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 Силабус навчальної дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В 

РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна самостійного вибору вищого навчального закладу 

(обов`язкова) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Студенти отримають базові знання про принципи організації і структури 

місцевих бюджетів, про основні етапи формування і виконання місцевих 

бюджетів; навчаться проводити дослідження закономірностей у сфері 

фінансових відносин держави, місцевих органів, комунальних господарств та 

населення, навчаться проводити дослідження світових моделей формування та 

організації міжбюджетних відносин, а також механізму здійснення 

міжбюджетних трансфертів; вивчать сутності поняття «територіальна громада» 

як первинного об’єкта місцевого самоврядування,  джерела і склад доходів 

місцевих бюджетів, зміст і структуру видатків місцевих бюджетів, методику 

визначення обсягів бюджетних видатків та їхнього впливу на реалізацію 

функцій держави, порядок розрахунку дотацій вирівнювання місцевим 

бюджетам із Державного бюджету України, основи організації фінансів 

підприємств, фінансів комунальних підприємств, фінансову діяльність 

підприємств житлового господарства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на надання базових знань щодо: концептуальних засад та 

нормативно-правового забезпечення управління та адміністрування 

регіональних економічних систем; управління місцевими бюджетами як основи 

фінансової бази місцевих органів влади, а саме формування дохідної частини і 

системи видатків місцевих бюджетів;  реформування міжбюджетних відносин в 

Україні; організації бюджетного процесу на місцевому рівні; місцевих 

інституцій й механізмів їх дії; світового досвіду організації місцевих фінансів, а 

також набуття навичок щодо реалізації на практиці отриманих знань для 

забезпечення майбутнім випускникам конкурентних переваг на ринку праці. 

Чому можна 

навчитися (результати 

навчання) 

Студенти зможуть аналізувати ефективність реалізації фінансової політики у 

сфері місцевих фінансів, отримають навички оцінки прогнозних значень 

базових макропоказників у сфері місцевих фінансів, зможуть аналізувати 

причини виникнення дефіциту місцевого бюджету в Україні, аналізувати 

бюджетне законодавство, аналізувати виконання місцевого бюджету за 

доходами і видатками, аналізувати статті видатків і доходів бюджетів усіх 

рівнів, прогнозувати та розраховувати доходи місцевого бюджету, 

застосовувати формульний підхід для визначення обсягу міжбюджетних 

трансфертів; отримають навички оцінки ефективності використання бюджетних 

коштів та  навички розрахунку суми місцевих податків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють грамотно застосовувати знання з теорії публічного 

управління, теорії держави і права, сучасної економічної теорії під час 

організації різних форм власності та діяльності органів публічного управління. 

А також здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

вдосконалення процедур публічного управління та адміністрування, управління 

установами та організаціями, впровадження та використання  системи 

управління якістю (співзвучно з компетентностями в робочій програмі 

навчальної дисципліни). 



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів. 

Фінансова політика у сфері місцевих фінансів. Місцеві бюджети як основа 

фінансової бази місцевих органів влади. Формування дохідної частини 

місцевих бюджетів. Система видатків місцевих бюджетів. Фінансове 

вирівнювання та бюджетне регулювання. Бюджетний процес на місцевому 

рівні. Організація фінансової діяльності підприємств міського господарства. 

Фінанси підприємств комунального господарства. Фінансова діяльність 

житлово-експлуатаційного комплексу. Управління місцевими фінансами в 

Україні. Світовий досвід організації місцевих фінансів. 

Види занять:  лекції, семінарські  

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Вступ до державного управління, Економічна безпека регіональних 

економічних систем, Публічна політика в сфері соціально-гуманітарного 

розвитку, Публічна політика та право в публічному управлінні. 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1.  Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у двух частинах] – Ч. 1: 

Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи 

України / за редакцією д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, 

проф. О.В. Димченко. – Київ: Видавничій дім «Кондор», 2017. –1024с.;  

2. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у двух частинах] – Ч. 2: 

Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний 

аналіз в умовах ринкової економіки / за редакцією доктора економічних наук, 

професора О.Б. Жихор. – Київ: Видавничій дім «Кондор», 2018. – 440с. 

3. www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України ім. Вернадського 

4. www.librari.ukma.kiev.ua – сайт наукової бібліотеки НаУКМА 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Іспит 

Кафедра Публічного управління та підприємництва (601) 

Факультет Програмної інженерії та бізнесу (№6) 

Викладач(і) ПІБ: КОВАЛЬЧУК ВЕРОНІКА ГЕННАДІЇВНА 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор з держ.управління 

Профайл викладача: 

Тел.: (057)788-46-24 

E-mail: k601@khai.edu 

Робоче місце:406 ім 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 

 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 
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