
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ПП 5; 

2. Назва: Публічне управління фінансовою політикою; 

3. Тип: обов’яковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Якимчук А.Ю., д.е.н., 

професор; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 

• знати принципи реалізації фінансової політики держави, методику формування економічних 

показників, податкового навантаження; принципи організації публічного управління фінансовою політикою, 

бюджетною системою України; показники стану та використання бюджетів усіх рівнів; показники 

визначення бюджетної фінансової ефективності; знати структуру та особливості функціонування сфери 

публічного управління та адміністрування; знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері 

публічного управління та адміністрування; знати основні нормативно-правові акти та положення 

законодавства у сфері публічного управління та адміністрування; знати особливості реалізації управлінських 

функцій, використовувати системні знання про механізми, методи й інструменти  публічного управління в 

різних сферах. 

• уміти складати бюджет на основі методичних рекомендацій як фінансовий план; розраховувати 

показники, що характеризують стан, формування та ефективність бюджету, публічних фінансів, 

зовнішнього боргу, валютного регулювання; визначати та аналізувати фінансові показники;  

використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку; використовувати дані 

статистичної звітності, обліку й спеціальних досліджень у професійній діяльності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, практична підготовка, самостійна робота, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Державотворення в Україні», 

«Публічне управління екологічною політикою», «Фінанси, гроші та кредит», «Облік та 

оподаткування», «Менеджмент». 

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Предмет, методологічна основа публічного управління фінансовою політикою. 

Тема 2. Фінансова система України: поняття та структура. 

Тема 3.  Бюджетна політика держави. Зовнішній борг. 

Тема 4. Державний бюджет України: доходи та видатки. Бюджетний дефіцит. 

Тема 5. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання. 

Тема 6.  Податки та податкова система у структурі фінансової політики. 

Тема 7. Соціальна політика й соціальне забезпечення у системі публічного управління фінансовою сферою. 

Тема 8. Фінансування державного сектора економіки у трансформаційний період. 

Тема 9. Страхова справа у фінансовій політиці. 

Тема 10. Міжнародні фінанси та валютний ринок. 

Тема 11. Бюджетна система та її роль в управлінні фінансовою сферою. 

Тема 12. Бюрократія в системі публічного адміністрування. 

Тема 13. Антикорупційна діяльність у фінансовій сфері. 

Тема 14. Відповідальність у сфері публічного управління фінансовою політикою. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Якимчук А.Ю., Корецький О.М. Публічне адміністрування : навч. посіб. – Рівне, НУВГП, 2014. 253 с. (з 

грифом МОНУ). Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ, лист № 1/11-3991 

від 21.03.2014. 

2. Сорока М.П., Якимчук А.Ю. (2012). Формування регіонального бюджету. Навчальний посібник. Рівне: 

НУВГП, 2012. – 212 с. 

3. Чвалюк А.М. (2011). Правові основи формування державного бюджету України. Монографія. КНТ, 2011. 

– 224 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 24 год. практичних занять, 100 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових ігор, кейс-методів, використання мультимедійних засобів, розрахунок бюджетних і 

фінансових показників. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: екзамен в кінці 7-го семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри 

д.держ.упр., професор                                                                  Л.Х. Тихончук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PP 5; 

2. Title: Public Аdministration of Тhe Financial Politics; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: I (bachelor’s); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 7; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Yakymchuk  A.Y., Doctor of 

Economic Sciences, Professor; 

9. Results of studies: after studying the discipline student must: 

• know the principles of implementation of financial policy of the state, methods of forming economic indicators, 

tax burden; principles of organization of public management of financial policy, budget system of Ukraine; indicators 

of the state and use of budgets of all levels; indicators for determining budget financial efficiency; know the structure 

and features of the functioning of public administration and administration; know the standards, principles and norms 

of activity in the field of public administration; know the basic regulations and provisions of legislation in the field of 

public administration and administration; know the features of the implementation of management functions, use 

systematic knowledge of the mechanisms, methods and tools of public administration in various fields. 

• be able to draw up a budget based on guidelines as a financial plan; calculate indicators that characterize the 

state, formation and efficiency of the budget, public finances, external debt, currency regulation; identify and analyze 

financial indicators; use methods of analysis and evaluation of sustainable development programs; use data from 

statistical reporting, accounting and special research in professional activities.  

10. Forms of organizing classes: training sessions, practical training, independent work, control activities; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "State-building in Ukraine", "Public 

management of environmental policy", "Finances, money and credit", "Accounting and taxation", 

"Management". 

12. Course contents:  
Topic 1. Subject, methodological basis of public financial policy management.  

Topic 2. The financial system of Ukraine: the concept and structure.  

Topic 3. Budget policy of the state. External debt.  

Topic 4. The state budget of Ukraine: revenues and expenditures. Budget deficit.  

Topic 5. Local finances. Budget federalism and financial equalization.  

Topic 6. Taxes and the tax system in the structure of financial policy.  

Topic 7. Social policy and social security in the system of public financial management.  

Topic 8. Financing of the public sector of the economy in the transformation period.  

Topic 9. Insurance business in financial policy.  

Topic 10. International finance and foreign exchange market.  

Topic 11. The budget system and its role in financial management.  

Topic 12. Bureaucracy in the system of public administration.  

Topic 13. Anti-corruption activities in the financial sector.  

Topic 14. Responsibility in the field of public financial policy management.  

13. Recommended educational editions:  
1. Якимчук А.Ю., Корецький О.М. Публічне адміністрування : навч. посіб. – Рівне, НУВГП, 2014. 253 с. (з 

грифом МОНУ). Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ, лист № 1/11-3991 

від 21.03.2014. 

2. Сорока М.П., Якимчук А.Ю. (2012). Формування регіонального бюджету. Навчальний посібник. Рівне: 

НУВГП, 2012. – 212 с. 

3. Чвалюк А.М. (2011). Правові основи формування державного бюджету України. Монографія. КНТ, 2011. 

– 224 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 hours lectures, 24 hours practical classes, 100 hours independent work. Together – 150 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problems on lecture, individual tasks, implementation of business 

games, case studies, use of multimedia, calculation of budget and financial indicators. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: exam in the end of the 7th semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doctor of Public Administration L. H. Tykhonchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


