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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Бюджетна політика та управління фінансами» 
Місце у структурно-

логічній схемі підготовки 

Пререквізити: «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні», 

«Політика національної безпеки», «Публічна політика», «Комунікації в 

публічному адмініструванні» 

 Постреквізити: «Електронне урядування та інформаційні технології», 

«Відповідальність в публічному адмініструванні» 

Мова викладання Українська 

Статус дисципліни   обов’язкова 

Курс/семестр вивчення 1 / 2 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 3 / 2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: 90 год– загальна кількість: 2 семестр – 90 год. 

- лекції: 18 год. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 30 год. 

- самостійна робота: 42 год. 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 2 семестр – екзамен 

Заочна форма навчання 

Кількість годин: 90 год– загальна кількість: 2 семестр – 90 год. 

- лекції: 2 семестр – 6 год. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 2 семестр – 6 год. 

- самостійна робота: 2 семестр – 78 год. 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 2 семестр – екзамен 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з 

навчальної дисципліни 

 
Метою навчальної дисципліни «Бюджетна політика та управління фінансами» є 

формування у студентів спеціальних знань з питань реалізації бюджетної політики та набуття 

аналітичних і практичних навичок застосування методів й інструментарію управління 

публічними фінансами.  

Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання, які забезпечує 

навчальна дисципліна   
№ 

з/п 

Компетентності, якими  

повинен оволодіти студент 

Програмні результати  

навчання 

Загальні компетентності 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу (ЗК01). 

Здатність удосконалювати й розвивати 

професійний, інтелектуальний і культурний 

рівні (ЗК04). 

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) (ЗК07). 

Розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, 

виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти 

нормативно-правових актів для їх усунення (РН02). 

5. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

та використовувати сучасні комунікаційні 

технології (ЗК05). 

Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та 

ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень (РН11). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

6.  

 

 

7. 

Здатність організовувати діяльність органів 

публічного управління та інших організацій 

публічної сфери (СК02).  
Здатність здійснювати професійну 

діяльність з урахуванням потреб 

забезпечення національної безпеки України 

(СК 06) 

Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, 

ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати 

сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід 

при проєктуванні та реорганізації управлінських та 

загально-організаційних структур (РН06). 
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8. Здатність визначати показники сталого 

розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях (СК04); 

Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, 

цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення 

для розв’язання складних задач публічного управління та 

адміністрування (РН 04). 

9. Здатність представляти органи публічного 

управління у відносинах з іншими 

державними органами та органами 

місцевого самоврядування, громадськими 

об’єднаннями, підприємствами, установами 

і організаціями незалежно від форм 

власності, громадянами та налагоджувати 

ефективні комунікації з ними (СК05).  

Представляти органи публічного управління й інші 

організації публічної сфери та презентувати для фахівців і 

широкого загалу результати їх діяльності (РН10). 

10. Здатність розробляти стратегічні документи 

розвитку соціально-економічних систем на 

вищому, центральному, регіональному, 

місцевому та організаційному рівнях 

(СК08).  

Уміти розробляти національні/регіональні програмні 

документи щодо розвитку публічного управління, 

використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а 

також методи командної роботи (РН07). 

Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження 

у сфері публічного управління та адміністрування, 

включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і 

завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних 

методів дослідження, аналіз його результатів, 

формулювання обґрунтованих висновків (PH 12) 

11. Здатність виявляти особливості впливу 

інституційного середовища на поведінку 

економічних суб’єктів та форми їх 

організації, здійснювати інституційний 

дизайн та інженерію (ДСК 11).  

Уміти аналізувати наявне інституційне середовище, 

виявляти його вплив на поведінку економічних суб’єктів та 

демонструвати навички інституційного дизайну та 

інженерії (ДРН 13). 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 
Програму навчальної дисципліни  

«Бюджетна політика та управління фінансами»  

       обговорено і схвалено на засіданні кафедри правознавства 

Протокол засідання кафедри від 31 серпня 2021 р., № 1 

 
Модуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти реалізації бюджетної політики  

 

Тема 1. Бюджетна політика та механізм її реалізації 

Економічний зміст та функції публічних фінансів. Система публічних фондів у фінансовій 

системі України. Бюджетна система як основа публічних фінансів та інструмент соціально-

економічного розвитку країни. Бюджетна політика як складова фінансової політики держави.  

Зміст та завдання бюджетної політики. Загальні та спеціальні принципи бюджетної політики. 

Бюджетні відносини як основа бюджетної політики. Складові бюджетної політики. Напрями 

реалізації бюджетної політики. Бюджетна стратегія, бюджетна тактика. Зовнішні та внутрішні 

чинники впливу на бюджетну політику. Економічна сутність та призначення механізму 

реалізації бюджетної політики. Структура бюджетного механізму: методи, важелі, нормативно-

правове та інформаційне забезпечення. Роль бюджетного механізму в регулюванні економічних 

і соціальних процесів у державі.  

Бюджетна політика у вирішенні питань макроекономічної стабілізації та структурної 

перебудови економіки країни. Сутність дискреційної та недискреційної бюджетної політики. 

Особливості сучасного економічного розвитку України та реалізації бюджетної політики. 

 

Тема 2. Бюджетна політика у сфері публічних доходів 

Джерела формування публічних доходів. Податкова політика та політика мобілізації 

неподаткових надходжень у системі державного регулювання економіки. Мета, принципи та 

функції політики у сфері публічних доходів. Прямі й непрямі методи державного регулювання 

та мобілізації публічних доходів. Завдання бюджетної політики у сфері публічних доходів. 

Особливості реалізації бюджетного механізму у сфері публічних доходів. Основні вимоги до 

формування та реалізації бюджетної політики України у сфері публічних доходів.  

Фактори, які визначають напрями та характер податкової політики. Економічна ефективність 

та дієвість податкових інструментів, характеристика їх впливу на соціально-економічний 

розвиток. Залежність між ставками оподаткування і надходженнями до бюджетів. Податкові 

важелі обмеження попиту та стимулювання інвестицій. Податкова політика в умовах 

дефіцитності бюджету та інфляції. Недоліки податкової політики та їх вплив на розвиток 

економіки. Тіньова економіка як системна загроза реалізації ефективної податкової політики. 

Особливості податкової політики України в сучасних умовах.  

 

Тема 3. Бюджетна політика у сфері публічних видатків 

Зв’язок функцій держави та публічних видатків.Сутність, мета та завдання бюджетної 

політики у сфері публічних видатків. Роль публічних видатків у фінансовому забезпеченні 

потреб соціально-економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць. 

Складові та особливості реалізації бюджетного механізму у сфері публічних видатків. 

Принципи та методи формування публічних видатків. Політика кошторисного фінансування. 

Політика бюджетного фінансування інвестицій. Політика бюджетного кредитування. Політика 

бюджетного дотування і субсидіювання. Політика бюджетного резервування. Інструменти 

формування та регулювання публічних видатків. Зв'язок функцій держави та публічних 

видатків. Особливості визначення оптимальних обсягів публічних видатків та їх структури. 

Пріоритети бюджетної політики у сфері публічних видатків в Україні.  

 

Тема 4. Політика у сфері бюджетного вирівнювання та міжбюджетних відносин 

Міжбюджетні відносини в системі бюджетного регулювання. Сутність, мета та завдання 
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бюджетного регулювання. Механізми та методи бюджетного регулювання. Сутність принципів 

формування бюджетної політики у сфері регулювання міжбюджетних відносин. Поняття 

«вертикальних» та «горизонтальних» фіскальних дисбалансів і фінансове вирівнювання. 

Критерії розмежування видатків між бюджетами. Фінансові нормативи бюджетної 

забезпеченості, їх використання та розрахунок. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів 

бюджетної забезпеченості. Роль міжбюджетних трансфертів як головного фінансового 

інструменту збалансованості місцевих бюджетів. Проблеми економічної ефективності 

бюджетного вирівнювання в Україні. Реформування системи міжбюджетних трансфертів у 

контексті бюджетної реформи в Україні. Роль та значення проведення адміністративно-

територіальної реформи в контексті міжбюджетних відносин. 

