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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 
1. Загальна інформація 

Назва програми Управління публічними фінансами 

Шифр програми ЗК/2020/007 

Тип програми за змістом загальна 

Форма навчання дистанційна 

Цільова група державні службовці категорії «Б»,«В» 

Передумови навчання за програмою  

Обсяг програми 1 кредит ЄКТС 

Тривалість програми та організація навчання 2 тижні дистанційно з доступом до всіх матеріалів курсу 

Мова(и) викладання Українська 

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) 

охоплює програма 

управління фінансами 

Перелік професійних компетентностей, на 

підвищення рівня яких спрямовано програму 

знання сучасного фінансового законодавства; професійне 

знання норм фінансового законодавства в практичній 

діяльності; вміння застосовувати механізми управління 

публічними фінансами, приймати обґрунтовані рішення щодо 
фінансово-економічного забезпечення системи публічного 

управління 

Укладач(і) програми Філіпенко Тетяна Вячеславівна, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри права та публічного 

адміністрування МДУ 

tatkafili@gmail.com 

Кузьменко Сергій Георгійович, доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри права та публічного 

адміністрування МДУ 

kuzmenko20067@gmail.com 
Надежденко Аліна Олексіївна, кандидат наук з державного 

управління, доцент кафедри права та публічного 

адміністрування МДУ 

a.nadezhdenko@mdu.in.ua 

2. Загальна мета 

поглиблення знань та формування професійних навичок щодо використання методів та інструментів 

управління публічними фінансами  

3. Очікувані результати навчання 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

Знання - сутності поняття «публічні фінанси», «державний бюджет», 

«місцеві бюджети», «бюджетна політика», «податки», 

«державний кредит», «державний борг»; 

- організаційно-правових засад управління публічними 

фінансами; 

- призначення публічних доходів та публічних видатків; 

- сучасної податкової політики держави; 
- сутності бюджетного процесу та міжбюджетних відносин; 

- особливостей управління державним кредитом та державним 

боргом; 

- призначення державного фінансового контролю та 

відповідальності за порушення фінансового законодавства 

Уміння - здійснювати оцінку ефективності процесу управління 

публічними фінансами;  

- формувати напрями підвищення ефективності регуляторного 

впливу держави на фінансові відносини;  

- визначати тенденції динаміки податкових надходжень до 
державного та місцевого бюджетів; - обґрунтовувати основні 

напрями вдосконалення податкової системи, бюджетної 

системи та міжбюджетних відносин; 

- здійснювати оцінку ефективності державних кредитних 

операцій та управління державним боргом; 

mailto:tatkafili@gmail.com
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- визначати ступінь відповідальності за порушення фінансового 

законодавства. 

Навички - прийняття обґрунтованих рішень щодо удосконалення 

системи управління публічними фінансами;  

- впровадженння в свою професійну діяльність сучасні форми і 

методи управління публічними фінансами 

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять) 

методи навчання: груповий, індивідуальний, словесний, наочний, пояснювально-ілюстративний, проблемний, 

частково-пошуковий, виконавський тощо. 

форми проведення навчальних занять: дистанційні заняття у вигляді он-лайн лекцій, відео-лекцій, відео-

конференцій; самостійна робота; розв’язання практичних, ситуаційних та тестових завдань з використанням 

вебплатформ ZOOM та MOODL  

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання 

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної 

системи навчання, через які здійснюватиметься 

дистанційне навчання із зазначенням посилання 

(вебадреси) 

http://moodle.mdu.in.ua/ 

Назва дистанційного етапу/модуля Курс «Управління публічними фінансами» 

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю 

Критерії оцінювання та їх питома вага у 
підсумковій оцінці (%) 

Проходження дистанційного навчання- - 25 
Поточний контроль - 35 

Підсумковий контроль – 40 

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови 

набрання учасником професійного навчання не менш ніж 

60%, обрахованих з урахуванням  питомої ваги кожного з 

критеріїв оцінювання  

Форма підсумкового контролю Комп’ютерне тестування 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ  
Назва теми Кількість годин 

загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС 

у тому числі: 

аудиторні 

заняття 

дистанційні 

заняття 

навчальні 

візити 

самостійна 

робота 

слухачів 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Поняття та функції публічних 

фінансів  
3   3/0,100   

Тема 2. Організаційно-правові основи 

управління публічними фінансами 
3   2/0,067  1/0,033 

Тема 3. Управління публічними доходами та 

публічними видатками 
5   4/0,133  1/0,033 

Тема 4. Податкова політика та податкова 

система України 
5   4/0,133  1/0,033 

Тема 5. Бюджетна система та міжбюджетні 
відносини 

4   
4 /0,133 

  

Тема 6. Державний кредит та державний борг 4  4 /0,133   

Тема 7. Контроль за використанням публічних 

фінансів 
4  3/0,100  1/0,033 

Підсумковий контроль результатів навчання 2    2/0,067 

РАЗОМ 30 /1  24/0,800  6/0,200 

 

