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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни є фінансові відносини на макро- і мезорівнях, особливості їх 

розвитку на сучасному етапі, а також методи їх регулювання. Предмет пізнання 

становлять: закономірності у сфері фінансових відносин, роль публічних фінансів у 

соціально-економічній перебудові суспільства на шляху модернізації країни; сукупність 

заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної 

політики держави. 

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Публічні фінанси» є засвоєння теоретичних знань 

та формування професійних компетентностей щодо використання методів та 

інструментарію управління публічними фінансами. 

 

Основні завдання 

Завдання вивчення дисципліни «Публічні фінанси»: 

- оволодіти теоретичними та організаційними основами публічних фінансів; 

- поглиблено вивчити фінансове законодавство; 

- набути вміння роз’яснювати окремі положення фінансового законодавства, 

- вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення; 

- набути знань з питань контрольної роботи фінансових органів. 
 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

 
Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Політична економія  Бюджетний менеджмент 

Макроекономіка  Податковий менеджмент 

Фінанси  Ринок фінансових послуг 

Гроші і кредит Страховий менеджмент 

Страхування Адміністрування податків та митних платежів 

Фінанси зовнішньоекономічної 

діяльності 

Управління державними та місцевими фінансами 

 Управління державним боргом 

 Макрофінансове бюджетування 
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 
 

Компетентності  Результати навчання 

Здатність досліджувати тенденції розвитку 

публічних фінансів за допомогою 

інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати 

ефективність державної фінансової 

політики. 

Знати та розуміти законодавчі, нормативні 

та інструктивні документи з питань 

державної фінансової політики 

Розуміння особливостей функціонування 

сучасних світових та національної 

фінансової систем та їх структури 

Знати і розуміти теоретичні основи 

побудови фінансової системи загалом та 

бюджетної і податкової систем України та 

окремих зарубіжних країн, зокрема 

Здатність здійснювати аналіз публічних 

фінансів як складової фінансової системи: 

публічних доходів та видатків  

Виконувати необхідні розрахунки 

публічних доходів і витрат на всіх рівнях 

бюджетної системи 

Уміння  застосовувати  економіко-
математичні методи та моделі для 
визначення обсягів публічних доходів та 
видатків 

Вміти оцінювати державну фінансову 

політику 

Володіння базовими знаннями  

законодавства у сфері публічних фінансів 

Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання 

діяльності у сфері публічних фінансів 

Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення 

для отримання та обробки даних у сфері 

публічних фінансів 

Застосовувати відповідні економіко-

математичні методи та моделі для 

вирішення задач у сфері публічних фінансів 

Уміння складати  та  аналізувати  фінансову 

звітність 

Демонструвати вміння використовувати 

набуті знання та навички при формуванні та 

аналізі фінансової звітності, правильно 

інтерпретувати отриману інформацію; 

ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових систем та 

публічних фінансів. 

Спроможність виконувати контрольні 

функції у сфері публічних фінансів 

Володіти методичним інструментарієм 

здійснення контрольних функцій у сфері 

публічних фінансів 
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РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ” 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

07 Управління та адміністрування 

«Публічні фінанси» - дисципліна вільного вибору 

студента 

Код та назва спеціальності: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Освітня програма: 

Фінанси, митна справа та оподаткування 
 

Курс: 4 

Семестр: 8 

Методи навчання: 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі 

завдання), робота в бібліотеці, відвідування фінансових бюджетних 

установ, складання схем, діаграм, таблиць тощо 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

Практичні, 

лабораторні 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІР) 

3 90 45 27 18  11 34 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

5 11  Залік 
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РОЗДІЛ 3.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи 

Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її реалізації 

Тема 3. Організаційні основи управління публічними фінансами 

Тема 4. Нормативно-правові засади функціонування публічних фінансів 

Тема 5. Публічні доходи та публічні видатки 

Тема 6. Податки та податкова система 

Тема 7. Бюджет і бюджетна система 

Тема 8. Державний бюджет України 

Тема  9. Місцеві бюджети України 

Тема 10. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення 

Тема 11. Державний кредит і державний борг 
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РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи 

Економічна природа та сутність публічних фінансів. Історичні та економічні 

передумови виникнення фінансів. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне 

призначення. Поняття та функції публічних фінансів. Поняття та принципи 

побудови фінансової системи. Підходи до структуризації фінансової системи. 