  

Тема 5. Політика у сфері бюджетного дефіциту та публічного боргу 

Дефіцит бюджету та публічний борг як інструмент макроекономічної політики. Сутність, 

причини та наслідки дефіциту бюджету. Методи фінансування дефіциту бюджету. Державні 

позики та їх роль у покритті дефіциту бюджету. Основні засади управління державним боргом. 

Сутність, цілі, завдання, напрями та особливості реалізації державної боргової політики. 

Механізм реалізації боргової політики: основні принципи та методи. Механізм формування 

державного боргу в системі державного кредиту. Сутність, роль та механізм реалізації 

муніципальної боргової політики. Зовнішні публічні запозичення. Принципи та методи оцінки 

платоспроможності за зовнішніми зобов’язаннями. Кредитні рейтинги. Механізм надання 

державних та муніципальних гарантій за міжнародними позиками. Механізм та системи 

забезпечення боргової безпеки держави. Індикатори стану боргової безпеки України та основні 

загрози. Особливості співробітництва України з міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями. Основні напрями державної боргової політики України та пріоритети зміцнення 

її боргової безпеки. 

 

Тема 6. Бюджетна безпека як важливий пріоритет бюджетної політики держави 

Економічна сутність та значення бюджетної безпеки держави. Місце бюджетної безпеки в 

системі національної безпеки держави. Бюджетна політика і бюджетна безпека. Концептуальні 

підходи до визначення впливу бюджетної політики на рівень бюджетної безпеки держави. 

Зовнішні й внутрішні загрози бюджетної безпеки держави. Механізм управління бюджетною 

безпекою держави. Основні функції та принципи управління бюджетною безпекою держави. 

Індикатори та порогові значення індикаторів стану  бюджетної  безпеки. 

Пріоритетні напрями бюджетної політики у контексті забезпечення бюджетної безпеки 

держави. Напрями мінімізації та подолання бюджетних ризиків в контексті підвищення рівня 

бюджетної безпеки держави. Тінізація економіки як ключова перешкода забезпечення 

бюджетної безпеки України. Фінансова децентралізація як напрям забезпечення бюджетної 

безпеки України. Формування моделі бюджетної безпеки України з урахуванням стандартів 

Європейського Союзу. 

 

Тема 7. Світовий досвід формування та реалізації бюджетної політики 

Теоретичні і практичні аспекти формування та реалізації бюджетної політики розвинених 

країн світу. Моделі реалізації бюджетної політики на різних етапах розвитку країн з ринковою 

економікою. Світовий досвід реформування бюджетних систем. Зарубіжна практика 

використання урядом фінансових важелів регулювання економічного розвитку. Досвід 

податкового регулювання розвинених країн. Світовий досвід реалізації бюджетної політики у 

сфері публічних видатків. Характеристика підходів до участі державного бюджету у 

фінансуванні соціально-економічного розвитку країн світу. Основні напрями розвитку 

міжбюджетних відносин у зарубіжних країнах. Сучасні тенденції і перспективи формування та 

реалізації бюджетної політики країн світу в умовах глобалізації. Значення зарубіжного досвіду 

для модернізації бюджетної політики України в умовах її інтеграції у світове співтовариство. 
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Модуль 2. Основні елементи системи управління публічними фінансами 

 

Тема 8. Організаційні основи управління публічними фінансами  

Система управління публічними фінансами. Об’єкт і суб’єкти управління публічними 

фінансами. Принципи управління публічними фінансами. Публічні доходи та публічні видатки 

як об’єкт управління публічними фінансами. Органи управління публічними доходами та 

публічними видатками як суб’єкти системи управління публічними фінансами. Нормативно-

правова база управління публічними фінансами в Україні. Методи управлінської діяльності у 

бюджетному процесі. Чинники, що визначають якість бюджетного процесу. Загальна 

характеристика складових системи управління публічними фінансами: бюджетне планування, 

організація виконання бюджету, облік виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету. 

Особливості оперативного управління публічними фінансами. Типові моделі системи 

управління публічними фінансами. Сучасні технології управління публічними фінансами в 

економічно розвинених країнах.   

 

Тема 9. Планування як складова управління публічними фінансами 

Сутність, завдання, принципи, етапи, види та методи бюджетного планування. Нормативно-

правова база бюджетного планування. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, 

сутність, значення та особливості застосування. Сутність бюджетної програми, її структура, 

мета та завдання. Розробка, затвердження та виконання бюджетних програм. Відповідальні 

виконавці бюджетних програм. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми та звіту 

про її виконання. Вітчизняна практика застосування результативних показників виконання 

бюджетних програм та оцінка їх ефективності. Впровадження гендерно-орієнтованого підходу 

в бюджетному процесі. Механізми запровадження громадського бюджету. 

Основні підходи до планування доходів бюджету за їх видами. Чинники впливу на 

прогнозування та планування доходів бюджету. Загальні підходи до планування видатків 

бюджету. Планування обсягів міжбюджетних трансфертів. Порядок визначення обсягу базової 

та реверсної дотації. Порядок складання, розгляду та затвердження кошторисів бюджетних 

установ. Види і структура кошторисів. Особливості планування доходів та механізм визначення 

видатків соціальних позабюджетних фондів. Проблеми бюджетного планування в Україні. 

 

Тема 10. Середньострокове бюджетне планування як інструмент реалізації бюджетної 

політики  

Сутність та функції середньострокового бюджетного планування. Стадії та функції 

учасників формування бюджетної стратегії на середньострокову перспективу. Переваги та 

недоліки середньострокового бюджетного планування. Прогнозування показників бюджетного 

планування як можливість зменшення впливу негативних факторів в середньостроковому 

бюджетному плануванні. Ключові елементи, які мають бути втілені у системі 

середньострокового планування. Рекомендації Єврокомісії щодо формування фіскальних 

правил для підвищення ефективності середньострокового бюджетного планування. Критерії та 

індикатори результативності впровадження середньострокового бюджетного планування. 

Міжнародний досвід середньострокового бюджетного планування у бюджетному процесі. 

Особливості запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні. Бюджетна 

декларація та трирічні місцеві фінансові плани як інструмент середньострокового бюджетного 

планування в Україні. 

 

Тема 11. Системи касового виконання бюджету 

Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, що забезпечують виконання бюджету. 

Характеристика систем касового виконання бюджету та їх еволюція. Переваги казначейської 

системи виконання бюджетів. Передумови створення казначейської системи в Україні.  

Поняття платіжних систем та їх класифікація. Організаційно-правові засади та принципи 

функціонування внутрішньої платіжної системи казначейства. Єдиний казначейський рахунок 
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та його значення для виконання бюджету. Перспективний досвід управління залишками 

єдиного казначейського рахунку країн світу. Характеристика рахунків, що відкриваються в 

органах Державної казначейської служби України. Порядок відкриття та закриття рахунків в 

органах Державної казначейської служби України. Порядок розрахунково-касового 

обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. 

 

Тема 12. Організація формування публічних доходів та фінансування публічних 

видатків 

Порядок виконання бюджету за доходами. Поняття та складові бюджетного розпису. 

Терміни, порядок та процедура підготовки і складання розпису державного бюджету. Опис 

документів, що застосовуються у процесі виконання державного бюджету. Процес 

казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами. Взаємодія 

органів Державної казначейської служби України в процесі казначейського обслуговування 

державного та місцевих бюджетів за доходами з іншими учасниками бюджетного процесу. 

Порядок виконання бюджету за видатками. Формування бази даних мережі розпорядників 

бюджетних коштів. Організація роботи щодо доведення обсягів бюджетних асигнувань. 

Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Особливості 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками. Державні закупівлі як 

елемент системи управління публічними фінансами. Система публічних електронних 

закупівель Prozorro. Державна підтримка місцевих бюджетів. Використання коштів державного 

фонду регіонального розвитку. 

 

Тема 13. Організація управління коштами загальнообов’язкового державного 

пенсійного та соціального страхування  

Фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного пенсійного й 

соціального страхування. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

принципи його здійснення. Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. Джерела формування коштів загальнообов’язкового державного пенсійного та 

соціального страхування. Розрахунок розміру єдиного соціального внеску для кожної категорії 

платників та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим 

державним пенсійним й соціальним страхуванням. Операції зі страховими коштами, 

акумульованими на рахунках загальнодержавних соціальних фондів. Порядок фінансування 

витрат загальнообов’язкового державного пенсійного й соціального страхування. Казначейське 

обслуговування коштів загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального 

страхування. 

