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Конспект лекції № 1 

 

Тема №1 «Публічні фінанси як складова фінансової системи»  

Тема №2 «Державна фінансова політика та механізм її реалізації» 

 

Міжпредметні зв’язки Дисципліна «Публічні фінанси» вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін «Історія економіки та економічної думки», «Політична 

економія», «Макроекономіка», «Фінанси», а її вивчення передує вивченню 

навчальних дисциплін «Стратегічне управління в публічних організаціях», 

«Технологія публічного адміністрування». 

 

Мета лекції вивчення теоретичних засад функціонування публічних фінансів як 

складової фінансової системи, а також визначення сутності державної фінансової 

політики та механізмів її реалізації. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Економічна природа та сутність публічних фінансів. Функції публічних 

фінансів  
2. Поняття та принципи побудови фінансової системи. Основні структурні 

елементи фінансової системи України  
3. Система публічних фондів як матеріальна основа публічних фінансів  
4. Фінансова політика як складова частина економічної політики держави. Зміст, 

завдання та складові фінансової політики. Типи фінансової політики на різних 

історичних етапах. Напрямки реалізації державної фінансової політики 

5. Поняття та структура фінансового механізму 

 

Опорні поняття: фінанси, публічні фінанси, фінансова система, публічний фонд, 

фінансова політика, фінансовий механізм, функції публічних фінансів, складові 

фінансової політики, складові фінансового механізму, типи фінансової політики  

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти:  5, 9, 12, 18, 22 

Основна література: 29-29, 31-33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46-48, 50, 56, 57, 60, 63, 65 

Додаткова література: 2, 3, 6-8, 11-13, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 28 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний проектор 

 

Питання студентам для контролю знань 

1. Розкрийте зміст категорії фінанси 

2. Розкрийте зміст категорії публічні фінанси 

3. Розкрийте зміст категорії фінансова система 

4. Розкрийте зміст категорії публічний фонд  
5. Розкрийте зміст категорії фінансова політика 

6. Розкрийте зміст категорії фінансовий механізм 

7. Перелічіть основні функції публічних фінансів 

8. Перелічіть основні складові фінансової політики 
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9. Перелічіть основні складові фінансового механізму 

10. Назвіть основні типи фінансової політики 

 

Питання студентам для самостійного опрацювання матеріалу лекції 

1. Основні ланки сучасної системи публічних фінансів України 

2. Вплив публічних фінансів на розвиток суспільного виробництва  
3. Роль публічних фінансів у регулюванні вартісних пропорцій національної 

економіки, галузевої й територіальної структури суспільного виробництва  
4. Особливості фінансів підприємств державного сектора  
5. Організація фінансів підприємств комунальної власності 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції  

1. Економічна природа та сутність публічних фінансів. Функції публічних фінансів  
2. Поняття та принципи побудови фінансової системи. Основні структурні 

елементи фінансової системи України  
3. Система публічних фондів як матеріальна основа публічних фінансів 

4. Публічні фінанси зарубіжних країн  
5. Фінансова політика як складова частина економічної політики держави. Зміст, 

завдання та складові фінансової політики  
6. Типи фінансової політики на різних історичних етапах 

7. Напрямки реалізації державної фінансової політики  
8. Поняття та структура фінансового механізму 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Укладач: _____________________ Петик Л. О., доцент, к.е.н., доц. 

(підпис) 
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Конспект лекції № 2 

 

Тема №3 «Організаційні основи управління публічними фінансами»  

 

Міжпредметні зв’язки Дисципліна «Публічні фінанси» вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін «Історія економіки та економічної думки», «Політична 

економія», «Макроекономіка», «Фінанси», а її вивчення передує вивченню 

навчальних дисциплін «Стратегічне управління в публічних організаціях», 

«Технологія публічного адміністрування». 

