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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни
Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни
Місце у
Пререквізити: «Основи фінансів», «Гроші та
структурногрошово-кредитна
політика»,
«Основи
логічній схемі
оподаткування бізнесу», «Методика пошуку та
підготовки
обробки інформації у сфері фінансів», «Моделі і
технології
фінансово-економічних
процесів»,
«Фінансова статистика».
Мова викладання
Українська
Статус дисципліни: обов’язкова
Курс/семестр вивчення
Кількість кредитів ЄКТС/ кількість
модулів
Денна форма навчання:
Кількість годин: 90 – загальна кількість: 4 семестр 90 .
- лекції: 16
- семінарські заняття: 20
- самостійна робота: 54
- вид підсумкового контролю: екзамен
Заочна форма навчання
Кількість годин: 90 – загальна кількість: 4 семестр _90__.
- лекції: 4 семестр _6_.
- семінарські заняття: 4 семестр _8_.
- самостійна робота: 4 семестр _76.
- вид підсумкового контролю: 4 семестр _екзамен

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує
навчальна дисципліна, програмні результати навчання

4
3/2

дана

Мета вивчення навчальної дисципліни – з’ясування сутності та
ролі публічних фінансів в економічному і соціальному розвитку
країни та адміністративно-територіальних утворень, а також вивчення
механізму їх функціонування на державному та регіональному рівнях.
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Таблиця 2 – Перелік компетентностей, які забезпечує дана
навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
здатність
мислення,
(ЗК01);

до
абстрактного
аналізу та синтезу

здатність проведення досліджень
на відповідному рівні (ЗK06);
здатність до діагностики стану
фінансових систем (державні
фінанси, у тому числі бюджетна
та податкова системи, фінанси
суб’єктів
господарювання,
фінанси
домогосподарств,
фінансовий ринок, банківська
система та страхування) (СК03);
здатність застосовувати знання
законодавства
у
сфері
монетарного,
фіскального
регулювання та регулювання
фінансового ринку (СК04);
здатність визначати особливості
механізму
функціонування
системи публічних фінансів на
регіональному рівні (СК09).

