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Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 

Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 2 (3 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

Денна: 150 год.: лек. 26 год.; практ. – 28 год. 

Заочна: 150: лек. 6 год.; практ. – 8 год. 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

фінансів 

Автор дисципліни кандидат економічних наук 

доцент кафедри фінансів 

Івашко Олена Анатоліївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Студент повинен володіти базовими знаннями з 

економічної теорії та макроекономіки 

Що буде вивчатися Дисципліна «Фінанси державно-приватного 

партнерства» спрямована на формування у 

студентів теоретичних знань та вироблення 

практичних навичок стосовно об’єднання 

фінансових ресурсів держави і приватного 

сектору, розвитку новаторських форм 

проєктного фінансування, впровадження 

передових методів управління фінансами 

державно- приватного партнерства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

На сьогодні варто знати які є можливості 

співпраці і розвитку форм державно-приватного 

партнерства 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та 

принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем.  

ПР03. Визначати особливості функціонування 



сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури.  

ПР04. Знати механізм функціонування 

державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та 

принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем.  

ПР03. Визначати особливості функціонування 

сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури.  

ПР04. Знати механізм функціонування 

державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та 

страхування.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 
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