 

Тема 14. Облік та звітність в системі управління публічними фінансами 

Сутність, функції та особливості бюджетного обліку. Складові системи бухгалтерського 

обліку виконання бюджету. Основні завдання бюджетного обліку. Загальна характеристика 

Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету. Призначення основних рахунків, 

порядок і особливості їх застосування. Особливості здійснення бухгалтерського обліку на 

різних рівнях Державної казначейської служби України. 

Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів. Зміст фінансової 

звітності, терміни її складання і подання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. 

Структура місячної та квартальної фінансової звітності та її зміст. Порядок і терміни подання 

періодичної звітності органам законодавчої та виконавчої влади. Річна звітність про виконання 

бюджету. Процедура та терміни затвердження звіту про виконання бюджету. 

 

Тема 15. Контроль в системі управління публічними фінансами 

Фінансовий контроль, його роль та місце в бюджетному процесі. Механізм бюджетного 

контролю. Види, форми і методи бюджетного контролю. Органи державного бюджетного 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/312-2017-%D0%BF#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/312-2017-%D0%BF#n11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/312-2017-%D0%BF#n11
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контролю, їх повноваження та функції. Завдання Державної аудиторської служби України на 

всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів. Особливості системи 

контролю Рахункової палати України. Сутність та призначення казначейського контролю. 

Контроль бюджетних повноважень при зарахуванні публічних доходів. Здійснення контролю 

при обслуговуванні публічних видатків. Контроль за веденням бухгалтерського обліку і 

складанням звітності. Порушення бюджетного законодавства. Заходи впливу та 

відповідальність за порушення бюджетного законодавства. 
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Розділ 4. Тематичний план вивчення навчальної дисципліни  
 

Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне 

адміністрування» 
 

№ 

п / 

п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 
 

разом 

аудиторні заняття 
позааудиторна 

робота 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

М одуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти реалізації бюджетної політики 

1. Бюджетна політика та механізм її реалізації 6 2 2 2 

2. Бюджетна політика у сфері публічних доходів 6 2 2 2 

3. Бюджетна політика у сфері публічних видатків 6 – 2 4 

4. 
Політика у сфері бюджетного вирівнювання та 

міжбюджетних відносин 
6 2 2 2 

5. Політика у сфері бюджетного дефіциту та публічного боргу 7 2 2 3 

6. 
Бюджетна безпека як важливий пріоритет бюджетної 

політики держави 
8 2 2 4 

7. 
Світовий досвід формування та реалізації бюджетної 

політики 
6 – 2 4 

 Загалом: 45 10 14 21 

Модуль 2. Основні елементи системи управління публічними фінансами 

8. Організаційні основи управління публічними фінансами  6 – 2 4 

9. Планування як складова управління публічними фінансами 6 2 2 2 

10. 
Середньострокове бюджетне планування як інструмент 

реалізації бюджетної політики 
6 – 2 4 

11. Системи касового виконання бюджету 5 – 2 3 

12. 
Організація формування публічних доходів та фінансування 

публічних видатків 
6 2 2 2 

13. 
Організація управління коштами загальнообов’язкового 

державного пенсійного та соціального страхування  
6 2 2 2 

14. 
Облік та звітність в системі управління публічними 

фінансами  
4 - 2 2 

15. Контроль в системі управління публічними фінансами 6 2 2 2 

 Загалом: 45 8 16 21 

 Разом: 90 18 30 42 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Публічне 

адміністрування» 

 

№ 

п / 

п 

Назва змістових модулів, 

тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 
 

разом 

аудиторні заняття 
позааудиторна 

робота 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

М одуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти реалізації бюджетної політики 

1. Бюджетна політика та механізм її реалізації 6 2 – 4 

2. Бюджетна політика у сфері публічних доходів 6 – 
– 

6 

3. Бюджетна політика у сфері публічних видатків 6 – – 6 

4. 
Політика у сфері бюджетного вирівнювання та 

міжбюджетних відносин 
6 

– – 
6 

5. Політика у сфері бюджетного дефіциту та публічного боргу 7 – 2 5 

6. 
Бюджетна безпека як важливий пріоритет бюджетної 

політики держави 
8 2 

– 
6 

7. 
Світовий досвід формування та реалізації бюджетної 

політики 
6 – 

– 
6 

 Загалом: 45 4 2 39 

Модуль 2. Основні елементи системи управління публічними фінансами 

8. Організаційні основи управління публічними фінансами  6 – – 6 

9. Планування як складова управління публічними фінансами 6 – 2 4 

10. 
Середньострокове бюджетне планування як інструмент 

реалізації бюджетної політики 
4 – 

– 
4 

11. Системи касового виконання бюджету 4 – – 4 

12. 
Організація формування публічних доходів та фінансування 

публічних видатків 
7 – 2 5 

13. 
Організація управління коштами загальнообов’язкового 

державного пенсійного та соціального страхування  
6 – 

– 
6 

14. 
Облік та звітність в системі управління публічними 

фінансами  
6 – 

– 
6 

15. Контроль в системі управління публічними фінансами 6 2 – 4 

 Загалом: 45 2 4 39 

 Разом: 90 6 6 78 
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Таблиця 4.3 Тематичний план навчальної дисципліни «Бюджетна політика та управління фінансами» для студентів денної форми навчання 

 

Назва теми (лекції) та питання 

теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 г

о
д

и
н

 

 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 г

о
д

и
н

 

 

Завдання самостійної роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 г

о
д

и
н

 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. «Теоретичні та організаційні аспекти реалізації бюджетної політики» 

Тема 1 «Бюджетна політика та 

механізм її реалізації» 

Лекція 1 
1. Бюджетна політика як складова 

фінансової політики держави. ЇЇ 

сутність, функції та принципи. 

2. Теоретичні аспекти механізму 

реалізації бюджетної політики.  

3. Характеристика видів та 

основних інструментів бюджетної 

політики. 

4. Особливості реалізації 

бюджетної політики на місцевому 

рівні. 

2 Тема 1 «Бюджетна політика та механізм 

її реалізації» 

Практичне заняття 1  

1. Економічний зміст та функції 

публічних фінансів. Система 

публічних фондів у фінансовій системі 

України.  

2. Бюджетна система як основа 

публічних фінансів та інструмент 

соціально-економічного розвитку 

країни. 

3. Бюджетна політика як складова 

фінансової політики держави. ЇЇ 

сутність, функції та принципи. 

4. Теоретичні аспекти механізму 

реалізації бюджетної політики.  

5. Характеристика видів та основних 

інструментів бюджетної політики. 

6. Особливості реалізації бюджетної 

політики на місцевому рівні. 

2 Тема 1 «Бюджетна політика та механізм її 

реалізації» 

1. Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- роль, місце та функції органів державного 

управління у процесі реалізації бюджетної політики. 

- характеристика зовнішніх та внутрішніх чинників 

впливу на бюджетну політику. 

- особливості сучасного економічного розвитку 

України та реалізації бюджетної політики. 

2. Підготуватися до обговорення  теми «Чи потрібні в 

Україні фіскальні правила? Якщо так, то які саме та як 

вони мають бути запроваджені?» 

2 

 

Тема 2 «Бюджетна політика у сфері 

публічних доходів» 

 

Лекція 2 

1. Сутність податкової політики 

та політики мобілізації неподаткових 

надходжень у системі державного 

регулювання економіки. 

2. Цілі, завдання та принципи 

реалізації бюджетної політики у сфері 

публічних доходів. 

3. Особливості податкової 

політики України в сучасних умовах.   

2 Тема 2. «Бюджетна політика у сфері 

публічних доходів» 

Практичне заняття 2  

 

1. Джерела формування публічних 

доходів.  

2. Сутність податкової політики та 

політики мобілізації неподаткових 

надходжень у системі державного 

регулювання економіки.  

3. Цілі, завдання та принципи 

реалізації бюджетної політики у сфері 

публічних доходів. 

4. Особливості податкової політики 

України в сучасних умовах.   

 

2 Тема 2. «Бюджетна політика у сфері публічних 

доходів» 

1. Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- прямі та непрямі методи державного 

регулювання. 