Програмні результати навчання
знати та розуміти економічні категорії,
закони,
причинно-наслідкові
та
функціональні зв’язки, які існують між
процесами та явищами на різних рівнях
економічних систем (ПР01);
визначати особливості функціонування
сучасних світових та національних
фінансових систем та їх структури
(ПР03);
знати
механізм
функціонування
державних фінансів, у т.ч. бюджетної
та
податкової
систем,
фінансів
суб’єктів господарювання, фінансів
домогосподарств, фінансових ринків,
банківської системи та страхування
(ПР04);
розуміти
принципи,
методи
та
інструменти державного та ринкового
регулювання діяльності в сфері
фінансів, банківської справи та
страхування (ПР06);
володіти методичним інструментарієм
здійснення контрольних функцій у
сфері фінансів, банківської справи та
страхування (ПР09);
вміти
абстрактно
мислити,
застосовувати аналіз та синтез для
виявлення ключових характеристик
фінансових
систем,
а
також
особливостей поведінки їх суб’єктів
(ПР12);
застосовувати набуті теоретичні знання
для розв’язання практичних завдань та
змістовно інтерпретувати отримані
результати (ПР14);
виконувати професійні функції у сфері
організації та функціонування
публічних фінансів на регіональному
рівні (ПР20).
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1. Фінансова діяльність держави на національному та
регіональному рівнях
Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи держави
Еволюція наукових поглядів щодо змісту публічних фінансів.
Історія розвитку публічних фінансів. Сутність публічних фінансів як
об’єктивної економічної категорії та інструменту регулювання
соціально-економічного розвитку суспільства. Матеріальний зміст
публічних фінансів. Функції публічних фінансів та їх зміст.
Становлення системи публічних фінансів в Україні. Система
публічних фінансів як складова фінансової системи. Система
публічних
фінансів
як
сукупність
централізованих
та
децентралізованих фінансів. Основні ланки сучасної системи
публічних фінансів України. Фінанси громадських організацій та
об’єднань.
Інформаційні джерела: 1, 7, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 30, 31.
Тема 2. Державний бюджет України
Поняття зведеного бюджету України. Поняття державного
бюджету України. Поняття видатків й витрат бюджету. Видатки
державного бюджету України, їх склад та класифікаційні ознаки.
Напрями здійснення видатків державного бюджету України. Суспільні
блага та роль державних програм у їх фінансуванні. Мультиплікатор
урядових витрат. Інституційне та програмне фінансування. Проблеми
застосування програмно-цільового бюджетування в Україні. Держава
як покупець товарів й послуг. Державні закупівлі. Бюджет розвитку як
основа інноваційної модернізації національної економіки. Державноприватне партнерство. Бюджетне фінансування соціальної сфери в
Україні.
Видатки
державного
бюджету
на
забезпечення
обороноздатності країни. Фінансування видатків на утримання органів
правопорядку та державного управління. Методи оцінювання видатків
державного
бюджету.
Критерії
економії,
результативності,
ефективності.
Сутність доходів державного бюджету, їх класифікація.
Неподаткові та податкові доходи. Сучасні проблеми формування
дохідної частини державного бюджету України.
Бюджетний механізм регулювання економіки. Цілі та інструменти
бюджетної політики. Бюджетна безпека держави та напрями її
забезпечення в Україні.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 14, 18, 32.
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Тема 3. Соціальні позабюджетні фонди
Соціальні позабюджетні фонди, їх економічна сутність та
принципи
організації.
Призначення
та
роль
соціальних
позабюджетних фондів. Становлення та розвиток соціальних
позабюджетних фондів. Основні ознаки класифікації соціальних
позабюджетних фондів. Суб’єкти управління коштами соціальних
позабюджетних фондів. Джерела формування та напрями
використання коштів державних соціальних позабюджетних фондів.
Сутність
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування. Пенсійний фонд України. Фонд соціального страхування
України. Фонд загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття.
Проблеми функціонування соціальних позабюджетних фондів.
Причини дефіциту Пенсійного фонду України та напрями його
подолання.
Сутність суверенних фондів добробуту та їх роль в економіці.
Суверенні фонди добробуту: світовий досвід і проблеми
функціонування в Україні.
Інформаційні джерела: 1, 16, 18, 19, 22, 25, 44, 43, 45.
Тема 4. Сутність та складові місцевих фінансів
Місцеве самоврядування та його роль у становленні місцевих
фінансів. Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у зміцненні
економічної самостійності адміністративно-територіальних одиниць.
Функції місцевих фінансів та основні принципи їх організації. Склад
місцевих фінансових інститутів та їх характеристика. Роль місцевих
фінансів в економічній системі держави.
Зміст місцевої фінансової політики та її сегменти. Принципи
організації місцевої фінансової політики. Право податкової ініціативи.
Політика органів місцевого самоврядування у сфері місцевих
запозичень. Проблеми розвитку місцевої фінансової політики в
Україні.
Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні. Складання,
розгляд, затвердження, виконання та звітність. Учасники бюджетного
процесу на місцевому рівні та їх повноваження. Забезпечення
прозорості та відкритості бюджетного процесу на місцевому рівні
місцевих бюджетів.
Організація фінансової діяльності підприємств місцевого
господарства. Фінанси підприємств комунального господарства.
Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу.