 

  

http://moodle.mdu.in.ua/
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Поняття публічних фінансів, фінансової політики та фінансової діяльності 

держави 
Перелік питань для вивчення: 

- сутність та функції публічних фінансів 

- система публічних фінансів України 

- принципи, мета та методи фінансової діяльності держави 

- зміст та завдання фінансової політики держави 

- типи та напрямки реалізації державної фінансової політики 

 

Тема 2. Організаційно-правові основи управління публічними фінансами 

Перелік питань для вивчення: 

- поняття та принципи управління публічними фінансами  

- нормативно-правова база управління публічними фінансами в Україні 

- міжнародні правові акти у сфері публічних фінансів 

- органи управління публічними фінансами 

- інформаційне забезпечення управління публічними фінансами 

 

Тема 3. Управління публічними доходами та публічними видатками  

Перелік питань для вивчення: 

- публічні доходи та методи їх мобілізації  

- джерела формування публічних доходів  

- порядок управління, обліку та контролю публічних доходів 

- сутність і призначення публічних видатків 

- фінансування публічних видатків, принципи фінансування 

 

Тема 4. Податкова політика та податкова система України 
Перелік питань для вивчення: 

- сутність та функції податку 

- правовий механізм встановлення податків і зборів 

- податкова система, її елементи та принципи побудови 

- класифікація податків і зборів  

- сучасна податкова політика України 

 

Тема 5. Бюджетна система та міжбюджетні відносини 

Перелік питань для вивчення: 

- поняття бюджету та бюджетної системи України 

- бюджетне планування: сутність та методи 

- принципи та стадії бюджетного процесу 

- доходи та видатки Державного бюджету 

- сутність та призначення місцевих бюджетів 

- міжбюджетні відносини і фінансове вирівнювання 

 

Тема 6. Державний кредит та державний борг 

Перелік питань для вивчення: 

- сутність та роль державного кредиту 

- функції та форми державного кредиту  

- державні позики та їх класифікація  

- управління державним кредитом 

- поняття та види державного боргу  

- управління державним боргом: основні принципи та методи 
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Тема 7. Контроль за використанням публічних фінансів 

Перелік питань для вивчення: 

- поняття, принципи та завдання фінансового контролю. 

- форми, види та методи фінансового контролю  

- система органів державного фінансового контролю 

- громадський контроль за використанням публічних фінансів 

- міжнародні принципи контролю за публічними фінансами 

- відповідальність за порушення фінансового законодавства 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання результатів навчання здійснюється шляхом поточного та підсумкового 

контролю.  

Поточний контроль здійснюється у формі тестування, розв’язання ситуаційних та 

практичних завдань, письмових відповідей на запитання. Підсумковий контроль здійснюється 

у формі комп’ютерного тестування. 

 

 

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Базові нормативно-правові акти 

1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради 

України. – 2010. – № 50. – Ст. 572 

2. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996.– № 30.– Ст. 141. 

3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. – 

2012. – №№ 44-48. – Ст.552. 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради 

України. – 2011. – № 13. – Ст. 112. 

5. Про відкритість використання публічних коштів: Закон України від 11.02.2015 № 183-VIII 

// Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 16. – Ст. 109. 

6. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII // Відомості Верховної 

Ради України. – 2016.– № 4.– Ст. 43.  

7. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.11.2011 № 2939-VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2011.– № 32.– Ст. 314. 

8. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 3.02.2016 № 43 // Офіційний вісник України. – 2016. − № 12. − Ст. 506. 

9. Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 33. 

– Ст. 964. 

10. Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 310 // Офіційний вісник України. – 2014. − № 64. 

− Ст. 1764. 

11. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 20.08.2014 № 375 // Офіційний вісник України. – 2014. − № 69. − Ст. 

1936.  

12. Про затвердження Порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання 

публічних коштів: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2015 р. № 694 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248479611 

13. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР // 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248479611
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Відомості Верховної Ради України. – 1997.– № 24.– Ст. 170. 

14. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон 

України від 26.01.1993 № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– № 13.– Ст. 

110. 

15. Про Положення про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.05.2014 № 236 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 55. – Ст. 1507. 

16. Про Рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII // Відомості Верховної 

Ради України. – 2015. -  

17. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI // 

Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 385. 

 

Допоміжна наукова література 

1. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. 

Ливдар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 400 с. 

2. Філіпенко Т.В. Складання та розгляд бюджетної декларації як стадія бюджетного процесу 

/ Т.В. Філіпенко // Травневі правові читання: Матеріали Міжвузівської науково-практичної 

конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. – С. 191-193. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.rada.kiev.ua - Верховна Рада України 

2. http://treasury.gov.ua/main/uk/index – Державна казначейська служба України  

3. https://nads.gov.ua – Національне агентство України з питань державної служби 

http://www.rada.kiev.ua/
https://nads.gov.ua/