- економічна ефективність та дієвість 

податкових інструментів, характеристика їх впливу 

на соціально-економічний розвиток. 

- недоліки податкової політики та їх вплив на 

розвиток економіки. 

2. Підготуватися до обговорення тем: 

- «Податковий борг – це наслідок допущених 

прорахунків у державній соціально-економічній 

політиці чи рівень розвитку суспільства?» 

- «Платити податки – це розкіш, яку не кожен 

2 
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може собі дозволити»; 

- «Яка кількість податків є оптимальною для 

держави?» 

Тема 3. «Бюджетна політика у сфері 

публічних видатків» 

 

1. Сутність, мета та завдання 

бюджетної політики у сфері публічних 

видатків. 

2. Види бюджетної політики у 

сфері публічних видатків та 

характеристика їх особливостей. 

3. Пріоритети бюджетної 

політики у сфері публічних видатків в 

Україні. 

 Тема 3. «Бюджетна політика у сфері 

публічних видатків»  

Практичне заняття 3  

1. Зв’язок функцій держави та публічних 

видатків. 

2. Сутність, мета та завдання бюджетної 

політики у сфері публічних видатків. 

3. Види бюджетної політики у сфері 

публічних видатків та характеристика їх 

особливостей. 

4. Пріоритети бюджетної політики у 

сфері публічних видатків в Україні. 

 

2 Тема 3. «Бюджетна політика у сфері публічних 

видатків» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- роль публічних видатків у фінансовому 

забезпеченні потреб соціально-економічного 

розвитку держави адміністративно-територіальних 

одиниць. 

- інструменти формування та регулювання 

публічних видатків. 

- особливості визначення оптимальних обсягів 

публічних видатків та їх структури. 

2. Підготуватися до обговорення тем: 

-  «Чи існує взаємозв’яок між питомою вагою 

державних витрат у ВВП та темпами економічного 

зростання?»   

- «Податкові пільги: це підтримка платника чи 

втрати бюджету?»   

4 

Тема 4. «Політика у сфері 

бюджетного вирівнювання та 

міжбюджетних відносин» 

Лекція 3 
1. Сутність, мета та завдання 

бюджетної політики у сфері 

регулювання міжбюджетних відносин.  

2. Розподіл функцій та видатків 

між рівнями бюджетної системи 

держави.  

3. Роль міжбюджетних 

трансфертів як головного фінансового 

інструменту збалансованості місцевих 

бюджетів. 

4. Зміст та значення проведення 

адміністративно-територіальної 

реформи в Україні в контексті 

міжбюджетних відносин. 

2 Тема 4. «Політика у сфері бюджетного 

вирівнювання та міжбюджетних 

відносин» 

Практичне заняття 4 

 

1. Сутність, мета та завдання бюджетної 

політики у сфері регулювання 

міжбюджетних відносин.  

2. Розподіл функцій та видатків між 

рівнями бюджетної системи держави.  

3. Роль міжбюджетних трансфертів 

як головного фінансового інструменту 

збалансованості місцевих бюджетів. 

4. Зміст та значення проведення 

адміністративно-територіальної реформи 

в Україні в контексті міжбюджетних 

відносин. 

2 Тема 4. «Політика у сфері бюджетного 

вирівнювання та міжбюджетних відносин» 

1. Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- поняття «вертикальних» та «горизонтальних» 

фіскальних дисбалансів і фінансове вирівнювання.  

- фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, їх 

використання та розрахунок.  

- проблеми економічної ефективності бюджетного 

вирівнювання в Україні. 

2. Підготувати доповіді на тему:  

-«Моделі фінансового вирівнювання на шляху до 

оптимізації міжбюджетних відносин»; 

-«Напрямки вдосконалення процесів реформування 

міжбюджетних відносин в Україні»; 

-«Особливості  фінансового вирівнювання розвитку 

територій в умовах бюджетної децентралізації 

 

2 

Тема 5 «Політика у сфері бюджетного 

дефіциту та публічного боргу» 

Лекція 4 

1. Сутність, напрями та 

особливості реалізації політики у сфері 

бюджетного дефіциту та публічного 

2 Тема 5. «Політика у сфері бюджетного 

дефіциту та публічного боргу» 

Практичне заняття 5 

1. Сутність, напрями та особливості 

реалізації політики у сфері 

бюджетного дефіциту та публічного 

2 Тема 5. «Політика у сфері бюджетного дефіциту та 

публічного боргу» 

1. Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- державні позики та їх роль у покритті дефіциту 

бюджету. 

3 
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боргу.  

2. Механізм формування 

державного боргу в системі державного 

кредиту.  

3. Сутність, роль та механізм 

реалізації муніципальної боргової 

політики. 

4. Механізм та системи 

забезпечення боргової безпеки 

держави. 

боргу.  

2. Механізм формування державного 

боргу в системі державного кредиту. 

Основні засади управління державним 

боргом. 

3. Сутність, роль та механізм реалізації 

муніципальної боргової політики. 

4. Механізм та системи забезпечення 

боргової безпеки держави. 

- основні загрози та індикатори стану боргової 

безпеки України. 

    - основні напрями державної боргової політики 

України та пріоритети зміцнення її боргової безпеки. 

2. Підготуватися до обговорення тем: 

«Наскільки глибокою є боргова яма України?» 

«Сьогоднішня боргова яма України – це лише 

симптом, тоді що є справжньою хворобою?» 

 

 

Тема 6 «Бюджетна безпека як 

важливий пріоритет бюджетної 

політики держави» 

 Лекція 5 

1. Економічна сутність та значення 

бюджетної безпеки держави. 

2. Концептуальні підходи до 

визначення впливу бюджетної політики 

на рівень бюджетної безпеки держави.  

3. Пріоритетні напрями бюджетної 

політики у контексті забезпечення 

бюджетної безпеки держави. 

4. Формування моделі бюджетної 

безпеки України з урахуванням 

стандартів Європейського Союзу. 

2 Тема 6 «Бюджетна безпека як важливий 

пріоритет бюджетної політики держави» 

Практичне заняття 6 

1. Економічна сутність та значення 

бюджетної безпеки держави. 

2. Концептуальні підходи до 

визначення впливу бюджетної політики на 

рівень бюджетної безпеки держави.  

3. Пріоритетні напрями бюджетної 

політики у контексті забезпечення 

бюджетної безпеки держави. 

4. Формування моделі бюджетної 

безпеки України з урахуванням стандартів 

Європейського Союзу. 

2 Тема 6 «Бюджетна безпека як важливий пріоритет 

бюджетної політики держави» 

1. Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- зовнішні й внутрішні загрози бюджетної безпеки 

держави.  

- індикатори та порогові значення індикаторів стану  

бюджетної  безпеки. 

- тінізація економіки як ключова перешкода 

забезпечення бюджетної безпеки України.  

- фінансова децентралізація як напрям забезпечення 

бюджетної безпеки України. 

2. Підготуватися до обговорення тем: 

«Дві основні форми зниження дефіциту бюджету: 

зменшення суспільних витрат та підвищення податків. 

Яку варто обрати і чому?» 

«Яким чином реалізація інвестиційного потенціалу 

державних фінансів України може забезпечити її 

бюджетну безпеку?» 

4 

Тема 7 «Світовий досвід формування 

та реалізації бюджетної політики» 

1. Моделі формування та реалізації 

бюджетної політики на різних етапах 

розвитку країн з ринковою економікою. 

2. Світовий досвід реалізації 

бюджетної політики у сфері публічних 

доходів та публічних видатків. 

3. Сучасні тенденції формування та 

реалізації бюджетної політики країн світу 

в умовах глобалізації. 

 Тема 7 «Світовий досвід формування та 

реалізації бюджетної політики» 

Практичне заняття 7 

1. Моделі формування та реалізації 

бюджетної політики на різних етапах 

розвитку країн з ринковою економікою. 

2. Світовий досвід реалізації 

бюджетної політики у сфері публічних 

доходів та публічних видатків. 

3. Сучасні тенденції формування та 

реалізації бюджетної політики країн світу в 

умовах глобалізації. 

2 Тема 7 «Світовий досвід формування та реалізації 

бюджетної політики» 

1. Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- зарубіжна практика використання урядом фінансових 

важелів регулювання економічного розвитку.  