 

Мета лекції Ознайомитись з основними завданнями технології управління 

публічними фінансами як механізму оптимізації моделі інституцій, що управляють 

фінансами 

 

План лекції (навчальні питання):  

1. Система управління публічними фінансами в Україні 

2.Основні форми, методи та інструменти фінансового впливу 

3. Характеристика органів управління фінансовою системою України  

4. Особливості управління публічними фінансами у зарубіжних країнах 

 

Опорні поняття: об'єкт управління публічними фінансами, суб'єкти управління 

публічними фінансами, форми, методи та інструменти фінансового впливу, 

принципи, на яких базується управління публічними фінансами, фінансовий апарат 

та його функції, організаційна структура фінансової системи України 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 1-12, 15, 18-23 

Основна література: 27, 31, 35, 38, 41, 43-47, 51-53, 58, 61, 64, 66  

Додаткова література: 2-4, 7, 9-11, 14, 15, 17-22, 25, 31 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний проектор 

 

Питання студентам для контролю знань 

1. Назвіть об'єкт управління публічними фінансами  
2. Перелічіть суб'єкти управління публічними фінансами 

3. Назвіть основні форми фінансового впливу 

4. Назвіть основні методи фінансового впливу 

5. Назвіть основні інструменти фінансового впливу  
6. Перелічіть основні принципи, на яких базується управління публічними 

фінансами  
7. Перелічіть основні функції фінансового апарату  
8. Назвіть основні складові організаційної структури фінансової системи України  
9. Перелічіть основні нормативно-правові акти щодо управління публічними 

фінансами 
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Питання студентам для самостійного опрацювання матеріалу лекції 

1. Принципи, на яких базується управління публічними фінансами  
2. Права і обов'язки Міністерства фінансів, його структурних підрозділів у 

регіонах у сфері управління фінансами.  
3. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері публічних фінансів. 

4. Сутність, форми та методи фінансового контролю 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції  

1. Система управління публічними фінансами в Україні  
2. Характеристика органів управління фінансовою системою України 

3. Особливості управління публічними фінансами у зарубіжних країнах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Укладач: _____________________ Петик Л. О., доцент, к.е.н., доц. 

(підпис) 
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Конспект лекції № 3 

 

Тема №4 «Нормативно-правові засади функціонування публічних фінансів» 

 

Міжпредметні зв’язки Дисципліна «Публічні фінанси» вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін «Історія економіки та економічної думки», «Політична 

економія», «Макроекономіка», «Фінанси», а її вивчення передує вивченню 

навчальних дисциплін «Стратегічне управління в публічних організаціях», 

«Технологія публічного адміністрування». 

 

Мета лекції Ознайомлення з видами нормативних актів у сфері управління 

публічними фінансами України за суб’єктами, вивчення конституційно-правової 

доктрини публічних фінансів моделі соціально-інструментальної демократичної 

сучасної конструкції 

 

План лекції (навчальні питання):  

1. Характеристика нормативно-правової бази управління публічними фінансами в 

Україні  
2. Конституція України як основне джерело фінансового права 

3. Бюджетний кодекс України 

4. Нормативно-правові акти міжнародних організацій у сфері публічних фінансів 

 

Опорні поняття: акти Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади, нормативні акти місцевих державних 

адміністрацій, нормативні акти органів публічного управління, яких не віднесено до 

органів виконавчої влади, нормативні акти органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування; локальні нормативні акти, міжнародні правові акти у сфері 

публічних фінансів 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти:  1-12, 15, 18-23 

Основна література: 27, 31, 35, 38, 41, 43-47, 51-53, 58, 61, 64, 66 

Додаткова література: 2-4, 7, 9-11, 14, 15, 17-22, 25, 31 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний проектор 

 

Питання студентам для контролю знань 

1. Нормативно-правова база управління публічними фінансами в Україні 

2. Акти Кабінету Міністрів України 

3. Нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

4. Нормативні акти місцевих державних адміністрацій  
5. Нормативні акти органів публічного управління, яких не віднесено до органів 

виконавчої влади  
6. Нормативні акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування; 6) 

локальні нормативні акти 
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7. Міжнародні правові акти у сфері публічних фінансів 

 

Питання студентам для самостійного опрацювання матеріалу лекції 

1. Вітчизняне фінансове право: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

2. Закон України про Державний бюджет України на поточний рік  
3. Кодекс належної практики по забезпеченню прозорості в бюджетно-податковій 

сфері МВФ  
4. Оптимальна практика із забезпечення прозорості бюджету 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції  

1. Характеристика нормативно-правової бази управління публічними фінансами в 

Україні  
2. Конституція України як основне джерело фінансового права 

3. Бюджетний кодекс України 

4. Нормативно-правові акти міжнародних організацій у сфері публічних фінансів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укладач: _____________________ Петик Л. О., доцент, к.е.н., доц. 

