
 

 

Силабус курсу 

Управління публічними фінансами 

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)  
Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування  
Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»  
 

Рік навчання: 1, Семестр: 2 

Кількість кредитів: 5  Мова викладання: українська  

 

Опис дисципліни 

Дисципліна «Управління публічними фінансами» спрямована на формування у здобувачів 
сучасного системного та ризикоорієнтованого мислення, поглиблення  фундаментальних знань у 
сфері управління публічними фінансами, оволодіння  практичними навичками професійної 
діяльності з використанням новітнього управлінського інструментарію для досягнення поставлених 
цілей в умовах, що змінюються, посилення та розвиток лідерського потенціалу. Навчальна 
дисципліна зорієнтована на отримання здатностей щодо: розуміння основних засад публічних 
фінансів та фінансової безпеки країни й уміння попереджати та нейтралізувати виклики і загрози 
національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції; вміння здійснювати 
ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та 
комунікаційні технології у сфері управління публічними фінансами на засадах соціальної 
відповідальності, правових та етичних норм; планування і здійснення наукових та прикладних 
досліджень у сфері управління публічними фінансами, включаючи аналіз проблематики, 
постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів 
дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків. 

Структура курсу 

Години 
(лек. / 
прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1.Теоретико-
концептуальні засади 
публічних фінансів як 
об’єкту управління 

Володіння категоріальним і понятійним 
апаратом у сфері публічних фінансів; 
формування уявлення про функції публічних 
фінансів та розуміння їх ролі у фінансовій 
системі держави; ідентифікація моделей і 
новітніх тенденцій розвитку публічних 
фінансів; виявлення та оцінювання впливу 
глобальних чинників на розвиток публічних 
фінансів в Україні. 

Дискусійна платформа: 
обговорення сучасних 
викликів та проблем 
розвитку публічних 
фінансів в Україні.  
Кейси.  
Тренінгові вправи. 

Керівник курсу 
ПІП 
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2 / 2 2.Управління 
публічними 
фінансами: зміст та 
основні елементи 

Володіння процедурами і техніками 
розроблення і прийняття управлінських 
рішень у сфері публічних фінансів та  вміння 
організовувати їх реалізацію в умовах 
підвищеного ризику й динамічності 
зовнішнього середовища; розуміння 
значення та необхідності проведення 
реформ у сфері публічних фінансів; 
оцінювання ефективності змін в 
організаційному та інформаційному 
забезпеченні системи управління 
публічними фінансами; уміння формувати 
проектні команди в процесі моделювання 
основних векторів державної фінансової 
політики; здатність імплементувати сучасний  
інструментарій управління публічними 
фінансами в різних типах  організацій. 

Групова робота з  
Моделювання основних 
векторів державної 
фінансової політики в 
умовах пандемічних 
шоків та військової 
агресії в Україні. 
Написання есе. 

2 / 2 3.Податкова система і 
податкова політика 
держави: специфіка 
формування та 
стратегія управління 

Володіння категоріальним і понятійним 
апаратом у сфері оподаткування; розуміння 
основ побудови податкової системи 
держави; виявлення та оцінювання впливу 
внутрішніх і зовнішніх чинників на 
формування податкової політики в Україні; 
ідентифікація новітніх тенденцій розвитку 
податкової політики в зарубіжних країнах. 

Дискусійна платформа: 
обговорення основних 
проблем та векторів 
реформування 
податкової політики 
України в сучасних 
умовах.  
Написання есе. 

4 / 4 4.Бюджетна система 
як основа публічних 
фінансів. Управління 
бюджетним 
дефіцитом 

Оперування категоріальним і понятійним 
апаратом з питань бюджету, бюджетної 
системи, бюджетного процесу і бюджетного 
дефіциту; розуміння сутності доходів і  
видатків бюджету; ідентифікація причин і 
моделювання наслідків бюджетного 
дефіциту; позиціонування місцевих 
бюджетів як основи фінансового 
забезпечення місцевого самоврядування; 
уміння проявляти лідерські якості у процесі 
формування та прийняття бюджету; 
здатність формувати і управляти командами 
в процесі прийняття фінансових рішень й 
уміння налагоджувати комунікаційні процеси 
в команді; володіння технологіями контролю 
за виконанням поставлених завдань; 
управління виконавською і трудовою 
дисципліною та управління конфліктами в 
процесі прийняття фінансових рішень.  

Моделювання  
практичних ситуацій  
– ділова гра на тему: 
«Формування бюджету 
міста в сучасних 
кризових умовах». 
Тестовий контроль. 
 

4 / 4 5.Державний кредит 
як суспільна позикова 
система. Методи 
управління 
державним боргом 

Розуміння сутності державного кредиту і 
державного боргу; вміння аналізувати 
внутрішні та зовнішні державні запозичення, 
а також переваги і недоліки боргового 
фінансування; ідентифікація причин 
виникнення і моделювання наслідків 
державного боргу; набуття навиків щодо 
ринкових і неринкових методів управління 
державним боргом; визначення 
оптимальних методів управління державним 
боргом України. 

Дискусійна платформа: 
переваги та вади 
боргового 
фінансування. 
Управлінські ситуації та 
практичні  
завдання. 
 



4 / 4 6.Управління 
соціальними 
позабюджетними 
публічними фондами 

Володіння знаннями щодо сутності і 
суспільного призначення соціальних 
позабюджетних публічних фондів; уміння 
визначати переваги і недоліки солідарної, 
накопичувальної та змішаної пенсійних 
систем; розуміння порядку нарахування, 
обчислення та сплати страхових внесків за 
державним пенсійним страхуванням, 
державним соціальним страхуванням та 
загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням на випадок 
безробіття, а також механізму виплат із 
соціальних позабюджетних фондів України. 

Дискусійна платформа: 
переваги та недоліки 
солідарної, 
накопичувальної і 
змішаної пенсійних 
систем.  
Управлінські ситуації та 
практичні  
завдання. 
Тренінгові вправи. 
 

2 / 2 7.Фінансова безпека 
держави в контексті 
управління 
публічними 
фінансами 

Розуміння сутності фінансової безпеки 
держави та її базових елементів; уміння та 
здатність ідентифікувати потенційні ризики і 
внутрішні та зовнішні загрози фінансовій 
безпеці держави; розуміння особливостей 
механізму та специфіки систем 
забезпечення фінансової безпеки держави; 
критичний аналіз впливу потенційних ризиків 
та загроз на основні індикатори фінансової 
безпеки України. 

Дискусійна платформа: 
вплив внутрішніх і 
зовнішніх загроз на 
фінансову безпеку 
України в сучасних 
умовах. 
Тренінгові вправи. 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

https://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory


Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 

за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
В такому разі оцінювання студентів відбувається також в он-лайн формі на платформі Moodle. 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-7) 100 

 
Шкала оцінювання: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