Світовий досвід організації місцевих фінансів. Зміст і значення
Європейської хартії місцевого самоврядування. Доходи і видатки
локальних урядів. Зарубіжний досвід місцевих позабюджетних
фондів. Місцеві позики в зарубіжних країнах.
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Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 19, 20.
Тема 5. Місцеві бюджети України
Склад
матеріальної
та
фінансової
основи
місцевого
самоврядування. Місцеві бюджети у системі фінансових ресурсів
місцевого самоврядування. Етапи розвитку місцевих бюджетів
України. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному
розвитку регіонів і територіальних громад. Фінансова незалежність
органів місцевого самоврядування та проблеми її забезпечення.
Формування дохідної бази місцевих бюджетів. Поняття і види
доходів місцевих бюджетів. Теоретичні основи місцевого
оподаткування. Характеристика механізму справляння місцевих
податків і зборів. Поширення практики самооподаткування мешканців
територіальних громад. Місцеві запозичення до місцевих бюджетів.
Проблеми мобілізації доходів місцевих бюджетів і шляхи їх
вирішення.
Система видатків місцевих бюджетів. Теоретичні основи
формування видатків місцевих бюджетів. Склад видатків місцевих
бюджетів. Основи планування видатків місцевих бюджетів. Складання
кошторису доходів і видатків бюджетної установи. Порядок
виконання видатків місцевих бюджетів. Програмно-цільовий метод
бюджетування на місцевому рівні.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 19, 32.
Модуль 2. Управління публічними фінансами
Тема 6. Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація
Фінансова спроможність територіальних громад та чинники її
забезпечення. Поняття бюджетного федералізму та його роль в
економічному розвитку. Теоретичні та практичні аспекти бюджетного
федералізму. Економічний зміст, необхідність та цілі фінансового
вирівнювання. Сутність бюджетної децентралізації. Принципи
субсидіарності, повсюдності та фінансової самодостатності. Механізм
здійснення фінансового вирівнювання. Офіційні трансферти та їх
види. Сучасний стан та проблеми здійснення фінансового
вирівнювання в Україні. Досягнення цілей фінансового вирівнювання
в процесі реалізації регіональної політики України. Фінансове
вирівнювання за кордоном.
Шляхи підвищення результативності фінансового вирівнювання в
Україні. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності органів
місцевого самоврядування у контексті фінансової децентралізації.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 19, 23, 35, 36, 45.
Тема 7. Фінансування бюджетного дефіциту та управління
публічними запозиченнями
Стан бюджету як відображення економічного становища держави.
Об’єктивні та суб’єктивні причини бюджетного дефіциту. Напрями
дефіцитного
фінансування.
Соціально-економічні
наслідки
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бюджетного дефіциту. Характерні риси та економічні наслідки
класичних підходів до збалансування державного бюджету.
Джерела покриття дефіциту бюджету. Методи обмеження та шляхи
подолання бюджетного дефіциту. Фіскальні правила та їх
застосування у сучасній бюджетній практиці.
Публічні запозичення, їх види та класифікаційні ознаки.
Державний борг та його вплив на економіку. Динаміка й структура
державного боргу України. Ефективність державних запозичень.
Методи управління державний боргом. Місцеві (муніципальні)
запозичення, їх роль у розвитку територіальних громад. Вітчизняний
досвід і проблеми здійснення місцевих запозичень.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17, 45.
Тема 8. Управління фіскальними ризиками
Сутність фіскального ризику як об’єкта управління. Види
фіскальних ризиків. Фактори виникнення фіскальних ризиків. Органи
управління фіскальними ризиками. Джерела інформації для аналізу
фіскальних ризиків. Методологічні засади проведення оцінки
фіскальних ризиків. Класифікація рівнів фіскального ризику.
Методика оцінки фіскальних ризиків. Оцінка фінансового стану
суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Складання
регістру фіскальних ризиків. Квазіфіскальні операції суб’єктів
господарювання державного сектору економіки.
Інформаційні джерела: 1, 2, 3, 17, 24, 26, 37, 38.
Тема 9. Управління публічними інвестиціями
Державні органи управління публічними інвестиціями. Функції
Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів.
Планування державних інвестиційних проектів. Принципи та порядок
відбору інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких
надається державна підтримка. Державні інвестиційні проекти в
Україні. Програми державно-приватного партнерства в Україні.
Проблеми державного інвестування в Україні. Зарубіжний досвід
розвитку державно-приватного партнерства.
Інформаційні джерела: 1, 9, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 44.
Тема 10. Публічний фінансовий контроль
Система державного внутрішнього фінансового контролю.
Розподіл функцій державного фінансового контролю між органами
управління публічними фінансами. Внутрішній аудит у бюджетних
установах. Організація зовнішнього фінансового контролю відповідно
до стандартів INTOSAI. Інформаційні технології в управлінні
публічними фінансами. Фінансовий контроль на місцевому рівні.
Повноваження
органів
місцевого
самоврядування
щодо
адміністрування та контролю за сплатою місцевих податків і зборів.
Участь громадськості в управлінні фінансами територіальних громад.
Забезпечення транспарентності публічних фінансів. Відкритість
використання публічних коштів як метод фінансового контролю.
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Інформаційні джерела: 1, 2, 4, 10, 11, 15, 28, 42, 45.

