
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми «ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ФІНАНСИ»

Освітнього рівня бакалавр

Спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

1. Назва освітньої компоненти    Державні та місцеві фінанси                                                       

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                                                 

3. Обсяг:
Кредитів

ECTS
Годин

За видами занять:

Лекцій Семінарів
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

3 90 14 - 16 - 60
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Теорія та історія публічного управління
2. Теорії соціально-економічних систем держави
3. Основи управління фінансово-економічною діяльністю організацій
4. Філософія управління
5. Основи соціальної економіки держави
6. Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Оцінка наслідків регуляторних актів держави
2. Державне регулювання процесів транснаціоналізації

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

Знати Вміти
Основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері 
публічного управління та адміністрування

Вчитися та оволодівати сучасними знаннями

Структуру та особливості функціонування публічної сфери Виявляти, ставити та вирішувати проблеми

Стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного Здійснювати пошук, оброблення  та аналіз інформації з різних джерел



управління та адміністрування
Технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень Спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

Норми та правила професійного спілкування українською мовою
Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 
процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій
Коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов.
Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних 
досліджень у професійній діяльності.

Компетенції відповідно до вимог роботодавців
Систему документообігу та його обробку у сфері публічного 
управління та адміністрування.

Організовувати обробку документації з метою здійснення інформаційного 
забезпечення органу влади засобами сучасних інформаційно 
комунікаційних технологій

Комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, 
прийняття та впровадження управлінських рішень

Застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі 
підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень
Готувати проекти управлінських рішень та їх впровадження.

6. Результати навчання відповідно до ОПП
1. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою.
2. Знати структуру та особливості функціонування публічної сфери.
3. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
4. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
5. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
6. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формувати рекомендації в межах своє компетенції.
7. Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов.

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1. Необхідність та сутність державних фінансів

Лекція 1 Тема:  Система
державних  фінансів  та
державна  фінансова
політика

1.  Склад  та  структуру
державних фінансів  в  Україні,
їх  правову  та  організаційну
основу;
2. Зміст та завдання фінансової
політики  держави  на
сучасному етапі. 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

2

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=268
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=268
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=268


Лекція 2 Тема:  Бюджет  та
бюджетна система

1.  Призначення  та  економічну
суть  бюджету  та  бюджетної
системи.
2.  Роль  бюджету  у
перерозподілі  валового
внутрішнього  продукту  між
галузями економіки, верствами
населення та територіями.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

Лекція 3 Тема:  Сутність та  роль
Державного  бюджету,
характеристика  його
доходів та видатків

1.  Сутність,  призначення  та
склад державного бюджету.
2.  Загальний  і  спеціальний
фонди  державного  бюджету,
доходи та видатки державного
бюджету.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

Лекція 4 Тема  Касове  виконання
бюджету

1. Сутність касового виконання
бюджету. 
2.  Становлення  та  розвиток
державного  Казначейства
України.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

Лекція 5 Тема: Управління
державними фінансами

1.  Сутність  казначейського
виконання  державного
бюджету за видатками.
2.  Сутність  казначейського
обслуговування  місцевих
бюджетів.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

Практичне
заняття 1

Тема:  Система
державних  фінансів  та
державна  фінансова
політика

1.  Склад  та  структуру
державних фінансів  в  Україні,
їх  правову  та  організаційну
основу;
2. Зміст та завдання фінансової
політики  держави  на
сучасному етапі.

Вільно  орієнтуватися  в
теоретичних  і  практичних
проблемах  фінансової
системи.
Аналізувати  поточну
ситуацію  на  вітчизняному
та  зарубіжному
фінансовому ринку.
Обирати оптимальні шляхи
вирішення  конкретних
виробничих  завдань

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268
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фінансового  характеру
тощо.

Практичне
заняття 2

Тема:  Бюджет  та
бюджетна система

1.  Призначення  та  економічну
суть  бюджету  та  бюджетної
системи.
2.  Роль  бюджету  у
перерозподілі  валового
внутрішнього  продукту  між
галузями економіки, верствами
населення та територіями.