(підпис) 
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Конспект лекції № 4 

 

Тема №5 «Публічні доходи та публічні видатки» 

 

Міжпредметні зв’язки Дисципліна «Публічні фінанси» вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін «Історія економіки та економічної думки», «Політична 

економія», «Макроекономіка», «Фінанси», а її вивчення передує вивченню 

навчальних дисциплін «Стратегічне управління в публічних організаціях», 

«Технологія публічного адміністрування». 

 

Мета лекції вивчити складові публічних доходів як врегульованих нормами 

фінансового права доходів до грошових фондів суб'єктів публічної влади, які 

спрямовуються останніми на реалізацію завдань і функцій держави, органів 

місцевого самоврядування та задоволення публічного інтересу джерел, провести 

аналіз надходжень коштів до публічних фондів та напрямів їх використання, 

формування публічних фондів з використанням різноманітних методів фінансової 

діяльності 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Загальна характеристика публічних доходів 

2. Методи їх мобілізації публічних доходів  
3. Сутність та структура публічних видатків 

4. Державне споживання. Бюджетне фінансування 

5. Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню 

 

Опорні поняття: публічні доходи, джерела формування публічних доходів, методи 

мобілізації публічних доходів, публічні видатки, державне споживання, бюджетне 

фінансування, класифікація видатків 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти:  3-12, 17-23  

Основна література: 29, 31, 34, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 55, 58-62, 64, 66, 

67 Додаткова література:1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 29, 30 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний проектор 

 

Питання студентам для контролю знань 

1. Розкрийте зміст категорії публічні доходи 

2. Назвіть джерела формування публічних доходів 

3. Перелічіть основні методи мобілізації публічних доходів 

4. Розкрийте зміст категорії публічні видатки  
5. Розкрийте зміст категорії державне споживання 

6. Розкрийте зміст категорії бюджетне фінансування 

7. Перелічіть ознаки, за якими класифікуються видатки 
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Питання студентам для самостійного опрацювання матеріалу лекції 

1. Розподіл видатків між ланками бюджетної системи України  
2. Призначення публічних видатків 

3. Зв'язок функцій держави та публічних видатків 

4. Класифікація видатків 

5. Поняття та правові засади фінансування державних і місцевих видатків 

6. Організація фінансів соціально-культурної сфери 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції  

1. Загальна характеристика публічних доходів та методи їх мобілізації  
2. Сутність та структура публічних видатків 

3. Класифікація публічних видатків 

4. Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Укладач: _____________________ Петик Л. О., доцент, к.е.н., доц. 

(підпис) 
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Конспект лекцій № 5 - 6 

 

Тема №6 «Податки та податкова система» 

 

Міжпредметні зв’язки Дисципліна «Публічні фінанси» вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін «Історія економіки та економічної думки», «Політична 

економія», «Макроекономіка», «Фінанси», а її вивчення передує вивченню 

навчальних дисциплін «Стратегічне управління в публічних організаціях», 

«Технологія публічного адміністрування». 

 

Мета лекції Вивчення основ процесу формування податкової системи та механізму 

справляння податків, ознайомлення із структурною побудовою податкової системи  

у вигляді сукупності суб’єктів, які ілюструють тристоронній характер податкових 
відносин; об’єктів та інструментів (усі складові податкового механізму – види 

податків і зборів, податкові ставки, податкові пільги та ін.). 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Соціально-економічна сутність та функції податків 

2. Сутність податкової системи та податкової політики  
3. Податковий кодекс України, його структура та значення в нормативно-правовому 

забезпеченні функціонування публічних фінансів  
4. Класифікація податків 

5. Прямі та непрямі податки 

6. Загальнодержавні та місцеві податки 

 

Опорні поняття: податкова система України, податки, платник податку, база 

оподаткування, ставка податку, податковий період, базова ставка податку, гранична 

ставка податку, податкова політика, класифікація податків, прямі та непрямі 

податки, загальнодержавні та місцеві податки 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 1, 2, 4, 6-9, 11, 22, 23 

Основна література: 29, 30, 34, 37, 40, 43, 44, 52, 58, 62, 64 

Додаткова література: 2, 3, 11, 12, 14-16, 22, 23,26 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний проектор 

 

Питання студентам для контролю знань 

1. Перелічіть основні елементи податкової системи 

2. Розкрийте зміст категорії податки 

3. Розкрийте зміст категорії платник податку  
4. Розкрийте зміст категорії база оподаткування 

