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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Бюджетування в публічній сфері 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Бюджетування в 

публічній сфері» є розкриття сутності економічної політики та 

фінансового менеджменту у публічному управлінні; ознайомлення 

слухачів з основними напрямами економічної політики та 

фінансового менеджменту у публічному управління, здійснення 

економічної політики; розкриття сутності фінансового 

менеджменту та фінансової стратегії; аналіз та розкриття основних 

напрямів, реалізації фінансової стратегії в контексті забезпечення 

економічної безпеки.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага 

приділяється оволодінню студентами професійними 

компетентностями: 

 

- набуття теоретичних знань з проблем реалізації економічної 

політики та державного фінансування в публічному управлінні, 

розуміння сутності основних категорій і понять;  

- розуміння сутності сучасних моделей економічного 

розвитку, ідеологічних, правових та економічних засад управління 

фінансовими процесами в країнах розвинутої демократії;  

- набуття знань методики діагностики економічної політики і 

фінансового менеджменту розвитку та розуміння їх значення для 

практики публічного управління;  

- набуття навичок вільного користування первинними і 

додатковими джерелами інформації щодо аналізу та розробки 

державних програм у сфері економічної політики;  

- навчання аналізувати і систематизувати власний 

практичний досвід публічного службовця і надавати рекомендації 

щодо удосконалення управління процесами фінансового розвитку, 

що відбуваються в суспільстві.  

- знати концептуальні засади державної політики в сфері 

економічного розвитку та особливості сучасного державного 

фінансового менеджменту;  

- вміти застосовувати на практиці сучасні методики 

діагностування і управління процесами економічного розвитку та 

реалізації фінансового менеджменту в державі;  

- оцінювати загальні тенденції економічної політики 

європейських країн та їх досвід для України;  



- аналізувати основні проблеми фінансового менеджменту в 

державній політиці суспільства та особливості здійснення цих 

процесів в Україні;  

- застосовувати методи державного управління, принципи 

економічної політики до процесів розвитку українського 

суспільства;  

- визначати як пріоритетні соціальні критерії при оцінці 

результатів власної діяльності публічного службовця незалежно 

від її функціонального характеру та галузевої спрямованості;  

- розробляти пропозиції до цільових перспективних програм 

та комплекси заходів, спрямованих на поглиблення соціально-

економічних реформ;  

- розробляти практичні рекомендації органам державного 

управління та місцевого самоврядування з проблем економічного 

розвитку та фінансового менеджменту, їх презентації.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців, а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Економічна політика в трансформаційних тенденціях сучасності.  

Фінансова стратегія є частиною загальної стратегії підприємства. 

Система забезпечення фінансового менеджменту.  Управління 

інвестиціями. Аналіз фінансових звітів. Антикризове фінансове 

управління. 

Види занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального 

супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та 

групове опитування; тестування; перехресна перевірка завдань з 

наступною аргументацією виставленої оцінки тощо. 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях таких дисциплін: 

«Управління в авіаційній галузі», «Публічна політика»,  «Вступ до 

спеціальності». 

Пореквізити Знання можуть бути використані при написанні курсового 

проекту, проведення іншого виду наукової діяльності. 
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