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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета формування у студентів спеціальних знань з питань реалізації бюджетної політики та 

набуття аналітичних і практичних навичок застосування методів й інструментарію 

управління публічними фінансами 

Тривалість 4 кредити ЄКТС / 120 годин (лекції 16 год., семінарські заняття 32 год., самостійна робота 

72 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: усне й письмове опитування, тестування, розв’язання комплексу 

практичних задач і проблемних ситуацій, економічні диктанти та розв’язання задач, 

виконання завдань самостійної роботи: розрахункових завдань, поточна модульна робота 

(два модулі). 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання Для вивчення даної дисципліни необхідні базові знання щодо організації та 

функціонування публічних фінансів, бюджетної системи, операцій з формування та 

виконання бюджету на макро та мезорівнях.  

Мова викладання Українська 
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Компетентності, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

 

Програмні результати навчання  
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.  
ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з 

професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати 

результати досліджень.  

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати 

досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

ПР12. 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.  
ПР14. Вміти ідентифікувати причини, форми прояву кризових 

явищ у діяльності підприємств, бюджетних, банківських і 

небанківських фінансових установ та мінімізувати негативні 

наслідки їх прояву. 

ПР15. Застосовувати лідерські компетентності для прийняття 

креативних управлінських рішень,  спрямованих на розв’язання  

складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК7. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.  
ЗК9. Здатність   діяти  на  основі   

етичних  міркувань (мотивів). 

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.  

СК11. Здатність до прийняття 

креативних управлінських рішень,  

спрямованих на вирішення складних 

завдань у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти реалізації бюджетної політики 

Тема  1. Бюджетна 

політика та 

механізм її 

реалізації 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на практичному  

занятті: 

- захист домашнього завдання; 
- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 1. 

 Підготуватися до обговорення  теми «Чи потрібні в 
Україні фіскальні правила? Якщо так, то які саме та 

як вони мають бути запроваджені?» 

Тема 2. Бюджетна 

політика у сфері 

публічних доходів 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на практичному  

занятті: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 2.  

Підготуватися до обговорення тем: 

- «Податковий борг – це наслідок допущених 

прорахунків у державній соціально-економічній 

політиці чи рівень розвитку суспільства?» 

- «Платити податки – це розкіш, яку не кожен 

може собі дозволити»; 
- «Яка кількість податків є оптимальною для 

держави?» 

Тема 3. Бюджетна 

політика у сфері 

публічних видатків  

1. Робота на 2-ох практичних  

заняттях: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 3.  

Підготуватися до обговорення тем: 

-  «Чи існує взаємозв’яок між питомою вагою 

державних витрат у ВВП та темпами економічного 

зростання?»   

- «Податкові пільги: це підтримка платника чи 

втрати бюджету?»  

-  



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Тема 4. Політика у 

сфері бюджетного 

вирівнювання та 

міжбюджетних 

відносин 

1. Робота на практичному  

занятті: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 4.  

Підготувати реферат на теми: 

-«Моделі фінансового вирівнювання на шляху до 

оптимізації міжбюджетних відносин»; 

-«Напрямки вдосконалення процесів реформування 

міжбюджетних відносин в Україні»; 

-«Особливості  фінансового вирівнювання розвитку 

територій в умовах бюджетної децентралізації 

Тема 5. Політика у 

сфері бюджетного 

дефіциту та 

публічного боргу 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на практичному  

занятті: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 5.  

Підготуватися до обговорення тем: 

«Наскільки глибокою є боргова яма України?» 

«Сьогоднішня боргова яма України – це лише 

симптом, тоді що є справжньою хворобою?» 

Тема 6. Бюджетна 

безпека як 

важливий пріоритет 

бюджетної 

політики держави 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на практичному  

занятті: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 
та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 6. 

Підготуватися до обговорення тем: 

«Дві основні форми зниження дефіциту бюджету: 
зменшення суспільних витрат та підвищення 

податків. Яку варто обрати і чому?» 

«Яким чином реалізація інвестиційного потенціалу 

державних фінансів України може забезпечити її 

бюджетну безпеку?» 

Тема 7. Світовий 

досвід формування 

та реалізації 

бюджетної 

політики 

1. Робота на практичному  

занятті: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

3. Виконання поточної 

модульної роботи (за 1 

модулем) 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 7.  

Підготувати реферат на теми: 

«Бюджетна політика в країнах світу та використання 

зарубіжного досвіду в Україні» 

«Позитивний та негативний світовий досвід 
побудови та реформування бюджетних систем» 

«Зарубіжний досвід побудови ефективної системи 

міжбюджетних відносин та механізму бюджетного 

регулювання» 

 
Модуль 2. Основні елементи системи управління публічними фінансами 

Тема  8. 