Кількість
годин
Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

11

Модуль 1. Фінансова діяльність держави на національному та регіональному рівнях
Тема 1. «Публічні фінанси як
2
Тема 1. «Публічні фінанси як
2
Тема 1. «Публічні фінанси як
складова фінансової системи
складова фінансової системи
складова фінансової системи
держави»
держави»
держави»
1. Сутність публічних фінансів
1. Еволюція наукових поглядів щодо
Опрацювати навчальні завдання
та їх роль у реалізації функцій
змісту публічних фінансів
та виконати тести для
держави
2. Сутність публічних фінансів та їх
самоконтролю знань передбачені
2. Склад публічних фінансів та
роль у реалізації функцій держави
дистанційним курсом до теми 1.
3. Склад публічних фінансів та їх
їх місце у фінансовій системі
«Публічні фінанси як складова
місце у фінансовій системі
3. Система публічних фінансів
фінансової системи держави»
4. Система публічних фінансів як
як сукупність централізованих
сукупність централізованих та
та децентралізованих фінансів
децентралізованих фінансів
5. Фінанси громадських організацій та
об’єднань.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин

Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни
Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Публічні фінанси»

5

Кількість
годин

Тема 2. «Державний бюджет
України»
1. Поняття державного
бюджету України.
2. Видатки державного
бюджету України, їх склад та
класифікаційні ознаки.
3. Сутність доходів державного
бюджету, їх класифікація.
4. Бюджетний механізм
регулювання економіки.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин
1

Тема 2. «Державний бюджет
України»
1. Поняття державного бюджету
України.
2. Видатки державного бюджету
України, їх склад та класифікаційні
ознаки.
3. Сутність доходів державного
бюджету, їх класифікація.
4. Бюджетний механізм регулювання
економіки.
5. Бюджетна безпека держави та
напрями її забезпечення в Україні.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
2

Кількість
годин

Тема 2. «Державний бюджет
України»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 2.
«Державний бюджет України»

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем
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5

Кількість
годин

Тема 3. «Соціальні
позабюджетні фонди»
1. Соціальні позабюджетні
фонди, їх економічна сутність
та принципи організації.
2. Джерела формування та
напрями використання коштів
державних соціальних
позабюджетних фондів.
3. Проблеми функціонування
соціальних позабюджетних
фондів.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин
1

Тема 3. «Соціальні позабюджетні
фонди»
1. Соціальні позабюджетні фонди, їх
економічна сутність та принципи
організації.
2. Джерела формування та напрями
використання коштів державних
соціальних позабюджетних фондів.
3. Проблеми функціонування
соціальних позабюджетних фондів.
4. Причини дефіциту Пенсійного
фонду України та напрями його
подолання.
5. Сутність суверенних фондів
добробуту та їх роль в економіці.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
2

Кількість
годин

Тема 3. «Соціальні позабюджетні
фонди»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 3.
«Соціальні позабюджетні фонди»

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем
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5

Кількість
годин

Тема 4. «Сутність та
складові місцевих фінансів»
1. Сутність місцевих фінансів,
їх склад і роль у зміцненні
економічної самостійності
адміністративнотериторіальних одиниць.
2. Склад місцевих фінансових
інститутів та їх характеристика.
3. Зміст і стадії бюджетного
процесу на місцевому рівні.
4. Світовий досвід організації
місцевих фінансів.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин
1