- досвід податкового регулювання розвинених країн. 

- значення зарубіжного досвіду для модернізації 

бюджетної політики України в умовах її інтеграції у 

світове співтовариство. 

2. Підготувати реферат на теми: 

 «Позитивний та негативний світовий досвід побудови та 

реформування бюджетних систем» 

«Зарубіжний досвід побудови ефективної системи 

міжбюджетних відносин та механізму бюджетного 

регулювання» 

4 
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Модуль 2. Основні елементи системи управління публічними фінансами 

Тема 8 «Організаційні основи 

управління публічними фінансами» 

1. Сутність, об’єкти і суб’єкти 

системи управління публічними 

фінансами.  

2. Складові, принципи та функції 

управління публічними фінансами. 

3. Особливості оперативного 

управління публічними фінансами. 

 

 Тема 8. «Організаційні основи 

управління публічними фінансами» 

Практичне заняття 8 

«Статистика банківської діяльності» 

1. Сутність, об’єкти і суб’єкти системи 

управління публічними фінансами.  

2. Нормативно-правова база управління 

публічними фінансами в Україні. 

3. Складові, принципи та функції 

управління публічними фінансами. 

4. Особливості оперативного 

управління публічними фінансами. 

 

1.  

2 Тема  8 «Організаційні основи управління 

публічними фінансами» 

1. Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- типові моделі системи управління публічними 

фінансами. 

- характеристика чинників, що визначають 

якість бюджетного процесу.   

- учасні технології управління публічними 

фінансами в економічно розвинених країнах.  

2. Підготувати реферати на теми:  

«Формування фінансових ресурсів місцевих громад у 

контексті розбудови ефективної 

системи публічного управління в Україні» 

«Модернізація системи публічних фінансів та 

запровадження нової моделі управління» 

 

4 

Тема 9 «Планування як складова 

управління публічними фінансами» 

Лекція 6 

1. Зміст, принципи і методи 

бюджетного планування.  

2. Значення та особливості 

застосування програмно-цільового 

методу в Україні.  

3. Завдання та інформаційне 

забезпечення планування доходів 

бюджету 

4. Планування видатків бюджету 

 

2 Тема 9 «Планування як складова 

управління публічними фінансами» 

Практичне заняття 9 

 

1. Зміст, принципи і методи 

бюджетного планування.  

2. Значення та особливості 

застосування програмно-цільового методу 

в Україні.  

3. Впровадження гендерно-

орієнтованого підходу в бюджетному 

процесі. Механізми запровадження 

громадського бюджету. 

4. Завдання та інформаційне 

забезпечення планування доходів бюджету 

5. Планування видатків бюджету 

 

2 Тема 9 «Планування як складова управління 

публічними фінансами» 

1. Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- переваги застосування програмно-цільового 

методу у бюджетному процесі. 

- сутність бюджетної програми, її структура, 

мета та завдання. Вимоги до складання 

паспорта бюджетної програми та звіту про її 

виконання.  

- вітчизняна практика застосування 

результативних показників виконання 

бюджетних програм. 

2. Підготувати доповіді на тему  

«Бюджетний потенціал та його місце в 

процесі бюджетного планування» 

«Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: 

проблеми та перспективи запровадження» 

 

 

2 
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Тема 10 «Середньострокове 

бюджетне планування як інструмент 

реалізації бюджетної політики» 

 

1. Сутність та функції 

середньострокового бюджетного 

планування. 

2. Характеристика ключових 

елементів ситеми середньострокового 

планування. 

3. Особливості запровадження 

середньострокового бюджетного 

планування в Україні. 

 Тема 10 «Середньострокове бюджетне 

планування як інструмент реалізації 

бюджетної політики» 

Практичне заняття 10 

1. Сутність та функції 

середньострокового бюджетного 

планування. 

2. Характеристика ключових 

елементів ситеми середньострокового 

планування. 

3. Особливості запровадження 

середньострокового бюджетного 

планування в Україні. 

2 Тема 10 «Середньострокове бюджетне планування 

як інструмент реалізації бюджетної політики» 

1. Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- переваги та недоліки середньострокового 

бюджетного планування; 

- рекомендації Єврокомісії щодо формування 

фіскальних правил для підвищення ефективності 

середньострокового бюджетного планування; 

- міжнародний досвід середньострокового 

бюджетного планування у бюджетному процесі. 

2. Підготувати реферати на теми: 

«Модель трирічного бюджетного планування: 

позитивні моменти для місцевих бюджетів та 

пересічних громадян» 

«Стратегічне та середньострокове планування видатків 

як інструменти підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів» 

4 

Тема 11 «Системи касового 

виконання бюджету» 

1. Характеристика систем 

касового виконання бюджету.  

2. Поняття платіжних систем та їх 

класифікація. 

3. Засади та принципи 

функціонування внутрішньої платіжної 

системи казначейства.   

4. Єдиний казначейський рахунок 

та його значення для виконання 

бюджету. 

 

 Тема 11 «Системи касового виконання 

бюджету» 

Практичне заняття 11 

1. Характеристика систем касового 

виконання бюджету. 

2. Поняття платіжних систем та їх 

класифікація. 

3. Засади та принципи 

функціонування внутрішньої платіжної 

системи казначейства.   

4. Єдиний казначейський рахунок та 

його значення для виконання бюджету. 

 

2 Тема 11 «Системи касового виконання бюджету» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- перспективний досвід управління залишками 

єдиного казначейського рахунку країн світу. 

- характеристика рахунків, що відкриваються в 

органах казначейства. 

- порядок відкриття та закриття рахунків в органах 

Державної казначейської служби України. 

2. Підготувати реферати на теми: 

«Роль Державного казначейства України в системі 

управління публічними фінансами» 

«Міжнародна практика  казначейського 

обслуговування бюджетів і можливості її 

використання в Україні»  

3 

Тема 12 «Організація формування 

публічних доходів та фінансування 

публічних видатків» 

Лекція 7 

1. Порядок касового виконання 

бюджету за доходами. 

2.  Поняття та організація 

фінансування публічних видатків. 

3. Особливості виконання бюджетів 

на місцевому рівні  

 

2 Тема 12 «Організація формування 

публічних доходів та фінансування 

публічних видатків» 

Практичне заняття 12 

 

1. Поняття та принципи виконання 

бюджету. Органи, що забезпечують 

виконання бюджету. 

2. Порядок відкриття рахунків в органах 

Державної казначейської служби України.  

3. Сутність централізованої моделі 

2 Тема 12 «Організація формування публічних 

доходів та фінансування публічних видатків» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- опис документів, що застосовуються у процесі 

виконання державного бюджету.  

- державні закупівлі як елемент системи управління 

публічними фінансами. Система публічних 

електронних закупівель Prozorro. 

2. Підготувати реферати на теми: 

«Проблема розмежування бюджетних повноважень у 

2 
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обслуговування бюджетів за доходами 

(новий порядок касового виконання 

бюджету за доходами). 

4. Мета та сутність бюджетного 

фінансування. Розпорядники та 

одержувачі бюджетних коштів. 

5. Принципи та методи бюджетного 

фінансування. Порядок організації 

фінансування публічних видатків. 

6. Державна підтримка місцевих 

бюджетів. Використання коштів 

державного фонду регіонального розвитку. 

 

ході виконання бюджету в Україні»  

«Ефективність державної закупівельної логістики в 

умовах запровадження системи "Прозорро" 

Тема 13 «Організація управління 

коштами загальнообов’язкового 

державного пенсійного та 

соціального страхування»  

Лекція 8 
1. Сутність, види та принципи 

здійснення загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

2. Значення та повноваження 

загальнодержавних соціальних фондів. 

3. Джерела формування коштів 

загальнообов’язкового державного 

пенсійного та соціального страхування. 

4. Управління коштами 

загальнодержавних соціальних фондів. 

2 Тема 13 «Організація управління 

коштами загальнообов’язкового 

державного пенсійного та соціального 

страхування» 

Практичне заняття 13 

1. Сутність, види та принципи здійснення 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

2. Значення та повноваження 

загальнодержавних соціальних фондів. 

3. Джерела формування коштів 

загальнообов’язкового державного 

пенсійного та соціального страхування. 