5. Розкрийте зміст категорії ставка податку 

6. Розкрийте зміст категорії податковий період 

7. Розкрийте зміст категорії базова ставка податку 
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8. Розкрийте зміст категорії гранична ставка податку 

9. Назвіть основні напрямки податкової політики  

10. Перелічіть ознаки, за якими класифікуються податки 

11. Перелічіть прямі податки 

12. Перелічіть непрямі податки 

13. Які податки належать до загальнодержавних податків 

14. Які податки належать до місцевих податків 

 

Питання студентам для самостійного опрацювання матеріалу лекції 

1. Сучасна форма непрямого універсального оподаткування  
2. Функції та завдання Державної фіскальної служби України 

3. Порядок обчислення податку на додану вартість 

4. Акцизний податок 

5. Мито 

6. Податок на прибуток підприємств  
7. Податок на доходи фізичних осіб 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції  

1. Соціально-економічна сутність та функції податків 

2. Сутність податкової системи та принципи її побудови  
3. Податкова політика та напрямки реформування податкової системи України в 
сучасних умовах  
4. Податковий кодекс України, його структура та значення в нормативно-правовому 
забезпеченні функціонування публічних фінансів  
5. Організація фіскальної служби і податкової роботи 

6. Класифікація податків 

7. Прямі та непрямі податки 

8. Загальнодержавні та місцеві податки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Укладач: _____________________ Петик Л. О., доцент, к.е.н., доц. 

(підпис) 
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Конспект лекції № 7 

 

Тема №7 «Бюджет і бюджетна система» 

 

Міжпредметні зв’язки Дисципліна «Публічні фінанси» вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін «Історія економіки та економічної думки», «Політична 

економія», «Макроекономіка», «Фінанси», а її вивчення передує вивченню 

навчальних дисциплін «Стратегічне управління в публічних організаціях», 

«Технологія публічного адміністрування». 

 

Мета лекції вивчення теоретичних підвалин побудови та реалізації бюджетних 

відносин, вивчення основ побудови бюджетної системи України та встановлення 

базових засад бюджетного устрою. 

 

План лекції (навчальні питання):  

1. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України 

2. Бюджетна класифікація  
3. Доходи бюджетів, їхня суть, класифікація, принципи розподілу між окремими 

ланками бюджетної системи  
4. Видатки бюджетів, їхня суть, класифікація, принципи розподілу між окремими 

ланками бюджетної системи  
5. Поняття та причини бюджетного дефіциту. Види бюджетного дефіциту. Джерела 

фінансування бюджетного дефіциту  
6. Бюджетне планування: сутність та методи 

 

Опорні поняття: бюджет, бюджет як економічна категорія, функції бюджету, 

бюджетне планування, бюджетний механізм, бюджетна політика, бюджетна 

централізація ВВП та її об'єктивні межі, взаємозв'язок бюджету з іншими 

економічними категоріями, види бюджетів, бюджетна система України та 

бюджетний устрій, зведений бюджет України, бюджетна класифікація, 

міжбюджетний трансферт, програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, 

загальний та спеціальний фонди бюджету, бюджетний дефіцит, джерела 

фінансування бюджету 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 1-10, 12, 15, 17-25 

Основна література: 26, 31, 33, 38, 41, 50, 53, 55, 56, 59, 63 

Додаткова література: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16-20, 23, 25, 29,30 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний проектор 

 

Питання студентам для контролю знань 

1. Розкрийте зміст категорії бюджет 

2. Основні ознаки бюджету як економічної категорії 

3. Які основні функції виконує бюджет? 
 

12 



4. Дайте визначення бюджетного планування 

5. Дайте визначення бюджетного механізму  
6. Наведіть визначення бюджетної політики 

7. Бюджетна централізація ВВП та її об'єктивні межі 

8. Взаємозв'язок бюджету з іншими економічними категоріями 

9. Перелічіть основні види бюджетів 

10. Наведіть визначення бюджетної системи України та бюджетного устрою  

11. Назвіть принципи побудови бюджетної системи України 

12. Поняття зведеного бюджету України  

13. Визначення бюджетної класифікації 

14. Перелічіть основні елементи структури бюджетної класифікації 

15. Розкрийте зміст категорії міжбюджетний трансферт 

16. Розкрийте зміст категорії програмно-цільовий метод у бюджетному процесі 

17. Перелічіть складові загального та спеціального фондів бюджету 

18. Розкрийте зміст категорії бюджетний дефіцит  

19. Назвіть джерела фінансування бюджету 

 