Основні структурні елементи фінансової системи України. Система публічних 

фондів як матеріальна основа публічних фінансів. Основні ланки сучасної системи 

публічних фінансів України. 

Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її реалізації 

Фінансова політика як складова частина економічної політики держави. Зміст 

та завдання фінансової політики. Складові фінансової політики. Типи фінансової 

політики на різних історичних етапах. Напрямки реалізації державної фінансової 

політики. Фінансова стратегія і фінансова тактика. Типи регулювання фінансів. 

Поняття та структура фінансового механізму. 

Тема 3. Організаційні основи управління публічними фінансами 

Система управління публічними фінансами. Об'єкт і суб'єкт управління. 

Основні форми, методи та інструменти фінансового впливу. Принципи, на яких 

базується управління публічними фінансами. Фінансовий апарат та його функції. 

Організаційна структура фінансової системи України. Фінансові органи та 

інститути. Особливості управління публічними фінансами у зарубіжних країнах. 

Тема 4. Нормативно-правові засади функціонування публічних фінансів 

Фінансове право. Джерела фінансового права. Нормативно-правові акти, що 

регулюють фінансові відносини в Україні. Конституція України як основне джерело 

фінансового права. Нормативно-правова база управління публічними фінансами в 

Україні. Міжнародні правові акти у сфері публічних фінансів. 

Тема 5. Публічні доходи та публічні видатки 

Публічні доходи та методи їх мобілізації. Джерела формування публічних 

доходів. Основні методи мобілізації публічних доходів: податки, позики та емісії. 

Сутність і призначення публічних видатків. Державне споживання. Бюджетне 

фінансування. Зв'язок функцій держави та публічних видатків. Класифікація 

видатків. 

Тема 6. Податки та податкова система 

Податкова система та її елементи. Поняття та склад податкової системи. 

Принципи побудови оптимальної податкової системи. Елементи системи 

оподаткування. Класифікація податків. Податкова система і податкова політика 

України. Податковий кодекс України, його структура та значення в нормативно-

правовому забезпеченні функціонування публічних фінансів. Система державної 

фіскальної служби України. Сучасна податкова політика України. Класифікація 

податків. Прямі та непрямі податки. Загальнодержавні та місцеві податки. 
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Тема 7. Бюджет і бюджетна система 

Бюджет як економічна та правова категорія. Бюджетний устрій і побудова 

бюджетної системи України. Місце й значення бюджету в загальній системі 

фінансових відносин. Розподільна та контрольна функції бюджету. Правова 

характеристика бюджету. Загальний та спеціальний фонд бюджету. Бюджетна 

класифікація. Бюджетне планування: сутність та методи. 

Тема 8. Державний бюджет України 

Призначення і роль державного бюджету. Система доходів Державного 

бюджету України. Доходи загального та спеціального фонду державного бюджету 

України. Структура доходів державного бюджету України. Система видатків 

Державного бюджету України. Основні напрямки використання бюджетних коштів. 

Фактори, що впливають на формування видатків державного бюджету України в 

сучасних умовах. Бюджетний дефіцит: причини, види та шляхи оптимізації. Поняття 

й причини виникнення бюджетного дефіциту. Види бюджетного дефіциту. Джерела 

фінансування дефіциту бюджету. Шляхи подолання бюджетного дефіциту. 

Тема 9. Місцеві бюджети України 

Сутність та призначення місцевих бюджетів. Суть місцевих фінансів, їх склад 

і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-

територіальних формувань в умовах ринкових відносин. Функції місцевого 

бюджету. Засади розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи. 

Доходи місцевих бюджетів. Основні джерела доходів місцевих бюджетів. Видатки 

місцевих бюджетів. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами. Види 

міжбюджетних трансфертів та порядок їх надання. Основні напрями зміцнення 

доходної бази місцевих бюджетів.  

Тема 10. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення 

Сутність фондів фінансових ресурсів цільовою призначення. Основні 

принципи організації централізованих фондів фінансових ресурсів. Необхідність 

відокремлення державних цільових фондів. Види державних цільових фондів. 

Пенсійний фонд України. Фонд соціального страхування України. Фонд 

загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття. Інші 

фонди цільового призначення. 

 

Тема 11. Державний кредит і державний борг 

Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових 

фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту. Функції державного 

кредиту. Форми державного кредиту. Державні позики. Міжнародний державний 

кредит. Класифікація державних позик. Управління державним кредитом. 