Тема 4. «Сутність та складові
місцевих фінансів»
1. Сутність місцевих фінансів, їх
склад і роль у зміцненні економічної
самостійності адміністративнотериторіальних одиниць.
2. Склад місцевих фінансових
інститутів та їх характеристика.
3. Зміст і стадії бюджетного процесу
на місцевому рівні.
4. Фінанси підприємств комунального
господарства.
5. Світовий досвід організації
місцевих фінансів.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
2

Кількість
годин

Тема 4. «Сутність та складові
місцевих фінансів»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 4.
«Сутність та складові місцевих
фінансів»

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем
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5

Кількість
годин

Тема 5. «Місцеві бюджети
України»
1. Місцеві бюджети у системі
фінансових ресурсів місцевого
самоврядування.
2. Формування дохідної бази
місцевих бюджетів.
3. Система видатків місцевих
бюджетів.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин
1

Тема 5. «Місцеві бюджети
України»
1. Місцеві бюджети у системі
фінансових ресурсів місцевого
самоврядування.
2. Формування дохідної бази місцевих
бюджетів.
3.
Система
видатків
місцевих
бюджетів.
4. Фінансова незалежність органів
місцевого
самоврядування
та
проблеми її забезпечення.
5. Складання кошторису доходів і
видатків бюджетної установи.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
2

Кількість
годин

Тема 5. «Місцеві бюджети
України»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 5.
«Місцеві бюджети України»

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

15

5

Кількість
годин

Тема 6. «Міжбюджетні
відносини та фіскальна
децентралізація»
1. Фінансова спроможність
територіальних громад та
чинники її забезпечення.
2. Сутність бюджетної
децентралізації.
3. Поняття бюджетного
федералізму та його роль в
економічному розвитку.
4. Економічний зміст,
необхідність та цілі
фінансового вирівнювання.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

Тема 6. «Міжбюджетні відносини та
фіскальна децентралізація»
1. Фінансова спроможність
територіальних громад та чинники її
забезпечення.
2. Сутність бюджетної
децентралізації.
3. Поняття бюджетного федералізму
та його роль в економічному
розвитку.
4. Економічний зміст, необхідність та
цілі фінансового вирівнювання.
5.
Фінансове
вирівнювання
за
кордоном.
6. Шляхи підвищення
результативності фінансового
вирівнювання в Україні.
7. Основні напрями зміцнення
фінансової незалежності органів
місцевого самоврядування у контексті
фінансової децентралізації.

2

Тема 6. «Міжбюджетні відносини
та фіскальна децентралізація»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 6.
«Міжбюджетні відносини та
фіскальна децентралізація»

Модуль 2. Управління публічними фінансами

Кількість
годин
2

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Кількість
годин

16

5

Кількість
годин

Тема 7. «Фінансування
бюджетного дефіциту та
управління публічними
запозиченнями»
1. Стан бюджету як
відображення економічного
становища держави.
2. Джерела покриття дефіциту
бюджету.
3. Публічні запозичення, їх
види та класифікаційні ознаки.
4. Державний борг та його
вплив на економіку.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин
2

Тема 7. «Фінансування бюджетного
дефіциту та управління публічними
запозиченнями»
1. Стан бюджету як відображення
економічного становища держави.
2. Причини та наслідки дефіциту
державного бюджету.
3. Джерела покриття дефіциту
бюджету.
4. Публічні запозичення, їх види та
класифікаційні ознаки.
5. Державний борг та його вплив на
економіку.
6. Методи управління державний
боргом.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
2

Кількість
годин

Тема 7. «Фінансування
бюджетного дефіциту та
управління публічними
запозиченнями»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 7.
«Фінансування бюджетного
дефіциту та управління
публічними запозиченнями»

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем

17

6

Кількість
годин

Тема 8. «Управління
фіскальними ризиками»
1. Сутність фіскального ризику
як об’єкта управління.
2. Види фіскальних ризиків.
3.
Органи
управління
фіскальними ризиками.
4. Методика оцінки фіскальних
ризиків.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)

Кількість
годин
2

Тема 8. «Управління фіскальними
ризиками»
1. Сутність фіскального ризику як
об’єкта управління.
2. Види фіскальних ризиків.
3. Фактори виникнення фіскальних
ризиків.
4. Органи управління фіскальними
ризиками.
5. Джерела інформації для аналізу
фіскальних ризиків.
6. Методика оцінки фіскальних
ризиків.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
2