4. Управління страховими коштами 

загальнодержавних соціальних фондів. 

2 Тема 13 «Організація управління коштами 

загальнообов’язкового державного пенсійного та 

соціального страхування» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- розрахунок розміру єдиного соціального внеску 

для кожної категорії платників та пропорції його 

розподілу за видами загальнообов'язкового 

державного соціального страхування. 

- порядок фінансування витрат 

загальнообов’язкового державного пенсійного й 

соціального страхування. 

2. Підготувати реферати на теми: 

«Недержавне пенсійне забезпечення: сьогодення та 

перспективи» 

«Єдиний соціальний внесок: міжнародний та 

вітчизняний досвід» 

 

2 

Тема 14 «Облік та звітність в системі 

управління публічними фінансами» 

1. Завдання, функції та 

організація бухгалтерського обліку 

виконання державного та місцевих 

бюджетів. 

2. План рахунків як спосіб 

відображення в обліку операцій з 

виконання бюджетів. 

3. Організація, види, форми та 

особливості складання звітності про 

виконання бюджету. 

 Тема 14 «Облік та звітність в системі 

управління публічними фінансами» 

Практичне заняття 14 

1. Завдання, функції та організація 

бухгалтерського обліку виконання 

державного та місцевих бюджетів. 

2. План рахунків як спосіб 

відображення в обліку операцій з 

виконання бюджетів. 

3. Організація, види та форми 

бюджетної звітності.  

4. Особливості складання звітності 

про виконання бюджету. 

 

2 Тема 14 «Облік та звітність в системі управління 

публічними фінансами» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- зміст фінансової звітності, терміни її складання і 

подання розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів. 

- порядок і терміни подання періодичної звітності 

органам законодавчої та виконавчої влади. 

- річна звітність про виконання бюджету. 

Процедура та терміни затвердження звіту про 

виконання бюджету. 

 

2 
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Тема 15 «Контроль в системі 

управління публічними фінансами» 

Лекція 9 

1. Суть та призначення 

фінансових контролю, його роль у 

виконанні бюджету.  

2. Види, форми та методи 

бюджетного контролю. 

3. Органи бюджетного контролю 

та їх повноваження. 

4. Особливості організації 

бюджетного контролю в системі 

казначейства 

2 Тема 15 «Контроль в системі управління 

публічними фінансами» 

Практичне заняття 15 

1. Суть та призначення фінансових 

контролю, його роль у виконанні бюджету.  

2. Види, форми та методи 

бюджетного контролю. 

3. Органи бюджетного контролю та 

їх повноваження. 

4. Особливості організації 

бюджетного контролю в системі 

казначейства 

2 Тема 15 «Контроль в системі управління 

публічними фінансами» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне 

опрацювання: 

- завдання Державної аудиторської служби України 

на всіх стадіях бюджетного процесу щодо 

державного і місцевих бюджетів.  

- особливості системи контролю Рахункової палати 

України. 

- порушення бюджетного законодавства. Заходи 

впливу та відповідальність за порушення 

бюджетного законодавства. Процедура та терміни 

затвердження звіту про виконання бюджету. 

2. Підготувати реферати на теми: 

«Національна антикорупційна стратегія України як 

головний елемент антикорупційної політики» 

«Розвиток Державної аудиторської служби України» 

2 

Всього, годин 18  30  42 
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Таблиця 4.4 Тематичний план навчальної дисципліни «Бюджетна політика та управління фінансами» для студентів заочної форми навчання 

 

Назва теми (лекції) та питання 

теми (лекції) К
іл

ь
к

іс
т

ь
 г

о
д
и

н
 

 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття К
іл

ь
к

іс
т

ь
 г

о
д
и

н
 

 

Завдання самостійної роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 г

о
д
и

н
 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. «Теоретичні та організаційні аспекти реалізації бюджетної політики» 

Тема 1 «Бюджетна політика та 

механізм її реалізації» 

Лекція 1 
1. Бюджетна політика як складова 

фінансової політики держави. ЇЇ 

сутність, функції та принципи. 

2. Теоретичні аспекти механізму 

реалізації бюджетної політики.  

3. Характеристика видів та 

основних інструментів бюджетної 

політики. 

4. Особливості реалізації 

бюджетної політики на місцевому 

рівні. 

2   Тема 1 «Бюджетна політика та механізм її реалізації» 

1. Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- роль, місце та функції органів державного управління у 

процесі реалізації бюджетної політики. 

- характеристика зовнішніх та внутрішніх чинників 

впливу на бюджетну політику. 

- особливості сучасного економічного розвитку України 

та реалізації бюджетної політики. 

2. Підготуватися до обговорення  теми «Чи потрібні в 

Україні фіскальні правила? Якщо так, то які саме та як вони 

мають бути запроваджені?» 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 «Бюджетна політика у сфері 

публічних доходів» 

 

1. Сутність податкової політики 

та політики мобілізації 

неподаткових надходжень у системі 

державного регулювання економіки. 

2. Цілі, завдання та принципи 

реалізації бюджетної політики у 

сфері публічних доходів. 

3. Особливості податкової 

політики України в сучасних 

умовах.   

    Тема 2. «Бюджетна політика у сфері публічних доходів» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- прямі та непрямі методи державного регулювання. 

- економічна ефективність та дієвість податкових 

інструментів, характеристика їх впливу на соціально-

економічний розвиток. 

- недоліки податкової політики та їх вплив на 

розвиток економіки. 

2.Підготуватися до обговорення тем: 

- «Податковий борг – це наслідок допущених прорахунків 

у державній соціально-економічній політиці чи рівень 

розвитку суспільства?» 

- «Платити податки – це розкіш, яку не кожен може 

собі дозволити»; 

«Яка кількість податків є оптимальною для держави?» 

6 

Тема 3. «Бюджетна політика у сфері 

публічних видатків» 

 

1. Сутність, мета та завдання 

бюджетної політики у сфері 

публічних видатків. 

2. Види бюджетної політики у 

сфері публічних видатків та 

   Тема 3. «Бюджетна політика у сфері публічних 

видатків» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- роль публічних видатків у фінансовому забезпеченні 

потреб соціально-економічного розвитку держави 

адміністративно-територіальних одиниць. 

- інструменти формування та регулювання публічних 

видатків. 

6 
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характеристика їх особливостей. 

3. Пріоритети бюджетної 

політики у сфері публічних видатків 

в Україні. 

- особливості визначення оптимальних обсягів публічних 

видатків та їх структури. 

2. Підготуватися до обговорення тем: 

-  «Чи існує взаємозв’яок між питомою вагою 

державних витрат у ВВП та темпами економічного 

зростання?»   

- «Податкові пільги: це підтримка платника чи 

втрати бюджету?»   

Тема 4. «Політика у сфері 

бюджетного вирівнювання та 

міжбюджетних відносин» 

1. Сутність, мета та завдання 

бюджетної політики у сфері 

регулювання міжбюджетних 

відносин.  

2. Розподіл функцій та видатків 

між рівнями бюджетної системи 

держави.  

3. Роль міжбюджетних 

трансфертів як головного фінансового 

інструменту збалансованості місцевих 

бюджетів. 

4. Зміст та значення проведення 

адміністративно-територіальної 

реформи в Україні в контексті 

міжбюджетних відносин. 

 

   Тема 4. «Політика у сфері бюджетного вирівнювання та 

міжбюджетних відносин» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- поняття «вертикальних» та «горизонтальних» 

фіскальних дисбалансів і фінансове вирівнювання.  

- фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, їх 

використання та розрахунок.  

- проблеми економічної ефективності бюджетного 

вирівнювання в Україні. 

2. Підготувати доповіді на тему:  

-«Моделі фінансового вирівнювання на шляху до 

оптимізації міжбюджетних відносин»; 

-«Напрямки вдосконалення процесів реформування 

міжбюджетних відносин в Україні»; 

-«Особливості  фінансового вирівнювання розвитку 

територій в умовах бюджетної децентралізації 

 

 

6 

Тема 5 «Політика у сфері бюджетного 

дефіциту та публічного боргу» 

1. Сутність, напрями та особливості 

реалізації політики у сфері 

бюджетного дефіциту та 

публічного боргу.  

