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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми
Управління публічними фінансами: концептуальні та 
практичні підходи

Шифр програми ЗК/2020/06

Тип програми за змістом загальна короткострокова програма

Форма навчання змішана (очна та дистанційна)

Цільова група

державних службовців, посади яких віднесено до 
категорій посад «Б» та «В», і посадових осіб місцевого 
самоврядування, посади яких віднесено до першої- 
четвертої категорії посад

Передумови навчання за 
програмою

знання основ мікро- та макроекономіки;
доступ до комп’ютера з надійним підключенням до 
Інтернету з веббраузером Google Chrome

Найменування замовника 
освітніх послуг у сфері 
професійного навчання за 
програмою

-

Найменування партнера 
(партнерів) програми

-

Обсяг програми 1 кредит ЄКТС

Тривалість програми та 
організація навчання

4 дні протягом двох тижнів

Мова(и) викладання українська

Напрям(и) підвищення 
кваліфікації, який (які) 
охоплює програма

управління публічними фінансами

Перелік професійних 
компетентностей, на 
підвищення рівня яких 
спрямовано програму

професійні знання;
прийняття ефективних рішень;
сприйняття та впровадження змін;
виконання на високому рівні поставлених завдань

Укладачі програми

Нога Ірина Михайлівна, 
кандидат економічних наук, доцент 
доцент кафедри фінансів та обліку Донецького 
державного університету управління 
irina.noga@inbox.dsum.edu.ua

mailto:irina.noga@inbox.dsum.edu.ua


з

Чернишов Олександр Юрійович, 
кандидат економічних наук, доцент 
доцент кафедри менеджменту невиробничої сфери 
Донецького державного університету управління 
o.chemyshov@inbox.dsum.edu.ua

2. Загальна мета

формування системи знань з питань управління публічними фінансами, розширення та 
поглиблення професійних навичок з питань формування і виконання публічних 
бюджетів.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

теоретичних основ публічних фінансів, їх склад і 
структура;

основ управління публічними фінансами та аналізу 
нормативно-правового забезпечення функціонування 
публічних фінансів;

уміння

застосовувати інструментарій системного аналізу 
показників державного бюджету;

використовувати теоретичні знання та практичні 
навички з питань розробки, затвердження та виконання 
бюджетних програм;

застосовувати практичні навички впровадження 
соціальної діагностики партиципаторного бюджетування;

навички

використання прийомів програмно-цільового методу в 
бюджетному процесі;

використання інструментів гендерного підходу з метою 
підвищення ефективності використання коштів.

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

Навчання здійснюється у інтерактивних лекцій з проведенням презентацій, дискусій, 
практикуми з елементами тренінгів, ситуаційних ігор, застосуванням методу Case study, 
практичних занять з опрацюванням проблемних питань, роботи в малих групах, 
індивідуальних занять, самостійної роботи на основі рекомендованих літературних та 
інформаційних джерел.

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви веб-платформи, веб
сайту, 
електронної системи навчання, 
через які здійснюватиметься 
таке навчання, 
посилання (веб-адреса)

Веб-платформи:
Zoom,
Moodie https://forums.dsum.edu.ua,
Office 365 (Microsoft Teams), 
Google Meet.
Classmarker, 
онлайн-опитувальник Kahoot

mailto:o.chemyshov@inbox.dsum.edu.ua
https://forums.dsum.edu.ua
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва дистанційного етапу/ 
модуля

Тема 4. Програмно-цільовий метод бюджетування
Тема 5. Формування дохідної та планування видаткової 
частин публічних бюджетів
Тема 6. Тендерно-орієнтовний підхід в бюджетному 
процесі

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

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

Відвідування занять - 40%
Онлайн-курс - 33%
Опрацювання обов’язкової літератури, інформаційних 
та інших матеріалів (читання) - 13%
Поточний контроль (кількість) - 7%
Підсумковий контроль - 7%
Документ про підвищення кваліфікації видається за 
умови набрання учасником професійного навчання не 
менше ніж 60 %, обрахованих з урахуванням питомої ваги 
кожного із критеріїв оцінювання.