Кількість
годин

Тема 8. «Управління фіскальними
ризиками»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 8.
«Управління фіскальними
ризиками»

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем
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6

Кількість
годин

Кількість
годин

Тема 9. «Управління
2
публічними інвестиціями»
1. Державні органи управління
публічними інвестиціями.
2.
Планування
державних
інвестиційних проектів.
3.
Державні
інвестиційні
проекти в Україні.
4. Зарубіжний досвід розвитку
державно-приватного
партнерства.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)
Тема 9. «Управління публічними
інвестиціями»
1. Державні органи управління
публічними інвестиціями.
2.
Планування
державних
інвестиційних проектів.
3. Державні інвестиційні проекти в
Україні.
4. Програми державно-приватного
партнерства в Україні.
5. Проблеми державного інвестування
в Україні.
6. Зарубіжний досвід розвитку
державно-приватного партнерства.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
2

Кількість
годин

Тема 9. «Управління публічними
інвестиціями»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 9.
«Управління публічними
інвестиціями»

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем
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6

Кількість
годин

Кількість
годин

Тема 10. «Публічний
2
фінансовий контроль»
1.
Система
державного
внутрішнього
фінансового
контролю.
2.
Внутрішній
аудит
у
бюджетних установах.
3. Фінансовий контроль на
місцевому рівні.

Назва теми
(лекції) та питання теми
(лекції)
Тема 10. «Публічний фінансовий
контроль»
1. Система державного внутрішнього
фінансового контролю.
2. Внутрішній аудит у бюджетних
установах.
3.
Інформаційні
технології
в
управлінні публічними фінансами.
4. Фінансовий контроль на місцевому
рівні.
5. Участь громадськості в управлінні
фінансами територіальних громад.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
2

Кількість
годин

Тема 10. «Публічний фінансовий
контроль»
Опрацювати навчальні завдання
та виконати тести для
самоконтролю знань передбачені
дистанційним курсом до теми 10.
«Публічний фінансовий
контроль»

Завдання самостійної роботи в
розрізі тем
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6

Кількість
годин
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Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів»
Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної
дисципліни
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1 – 6). Відвідування занять (1
бали); виконання домашнього завдання (3 бали);
обговорення матеріалу занять (4 балів); виконання
завдань для самостійної роботи (4 бали); підготовка
доповідей з підготовкою рефератів та їх
30
обговорення (3 бали); підготовка наукових тез та
статей (4 балів); підготовка доповідей та учать у
роботі студентського наукового гуртка «Світ
фінансів» (2 бали); тестування (4 бали); поточна
модульна робота (5 балів).
Модуль 2 (теми 7 – 10). Відвідування занять (1
бали); виконання домашнього завдання (3 бали);
обговорення матеріалу занять (4 балів); виконання
завдань для самостійної роботи (4 бали); підготовка
доповідей з підготовкою рефератів та їх
30
обговорення (3 бали); підготовка наукових тез та
статей (4 балів); підготовка доповідей та учать у
роботі студентського наукового гуртка «Світ
фінансів» (2 бали); тестування (4 бали); поточна
модульна робота (5 балів).
Екзамен
40
Разом
100
Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за
результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі Оцінка за
шкалою
Оцінка за національною шкалою
види навчальної
ЄКТС
діяльності
90–100
А
Відмінно
82–89
В
Дуже добре
74–81
С
Добре
64–73
D
Задовільно
60–63
Е
Задовільно достатньо
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Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка за
шкалою
ЄКТС

35–59

FX

0–34

F

Оцінка за національною шкалою
Незадовільно з можливістю
проведення повторного
підсумкового контролю
Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням навчальної
дисципліни та проведенням
підсумкового контролю
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни
1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет
програмних продуктів Microsoft Office.
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік
конкретних програмних продуктів: мультимедійні презентації, ИНЕКаналітик, Project expert 7.19 (доступний в ПУЕТ), Альт-Финансы 1.5.