Особливості оперативного управління державним кредитом. Ефективність 

державних кредитних операцій. Державний борг і його обслуговування в Україні. 

Види державного боргу. Управління державним боргом: основні принципи та 

методи. 
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58. Опарін В.М. Українська класична школа публічних фінансів /В.М. Опарін, 

В.М.Федосов, П.І.Юхименко// Фінанси України. – 2015. - №10. – С.7-31. 

59. Опарін В.М. Публічні фінанси: ґенеза, теоретичні колізії та практична 

концептуалізація / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. - 

2017. - № 2. - C. 110-128. URL: http://finukr.org.ua/docs/FU_17_02_110_uk.pdf 

http://finukr.org.ua/docs/FU_17_02_110_uk.pdf
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60. Пришва Н.Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання : 

[монографія] / Н.Ю. Пришва. – К. : КНТ, 2008. – 200 с.  

61. Пришва Н. Ю. Публічні доходи як фінансово-правова категорія / Н. Ю. Пришва 

// Проблеми законності. - 2010. - Вип. 111. - С. 146-153. - URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2010_111_20. 

62. Розпутенко І. В. Публічні фінанси : навч. посіб. до дисципліни «Публічні 

фінанси» / І. В. Розпутенко. - К. : НАДУ, 2008. - 48 с. URL: 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/0c00ea90-0517-4e18-

a873-8cbbb72eee16.pdf 

63. Суспільні фінанси України : навч. посібн. / за ред. М. І. Карліна. – Луцьк : РВВ 

«Вежа» ВНУ ім. Л. Українки, 2008. – 260 с.  

64. Ткачук І. Г. Державні фінанси : підручник / І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ : 

Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. - 510 с. URL: 
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[Електронний ресурс] / В. В. Томчук, О. М. Шарубова. – URL: 
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67. Фінанси: Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І.С., Шикіна Н. А., 

Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І.С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 
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С.162–164.  

69. Хомутенко А. В. Прагматика та семантика термінів фінансової науки «суспільні 
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui%20/bitstream/123456789/%207066/1/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8.pdf
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науки / пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О.Терещенка; передм. і наук. ред. В. М. 

Федосова. Київ: Либідь, 2000. 654 с. 
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9. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова 

та ін.; за заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.  

10. Воронова Л. К. Фінансове право України : підручник / Л. К. Воронова. – К. : 

Прецедент ; Моя книга, 2006. – 448 с.  

11. Голікова Т.В. Розвиток муніципального корпоративізму в Україні /Інститут 
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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 
Розподіл аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
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я
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(к
о

н
т
р

о
л

ь
н

і 

р
о

б
о

т
и

) 

аудиторні 
СРС/ 

ІНДЗ 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1. Публічні фінанси як складова 

фінансової системи 
3 2 1 1 1  

Тема 2. Державна фінансова політика та 

механізм її реалізації 
3 2 1 1 1  

Тема 3. Організаційні основи управління 

публічними фінансами 
4 3 1 2 1  

Тема 4. Нормативно-правові засади 

функціонування публічних 

фінансів 

4 3 1 2 1  

Тема 5. Публічні доходи та публічні 

видатки 
5 4 1 2 2  

Тема 6. Податки та податкова система 7 6 1 4 2  

Тема 7. Бюджет і бюджетна система 5 4 1 2 2  

Тема 8. Державний бюджет України 7 6 1 4 2  

Тема  9. Місцеві бюджети України 7 6 1 4 2  

Тема 10. Фонди фінансових ресурсів 

цільового призначення 
5 4 1 2 2  

Тема 11. Державний кредит і державний 

борг 
6 5 1 3 2  

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
34  11/34    

Разом годин 90 45 45 27 18  
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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
 

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1 2 3 
 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 27 