Організаційні 

основи управління 

публічними 

фінансами 

1. Робота на 2-ох практичних  

заняттях: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 8.  

Підготувати реферат на теми:  

«Формування фінансових ресурсів місцевих громад у 

контексті розбудови ефективної 

системи публічного управління в Україні» 

«Модернізація системи публічних фінансів та 
запровадження нової моделі управління» 

 

Тема  9. 

Планування як 

складова 

управління 

публічними 

фінансами 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на практичному  

занятті: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 9.  

Підготувати реферат на теми: 

«Бюджетний потенціал та його місце в 

процесі бюджетного планування» 

«Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: 

проблеми та перспективи запровадження» 

 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Тема 10. 

Середньострокове 

бюджетне 

планування як 

інструмент 

реалізації 

бюджетної 

політики 

1. Робота на практичному  

занятті: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 10.  

Підготувати реферати на теми: 

«Модель трирічного бюджетного планування: 

позитивні моменти для місцевих бюджетів та 

пересічних громадян» 

«Стратегічне та середньострокове планування 

видатків як інструменти підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів» 
 

Тема 11. Системи 

касового виконання 

бюджету 

1. Робота на практичному  

занятті: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 11.  

 Підготувати реферати на теми: 

«Роль Державного казначейства України в системі 

управління публічними фінансами» 

«Міжнародна практика  казначейського 

обслуговування бюджетів і можливості її 

використання в Україні»  

 

Тема 12. 

Організація 
формування 

публічних доходів 

та фінансування 

публічних видатків 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на практичному  
занятті: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 
курсом до теми 12. 

Підготувати реферати на теми: 

«Проблема розмежування бюджетних повноважень у 

ході виконання бюджету в Україні»  

«Ефективність державної закупівельної логістики в 

умовах запровадження системи "Прозорро" 

 

Тема 13. 

Організація 

управління 

коштами 

загальнообов’язков
ого державного 

пенсійного та 

соціального 

страхування 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на практичному  

занятті: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 
та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 13.  

Підготувати реферати на теми: 

«Недержавне пенсійне забезпечення: сьогодення та 
перспективи» 

«Єдиний соціальний внесок: міжнародний та 

вітчизняний досвід» 

 

Тема 14. Облік та 

звітність в системі 

управління 

публічними 

фінансами 

1. Робота на практичному  

занятті: 

- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 14.  

Підготувати реферат на тему: 

«Напрями реформування системи бюджетної 

звітності в Україні» 

 

Тема 15. Контроль 

в системі 

управління 
публічними 

фінансами 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на практичному  

занятті: 
- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

3. Виконання поточної 

модульної роботи (за 2 

модулем) 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 15.  
Підготувати реферати на теми: 

«Національна антикорупційна стратегія України як 

один з головних елементів антикорупційної 

політики» 

«Розвиток Державної аудиторської служби України» 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки вивчення навчальної 

дисципліни «Бюджетна політика та управління фінансами» передбачає: 

1)  виконання практичних завдань за окремими темами дисципліни з 

використанням автоматизації доступу до баз даних і знань, а також розв'язання 

конкретних професійних завдань. Практичні завдання зроблено у середовищі MS 

Office (MSWord, MSExcel, MSAccess, MSPowerPoint), MSFrontPage, VBA, що 

прості у використанні, мають зручний інтерфейс користувача. Результати 

виводяться на екран монітору, у разі необхідності - на принтер у вигляді тексту, 
таблиць тощо. 

2)  здійснення тестового контролю знань студентів за допомогою 

програмного засобу «OpenTest2.0». Тестування проводиться під час проведення 

занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та її оцінювання 

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. 

Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

 

 

 

 



Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни «Бюджетна політика та управління фінансами» розраховується 

через поточне оцінювання (відповідно до робочої програми навчальної дисципліни):  

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

- відвідування занять (24 х 0,25б. = 6 балів);  

- захист домашнього та індивідуального розрахунково-аналітичного завдання (10 х 

2б. = 20 балів);  

- обговорення дискусійного матеріалу (10 х 0,5б.  = 5 балів);  

- виконання навчальних завдань (10 х 0,5б.  = 5 балів); 
- тестування (10 х 0,4б.  = 4 балів);  

- підготовка доповіді (реферату) та їх обговорення (3 бали);  

- поточна модульна робота (2 х 10 балів)  

60 

Усього поточне оцінювання  60 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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