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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Публічні фінанси» спрямована на формування 

у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти загальних та фахових 

компетентностей, необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень у 

сфері публічного управління та адміністрування. Дисципліна зорієнтована на 

вивчення таких питань, як: сутність, складові та функціональні особливості 

публічних фінансів; економічні функції держави; держава і добробут в системі 

публічних фінансів; нормативно-правова база управління публічними фінансами в 

Україні; публічні доходи та методи їх мобілізації; бюджетне фінансування та 

класифікація публічних видатків; вплив фіскальної політики на формування 

публічних доходів та публічних видатків; централізовані фінанси та публічні фонди 

держави; державний бюджет України; формування інституту місцевого 

самоврядування, структурні та функціональні особливості фінансів місцевих органів 

влади; територіальна громада як суб’єкт економічної та фінансової діяльності; 

бюджетний федералізм та фінансове вирівнювання; міжбюджетні трансферти; 

бюджетний дефіцит як фінансовий результат суспільної діяльності держави; 

джерела фінансування бюджетного дефіциту та публічні запозичення; державний 

кредит і державний борг; ефективність державних кредитних операцій; управління 

державним боргом; особливості організації фінансів галузей публічного сектору; 

основні засади функціонування системи соціального захисту в Україні; організація 

державного фінансового контролю за використанням публічних фінансів; державні 

закупівлі в системі публічних фінансів України; оцінка прозорості місцевих 

бюджетів.   

Метою вивчення дисципліни є надання фундаментальних теоретичних знань і 

набуття практичних навичок у сфері публічних фінансів із застосуванням сучасних 

методологічних підходів на різних рівнях публічного управління.    

Завдання дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних основ та принципів 

функціонування публічних фінансів; оволодінні знаннями щодо організації 

виконання дохідної та видаткової частини бюджету; вивченні процесу формування й 
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розподілу міжбюджетних трансфертів; визначенні особливостей функціонування 

підприємств публічного сектору; вивченні інструментарію фінансового контролю 

щодо управління публічними фінансами в умовах соціально-економічних 

трансформацій України.  

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які здобувач набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

ЗК9. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

 

ФК2. Здатність 

забезпечувати належний 

рівень вироблення та 

використання 

управлінських продуктів, 

послуг та процесів. 

ФК4. Здатність 

використовувати в процесі 

підготовки і 

впровадження 

управлінських рішень 

сучасні ІКТ. 

ФК5. Здатність 

використовувати систему 

електронного 

документообігу. 

ФК8. Здатність готувати 

проекти управлінських 

рішень та їх 

впроваджувати. 

РН4. Знати структуру та особливості 

функціонування сфери публічного 

управління та адміністрування. 

РН5. Знати стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

РН9. Знати основи електронного 

урядування. 

РН10. Уміти користуватися системою 

електронного документообігу. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Публічні фінанси як складова фінансової системи держави. 

2. Нормативно-правові засади функціонування публічних фінансів.  
3. Публічні доходи та публічні видатки. 

4. Державний фінансовий контроль у сфері публічних фінансів. 

5. Електронний документообіг та цифровізація публічних фінансів.  

6. Державний бюджет України. Бюджетний дефіцит і публічні 

запозичення. 

7. Державний кредит як суспільна позикова система. 

8. Фінанси місцевих органів влади. Бюджетний федералізм та фінансове 

вирівнювання. Бюджетна децентралізація в Україні. 

9. Фінанси галузей публічного сектора. 

10. Система соціального захисту в Україні. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Суть, призначення та складові публічних фінансів. 

2. Система фінансового права в Україні. 

3. Оцінка динаміки та структури публічних доходів та публічних видатків. 

4. Система державного фінансового контролю в Україні. 

5. Цифрові технології у сфері публічних фінансів. 

6. Оцінка виконання Державного бюджету України. Бюджетний дефіцит та 

джерела його фінансування. 

7. Державний кредит і сучасний стан державного боргу України. 
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8. Аналіз формування доходів та видатків місцевих бюджетів. Оцінка 

діючої системи фінансового вирівнювання місцевих бюджетів. 

9. Основні засади організації фінансів установ та організацій публічного 

сектору. 

10. Соціальне страхування та соціальна допомога в Україні. 

 

Політика курсу 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університеті. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 

формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 

посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 

погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 

екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 

засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 

освітнього процесу. 
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