1 
Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи 1 

Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її реалізації 1 

2 Тема 3. Організаційні основи управління публічними фінансами 2 

3 Тема 4. Нормативно-правові засади функціонування публічних фінансів 2 

4 Тема 5. Публічні доходи та публічні видатки 2 

 
Тема 6. Податки та податкова система 4 

5 6.1. Податкова система і податкова політика України 2 

6 6.2. Види податків 2 

7 Тема 7. Бюджет і бюджетна система 2 

 
Тема 8. Державний бюджет України 4 

8 8.1. Система доходів Державного бюджету України 2 

9 8.2. Система видатків Державного бюджету України 2 

 
Тема 9. Місцеві бюджети України 4 

10 
9.1. Засади розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної 

системи. 
2 

11 9.2. Види міжбюджетних трансфертів та порядок їх надання 2 

12 Тема 10. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення 2 

 Тема 11. Державний кредит і державний борг 3 

13 11.1. Державний кредит 2 

14 11.2. Державний борг 1 

Разом годин 27 
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7. 2  Календарно-тематичний план семінарських 

(практичних, лабораторних) занять, 

заліків по модулях, контрольних робіт 
 

№ 

заняття 

Тема семінарського (практичного, лабораторного) заняття.  

Контрольні роботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1  

1 Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи  

 
Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її реалізації  

 
Семінарське заняття №1 2 

2 Тема 3. Організаційні основи управління публічними фінансами  

 

Тема 4. Нормативно-правові засади функціонування публічних 

фінансів 
 

 
Семінарське заняття №2 2 

3 Тема 5. Публічні доходи та публічні видатки  

 
Семінарське заняття №3 2 

4 Тема 6. Податки та податкова система  

 
Семінарське заняття №4 2 

5 Тема 7. Бюджет і бюджетна система  

 
Семінарське заняття №5 2 

6 Тема 8. Державний бюджет України  

 
Семінарське заняття №6 2 

7 Тема  9. Місцеві бюджети України  

 
Семінарське заняття №7 2 

8 Тема 10. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення  

 
Семінарське заняття №8 2 

9 Тема 11. Державний кредит і державний борг  

 Семінарське заняття №9 2 

Разом годин 18 
 

 

 

7.3  Графік  консультацій 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1. 
Консультація щодо виконання студентами самостійної та індивідуальної 

науково-дослідної роботи 
2 

2. Консультація з тем 1 - 6 2 

3 Консультація з тем 7 - 11 2 

Разом годин 6 
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РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Дайте визначення фінансів як економічної категорії. 

2. Охарактеризуйте розвиток поняття "публічні фінанси". 

3. В чому полягають відмінності між публічними і приватними фінансами 

4. Охарактеризуйте сутність розподільчої функції публічних фінансів 

5. Розкрийте сутність контрольної функції публічних фінансів 

6. Дайте визначення фінансової системи 

7. На яких принципах будується фінансова система країни 

8. На розв'язання яких завдань має бути спрямована фінансова система країни 

9. Які ланки включає сучасна система публічних фінансів України 

10. Які публічні фонди коштів складають матеріальну основу публічних фінансів 

11. Розкрийте зміст категорії "фінансова політика" та напрямків її прояву 

12. Вкажіть головну мету та стратегічні напрямки вдосконалення фінансової 

політики 

13. Дайте характеристику "фінансової стратегії" та "фінансової тактики" 

14. Дайте характеристику класичної фінансової політики 

15. Зробіть порівняльний аналіз кейнсіанської та неокласичної фінансової політики 

16. Розкрийте сутність планово-директивної фінансової політики 

17. Розкрийте сутність фінансового механізму як економічної категорії 

18. Дайте характеристику структури фінансового механізму та його складових 

елементів 

19. Охарактеризуйте сфери та ланки фінансового механізму 

20. Дайте визначення поняття "управління публічними фінансами" 

21. Назвіть об'єкт та суб'єкт управління публічними фінансами 

22. Охарактеризуйте основні форми управління фінансами 

23. Назвіть основні фінансові інструменти 

24. На яких принципах базується управління публічними фінансами 

25. Які органи та інститути входять до організаційного складу фінансової системи 

України 

26. Яким чином розподіляються функції в управлінні фінансами між органами 

державної влади і управління 

27. Які основні функції виконує Міністерство фінансів України 

28. Назвіть джерела фінансового права, які регулюють фінансову сферу 

29. Охарактеризуйте дві групи конституційних норм, які регулюють сферу фінансів 

30. Назвіть нормативно-правові акти з фінансових питань 

31. У чому полягає особлива роль Бюджетного кодексу України в нормативно-

правовому забезпеченні сфери публічних фінансів 

32. У чому полягає значення міжнародних правових актів з питань публічних 

фінансів 

33. Назвіть джерела формування публічних доходів 

34. Назвіть основні методи мобілізації публічних доходів 

35. Розкрийте сутність публічних видатків 

36. Охарактеризуйте структуру системи публічних видатків 
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37. Охарактеризуйте видатки бюджету 