2. Механізм формування державного 

боргу в системі державного 

кредиту.  

3. Сутність, роль та механізм 

реалізації муніципальної боргової 

політики. 

4. Механізм та системи забезпечення 

боргової безпеки держави. 

 Тема 5. «Політика у сфері 

бюджетного дефіциту та публічного 

боргу» 

Практичне заняття 1 

1. Сутність, напрями та особливості 

реалізації політики у сфері 

бюджетного дефіциту та публічного 

боргу.  

5. Механізм формування державного 

боргу в системі державного 

кредиту. Основні засади управління 

державним боргом. 

2. Сутність, роль та механізм 

реалізації муніципальної боргової 

політики. 

3. Механізм та системи забезпечення 

боргової безпеки держави. 

 

2 Тема 5. «Політика у сфері бюджетного дефіциту та 

публічного боргу» 

2. Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- державні позики та їх роль у покритті дефіциту 

бюджету. 

- основні загрози та індикатори стану боргової безпеки 

України. 

    - основні напрями державної боргової політики України 

та пріоритети зміцнення її боргової безпеки. 

2. Підготуватися до обговорення тем: 

«Наскільки глибокою є боргова яма України?» 

«Сьогоднішня боргова яма України – це лише симптом, 

тоді що є справжньою хворобою?» 

5 
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Тема 6 «Бюджетна безпека як 

важливий пріоритет бюджетної 

політики держави» 

 Лекція 2 

1. Економічна сутність та 

значення бюджетної безпеки держави. 

2. Концептуальні підходи до 

визначення впливу бюджетної 

політики на рівень бюджетної безпеки 

держави.  

3. Пріоритетні напрями 

бюджетної політики у контексті 

забезпечення бюджетної безпеки 

держави. 

4. Формування моделі бюджетної 

безпеки України з урахуванням 

стандартів Європейського Союзу. 

2   Тема 6 «Бюджетна безпека як важливий пріоритет 

бюджетної політики держави» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- зовнішні й внутрішні загрози бюджетної безпеки 

держави.  

- індикатори та порогові значення індикаторів стану  

бюджетної  безпеки. 

- тінізація економіки як ключова перешкода 

забезпечення бюджетної безпеки України.  

- фінансова децентралізація як напрям забезпечення 

бюджетної безпеки України. 

2. Підготуватися до обговорення тем: 

«Зменшення суспільних витрат та підвищення податків. Що 

варто обрати і чому?» 

«Яким чином реалізація інвестиційного потенціалу 

державних фінансів України може забезпечити її бюджетну 

безпеку?» 

 

6 

Тема 7 «Світовий досвід формування 

та реалізації бюджетної політики» 

 

1. Моделі формування та 

реалізації бюджетної політики на 

різних етапах розвитку країн з 

ринковою економікою. 

2. Світовий досвід реалізації 

бюджетної політики у сфері 

публічних доходів та публічних 

видатків. 

3. Сучасні тенденції формування 

та реалізації бюджетної політики 

країн світу в умовах глобалізації. 

   Тема 7 «Світовий досвід формування та реалізації 

бюджетної політики» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- зарубіжна практика використання урядом фінансових 

важелів регулювання економічного розвитку.  

- досвід податкового регулювання розвинених країн. 

- значення зарубіжного досвіду для модернізації бюджетної 

політики України в умовах її інтеграції у світове 

співтовариство. 

2. Підготувати реферат на теми: 

 «Позитивний та негативний світовий досвід побудови та 

реформування бюджетних систем» 

«Зарубіжний досвід побудови ефективної системи 

міжбюджетних відносин та механізму бюджетного 

регулювання» 
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Модуль 2. Основні елементи системи управління публічними фінансами 

Тема 8 «Організаційні основи 

управління публічними фінансами» 

 

1. Сутність, об’єкти і суб’єкти системи 

управління публічними фінансами.  

2. Складові, принципи та функції 

управління публічними фінансами. 

3. Особливості оперативного 

управління публічними фінансами. 

 

  

2.  

 Тема  8 «Організаційні основи управління публічними 

фінансами» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- типові моделі системи управління публічними 

фінансами. 

- характеристика чинників, що визначають якість 

бюджетного процесу.   

- учасні технології управління публічними 

фінансами в економічно розвинених країнах.  

2.Підготувати реферати на теми:  

«Формування фінансових ресурсів місцевих громад у 
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контексті розбудови ефективної 

системи публічного управління в Україні» 

«Модернізація системи публічних фінансів та 

запровадження нової моделі управління» 

Тема 9 «Планування як складова 

управління публічними фінансами» 

 

1. Зміст, принципи і методи 

бюджетного планування.  

2. Значення та особливості 

застосування програмно-цільового 

методу в Україні.  

3. Завдання та інформаційне 

забезпечення планування доходів 

бюджету 

4. Планування видатків бюджету 

 

 Тема 9 «Планування як складова 

управління публічними фінансами» 

Практичне заняття 2 

 

1. Зміст, принципи і методи 

бюджетного планування.  

2. Значення та особливості 

застосування програмно-цільового 

методу в Україні.  

3. Впровадження гендерно-

орієнтованого підходу в бюджетному 

процесі. Механізми запровадження 

громадського бюджету. 

4. Завдання та інформаційне 

забезпечення планування доходів 

бюджету 

5. Планування видатків бюджету 

2 Тема 9 «Планування як складова управління 

публічними фінансами» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- переваги застосування програмно-цільового методу 

у бюджетному процесі. 

- сутність бюджетної програми, її структура, мета та 

завдання. Вимоги до складання паспорта 

бюджетної програми та звіту про її виконання.  

- вітчизняна практика застосування результативних 

показників виконання бюджетних програм. 

2.Підготувати доповіді на тему  

«Бюджетний потенціал та його місце в 

процесі бюджетного планування» 

«Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: 

проблеми та перспективи запровадження» 

 

 

4 

Тема 10 «Середньострокове 

бюджетне планування як інструмент 

реалізації бюджетної політики» 

 

1. Сутність та функції 

середньострокового бюджетного 

планування. 

2. Характеристика ключових 

елементів ситеми 

середньострокового планування. 

3. Особливості запровадження 

середньострокового бюджетного 

планування в Україні. 

   Тема 10 «Середньострокове бюджетне планування як 

інструмент реалізації бюджетної політики» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- переваги та недоліки середньострокового 

бюджетного планування; 

- рекомендації Єврокомісії щодо формування 

фіскальних правил для підвищення ефективності 

середньострокового бюджетного планування; 

- міжнародний досвід середньострокового 

бюджетного планування у бюджетному процесі. 

2.Підготувати реферати на теми: 

«Модель трирічного бюджетного планування: позитивні 

моменти для місцевих бюджетів та пересічних громадян» 

«Стратегічне та середньострокове планування видатків як 

інструменти підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів» 

 

4 

 

Тема 11 «Системи касового 

виконання бюджету» 

1. Характеристика систем 

касового виконання бюджету.  

3. Поняття платіжних систем та їх 

класифікація. 

4. Засади та принципи 

   Тема 11 «Системи касового виконання бюджету» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- перспективний досвід управління залишками єдиного 

казначейського рахунку країн світу. 

- характеристика рахунків, що відкриваються в органах 

казначейства. 

- порядок відкриття та закриття рахунків в органах 

4 
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функціонування внутрішньої 

платіжної системи казначейства.   

5. Єдиний казначейський рахунок 

та його значення для виконання 

бюджету. 

 

Державної казначейської служби України. 

2. Підготувати реферати на теми: 

«Роль Державного казначейства України в системі 

управління публічними фінансами» 

«Міжнародна практика  казначейського обслуговування 

бюджетів і можливості її використання в Україні»  

 

Тема 12 «Організація формування 

публічних доходів та фінансування 

публічних видатків» 

 

1.Порядок касового виконання бюджету 

за доходами. 

2.Поняття та організація фінансування 

публічних видатків. 

3.Особливості виконання бюджетів на 

місцевому рівні  

 

 Тема 12 «Організація формування 

публічних доходів та фінансування 

публічних видатків» 

Практичне заняття 3 

1. Поняття та принципи виконання 

бюджету. Органи, що забезпечують 

виконання бюджету. 

2. Порядок відкриття рахунків в органах 

Державної казначейської служби України.  