Питання студентам для самостійного опрацювання матеріалу лекції 

1. Бюджетна реформа в Україні: напрямки проведення 

2. Розподільна та контрольна функції бюджету 

3. Правова характеристика бюджету  
4. Міжбюджетні відносини в Україні 

5. Види міжбюджетних трансфертів 

6. Механізм визначення дотацій вирівнювання 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції  

7. Бюджет як економічна категорія. Призначення й роль бюджету 

8. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України  
9. Загальний та спеціальний фонд бюджету 

10. Бюджетна класифікація  

11. Доходи бюджетів, їхня суть, класифікація, принципи розподілу між окремими 

ланками бюджетної системи  

12. Видатки бюджетів, їхня суть, класифікація, принципи розподілу між окремими 

ланками бюджетної системи  

13. Поняття та причини бюджетного дефіциту. Види бюджетного дефіциту 

14. Джерела фінансування бюджетного дефіциту 

15. Бюджетне планування: сутність та методи 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Укладач: _____________________ Петик Л. О., доцент, к.е.н., доц. 

(підпис) 
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Конспект лекцій № 8 - 9 

 

Тема №8 «Державний бюджет України» 

 

Міжпредметні зв’язки Дисципліна «Публічні фінанси» вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін «Історія економіки та економічної думки», «Політична 

економія», «Макроекономіка», «Фінанси», а її вивчення передує вивченню 

навчальних дисциплін «Стратегічне управління в публічних організаціях», 

«Технологія публічного адміністрування». 

 

Мета лекції вивчення основних засад формування доходів державного бюджету та 

напрямків використання бюджетних коштів, розгляд бюджету як основного 

фінансового плану держави, оцінка реальної бюджетної політики, аналіз статей 

доходів і видатків, проведення аналізу стану бюджету як фінансового плану, що 

характеризується трьома показниками: рівновага доходів і видатків; бюджетний 

надлишок та бюджетний дефіцит. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Аналіз структури доходів Державного бюджету України 

2. Аналіз структури видатків Державного бюджету України 

3. Оцінка доходів загального фонду державного бюджету України  
4. Оцінка доходів спеціального фонду державного бюджету України 

5. Бюджетний дефіцит: причини, види та шляхи оптимізації 

 

Опорні поняття: бюджетний дефіцит, бюджетна програма, бюджетне асигнування, 

бюджетне зобов'язання, бюджетне призначення, витрати бюджету, власні 

надходження бюджетних установ, державні капітальні вкладення, паспорт 

бюджетної програми 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 1-10, 12, 15, 17-25 

Основна література: 26, 31, 33, 38, 41, 50, 53, 55, 56, 59, 63 

Додаткова література: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16-20, 23, 25, 29,30 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний проектор 

 

Питання студентам для контролю знань 

1. Розкрийте зміст категорії бюджетний дефіцит бюджету 

2. Розкрийте зміст категорії бюджетна програма 

3. Розкрийте зміст категорії бюджетне асигнування 

4. Розкрийте зміст категорії бюджетне зобов'язання  
5. Розкрийте зміст категорії бюджетне призначення 

6. Які видатки належать до витрат бюджету? 

7. Які кошти належать до власних надходжень бюджетних установ 

8. Наведіть визначення поняття державні капітальні вкладення 
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9. Що включає паспорт бюджетної програми 

 

Питання студентам для самостійного опрацювання матеріалу лекції 

1. Закон про Державний бюджет України: зміст, структура та механізм розробки 

2. Основні напрямки використання бюджетних коштів  
3. Фактори, що впливають на формування видатків державного бюджету України в 

сучасних умовах  
4. Джерела фінансування дефіциту бюджету 

5. Програмно-цільовий метод формування бюджету  
6. Роль державного бюджету в фінансовому забезпеченні економічного й 

соціального розвитку України 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції 

6. Аналіз структури доходів Державного бюджету України 

7. Аналіз структури видатків Державного бюджету України  
8. Оцінка доходів загального фонду державного бюджету України 

9. Оцінка доходів спеціального фонду державного бюджету України 

10. Аналіз виконання Державного бюджету України 

11. Бюджетний дефіцит: причини, види та шляхи оптимізації 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Укладач: _____________________ Петик Л. О., доцент, к.е.н., доц. 