38. Які методи бюджетного фінансування вам відомі 

39. Наведіть класифікацію бюджетних видатків 

40. Охарактеризуйте напрямки бюджетного фінансування 

41. Охарактеризуйте форми бюджетного фінансування 

42. Розкрийте сутність і відмінні ознаки таких видів платежів державі: плата, 

податок, відрахування, внески 

43. Охарактеризуйте функції податків 

44. Розкрийте сутність і складові податкової системи 

45. Наведіть класифікацію податків 

46. Скільки рівнів має податкова система України? Охарактеризуйте їх 

47. Розкрийте основні принципи побудови податкової системи 

48. Дайте перелік непрямих податків і охарактеризуйте їх позитивні й негативні 

сторони в економічній системі 

49. Охарактеризуйте призначення і роль податку на прибуток підприємств 

50. Яке призначення і роль податку на доходи фізичних осіб 

51. Назвіть склад і призначення місцевих податків і зборів 

52. Розкрийте сутність економічної категорії "бюджет" 

53. Які функції виконує бюджет як економічна категорія 

54. Дайте характеристику бюджетної системи держави 

55. Охарактеризуйте основні етапи формування бюджетної системи України 

56. Поясність сутність поняття "зведений бюджет держави" 

57. У чому полягає необхідність застосування бюджетної класифікації 

58. Назвіть основні розділи бюджетної класифікації 

59. У чому полягає різниця між поточними і капітальними видатками 

60. Які основні принципи побудови бюджетної системи України 

61. Охарактеризуйте існуючі методи бюджетного планування 

62. Дайте визначення державного бюджету як економічної категорії 

63. Охарактеризуйте структуру та функції Державного бюджету України 

64. Розкрийте зміст програмно-цільового методу бюджетного фінансування 

65. Дайте характеристику бюджетної політики та бюджетного механізму 

66. Вкажіть критерії класифікації доходів державного бюджету 

67. Охарактеризуйте методи мобілізації доходів державного бюджету 

68. Дайте загальну характеристику системи видатків Державного бюджету України 

69. У чому полягає економічне і соціальне значення видатків Державного бюджету 

70. Дайте характеристику бюджетного дефіциту 

71. Вкажіть шляхи подолання бюджетного дефіциту 

72. У чому полягає економічна суть і призначення місцевих бюджетів 

73. Охарактеризуйте функції місцевих бюджетів 

74. Назвіть доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування 

75. Перерахуйте доходи місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні 

обсягів міжбюджетних трансфертів 

76. Охарактеризуйте власні доходи місцевих бюджетів 

77. Які критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами 

78. На які групи поділяються видатки місцевих бюджетів 
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79. Назвіть видатки місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів 

міжбюджетних трансфертів 

80. Перерахуйте видатки місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні 

обсягів міжбюджетних трансфертів 

81. Назвіть джерела формування бюджету розвитку місцевих бюджетів 

82. Розкрийте сутність та призначення державних цільових фондів 

83. Назвіть основні принципи організації централізованих фондів фінансових 

ресурсів 

84. Назвіть основні публічні фонди в Україні 

85. Назвіть економічні фонди в Україні 

86. Розкрийте структуру, призначення і функції Пенсійного фонду України 

87. Назвіть основні завдання Пенсійного фонду та джерела його формування 

88. 3 яких джерел формується Фонд загальнообов'язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття 

89. Мета діяльності і завдання Фонду соціального страхування  

90. Розкрийте сутність державного кредиту 

91. Назвіть відмінності між державним і банківським кредитом 

92. Перелічіть форми державного кредиту 

93. Охарактеризуйте функції державного кредиту 

94. Що таке управління державним кредитом 

95. Як визначається ефективність державних кредитних операцій 

96. Що являє собою державний борг України 

97. Назвіть види державного боргу 

98. Охарактеризуйте методи управління державним боргом 
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 1.2) у студентів 

враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають 

лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання ІНДЗ та самостійної 

роботи. 

