхідності модернізації державних фінансів, 

інструментів її здійснення; набуття навиків щодо аналізу ефективності процесів 

формування та використання державних фінансових ресурсів, виявлення 

невирішених проблем та обґрунтування шляхів їх розв'язання; переосмислення 

наявних та формування нових цілісних знань та професійних практик. 

Завдання вивчення дисципліни: з'ясувати сутність, необхідність, 

форми, принципи організації державних фінансів та методи й інструменти їх 

модернізації; вміти враховувати економічні та етичні аспекти функціонування 

державного бюджету, методи й інструменти модернізації формування його 

дохідної і видаткової частин, ефективного використання бюджетних коштів; 

вміти застосовувати ефективні методи контролю за використанням бюджетних 

коштів; впроваджувати та використовувати нові технології у процесі 

пенсійного та інших видів державного соціального страхування; вміти 

управляти фінансовою діяльністю бюджетних установ, державних підприємств, 

вишукувати резерви збільшення його доходів та економії видатків; вміти 

управляти логістичними потоками та процесами у сфері державних фінансів, 

планувати рух фінансових ресурсів, вишукувати резерви збільшення доходів та 

економного використання бюджетних коштів; знати специфіку функціонування 

державного кредиту та державного боргу України та уміти аналізувати причини 

та наслідки формування державного кредиту та державного боргу, шукати 

резерви їхнього скорочення. 

Вивчення дисципліни передбачає наявність ґрунтовних знань із базових 

економічних дисциплін, цілеспрямованої роботи над опрацюванням спеціальної 

літератури, активної роботи на аудиторних заняттях, проведення самостійної 

дослідницької роботи. Вивчення дисципліни базується на одержаних результатах 

навчання по таких дисциплінах: теорія і практика фіскальної консолідації, податки 

і фіскальна політика, монетарне управління економікою. 
 

 