3.Сутність централізованої моделі 

обслуговування бюджетів за доходами . 

4.Мета та сутність бюджетного 

фінансування.  

5.Розпорядники та одержувачі бюджетних 

коштів. 

6.Принципи та методи бюджетного 

фінансування. Порядок організації 

фінансування публічних видатків. 

7. Державна підтримка місцевих 

бюджетів. Використання коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку. 

 

2 Тема 12 «Організація формування публічних доходів та 

фінансування публічних видатків» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- опис документів, що застосовуються у процесі виконання 

державного бюджету.  

- державні закупівлі як елемент системи управління 

публічними фінансами. Система публічних електронних 

закупівель Prozorro. 

2. Підготувати реферати на теми: 

«Проблема розмежування бюджетних повноважень у ході 

виконання бюджету в Україні»  

«Ефективність державної закупівельної логістики в умовах 

запровадження системи "Прозорро" 

5 

Тема 13 «Організація управління 

коштами загальнообов’язкового 

державного пенсійного та соціального 

страхування»  
1. Сутність, види та принципи 

здійснення загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

2. Значення та повноваження 

загальнодержавних соціальних фондів. 

3. Джерела формування коштів 

загальнообов’язкового державного 

пенсійного та соціального страхування. 

4. Управління коштами 

загальнодержавних соціальних фондів. 

   Тема 13 «Організація управління коштами 

загальнообов’язкового державного пенсійного та 

соціального страхування» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- розрахунок розміру єдиного соціального внеску для кожної 

категорії платників та пропорції його розподілу за видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

- порядок фінансування витрат загальнообов’язкового 

державного пенсійного й соціального страхування. 

2. Підготувати реферати на теми: 

«Недержавне пенсійне забезпечення: сьогодення та 

перспективи» 

«Єдиний соціальний внесок: міжнародний та вітчизняний 

досвід» 

 

6 
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Тема 14 «Облік та звітність в системі 

управління публічними фінансами» 

1. Завдання, функції та організація 

бухгалтерського обліку виконання 

державного та місцевих бюджетів. 

2. План рахунків як спосіб 

відображення в обліку операцій з 

виконання бюджетів. 

3. Організація, види та особливості 

складання звітності про виконання 

бюджету. 

   Тема 14 «Облік та звітність в системі управління 

публічними фінансами» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- зміст фінансової звітності, терміни її складання і подання 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. 

- порядок і терміни подання періодичної звітності органам 

законодавчої та виконавчої влади. 

- річна звітність про виконання бюджету. Процедура та 

терміни затвердження звіту про виконання бюджету. 

 

6 

Тема 15 «Контроль в системі 

управління публічними фінансами» 

Лекція 3 

1. Суть та призначення фінансових 

контролю, його роль у виконанні 

бюджету.  

2. Види, форми та методи 

бюджетного контролю. 

3. Органи бюджетного контролю та 

їх повноваження. 

4. Особливості організації 

бюджетного контролю в системі 

казначейства 

2   Тема 15 «Контроль в системі управління публічними 

фінансами» 

1.Вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання: 

- завдання Державної аудиторської служби України на всіх 

стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих 

бюджетів.  

- особливості системи контролю Рахункової палати України. 

- порушення бюджетного законодавства. Заходи впливу та 

відповідальність за порушення бюджетного законодавства. 

Процедура та терміни затвердження звіту про виконання 

бюджету. 

2. Підготувати реферати на теми: 

«Національна антикорупційна стратегія України як головний 

елемент антикорупційної політики» 

«Розвиток Державної аудиторської служби України» 

4 

Всього, годин 6  6  78 
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Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 

 
Таблиця 5.1. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни «Бюджетна 
політика та управління фінансами» (для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування») 

Назва модулю, теми Вид навчальної роботи Бали 
Модуль 1. Теоретичні та організаційні аспекти реалізації бюджетної політики 

Тема 1. Бюджетна політика та механізм її 
реалізації 

1. Відвідування лекції та практичного заняття 0-0,4 

1. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

2. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 

5. Тестування 0-0,6 

Разом: 3 
Тема 2. Бюджетна політика у сфері 
публічних доходів 

1. Відвідування лекції та практичного заняття 0-0,4 

1. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

2. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 
5. Тестування 0-0,6 

Разом: 3 

Тема 3. Бюджетна політика у сфері 
публічних видатків 

1. Відвідування практичного заняття 0-0,2 

1. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

2. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 

5. Тестування 0-0,6 

Разом: 2,8 

Тема 4. Політика у сфері бюджетного 
вирівнювання та міжбюджетних відносин 

1. Відвідування лекції та практичного заняття 0-0,4 

1. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

2. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 

5. Тестування 0-0,6 

Разом: 3 

Тема 5. Політика у сфері бюджетного 
дефіциту та публічного боргу 

1. Відвідування лекції та практичного заняття 0-0,4 

1. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

2. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 

5. Тестування 0-0,6 

Разом: 3 

Тема 6. Бюджетна безпека як важливий 
пріоритет бюджетної політики держави 

1. Відвідування лекції та практичного заняття 0-0,4 

1. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

2. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 

5. Тестування 0-0,6 

Разом: 3 

Тема 7. Світовий досвід формування та 
реалізації бюджетної політики 

1. Відвідування практичного заняття 0-0,2 
1. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

2. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 

Разом: 2,2 

Поточна модульна робота 1 10 
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Модуль 2. Основні елементи системи управління публічними фінансами 
Тема 8. Організаційні основи управління 
публічними фінансами 

1. Відвідування практичного заняття 0-0,2 

2. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

3. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 

5. Тестування 0-0,6 
Разом: 2,8 

Тема 9. Планування як складова управління 
публічними фінансами 

1. Відвідування лекції та практичного заняття 0-0,4 

2. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 
5. Тестування 0-0,6 

Разом: 2 
Тема 10. Середньостро-кове бюджетне 
планування як інструмент реалізації 
бюджетної політики 

1. Відвідування практичного заняття 0-0,2 

1. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

2. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 
5. Тестування 0-0,6 

Разом: 2,8 
Тема 11. Системи касового виконання 
бюджету 

1. Відвідування практичного заняття 0-0,2 
2. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

3. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 
5. Тестування 0-0,6 

Разом: 2,8 

Тема 12. Організація формування публічних 
доходів та фінансування публічних видатків 

1. Відвідування лекції та практичного заняття 0-0,4 

2. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

3. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 
4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 

Разом: 2,4 
Тема 13. Організація управління коштами 
загальнообов’я-зкового державного 
пенсійного та соціального страхування 

1. Відвідування лекції та практичного заняття 0-0,4 

2. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 

5. Тестування 0-0,6 
Разом: 2 

Тема 14. Облік та звітність в системі 
управління публічними фінансами 

1. Відвідування практичного заняття 0-0,2 
1. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

2. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 

5. Тестування 0-0,6 

Разом: 
 

2,8 

Тема 15. Контроль в системі управління 
публічними фінансами 

1. Відвідування лекції та практичного заняття 0-0,4 

1. Захист домашнього та індивідуального розрахунково-
аналітичного завдання 

0-1 

2. Обговорення дискусійного матеріалу 0-0,5 

4. Виконання навчальних завдань 0-0,5 

Разом: 2,4 

Поточна модульна робота 2 10 

Екзамен 40 

Разом за семестр  100 
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Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання до національної шкали та шкали ECTS 

здійснюється у такому порядку (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2  Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 E Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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монографія / [В. Опарін та ін.] ; за заг. ред. В. Опаріна, В. Федосова ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана", Ін-т фінанс.-інновац. дослідж. - Київ : КНЕУ, 2016. - 695 с. 

66. Юшко С. В. Бюджетний менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгу : 

навчальний посібник : [Електронне видання] / С. В. Юшко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2017. – 255 с. 

 

 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 
Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки вивчення навчальної 

дисципліни «Бюджетна політика та управління фінансами» передбачає: 
1) дистанційний курс з дисципліни для студентів спеціальності 281 «Публічне управління 

та адміністрування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=1546 

2) здійснення тестового контролю знань студентів за допомогою 

програмного засобу «OpenTest2.0». Тестування проводиться під час проведення 

занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань. 

 

 
 

http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=1546