Форма підсумкового контролю онлайн тестування

Назва теми Кількість годин

загальна 
кількість 

годин/ 
кредитів 
ЄКТС за 
модулем

у тому числі:

аудитори! 
заняття

дистанційні 
заняття

навчальні 
візити

самостійна 
робота

1 2 3 4 5 6

Тема 1. Сутність і 
роль публічних 
фінансів, їх склад 
і структура

4 2 2 - -

Тема 2. 
Нормативно- 
правове 
забезпечення 
функціонування 
публічних 
фінансів

6 4 - - 2

Тема 3.
Програмно- 
цільовий метод у 
бюджетному 
процесі

4 2 2 - -
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Тема 4. 
Формування 
дохідної та 
планування 
видаткової частин 
публічних 
бюджетів

6 2 2 - 2

Тема 5. Тендерно- 
орієнтовний 
підхід в 
бюджетному 
процесі

4 2 2 - -

Тема 6. Розвиток 
та регулювання 
партиципаторног 
о бюджетного 
процесу

4 2 2 - -

Підсумковий 
контроль 
результатів 
навчання

2 - - - 2

РАЗОМ 30/1,0 14/0,47 10/0,33 - 6/0,2

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Сутність і роль публічних фінансів, їх склад і структура
Поняття та функції публічних фінансів. Поняття та принципи побудови фінансової системи. 
Основні структурні елементи фінансової системи України. Система публічних фондів як 
матеріальна основа публічних фінансів.

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення функціонування публічних фінансів.
Фінансове право. Джерела фінансового права. Нормативно-правова база управління 
публічними фінансами в Україні. Бюджетний кодекс України. Міжнародні правові акти у 
сфері публічних фінансів.

Тема 3. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі
Сутність програмно-цільового методу бюджетування. Стратегічне планування. 
Середньострокове планування бюджетів. Бюджетна програма. Показники виконання 
бюджетних програм. Моніторинг, оцінка за виконанням бюджетних програм.

Тема 4. Формування дохідної та планування видаткової частин публічних бюджетів
Публічні доходи та методи їх мобілізації. Джерела формування публічних доходів. Основні 
методи мобілізації публічних доходів. Сутність і призначення публічних видатків. 
Державне споживання. Бюджетне фінансування. Зв’язок функцій держави та публічних 
видатків. Класифікація видатків.
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Тема 5. Гендерно-орієнтовний підхід в бюджетному процесі
Сутність і принципи тендерного орієнтованого бюджетування. Нормативно-правова база 
гендерно-орієнтованого бюджетування. Переваги гендерно-орієнтованого бюджетування. 
Етапи проведення гендерного бюджетного аналізу.

Тема 6. Розвиток та регулювання партиципаторного бюджетного процесу
Засади та історія виникнення партиципаторного бюджету. Партиципаторний бюджет у 
закордонних країнах. Бюджет участі в Україні. Дорожня карта запровадження громадського 
бюджету.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Шкала оцінювання програми: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами роботи:
виконання завдань на практичних заняттях ~ ЗО бали,
виконання самостійної роботи за результатами опрацювання обов’язкової

літератури, інформаційних та інших матеріалів (тестування) ~ 20 балів,
активна участь у групових дискусіях ~ 10 балів,
підсумковий контроль ~ 40 балів.
Документ про підвищення кваліфікації за програмою видається за умови отримання 

не менше 60 балів.

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ 
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- К.: Знання, 2012. - 687 с.
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Борисюк. - Луцьк : Друк ПП Іванюк В. П., 2013.273 с.

3. Опарін В. М. Публічні фінанси: генеза, теоретичні колізіїта практична концептуалізація 
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