Основним нормативним документом, що визначає  оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та оцінювання 

навчальних досягнень студентів Львівського національного університету імені Івана 

Франка» від 01.03.2013р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 

01.07.2015р. № О-96. Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою (за 

шкалою ECTS та національною шкалою). Відповідно до Положення контрольні 

заходи включають: 

- поточний контроль знань та компетентностей студентів включає оцінку 

роботи студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, семінарські / практичні 

заняття), оцінку роботи студентів за самостійну та індивідуальну науково-дослідну 

роботу.  
підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у вигляді 

семестрового заліку, який проводиться відповідно до графіку навчального процесу. 
Підсумковий залік охоплює програму дисципліни і передбачає визначення рівня 
знань та ступеня опанування студентами компетентностей (див. Табл. 1.2). 
Результат семестрового заліку оцінюється в балах (максимальна кількість – 100 
балів).  

 

Оцінювання рівня знань та компетентностей студентів на семінарських та 

практичних заняттях, оцінка роботи студентів за самостійну та індивідуальну 

науково-дослідну роботу проводиться за п'ятибальною системою (від 1 до 5 балів). 
Результат поточного контролю (РПК) знань та компетентностей студентів за 

семестр визначається як середнє арифметичне з поточних балів за 5-бальною 
шкалою, відображених у журналі обліку відвідування та успішності студентів, 
помножене на коефіцієнт переводу результатів освітньої діяльності студентів: 

 
РПК = Сума балів за результатами поточного контролю  * К, 
                         кількість об’єктів контролю  

 
де сума балів за результатами поточного контролю – це загальна сума балів, 

отриманих студентом по усіх об’єктах контролю (семінарських / практичних 
заняттях, СРС та ІНДЗ); 

 Кількість об’єктів контролю – включає кількість семінарських / практичних 
занять, СРС та ІНДЗ (контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
«Публічні фінанси» включає 11 об’єктів контролю: 9 семінарських занять, СРС 
та ІНДЗ); 

 К - коефіцієнт переводу результатів знань та компетентностей студентів (з 
навчальних дисциплін, з яких передбачений залік, К=20). 
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9.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ 

 

Поточний контроль 
Самостійнар

обота 

студента 

ІНДЗ 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів 

Семінарські, практичні 

заняття 

 

100 балів 
 

 
 

9.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ 

 

№

 

з/

п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а
л

и
 р

ей
т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання Від 1-5 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та законів; 

 правильне розкриття змісту категорії та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні 
висновки і узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх представників; 

 уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їх риси та 
форми виявлення; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на 
дане питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в економічній та 
фінансовій сфері в країні та за її межами; 

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод, 
обов’язкове посилання на них під час розкриття питань; 

 активна участь в обговоренні дискусійних і проблемних питань теми семінару. 

5 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного-двох пунктів, указаних вище 
(якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання); 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені 
помилки під час використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, 
неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і 
знаходить правильні відповіді. 

4 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше  пунктів, указаних вище 
(якщо вони  потрібні для вичерпного розкриття питання); 

 одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерії оцінки 
”задовільно”; 

  студент не бере участі в обговоренні проблемних питань семінару 

3 

 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні; 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає 
правильної відповіді; допущені грубі помилки і студент не може їх виправити. 

2 

характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент не знає правильної відповіді; допущені грубі помилки 

і студент не може їх виправити. 0-1 
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2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання Від 1-5 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

 опрацювання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод, 

обов’язкове посилання на них під час розкриття питань; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та законів; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів останніх подій в економічній та 

фінансовій сфері в країні та за її межами; 

 використання матеріалів періодичної преси; 

 посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань семінарського заняття; 

 проведений опис об’єктів; 

 використані матеріали з практики роботи фінансових органів; 

 акуратні і змістовні записи в зошиті 

5 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття двох пунктів, указаних вище (якщо 

вони  потрібні для вичерпного розкриття питання) 
4 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття трьох і більше з пунктів, указаних 

вище (якщо вони  потрібні для вичерпного розкриття питання); 

 робота студента малообгрунтована, неповна; 

 студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодичної преси; 

 студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському занятті; 

3 

 робота студента малообгрунтована, неповна; 

 використані матеріали лише підручника; 

 студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському занятті; 
1-2 

 самостійна робота не виконана 0 
3.  Індивідуальна науково-дослідна робота студентів (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання Від 1-5 

▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання додаткових джерел літератури,  

використання практичних матеріалів, виступ перед групою 5 

▪ глибоке розкриття проблем, відображення власної позиції, опрацювання додаткових джерел літератури,  