Вільно  орієнтуватися  в
теоретичних  і  практичних
проблемах  фінансової
системи;
Аналізувати  поточну
ситуацію  на  вітчизняному
та  зарубіжному
фінансовому ринку; 
Обирати оптимальні шляхи
вирішення  конкретних
виробничих  завдань
фінансового  характеру
тощо.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

Практичне
заняття 3

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

Практичне
заняття 4

Тема: Сутність  та  роль
Державного  бюджету,
характеристика  його
доходів та видатків

1.  Сутність,  призначення  та
склад державного бюджету.
2.  Загальний  і  спеціальний
фонди  державного  бюджету,
доходи та видатки державного
бюджету.

Вільно  орієнтуватися  в
теоретичних  і  практичних
проблемах  фінансової
системи;
Аналізувати  поточну
ситуацію  на  вітчизняному
та  зарубіжному
фінансовому ринку; 
Обирати оптимальні шляхи
вирішення  конкретних
виробничих  завдань
фінансового  характеру
тощо

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

Практичне
заняття 5

Тема: Касове  виконання
бюджету

1. Сутність касового виконання
бюджету. 
2.  Становлення  та  розвиток
державного  Казначейства
України.

Вільно  орієнтуватися  в
теоретичних  і  практичних
проблемах  фінансової
системи;
Аналізувати  поточну
ситуацію  на  вітчизняному
та  зарубіжному
фінансовому ринку; 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268
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Обирати оптимальні шляхи
вирішення  конкретних
виробничих  завдань
фінансового  характеру
тощо.

Практичне
заняття 6

Тема:  Управління
державними фінансами

1.  Сутність  казначейського
виконання  державного
бюджету за видатками.
2.  Сутність  казначейського
обслуговування  місцевих
бюджетів.

Вільно  орієнтуватися  в
теоретичних  і  практичних
проблемах  фінансової
системи;
Аналізувати  поточну
ситуацію  на  вітчизняному
та  зарубіжному
фінансовому ринку; 
Обирати оптимальні шляхи
вирішення  конкретних
виробничих  завдань
фінансового  характеру
тощо.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

Самостійна
робота

Тема  1  Система
державних  фінансів  та
державна  фінансова
політика.
Тема  2  Бюджет  та
бюджетна система.
Тема 3 Сутність  та роль
Державного  бюджету,
характеристика  його
доходів та видатків.
Тема 4 Касове виконання
бюджету.
Тема  5  Управління
державними фінансами.

1.  Склад  та  структуру
державних фінансів  в  Україні,
їх  правову  та  організаційну
основу;
2. Зміст та завдання фінансової
політики  держави  на
сучасному етапі.
3.  Призначення  та  економічну
суть  бюджету  та  бюджетної
системи.
4.  Роль  бюджету  у
перерозподілі  валового
внутрішнього  продукту  між
галузями економіки, верствами
населення та територіями.
5.  Загальний  і  спеціальний
фонди  державного  бюджету,
доходи та видатки державного

Вільно  орієнтуватися  в
теоретичних  і  практичних
проблемах  фінансової
системи;
Аналізувати  поточну
ситуацію  на  вітчизняному
та  зарубіжному
фінансовому ринку; 
Обирати оптимальні шляхи
вирішення  конкретних
виробничих  завдань
фінансового  характеру
тощо.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268
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бюджету.
6. Сутність касового виконання
бюджету. 
7.  Становлення  та  розвиток
державного  Казначейства
України.
8.  Сутність  казначейського
виконання  державного
бюджету за видатками.
9.  Сутність  казначейського
обслуговування  місцевих
бюджетів.

Розділ 2. Необхідність та сутність місцевих фінансів
Лекція 7 Тема:  Сутність  та  склад

місцевих фінансів
1.  Сутність  економічної  бази
місцевих  органів  влади:
природні  ресурси,  місцеве
господарство,  об`єкти
державної власності.
2.  Роль  місцевих  бюджетів  в
економічному  та  соціальному
розвитку регіонів.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

Лекція 8 Тема:  Державний
фінансовий контроль

1.  Особливості   державного
фінансового  контролю:
напрямки та призначення.
2.  Функції  та  система
держаного  фінансового
контролю.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

Практичне
заняття 7

Тема:  Сутність  та  склад
місцевих фінансів

1.  Сутність  економічної  бази
місцевих  органів  влади:
природні  ресурси,  місцеве
господарство,  об`єкти
державної власності.
2.  Роль  місцевих  бюджетів  в
економічному  та  соціальному
розвитку регіонів.

