
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

‟ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ” 

вибіркова дисципліна 

циклу професійної та практичної підготовки 

 

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 

‒ 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 знання з питань контрольної роботи фінансових органів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна ‟Публічні фінанси” вивчається після вивчення навчальних дисциплін ‟Історія 

економіки та економічної думки”, ‟Політична економія”, ‟Макроекономіка”, ‟Фінанси”, а її 

вивчення передує вивченню навчальних дисциплін ‟Іпотечний ринок”, ‟Банківські операції”. 

 

Вимоги до знань та умінь 

а) знати: 

–  основні принципи, технології, форми, методи, механізми та процедури планування;  

– теоретичні засади публічних фінансів, інструментарій системного аналізу показників 

державного бюджету 

– готувати потрібну для прийняття управлінського рішення інформацію; 

– визначати показники економічного та соціального розвитку на рівні території,галузі та 

відповідних господарських структур; 

– адміністрування процесу реалізації демократичного врядування на загальнодержавному, 

територіальному і галузевому рівнях управління. 

б) уміти: 

готувати програмні документи( стратегії, програми, концепції) виходячи із оцінки 

ресурсного забезпечення; 

– розробляти прогнози можливих наслідків порушення макроекономічної рівноваги та їх 

впливу на поведінку економічних суб’єктів на основі аналізу макроекономічних показників; 

– організовувати своєчасне виконання зобов’язань перед державним бюджетом, виходячи 

з чинного законодавства, використовуючи механізми співпраці з банками, страховими компаніями 

та іншими кредитно- фінансовими установами. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 



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 

 

Кафедра: Державних та місцевих фінансів 

Мова викладання: українська 

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Перетятко Л. А. 

 

Рекомендована література: 

1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2010 р. №50—51. 

2. Податковий кодекс України від 2.12.2010р. №2755-ІV [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.rada.gov.ua 

3. Лук’яненко І. Бюджетно-податкова політика України: нові виклики : монографія / І. 

Лук’яненко, М. Сидорович. – К. : НаУКМА, 2014. – 229 с. 

4. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій. Навчальний посібник. / Під 

редакцією д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І. А. – Х. : ВД 

«ІНЖЕК», 2010. – 492 с. 

5. Базилевич В. Д. Державні фінанси : навч. посібн. / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик ;  

за заг. ред. В. Д. Базилевича. - К. : Атіка, 2004. - 368 с. 

6. Василик О. Д. Державні фінанси України : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. 

- К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с. 

7. Дєгтяр А. О. Публічні фінанси : навч. посібн. / А. О. Дєгтяр, М. В. Гончаренко, О. С. 

Лєсная. Х. : С. А. М., 2011. - 512 с. 

8. 4. Азаренкова Г. М. Фінанси: Практикум : навч.посібн. / Г. М. Азаренкова, І. І. 

Борисенко. - К. : Знання,2008. - 280 с. 

9. Богдан Т. П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці 

України / Т. П. Богдан // Фінанси України. - 2011. - № 1. - С. 13-22. 

10. Бойцун Н. Є. Адаптація європейського досвіду управління місцевими фінансами в 

Україні / Н. Є. Бойцун //       Фінанси        України.        -       2005.       -№ 5. - С. 6-11. 

11. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та 

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

12. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. - К. : НІОС, 2001. - 416 с. 

13. Жемеренко Є. В. Використання коштів місцевих бюджетів України / Є. В. 

Жемеренко // Фінанси України. - 2005. - № 8. - С. 108-114. 

14. Зайчикова В. В. Функції місцевих органів в умовах бюджетної реформи / В. В. 

Зайчикова // Фінанси України. - 2010. - № 6. - С. 72-79. 

15. Запатріна І.В. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та 

механізми її реалізації / І. В. Запатріна, Т. Б. Лебеда // Фінанси України. - 2006. - № 4. - С. 38-45. 

16. Карлін М. І. Державні фінанси України : навч. посібн. / М. І. Карлін. - К. : Знання, 

2008. - 348 с. 

17. Левицька Є. О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів / 

Є. О. Левицька // Фінанси України. - 2004. - № 6. - О. 33-37. 

18. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : 

монографія / І. О. Луніна. - К. : Наукова думка, 2006. - 432 с. 

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


19. Мельник В. М. Використання податкових інструментів в умовах становлення 

ринкової економіки / В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Фінанси України. - 2010. -№ 2. - С. 46-57. 

20. Місцеві фінанси : навч. посібн. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. - К. : 

Алерта, 2011. - 328 с. 

21. Опарін В. М. Бюджетна система : навч.-метод. посібн. / В. М. Опарін, В. І. Малько, 

С. Я. Кондратюк. - К. : КНЕУ, 2000. - 186 с. 

22. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посібн. / В. М. Опарін. - К. : КНЕУ, 

2000. - 240 с. 

 

 

 

 