(підпис) 
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Конспект лекцій № 10 - 11 

 

Тема №9 «Місцеві бюджети України» 

 

Міжпредметні зв’язки Дисципліна «Публічні фінанси» вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін «Історія економіки та економічної думки», «Політична 

економія», «Макроекономіка», «Фінанси», а її вивчення передує вивченню 

навчальних дисциплін «Стратегічне управління в публічних організаціях», 

«Технологія публічного адміністрування». 

 

Мета лекції вивчення засад розмежування доходів і видатків між рівнями 

бюджетної системи та основних принципів організації централізованих фондів 

фінансових ресурсів та регулювання міжбюджетних відносин, способів 

розмежування доходів між бюджетами та методів бюджетного регулювання, 

ознайомлення з принципами фінансового вирівнювання та розподілу міжбюджетних 

трансфертів. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Засади розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи 

2. Аналіз структури доходної та видаткової частини місцевого бюджету  
3. Визначення основних джерел формування доходної частини місцевого бюджету 

4. Види міжбюджетних трансфертів та порядок їх надання 

 

Опорні поняття: бюджети місцевого самоврядування, міжбюджетні трансферти, 

місцеве запозичення, місцеві бюджети, місцевий борг, субвенція, базова дотація, 

реверсна дотація, джерела доходів місцевих бюджетів, фінансовий норматив 

бюджетної забезпеченості. 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 1-10, 12, 15, 17-25 

Основна література: 26, 31, 33, 38, 41, 50, 53, 55, 56, 59, 63  

Додаткова література: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16-20, 23, 25, 29,30 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний проектор 

 

Питання студентам для контролю знань 

1. Розкрийте зміст категорії  бюджети місцевого самоврядування 

2. Розкрийте зміст категорії  міжбюджетні трансферти  
3. Розкрийте зміст категорії  місцеве запозичення 

4. Розкрийте зміст категорії  місцеві бюджети 

5. Розкрийте зміст категорії  місцевий борг 

6. Дайте визначення поняття субвенція 
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7. Дайте визначення поняття базова дотація 

8. Дайте визначення поняття реверсна дотація  
9. Назвіть основні джерела доходів місцевих бюджетів 

 

Питання студентам для самостійного опрацювання матеріалу лекції 

1. Проблеми становлення місцевих фінансів в Україні  
2. Напрями реформування місцевого оподаткування в Україні 

3. Розвиток системи місцевих запозичень 

4. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами 

5. Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів 

6. Фінансування витрат місцевого господарювання  
7. Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції  

1. Засади розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи 

2. Аналіз структури доходної та видаткової частини місцевого бюджету 

3. Визначення основних джерел формування доходної частини місцевого бюджету  
4. Види міжбюджетних трансфертів та порядок їх надання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Укладач: _____________________ Петик Л. О., доцент, к.е.н., доц. 

(підпис) 
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Конспект лекції № 12 

 

Тема №10 «Фонди фінансових ресурсів цільового призначення»  

 

Міжпредметні зв’язки Дисципліна «Публічні фінанси» вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін «Історія економіки та економічної думки», «Політична 

економія», «Макроекономіка», «Фінанси», а її вивчення передує вивченню 

навчальних дисциплін «Стратегічне управління в публічних організаціях», 

«Технологія публічного адміністрування». 

 

Мета лекції вивчення засад та  способів розмежування доходів між бюджетами та 

методів бюджетного регулювання, ознайомлення з принципами фінансового 

вирівнювання та розподілу міжбюджетних трансфертів. 