Вільно  орієнтуватися  в
теоретичних  і  практичних
проблемах  фінансової
системи;
Аналізувати  поточну
ситуацію  на  вітчизняному
та  зарубіжному
фінансовому ринку; 
Обирати оптимальні шляхи

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268
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вирішення  конкретних
виробничих  завдань
фінансового  характеру
тощо.

Практичне
заняття 8

Тема:  Державний
фінансовий контроль

1.  Особливості   державного
фінансового  контролю:
напрямки та призначення;
2.  Функції  та  система
держаного   фінансового
контролю.

Вільно  орієнтуватися  в
теоретичних  і  практичних
проблемах  фінансової
системи.
Аналізувати  поточну
ситуацію  на  вітчизняному
та  зарубіжному
фінансовому ринку; 
Обирати оптимальні шляхи
вирішення  конкретних
виробничих  завдань
фінансового  характеру
тощо.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

Самостійна
робота

Тема 7 Сутність та склад
місцевих фінансів.
Тема  8  Державний
фінансовий контроль

1.  Сутність  економічної  бази
місцевих  органів  влади:
природні  ресурси,  місцеве
господарство,  об`єкти
державної власності.
2.  Роль  місцевих  бюджетів  в
економічному  та  соціальному
розвитку регіонів.
3.  Особливості   державного
фінансового  контролю:
напрямки та призначення;
4.  Функції  та  система
держаного   фінансового
контролю.

Вільно  орієнтуватися  в
теоретичних  і  практичних
проблемах  фінансової
системи;
Аналізувати  поточну
ситуацію  на  вітчизняному
та  зарубіжному
фінансовому ринку; 
Обирати оптимальні шляхи
вирішення  конкретних
виробничих  завдань
фінансового  характеру
тощо.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=268

8. Мова вивчення освітньої компоненти
українська

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
1. Державні та місцеві фінанси. Навчально-методичні матеріали в системі Moodle -http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=268
2. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1890_98592395.pdf
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3. Бюджетний Кодекс України  № 2456-VI от 08.07.2010  - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_453_97235164.pdf
4.  Податковий  кодекс  України.  Із  змінами,  внесеними  Законами  України  №  2856  –  VI)  від  23.06.2017  року.  -
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_943_60094155.pdf
5. Євдокімова М.О. Місцеві фінанси: навч. посібник / М.О.Євдокімова; ХНАУ  ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2014. – 343 с. - http://www.dut.edu.ua/uploads/
l_1905_97387461.pdf
6. Журавльова І.В. Фінанси: навчальний посібник [Електронний ресурс] / І. В. Журавльова, О. В. Гаврильченко, О. П. Полтініна та ін. ; за заг. ред. д-
ра екон. наук, професора І. В. Журавльової. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 330 с. - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1898_10076718.pdf
7. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: підруч. / за ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ,
2014. – 448 с. - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1897_62264233.pdf
8. Оцалко К.С. Казначейська справа: навчальний посібник /К.С.Опалко, І.І.Булах, Н.О. Соколовська та ін. – К.: Аграрна освіта, 2014. –  296 с. - http://
www.dut.edu.ua/uploads/l_1906_29381704.pdf
9.  Ткачук  І.  Г.  Державні  фінанси:  підручник  /  І.  Г.  Ткачук.  -  Івано-Франківськ  :  Прикарпат.  нац.  ун-т  ім.  В.  Стефаника,  2015.  -  510  с.
-http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1907_15819848.pdf
10. Фатюха Н.Г. Конспект лекцій з дисципліни „Місцеві фінанси” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної
форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування ” (Частина 1) / Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.- 98 с. -
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1899_93094836.pdf

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
Іспит

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Для проведення практичних занять з метою формування професійних компетенцій  зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

використовується навчальна лабораторія «Прес-центр» № 0-12, яка оснащена сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням, а саме: 
Microsoft project expert - здійснення прогнозування соціальних процесів; 
Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends- проведення та оцінка масштабних досліджень; 
MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та генерування інноваційних ідей;
HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки;
Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних;
BM SPSS Statistics, ОСА – аналіз та узагальнення соціологічних досліджень;
Система електронного документообiгу «АСКОД».
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