використання практичних матеріалів 4 

▪ робота суто компілятивного рівня 3 
▪ робота подана невчасно. Робота студента не відповідає означеним вимогам, зміст роботи не відповідає 

обраній темі дослідження 
1-2 

▪ не виконано 0 
 

 

 

9.3. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права 

перездачі) 

незараховано 

(без права перездачі) 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за цією шкалою відображається у 

відомості обліку успішності та іншої академічної документації. 
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РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчально-методичне та наукове забезпечення системи організації навчального 

процесу з навчальної дисципліни «Публічні фінанси» включає: 

 

 державні стандарти освіти;  

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 програму навчальної дисципліни; 

 робочу програму навчальної дисципліни; 

 плани семінарських і практичних занять та методичні рекомендації з їх 

проведення;  

 завдання та методичні матеріали до виконання самостійної роботи (СРС); 

 завдання для проведення проміжного контролю (тестові завдання); 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 опорний конспект лекцій. 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. Коло 

питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами. Студентам під час 

лекцій роздається друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, що 

розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного 

обмірковування. Студенти здійснюють коментарі самостійно або за участю 

викладача. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за 

формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за 

темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду 

спілкування. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з 

приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди 

і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать 

оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого 

полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію 

Кейс-метод – розгляд,  аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються; для 

представлення певних; досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання 

індивідуальних завдань тощо. 

 Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття 

змісту дисципліни за допомогою наочності: 

▪ Законодавчі матеріали та коментарі до них; 
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▪ Навчально-методичні матеріали;  

▪ структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал; 

Періодичні видання: 

 «Актуальні проблеми економіки»; 

 «Баланс-Бюджет»; 

 «Вісник. Офіційно про податки»; 

 «Економіка України»; 

 «Економіка, фінанси, право»; 

 «Економіст»; 

 «Казна»; 

 «Проблеми економіки»; 

 «Регіональна економіка»; 

 «Світ фінансів»; 

 «Сталий розвиток економіки»; 

 «Фінанси України».  
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Використання навчальних технологій для активізації процесу 

навчання з дисципліни «ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ» 
Методи активізації процесу 

навчання 

Практичне застосування навчальних 

технологій 

Проблемні лекції 
Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи 

Проблемні питання 

1. Система публічних фондів як матеріальна основа публічних фінансів 

2. Основні ланки сучасної системи публічних фінансів України 

Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її реалізації 

Проблемні питання 

1. Напрямки реалізації державної фінансової політики 

2. Типи регулювання фінансів 

Тема 6. Податки та податкова система 

Проблемні питання 

1. Прямі та непрямі податки 

2. Загальнодержавні та місцеві податки 

Тема 8. Державний бюджет України 

Проблемні питання 

1. Структура доходів державного бюджету України 

2. Система видатків Державного бюджету України 

3. Джерела фінансування дефіциту бюджету 

Тема  9. Місцеві бюджети України 

Проблемні питання 

1.Основні джерела доходів місцевих бюджетів 

2. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами 

3. Види міжбюджетних трансфертів та порядок їх надання.  

Тема 11. Державний кредит і державний борг 

Проблемні питання 

1. Управління державним кредитом 

2. Управління державним боргом: основні принципи та методи 

Семінари-дискусії 

Проблемна дискусія з питань семінарського заняття №3 
Тема 5. Публічні доходи та публічні видатки 

1.Публічні доходи та їх класифікація 

2. Основні методи мобілізації публічних доходів 

3. Сутність і призначення публічних видатків 

4. Джерела формування публічних доходів 

  

Проблемна дискусія з питання семінарського заняття №8 
Тема 10. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення 

1.Основні принципи організації централізованих фондів фінансових ресурсів 

2. Види державних цільових фондів  

Презентації 

1. Презентації структурно-логічних схем до лекційного курсу дисципліни. 

2. Презентації ІНДР студентів. 
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 

Ресурси мережі Інтернет 

 із законодавства України 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  
1 2 

▪ 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. 

htrnl 

▪ Українське право: www.ukrpravo.com/ 

▪ Програма навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма  навчальної дисципліни  

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи студента (СРС) 

▪ Методичні рекомендації до виконання 

індивідуальної роботи студента  

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної 

дисципліни  
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http://www.nssmc.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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