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Зміст та роль державних фондів соціального забезпечення 

2. Пенсійний Фонд України 

3. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття 

4. Фонд соціального страхування України 

 

Опорні поняття: фонд фінансових ресурсів цільовою призначення, державні 

цільові фонди, недержавні цільові фонди 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 1-10, 12, 15, 17-25 

Основна література: 26, 31, 33, 38, 41, 50, 53, 55, 56, 59, 63  

Додаткова література: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16-20, 23, 25, 29,30 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний проектор 

 

Питання студентам для контролю знань 

1. Охарактеризуйте поняття фонд фінансових ресурсів цільовою призначення 

2. Перелічіть види державних цільових фондів 

3. Перелічіть види недержавних цільових фондів 

 

Питання студентам для самостійного опрацювання матеріалу лекції 

1.Роль цільових фондів у забезпеченні суспільних потреб 

2. Пенсійна реформа в Україні 

3. Принципи функціонування публічних фондів в Україні 

4. Структура і завдання Пенсійного фонду України 

5. Структура і завдання Фонду соціального страхування України  

6.Структура і завдання Фонду загальнообов’язкового соціального страхування 
України на випадок безробіття 

 



Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції  

1.Сутність та значення фондів фінансових ресурсів цільовою призначення. 

2.Пенсійний фонд України 

3.Фонд соціального страхування  
4.Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття  
5.Інші фонди цільового призначення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Укладач: _____________________ Петик Л. О., доцент, к.е.н., доц. 

(підпис) 



Конспект лекцій № 13 - 14 

 

Тема №11 «Державний кредит і державний борг» 

 

Міжпредметні зв’язки Дисципліна «Публічні фінанси» вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін «Історія економіки та економічної думки», «Політична 

економія», «Макроекономіка», «Фінанси», а її вивчення передує вивченню 

навчальних дисциплін «Стратегічне управління в публічних організаціях», 

«Технологія публічного адміністрування». 

 

Мета лекції вивчення теоретичних засад державного кредиту і державного боргу, 

формування, функціонування і погашення державного боргу, методів управління 

державним кредитом та обслуговування державного боргу. 

 

План лекції (навчальні питання):  

1. Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових 

фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту  
2. Форми державного кредиту 

3. Управління державним кредитом 

4. Державний борг та його види 

5. Обслуговування державного боргу в Україні 

 

Опорні поняття: державний кредит, державне запозичення, форми державного 

кредиту, державний борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, 

коригування боргової політики, конверсія, консолідація, операції, що належать до 

обслуговування державного боргу, державні гарантії, граничний обсяг державного 

боргу 

 

Інформаційні джерела: 

Законодавчі та нормативні акти: 2-4, 9, 12, 13, 16-19, 21, 22 

Основна література: 22, 30, 32, 43 

Додаткова література: 13, 5, 9, 13, 15, 25 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний проектор 

 

Питання студентам для контролю знань 

1. Розкрийте зміст категорії державний кредит 

2. Розкрийте зміст категорії державне запозичення 

3. Назвіть основні форми державного кредиту 

4. Розкрийте зміст категорії державний борг 

5. Розкрийте зміст категорії внутрішній державний борг  
6. Розкрийте зміст категорії зовнішній державний борг 

7. Перелічіть основні способи коригування боргової політики 

8. Дайте визначення поняття конверсія 

9. Дайте визначення поняття консолідація 
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10. Перелічіть операції, що належать до  обслуговування державного боргу 

11. Розкрийте зміст категорії державні гарантії  

12. Перелічіть умови надання державних гарантій 

13. Розкрийте зміст категорії граничний обсяг державного боргу 

 

Питання студентам для самостійного опрацювання матеріалу лекції 

1. Функції державного кредиту 

2. Ефективність державних кредитних операцій 

3. Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту  
4. Державні позики, їх види 

5. Теорія і практика використання державних гарантій в умовах ринкової економіки  
6. Управління внутрішнім державним боргом в Україні: основні принципи та 

методи 

 

Питання студентам для підготовки до семінарського заняття за темою лекції  

6. Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових 

фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту  
7. Форми державного кредиту 

8. Управління державним кредитом 

9. Державний борг та його види 

10. Обслуговування державного боргу в Україні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Укладач: _____________________ Петик Л. О., доцент, к.е.н., доц. 

(підпис) 
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Інтернет-ресурси 

▪ Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/  
▪ Міністерство фінансів України 

http://www.minfin.gov.ua/  
▪ Державна фіскальна служба України 

http://www.sfs.gov.ua/  
▪ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

http://www.nssmc.gov.ua/  
▪ Рахункова палата України 

http://www.ac-rada.gov.ua/  
▪ Національний банк України 

https://bank.gov.ua/control/uk/index  
▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/ 

▪ Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/ 

▪ Право. Україна: www.legal.com. ua/oqi-bin/rnatrix.ogi/pravo  
▪ Українське право: www.ukrpravo.com/ 
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