
ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ 
 

Мета курсу – засвоєння теоретичних знань та формування професійних 
компетентностей щодо використання методів та інструментарію управління 
публічними фінансами. 

Дисципліна «Публічні фінанси» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Моделювання, прогнозування та стратегічний 
форсайт в публічному управлінні», «Стратегічний менеджмент», «Методологія 
наукових досліджень та системне мислення», «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
управлінських процесів», «Регіональна політика», «Інноваційний менеджмент», вона 
інтегрується з вивченням дисциплін: «Публічне адміністрування», «Міжнародні та 
національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом дисципліни «Ділове 
адміністрування». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розробляти прогнозні та програмні документи 
економічного і соціального розвитку; здатність брати ініціативу та фор-мулювати 
власну позицію, приймати оптимальні рішення щодо розробки проектів програмних 
документів економічного і соціального розвитку; здатність прогнозувати наслідки 
реалізації програм економічного та соціального розвитку; здатність організовувати 
виконання завдань діяльності; здатність готувати потрібну для прийняття 
управлінського рішення інформацію; здатність визначати показники економічного та 
соціального розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських структур і 
підприємств; здатність самостійно аналізувати показники економічного та соціального 
розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських структур і 
підприємств й вміти використовувати результати цього аналізу; підготовка 
інформаційно-аналітичної документації для прийняття управлінських рішень; здатність 
відстоювати власну позицію при обговорюванні результатів підготовки інформаційно-
аналітичної документації для прийняття управлінських рішень здатність нести 
відповідальність за досягнуті результати; здійснення моніторингу, експертизи, 
оцінювання очікуваних результатів та непередбачених наслідків реалізації 
демократичного врядування.  

Програмні результати навчання: 
знати: основні принципи, технології, форми, методи, механізми та процедури 
планування; інструментарій аналізу макроекономічних показників; чинне 
законодавство, що регламентує функціонування фінансової системи; основи системно-
аналітичного методу, статистичного аналізу, проблемно-орієнтовного та 
компаративного методів; теоретичні засади публічних фінансів, інструментарій 
системного аналізу показників державного бюджету; інструментарій статистичного 
аналізу показників, соціологічних і маркетингових досліджень; інструментарій аналізу 
організаційно-правових, соціально-економічних, кадрових та інформаційно-
технологічних аспектів системного управління якості наданих послуг; інструментарій 
аналізу публічних фінансів, мікро- та макроекономічних підходи до вивчення 
публічних фінансів, методи економічного оцінювання нововведень і розрахунку 
ефективності проектів. 



вміти: готувати програмні документи (стратегії, програми, концепції) виходячи із 
оцінки ресурсного забезпечення та добору адекватних механізмів впровадження 
державно-управлінських рішень, а також викликів європейської інтеграції, 
використовуючи методологію системного аналізу; розробляти прогнози можливих 
наслідків порушення макроекономічної рівноваги та їх впливу на поведінку 
економічних суб'єктів на основі аналізу макроекономічних показників, 
використовуючи моделі загальної економічної рівноваги; організовувати своєчасне 
виконання зобов'язань перед державним бюджетом, виходячи з чинного законодавства, 
використовуючи механізми співпраці з банками, страховими компаніями та іншими 
кредитно-фінансовими установами; проводити моніторинг виконання регіональних і 
галузевих програм соціально-економічного розвитку, цільових перспективних програм 
та комплексних заходів, аналіз звітів про виконання планових показників розвитку, 
роботи господарчих і управлінських структур, аналітичних довідок, пропозицій, 
доповідей для прийняття виважених управлінських рішень; розробляти та 
організовувати заходи щодо орієнтації та вибору доцільних інструментів 
регуляторного впливу держави та її інституцій на господарські процеси з метою 
досягнення економічної раціональності, оцінювати стан соціально-економічного 
розвитку країни, території, галузі; аналітичні довідки, пропозиції, доповіді щодо 
виконання бюджету, обслуговування боргу, звіти про виконання планових показників 
розвитку територій чи галузей, роботи господарчих і управлінських структур, органів 
влади; керувати процесом реалізації демократичного врядування на 
загальнодержавному, територіальному і галузевому рівнях управління, визначення 
ефективності діючих форм і методів управлінської діяльності; оцінювати стан 
соціально-економічного розвитку країни, території, галузі на основі системного аналізу 
показників, виходячи з надходжень та видатків державного бюджету, організовувати 
моніторинг інновацій, застосовуючи методи економічного оцінювання нововведень і 
розрахунку ефективності проектів. 
володіти: знаннями фінансових відносин на макро- і мезорівнях, особливостей їх 
розвитку на сучасному етапі, а також методів їх регулювання, закономірностей у сфері 
фінансових відносин, ролі публічних фінансів у соціально-економічній перебудові 
суспільства на шляху модернізації країни; сукупності заходів, що забезпечують 
використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ. Публічні фінанси як складова 
фінансової системи. Державна фінансова політика та механізм її реалізації. 
Організаційні основи управління публічними фінансами. Нормативно-правові засади 
функціонування публічних фінансів. Публічні доходи та публічні видатки. 
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ. Податки та податкова 
система. Бюджет і бюджетна система. Державний бюджет України. Місцеві бюджети 
України. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення. Державний кредит і 
державний борг. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 



 


