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Автор дисципліни Доктор економічних наук 

професор кафедри фінансів 

Карлін Микола Іванович 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Перед вивченням дисципліни студент повинен 

знати основи економіки  

Що буде вивчатися  Особливості здійснення публічних закупівель в 

Україні та шляхи їх удосконалення з 

урахуванням досвіду країн ЄС 

Чому це цікаво/треба вивчати Для виходу України з економічної кризи 

доцільно удосконалити систему проведення 

публічних закупівель, 

дотримуючись при цьому вимог міжнародних 

фінансових організацій   

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами 

на різних рівнях економічних систем.  

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та 

принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

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. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професій груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

СК01. Здатність досліджувати тенденції 

розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного 

аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.  

СК02. Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури.  

СК03. Здатність до діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування).  

СК05. Здатність застосовувати знання 

законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового 

ринку.  

СК06. Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК08. Здатність виконувати контрольні функції 

у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 
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